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Tettey Nándor egyike volt azon a kartársainknak, 
a kik sok tehetséggel, még több buzgósággal s az ideá
lizmusig emelkedő szeretettel szentelik életüket ügyünknek, 
a magyar könyvkereskedelem ügyének; egyike azoknak, 
a kik még rajongani tudtak hivatásunkért, nem nézve és 
nem törődve, megfizet-e az érte?

Nem igen lehetne kartársat találni, a ki többet 
fáradozott, munkálkodott volna a magyar könyvkeres
kedelemért, de a kinek fáradozása másnak termette a 
gyümölcsöket, még pedig gazdagon.

És erről a világ, a kartársak, mindazonáltal édes
keveset tudtak meg.

Csupán végtelen szerénységén múlt, hogy életében 
oly ritkán hallatott magáról. De annál többet foglalkozott 
csendben a magyar könyvkereskedelmet érdeklő kérdé
sekkel. Élénken birálgatott minden mozgalmat s ha sze
mélyesen ritkán is vett részt bennük, tanácsával mindig 
szívesen utbaigazitotta a hozzá fordulókat.

A szakirodalmat különös ambiczióval művelte. Szá
mos értekezés látott tőle napvilágot, köztük nem egy, 
nagy feltűnést keltve. Sokat irt, anélkül, hogy valaki sej
tette volna, hogy a szellemes tollú «Aliquis» mögött Tettey 
Nándor rejlik.

A ((Magyar könyvkereskedők egyesületének» és az 
egylet közlönyének, a ((Corvina» megalapításának ténye
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Tettey Nándor nevével szorosan fűződik össze. Az ő és 
Aigner Lajos ügybuzgó tevékenysége folytán jött létre 
a magyar könyvkereskedelem e korszakalkotó intézkedése. 
Több évi buzgó, csendes munkájának eredménye volt 
annak az egyletnek a megalapítása, mely jelenleg a ma
gyar könyvkereskedők érdekét iparkodik megvédelmezni 
és a kapcsot elárusító és kiadó között szorosra fűzni. 
Nem csekély érdemeket szerzett magának, mint az egye
sület első titkára is, kinek ügybuzgó fáradtsága a kezdet 
óriási nehézségeit szerencsésen legyőzte.

A mai társadalom még egy másik kiváló egyesüle
tének megalapítása is hirdeti a jó és nemes iránt lel
kesülő férfi érdemeit. Ez a ((Budapesti kereskedő ifjak 
társulata)). Létesülését szintén az ő fáradozásának köszön
heti, a mit ez az egylet azzal rótt le némileg, hogy 
örökös tiszteletbeli alelnökké választotta meg Tetteyt.

Vasszorgalommal és szakmája iránti nagy szere- 
tetével szakismereteit oly nagy mérvben tudta kifejlesz
teni, hogy korának ő volt a legjobb magyar szortimentere.

A magyar irodalomban páratlan jártasságra tett 
szert. De ez a készültsége nem csupán a könyvek puszta 
czímeinek ismeretét ölelte fel, a mi egymagában is 
rendkívüli emlékező tehetségre vallana, hanem ő élénk 
figyelemmel és érdeklődéssel behatóbban is tudott fog
lalkozni a magyar irodalom kiváló és kevésbbé jeles 
termékeivel. Tanúságot tehetnek erről a budapesti könyv- 
kereskedők, a kik, midőn már minden katalógust és 
évkönyvet végigböngésztek, elvégre is Tetteyhez fordultak 
felvilágosításért s ha sehol sem tudtak már útbaigazítást 
kapni, ő tőle bizonyára megkapták.

Az újabb rendezett magyar szortiment megalapítása 
épezi Tettey fő érdemét. Ennek adta ő bizonyságát a 

Ráth-féle szortimentben, a melybe 1858-ban lépett s a 
melynek virágzásra vitele bizonyára nem csekély mér
tékben az ő érdeme volt. Mert elsőrangú szortimenten
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szakismeretei, fáradhatlan buzgalma, kellemes, hóditó 
modora és reprezentácziója, melyhez általános műveltsége 
és tájékozottsága járult, pár excellence alkalmasak vol
tak egy szortiment fölvirágoztatására.

Ráth Mór üzlete csakhamar a főváros legelőkelőbb 
közönségének találkozóhelye lett. írók, művészek, politikai 
és társadalmi kitűnőségek mindennapos vendégei lettek.

És ezen a réven bizonyára része volt Tetteynek 
abban is, hogy Ráth Mór — támaszkodhatván viruló 
szortimentjére és annak terjesztési képességeire — oly 
merészen mehetett bele a nagyszabású nemzeti irodalmi 
vállalatokba, melyektől akkoriban minden más kiadó 
fázott volna.

Hogy Ráth Mór Tetteynek ezt a tevékenységét 
méltányolta, kitűnik abból, hogy később társul vette. 
Kár, hogy ez a viszony nem maradhatott állandó s hogy 
ez a két férfi, kik egymást annyira kiegészitették egy 
jóformán tökéletes egészszé, nem birták megérteni egy
mást. Megsajnálhatták és bizonyára meg is sajnálták mind 
a ketten, mert együtt sokat alkothattak volna, így azon
ban az ily kiváló erő hiányát megsinylette Ráth is, de 
talán még jobban Tettey, kinek működése az elválás után 
alig volt egyéb : csalódás- és keserüségteli küzdelemnél.

*
*  *

Tettey családi nevén Macher Nándor egy régi 
patriczius-családból származott. Ez a család Cs.-Somor- 
járól került a fővárosba. Egyik őse Macher András (szül. 
Somorján 1758), a múlt század végén pesti nagy bankár 
és elnöke volt a pesti kereskedőknek. Tettey Nándor 
1835 augusztus 4-én Budapesten született, a hol édes atyja 
Macher Károly tekintélyes nagykereskedő volt.

A  gymnasium nehány osztályának és az akkor 
kitűnő hirnévnek örvendő Hampel-féle kereskedelmi 
iskolának elvégzése után a kis Nándornak pályát kellett
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választania. Édes atyja mindenáron azt akarta, hogy 
kereskedő legyen. Egykori nevelője, a később mint egye
temi tanár és gyermekgyógyász hirnevessé vált dr. Bókay 
János, a kihez szülei tanácsért fordultak, sokáig törte a 
fejét, hogy hová is kellene adni a feltűnően eszes és 
fejlett fiatal embert.

A családnak régi jó barátja volt Stolp Károly is, 
kinek tanácsára azután elhatározták, hogy Nándorból 
könyvkereskedőt csinálnak. Stolp Károly meg is tette a 
szükséges lépéseket és 1849 november havában belépett 
az akkoriban nagyhirű Edelmann Károly-féle könyvkeres
kedésbe* gyakornoknak.

A fiatal embernek az új életmód eleintén sehogy- 
sem tetszett. Nagyratörő lelkének egészen más vágyai 
voltak. Még gymnasista korában ismeretséget kötött az 
akkori fiatalabb írói gárda nehány tagjával, köztük Petőfi 
Sándorral, Lisznyai Kálmánnal és Sárossy Gyulával, kik
kel aztán szabad idejének nagyobb részét eltölté. Nem 
csoda tehát, hogy neki is kedve volt az irói pályára 
lépni. Irt is még annak idején verseket tuczatszámra, de 
elvégre is be kellett látnia, hogy nem erre termett.

Keservesen bár, de mégis beletörődött az akkori 
gyakornokok nehéz és alantjáró munkájába. Teendői 
közzé bizony sok olyan dolog tartozott, mit most a házi
szolgák végeznek. Valóban nagy türelemre és kitartásra 
volt szüksége. De az ő munkaszeretete és rendkivüíi 
szorgalma csakhamar minden nehézséget legyőzött.

Pontossága és rendszeretete által felebbvalóinak 
becsülését rövid idő alatt megszerezte s alig egy évi mű
ködés után már önállóbb munkákat is biztak rá. Szak
mája iránt most már megjött neki az igazi kedve is,

* Edelmann Károly lipcsei születésű volt s a könyvkeres
kedelmet K. F. Köhlernél tanulta meg. Heckenastnak segédje 
volt s az ő szortimentjét — a híres Wigand Ottó alapította könyv- 
kereskedést — vette át 1847 január i-én.
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úgy, hogy nemsokára Edelmann Károly üzletének szá
mottevő munkása lett. Gyakornoksága utolsó évében és 
későbbi szabad óráiban egy könyvjegyzéket állított össze, 
mely az 1847 előtti teljes magyar irodalmat felölelte. 
Ezen jegyzéket szakembereink közül az öreg Szinnyei, 
Kertbeny és Petrik Géza sikerrel használták fel biblio
gráfiái munkáik elkészítésénél.

Végre hosszú négy év múlva, 1853 november elsején 
elérkezett a nehezen várt pillanat: a felszabadulás. Ezen 
alkalommal a czég főnökétől öt arany jutalmat kapott, 
a mely egyszersmind első keresete is volt, mert gyakor- 
nokságának egész ideje alatt egy krajczár javadalmazás
ban sem részesült.

A felszabadulási ünnepet nagy vigassággal, barátai 
és kartársai körében tartotta meg. Már ez alkalommal is 
kijelentette, hogy szándéka a külföldi könyvkereskede
lemmel megismerkedni és e czélból már több helyen 
ajánlatot is tett. Ezen tervének keresztülvitelénél főnöke 
a legnagyobb készséggel kezére járt, a mennyiben min
denhova melegen ajánlotta.

Három helyre is küldte ajánlatát: Bécsbe, Lipcsébe 
és Prágába. Prágai ajánlata eredménynyel járt, mert már 
a felszabadulását követő év, vagyis 1854 elején Mercy 
Henrik üzletébe lépett.

Prágai élményei nagyon emlékezetesek voltak reá 
nézve s ő nagy előszeretettel merengett el rajtuk s gyak
ran beszélt róluk. Mercynél nemcsak hogy sokat tanult, 
de még a magyar könyvkereskedelemnek is tett szolgá
latot. Az ottani híres egyetemen akkor Riedl Szende 
volt az irodalom rendes tanára, kivel nagyon gyakran 
érintkezett, sőt igen bizalmas lábon is állott. Riedl nagy 
könyvbarát lévén, a prágai egyetemet látogató magyar 
ifjakkal együtt, kiket Tettey csakhamar Mercy üzletébe 
szoktatott, tekintélyes vásárlásokat tettek magyar iro
dalmi termékekből. Ott feküdt még annak idején az
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«Ernő ezred» is, magyar fiúkkal (közöttük Vas Gereben 
öcscse). A tisztek, meg a legénység közt akárhány akadt, 
a kik szomjúhozták a magyar olvasmányt s a mint elter
jedt, hogy a" Mercy boltjában magyar segéd van, a ki 
alapos ismerője a magyar irodalomnak, meg is indult a 
magyar könyvek hozatala. A miért természetesen Mercy 
se haragudott meg Tetteyre.

Seiler Henrik, később szombathelyi könyvkereskedő 
a ki akkor a bécsi Klang-féle modern antikvárius üzlet
ben segédeskedett, egyfelől meghallván, hogy Tetteynek 
milyen jó dolga van Prágában, a hol a magyar könyv
kereskedő-segéd még keresett ember is, másfelől baráti 
vonzalmát követve, egy nap az ő szokott tréfás modo
rában Tetteyhez fordult, röviden csak annyit Írva : Járj 
el érdekemben, keress ott számomra helyet, különben 
kizárlak végrendeletemből és egy fillért sem kapsz! E n 
nek a fenyegetésnek meg is lett a maga sikere s Seiler 
Henrik már hat hétre reá André Károly segédje lett, 
hol Tomola Nándor helyét volt betöltendő, ki mint pesti 
gazdag szülők gyermeke, a magyar fővárosban szándé
kozott letelepedni. Szándékát nem teljesíthette, mert haza
érkezvén, hosszú kínos betegség után meghalt.

Tetteynek tehát ismét egy magyar collegája és 
ezúttal igazi testi-lelki jó barátja volt, a kivel szabad 
óráit eltölthette és a lassan-lassan fellendülő magyar iro
dalomról beszélgethetett.

A  tudvágy és a tapasztalatok szerzése utáni törek
vés azonban nem sokáig engedte őtet Prágában időzni. 
Még ugyanebben az évben Berlinbe utazott egy kisebb 
állás elfoglalására, de midőn odaért, már Braunmüller V il
mos bécsi udvari könyvkereskedő meghívó levele várt reája. 
Tettey nem soká habozott, hanem körülnézve Berlinben, 
ismét vonatra ült és Bécs felé vette útját.

A külföldön töltött idő legkellemesebb részét Bécs- 
ben élte át. Seiler Henrik nemsokára ismét visszakerült
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Becsbe Leohoz, kinek révén a Hölzelnél alkalmazásban 
álló Wajdits Józseffel, majd a Hügel Edénél conditionáló 
Hügel Ottóval, később nagyváradi könyvkereskedővel, 
ismerkedett meg.

A négy, körülbelül egyidős magyar fiú csakhamar 
benső barátságot kötött és minden vállalkozásban ritka 
egyetértéssel járt el.

A Bach-korszak hatását még Bécsben is érezték a 
magyarok s bár ott a németek közepette kevésbbé tar
tották őket veszedelmeseknek mint itthon, mégis ajánlatos 
volt az óvatosság, különösen a politizálásban. így hát a 
négy fiatal magyar libris is fékezte hazafiságát, de azért 
ha esténkint összejöttek, ők is csak főzték a jövő 
terveit.

A nyári ünnep- és vasárnapokat kirándulásokra 
szentelték. Bebarangolták ilyenkor Bécs környékét. Tör
tént, hogy egy nagyobbszabású kirándulásról visszajövet. 
útjok a regényesen fekvő döblingi temető felé vezetett. 
Tetteynek azon ötlete támadt, hogy térjenek be és ke
ressék fel Mozart sirját. Azon időben a sajtó Mozartról 
és sírjáról sokat irt. A nagykiterjedésü sirkertbe be is 
tértek, de Mozart sirját sehol sem lelték. Egyszerre csak 
elkiáltja magát Hügel Ottó: ide gyertek! A  nagy fű 
között botorkálva, siettek a jelzett helyre, a hol egy 
ferdén álló vörös márvány sirkő tűnt szemeik elé, melyre 
csak egyszerűen e név : Beethoven volt reá írva. Közvet
len tőszomszédságában Lenau, alig nehány lépésnyire 
Schubert, Strachwitz és még egynéhány halhatatlan ne
vezetességre bukkantak. Férfias komolysággal álltak a 
porladozó nagy emberek hantjainál. A múlandóság feletti 
elmélkedés keblüket fájó érzelmekkel tölté el s midőn a 
jövő eshetőségeire nem is gondolva, a nagyszerű temető
ből távoztak, önkéntelen lehangoltság vett rajtuk erőt.

Ma Ők mind a négyen aluszszák az örök álmot, 
pedig nem is együtt, mint a döblingi temető nagy halott-
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jai, hanem külön külön, az országnak egymástól távol eső 
részeiben.

Bécsi állását sem tarthatta meg sokáig, mert még 
1856-ban katonának sorozták be. Linzbe kellett bevonulnia. 
De a katonáskodás akkoriban gyűlölt dolog lévén a ma
gyarnál, ő is minden áron szabadulni iparkodott. Ez 
hosszabb kórházi tartózkodás után sikerült is neki. Ki- 
szuperálták s ő a katonaságtól megszabadulva, Linzben, 
az Ebenhöch FerenczTéle könyvkereskedésben talált con- 
ditiót. Linz kisszerű viszonyai azonban sehogy se tet
szettek neki s igy nem csuda, ha fölébredt benne régi 
vágya, a könyvkereskedők Mekkája, Lipcse után.

S ha már Lipcse, akkor legyen elsőrangú az üzlet 
is, okoskodott Tettey, s kapta magát, Brockhaushoz 
ajánlkozott, még pedig sikerrel. De azért itt se sava- 
nyodott meg. Mindössze nehány hónapot maradt, ez 
idejét tanulmányozásra és ismereteinek meggazdagitására 
fordítva.

1857-ben Augsburgban Lampart és társa czégnél 
szolgált. Itt már mint első segéd s összes németországi 
főnökei közül ezt szerette meg legjobban. A külföldön 
töltött 3 év alatt annyira tájékozott lett a német iro
dalomban, hogy jártasságával sok öreg segédet megszé
gyenített.

Itt találta őt Wajdits József levele, melyben tud
tára adja, hogy Ráth Mór legközelebb a fővárosban 
üzletet nyit s miután ő még egy ideig a külföldön akar 
maradni, hogy aztán édes atyja nagykanizsai üzletét 
vegye át, a neki felajánlott első segédi állást nem fogad
hatja el, hanem maga helyett Tettey Nándort ajánlotta, 
s Ráth, a ki Tetteyvel még Brockhaus üzletében ismer
kedett meg, tényleg Tetteyvel töltötte be az állást.

Az 1857-ik év szeptember havában lett megnyitva 
a Ráth-féle üzlet és Tettey Nándor a külföldön majdnem 
4 éven át szerzett gazdag tapasztalataival, nagy szorga-
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lommal gyűjtött ismereteivel, 1858 elején elfoglalta állá
sát az új vállalatnál.

A fárasztó és szakadatlan munka napjai következ
tek ezután. Ráth nagy intelligencziát, tetterőt és szép 
tőkét hozott üzletébe, mig Tettey páratlan szortimenteri 
kvalifikácziójával, szerencsésen pótolta mindazt, amire ez 
üzletnek szüksége volt. Nem csuda hát, ha a két férfiú 
együttes, egymást kiegészítő munkálkodásával a Ráth-féle 
üzletet nemsokára a fejlődés legmagasabb fokára emelte.

A váczi-utczai vastuskó-épületben levő könyvkeres
kedés már egy év múlva kedvencz találkozó helyévé lett 
a magyar szellemi arisztokracziának. írók, művészek s az 
akkori kor legnagyobb emberei rendes vendégei voltak 
a Ráth-féle üzletnek. Maga Deák Ferencz órahosszig 
elüldögélt a Ráth boltja piros bársony székében, jókedvűen 
adomázva az ott egybegyült barátainak és tisztelőinek.

Az emigráczió hazatért tagjai s a külföldi vendégek 
később szintén itt találták fel egymást. A helyiség egy 
hátsó szobácskája volt a tanácskozási hely. Itt érlelődtek 
meg a politikai tervezgetések és konspirácziók irodalmi 
jelenségei, innen indultak ki a Dessewffy, Teleki és 
és Eötvös-féle röpiratok, apostolai és előhírnökei a nem
zeti szabadság visszatéritésének és innen kapta a nemzet 
((Széchenyi István Blick»-jét, mely mint legújabb lipcsei 
szakácskönyv, valamint ((Horváth Mihály függetlenségi 
harcsát», mely mint «Alzog, katholische Moraltheologie» 
csempészkedett be az osztrák censura kijátszásával a 
határon.

Tettey oly ügyesen adott túl a megérkezett példá
nyokon, hogy a hatóság az egész manipuláczióról mit- 
sem gyanitott.

A terjesztés munkájában tehát jobbkeze volt Ráth- 
nak Tettey s Ráth Mór ez érdemeket legméltóbban 
ismerte el akkor, midőn 1869. január 1 -én Tetteyt üzlet
társul vette.
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Ez időben a Ráth-féle üzlet fénykorát érte el. 
Kiadványaival egy egészen új korszakot alkotott. A  lég- 
jelesebb vállalatok kerültek ki belőle, s hogy Ráth mind
ezt oly odaadással végezhette s hogy egész figyelmét 
vállalataira fordithatta, ebben bizonyára nem csekély 
érdeme volt Tetteynek, mert ő volt támasza a terjesz
tésben s az ő szortimenten tehetségei kimélték meg 
Ráthot attól, hogy figyelmét százfelé a szortimentben 
aprózza fel.

Mint czégtárs még két éven át működött Ráthnál. 
De a két ember együttműködése differencziákat is szült 
köztük s bár egymást kiegészítették tevékenységükben, 
nem értették meg egymást, a miből elvégre is szakadás 
lett s Tettey elhatározta, hogy megválik tevékenysége 
eddigi körétől.

Az elhatározást csakhamar tett követte, mert 
1871-ben megnyitotta üzletét ugyancsak a váczi-utczai 
vastuskó-házban, ahol előbb a Ráth-féle üzlet volt. Az 
üzlet legott sokatigérően indult meg, mert Ráth vevőinek 
egy része őhozzája pártolt s alig néhány év múlva a 
fővárosnak elsőrangú könyvkereskedésévé fejlődött. Pfeifer 
Istvánnal szövetkezve, a czég mint Tettey Nándor és 
társa, kitűnő hírnévnek örvendett. Sokan, a kik előbb 
Ráth üzletét keresték fel oly nagy előszeretettel, most 
Tetteynél gyűltek össze eszmecserére s ezen látogatáso
kat, mint ügyes kereskedő, Tettey mindig ki tudta hasz
nálni

Tettey Nándor, a mellett, hogy kitűnő üzletember 
volt, sohasem feledte el, hogy testvéreivel szemben is 
vannak kötelezettségei, a miknek azután mindig hiven 
meg is felelt, Emil öcscsének is akart a sorsán lendíteni, 
midőn Pfeifer Istvánt kifizetvén, őt azzal a szándékkal 
vette üzletébe, hogy önállóvá téve, neki biztos existen- 
cziát szerez. Tetteynek ez az elhatározása hibás számí
tásnak bizonyult, Eddigi társának kielégítése olyannyira
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megterhelte az üzletet, hogy elvégre is anyagi kalamitá- 
sokat okozott. A  kellő tőke nélkül még oly erő, mint 
Tettey, sem birt kilábolni az anyagi kötelezettségek 
sokadalmából. Hiába vette magához rokonát, Benkő 
Gyulát (jelenleg Franklin-társulati igazgatót). Mindkettejük 
vállvetett erőlködése is csak ideig-óráig birta m egakasz
tani a hanyatlást.

Ez időbe esik a Tettey-czég legserényebb tevékeny
sége a könyvkiadás terén. E g y  csomó kelendő iskola
könyv s egy pár nagyobb munka, melyek szintén ((be
ütöttek)), támogatták, éltették a szűkölködő üzletet. K öz
tük különösen Szathm áry Mivelődéstörténete és Scherr 
Világirodalomtörténete voltak azok, melyek nemcsak a 
konyhára hoztak, de a czég nimbuszát is felélénkitették.

Múló verőfény volt ! A  terhek kolonczokként nehe • 
zedtek az üzletre s húzták mind lejebb.

Könnyítendő terhein, megegyezett Benkővel kiad
ványainak eladása iránt. A  vásár létrejött s Benkő a 
Tettey-czég külső tekintélye érdekében a készpénzzel 
kifizetett kiadóüzletet « Tettey-féle kö n yvkiadóh ivata l» 
czég alatt vezette.

A  kiadó-üzlet vételára jelentékenyen könnyített 
Tetteyn. Jóform án tisztán rendezte ügyeit s ha megvan 
benne a régi erély és akaraterő, alighanem kilábol az 
anyagi kalamitásokból. Ám de a 15 évi hihetetlen küz
delem fölemésztette ezeket s kimerültén, elbágyadva, 
épp akkor únta meg a további küzdést, mikor végre 
reménykedni kellett volna. 1885 julius havában kérte 
maga ellen — bár könnyen elkerülhette volna — a 
csődöt.

1886 január havában benyitottam hozzája, újságul 
hozván, hogy elhagyva a könyvkereskedelem  sovány 
kenyerét, gróf Esterházy Móricz könyvtárnoka lettem. 
Már ez alkalommal mosolygó arccal jelentette ki előt
tem, hogy példámat nemsokára ő is követni fogja, mert
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legközelebb beáll fürdő-igazgatónak. Keserű tréfának véve 
e kijelentését, nem kutattam tovább, de midőn néhány 
hónappal később a «Corviná»-t olvasom, láttam, hogy 
komolyan jelezte végleges megválását a könyvkeres
kedelemtől, melynek oly hosszú ideig lankadatlan mun
kása volt.

A tátrafüredi fürdőigazgatóság nem tartott sokáig. 
A hivatal, miként azt Tettey előbbeni soraiban is jelezte, 
nemcsak neki, hanem feleségének is szólt. Feleségének 
ugyan csak reprezentácziós feladat jutott, de mégis közre 
kellett működnie. Tetteyné azonban, a kinek sem vágya, 
sem ambicziója nem volt a szereplés hanem mindeddig 
csakis a gondos háziasszony és a szerető hitves szerepét 
játszotta, ez új hivatásával sehogy sem tudott megbarát
kozni. Másrészt a féltékenység is bántotta, mert a feltű
nően daliás igazgatót a fürdőt látogató női vendégek 
felette gyakran keresték fel hivatalos ügyekben. Tettey 
elvégre is engedett felesége unszolásának, a ki késznek 
nyilatkozott inkább a legszerényebb körülmények között 
élni, mintsem továbbra is Tátrafüreden maradni. Az évad 
befejezése után a Grill-féle udvari könyvkereskedésben 
éppen üresedésben levő első segédi állást elfoglalva, 1887 
őszén ismét Budapestre költözött.

A Grill Károly-féle könyvkereskedés ez időben 
nagyon válságos helyzetben volt; Tettey belépésekor 
éppen azon tanakodott Grill, nem volna-e czélszerű az 
üzletet eladni. Az eladás csakugyan a rákövetkező 
évben megtörtént. Az új tulajdonos, Balázs Adolf jász
berényi könyvkereskedő, nem volt az a főnök, a ki 
Tetteynek imponálni tudott volna. Az üzletet egészen 
vidéki mintára alakitotta át, a mi Tetteyt mód nélkül 
bántotta.

Ehhez járult még az a csapás is, a mely forrón 
szeretett neje, szül. Hauser Emilia elhalálozásával érte. 
Akkori lelki állapotára élénk világot vet az a levél,
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melyet ifjúkori barátjához, id. Wajdits Józsefhez intézett 
s melynek szószerinti tartalma a következő :

Édes Jóska barátom!
Fogadd hálás köszönetem kifejezését ama őszinte szívből 

eredő részvétedért, melyet imádott kedves nőm elvesztése felett 
irányomban tanúsítani kegyes valál. Fájdalmamat ugyan növelik 
a számos részvétiratok, de írt is szolgáltatnak egyúttal lelkemnek, 
melynek vigasztalásra most oly nagy szüksége van. A csapás 
annál súlyosabban hat reám, mert 24 órai rövid idő alatt mérte 
azt reám a mindenható s így készületlenül talált a nagy fájdalom 
elviselésére. — Agyszélhüdés vetett véget e drága életnek, e 
pótolhatlan veszteségemnek !

Mély gyászt öltök, mely méltó legyen a boldogult emléké
nek. Mert ó h ! aluszsza örökös álmait az igazán szerető hű, a 
páratlan jóságu lélek, a gondos háziasszony, kinek szép emlékét 
örökkön-örökké tartom meg szivemben, míg a halál végtére a 
sírba tesz le engemet is.

Most Grillnél, mint első magyar szortimenter tengődöm, ha 
tehát Budapestre jösz — augusztusban — akkor ott találkozhatunk 
s remélem, hogy pár órát jobb hangulatban fogunk együtt tölt
hetné a régi boldog idők emlékének szentelve.

Tartson meg a mindenható jó erő s egészségben kedves 
jó családoddal együtt s tartsd jó emlékedben szerető, hív, régi 
igaz barátodat s szerencsétlen

igaz hívedet:
Budapest, 1888. V/21-én.

Tettey N án dort.

A  Grill-féle könyvkereskedésben töltött idő alatt 
Tettey ismét kimutatta, hogy olyan kitűnő magyar szór 
timenter mint ő, nincs több Budapesten. Mindenfelől 
felvilágosításért fordultak hozzá s ő minden alkalommal 
megfelelt a hozzá intézett kérdésekre.

Négy évi elkeseredett tengődés után Révai Leó 
ifjúkori barátjának meghívására 1891. augusztus havában 
annak hírneves antiquariumába lépett. Itt már egészen 
más viszonyokat Talált, munkakedve is megjött s hogy 
állását már egy év múlva elhagyta, annak csakis az volt 
az oka, mert Rózsa Kálmán és neje czégnél üzletvezetői 
állással lett megkinálva.

Magyar könyvker. egyl. évkönyve VII. évf. b



XVIII TETTEY NÁNDOR.

Ezen állását 1892. augusztusban foglalta el, egy
két évig szerfelett nagy tevékenységet fejtve ki. Ezen idő- 
alatt megjelentetett több igen hálás cikket, sajnos, azok
nak értékesitéséről már gondoskodni nem tudott, mert 
hosszú, kínos betegsége minden nagyobb munkától vissza
tartotta. A szortiment-üzlet iránti szenvedélye itt utoljára 
roppant hevességgel tört ki nála. A Rózsa-féle kiadó- 
hivatalból mindenáron szortimentet akart csinálni. Meg
hozatta az Ernst-féle német népies iratokat és Ruzicska 
Ármin leszállított áru partiekiadványait s ezeket tűzzel- 
vassal terjesztette.

Utolsó működésén a beteg testben lakó fáradt lélek 
nyomai nagyon meglátszottak. Nem volt ő többé a régir 
eleven eszü, egészséges gondolkodású, tetterős férfi, a 
ki minden nehézséggel bátran szembeszállóit. És csoda-e,, 
ha a túlfeszített idegek, oly sok évi heves küzdelem, 
annyi pihenést nem ismerő lázas tevékenység után meg
bénulnak ?

Emlékező tehetsége, melylyel mindenkit bámulatba 
ejtett, cserben hagyta. Gyakran a néhány nap előtt 
történt dolgokra sem tudott visszaemlékezni.

Munkássága azonban most sem szünetelt. Betegsége 
közepett is szerkesztette a Rózsa-féle német naptárakat 
s midőn főnöke üdülni küldte őt, még akkor is nap
tárkéziratokon járt az esze. Életében utolsó levelét Korit- 
nyiczáról irta főnökének, melyben az elalvó költői lélek 
egy utolsó lobbanását látjuk. Ezen levelének szószerintii 
szövegét szintén ide iktatom.

Rózsahegy-Koritnyicza, 1896. VII/'29.

Igen tisztelt Rózsa úr!
Minden el van találva, a határidő megválasztása jó volt és 

az idő is szép ! Mit mondjak most még Rózsahegy környékéről ? 
mit Koritnyicza rengetegségében is nyájasan mosolygó tájképéről ? 
Boldogok, kik itt tölthetik és élvezhetik napjaikat, hol felcserél
hetik gondjaikat a fenyvesek által koronázott virágos és illatos;
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Kárpátok bérczeivel, szemlélve az egeket kérő erdőket, melyeknek 
enyhe árnyékában s a virágdíszben pompázó bokrok rejtekében 
élvezzük a csicsergő madarak szép énekét s a bársonypuha moh 
és fű között lépdelve, csodáljuk a természet remek szépségét, a 
levegő edző erejét és az ég üditő hatását. Gyönyörködünk a 
sziklák romantikus halmazán, a kilátások végtelen messzeségén 
és a csergedező patakok halk moraján. A mindenható kimeritette 
itt magát alkotásaiban ! . . . .

Eme kifakadó poétikai vénámból, mely enthuziazmusban 
tör ki, azon következtetést lehetne vonni, hogy egészségi 
állapotom nagy lendületet vehetett, pedig az egész csak egy beteg 
elme szüleménye, mely a sziv érzelmeivel egyesülve, mintegy 
hattyúdalban akar kifejezést adni! !!

De mire való a sok unalmas irka-firka, mit révedezek, 
mit turkálok a sok haszontalan gondolatban, melyeknek semmi 
hasznuk, fordítsunk egyet az eszmemenetekben és hasznosítsuk! 
íme, mellékelve küldöm Strauch urnák a Familien- Kaién dér befe
jező részét — talán sok is lesz!

Fázom — fázom — brr, de hideg van!
Úgy az urakat, mint a hölgyeket, extra pedig Rózsa urat 

szívből üdvözölve, vagyok
igaz hive :

T ettey N á n d o r.

Visszatérve Koritnyiczáról, még csak néhány napot 
tölthetett hivatalában. Á gyba dőlt és két heti kínos 
szenvedés után a tüdőtágulás fináléja, a vízkór vetett 
véget 1896. szeptember hó 27-én nemes és az utolsó 
óráig Önzéstelen életének.

*  *
*

Tettey Nándornak oly kiváló érdemei is vannak* 
miknek ismertetését életrajzától elkülönitenem kellett.

Első sorban meg kell emlitenem, hogy Tettey 
Nándornak a magyar könyvkereskedő-egyesület meg
alapításáért sokat köszönhetünk. Aigner Lajos után, a 
ki úgyszólván lelke volt az egész alapítási mozgalomnak. 
Tettey és Zilahy fáradoztak legtöbbet ezen lelkes eszme 
megvalósításáért.

b*
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A magyar könyvkereskedő-egylet végleges megala
pítását már jóval megelőzőleg, Aigner Lajos kezdeménye
zésével történt meg az első kísérlet az egyesülés iránt, de 
ez kudarczot vallott. Néhány év múlva rá, ismét akczió 
indult meg. melynél azonban márTettey is hathatósan közre
működött. Bizományi üzlete lévén, első sorban comitten- 
seit nyerte meg az ügynek. Csáthy, Demjén, Klökner, Seiler, 
Wajdits stb. az ő felhívására folytatták a subszkripcziót.

1878. junius 21-én  már megtartották az első ala
kulási ülést, melytől fogva Tettey, mint megválasztott 
első titkár, lankadatlan tevékenységet fejtett ki. Az első 
közgyűlésen bejelentett 1 04 tag jelentékeny részét Tettey 
toborzottá össze. Ülést ülés követett és még a közgyűlést 
megelőzőleg is igen fontos intézkedést tett a három 
triumvir: Aigner, Tettey, Zilahy.

Mindenekelőtt átdolgozták a már két évvel előbb 
javaslatba hozott alapszabályokat. Szintúgy kidolgozták 
az árengedmény felette sürgőssé vált kérdését, mely egy 
a közönséghez intézendő köriratban volt megoldandó. 
Utolsó fontosabb intézkedésük az a felirat volt, melyet 
augusztus hó 10-én a budapesti összes könyvkereskedők 
aláírásával az egyetemi nyomdához és a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz magasabb százalék engedé
lyezése és a nettó áron magánfelek részére való szállítás 
beszüntetése iránt benyújtottak.

Végre 1878. augusztus 21-én lön megtartva az 
alakuló közgyűlés. A  tisztikar letette ideiglenes meg
bízását, de az urnából ismét csak ők kerültek ki, mint 
végleg megválasztott első intézői a fiatal egyesületnek.

Tettey mint első titkár rendkívül fényes beszéd 
kíséretében terjesztette elő az első titkári jelentést.

Beszédének következő része roppant lelkesedést 
keltett a jelen voltakban :

«Ha az emberi társadalomban körültekintünk, azt látjuk, 
hogy korunkban a létküzdelemben az egyes egyénre oly terhek 
nehezülnek, hogy az feledve a jövendő, az állandó előnyöket,
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kész a pillanat kedvezményeinek feláldozni azon javakat, melyek
től nemcsak az egyes osztályok jóléte függ.

Sajnosán tapasztaljuk, hogy a jelen haszna után való haj- 
hászásunkban szem elől tévesztjük mindama segélyeszközöket, 
melyekkel jövőnk biztos alapkövét megvethetnők. Nem utolsó 
sorban e körülménynek tulajdonítható tehát, ha mindinkább általá- 
nosb lesz a meggyőződés társadalmunk minden rétegében, hogy 
közös érdekkel biró osztályok, gyülekezvén, vállvetve iparkodnak 
gátat emelni oly állapotok ellen, melyek mindinkább a közszellem 
megölésére törekesznek anélkül, hogy az egyes törekvéseinek 
üdvére volnának. Bárhova tekintünk, azt látjuk, hogy az érdek
közös osztályok sorakoznak, gyülekeznek, egyletekké, testületekké 
alakulnak, melyek korszerűbb alakban, mint a régi czéhrend- 
szerben divó volt — közös érdekeket kivánnak megóvni. Nem 
a múlt század zsibbasztó bilincsei ezek, melyeket az akkori 
czéhegyesületek vetettek a törekvő egyén tetterejének, hogy 
azt annak kifejlésében gátolják; nem a szabad versenyt akar
ják gátolni, mely emelkedésünk egyik leghatalmasabb rugója, 
hanem határt kivánnak vonni ott, hol a verseny megszűnik 
észszerű lenni, hol midőn magunknak szerezni vélünk, megren
dítjük nemcsak kartársaink, de a magunk életfeltételeinek alapjait. 
És e sorakozás, melyet mindenütt tapasztalunk, hasznos. Hasznos 
az egyesre és hasznos magára a társadalomra is. Ez aligha vonható 
kétségbe s ez meggyőződése mindenkinek, ki a társadalom eszméit 
helyesen fogja föl, azok valósítását a nemesb irányban óhajtja. 
Messze vezetne, más társadalmi osztályok, vagy tán üzletágból 
példát idéznem, hanem utalok egy testületre, melyet mindnyájan 
eléggé ismerünk: a német könyvárusokra és azok testületére. De 
nemcsak német kartársaink érezték már régóta és érzik ma is 
sokkal inkább előnyét a testületi egyesülésnek, hanem érezték 
szomszédaink túl a Lajtán is, midőn az ((Osztrák könyvkereske
dők egyleté»-t megalapítják. De mindezeknél élénkebben éreztük és 
érezzük azt mi, magyar könyvárusok. És ennek tulajdonítható, ha 
néhány év előtt itt, városunkban is megkisértetett egy budapesti 
könyvkereskedői testület létesítése. Az azonban nem karolván, szűk 
hatáskörénél fogva nem karolhatván fel a magyar könyvárusság 
érdekeit, pártoláshiány miatt nem is létesülhetett. Már pedig, 
hogy nekünk bárkinél inkább van szükségünk a szoros össze
tartásra és együttes munkálkodásra, az kétségbe nem vonható, 
midőn látjuk, hogy egyes társulatok, sőt maga a m. kormány 
is mindinkább a sovány kenyéren élő könyvkereskedők hatás
körébe bocsájtkozik, leszedve az anélkül sem bőven termő gyű-
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mölcsök legjavát Hogy ebben az osztrák egylethez való tartozá
sunk mitsem segít, önálló kormánynyal, külön nyelven beszélő és 
irodalommal bíró Magyarország könyvkereskedőin nem is segithet, 
az rég elismert tény. És igy nálunk szükségesebb volt, mint 
bárhol egy önálló «Magyar könyvkereskedők országos egylete*) 
alakítása.

A közgyűlést követő banketten szintén remekelt 
egy kiváló beszéddel, melylyel Jókai Mórt saját műveivel 
köszöntötte fel. Különösen tetszett a következő talpra
esett részlet:

Fel tehát a poharakkal az ünnepelt íróért és kívánjuk, 
hogy mivel a munkás is méltó a bérére, legyen ő művei után
a Egy új fóldesúrt, «Egy magyar n á b o b egy valóságos a. Arany 
embert.

Hogy sohasem aggaszsza őt az « Enyém, tied, övét nagy kér
dése, sem a «Szegénység útját, hogy sohase mondhassa: ezek 
ccSzomorú 7iapokt ; cc Véres kenyér»-rel élünk, hanem « Hétköznapt-jai 
is váljanak ünnepnapokká! Legyen ő ezután is a Egy e?jiber, a ki 
mindent iudt s cc Mire megvénülünkt, ő akkor is vidor kedélylyel, 
fiatal lélekkel mosolyogjon a ccSzerelem bolondjait és oElet komédiá
sait felett ép erő és egészséggel, hogy ccSzélcsend alatta s az uElet- 
köl ellesvet megírhassa a 21-ik század regényét, mint megírta a 
« Jövő  század regényét A , melyben ha az c (Észak honábólt ^Felfordult 
világt-ot tár is elénk, de valóságos aTarka élett-tt jellemez, mely 
<iFóld felett és víz alatt t játsza el szerepét, a Erdély aranykorát szer
zője, koszorús regényírónk, Jókai Mór sokáig éljen!

Szűnni nem akaró taps jutalmazta ezen szellemes 
szavakat.

Tettey még ezután is néhány évig vezette mint 
titkár a magyar könyvkereskedő-egylet ügyeit, páratlan 
íigybuzgóságot és szakismeretet kifejtve, miglen ezen 
hivatalától később Benkő Gyula javára visszalépett.

A  «Budapesti kereskedő-ifjak társulatáénak meg
alapítása is szorosan fűződik Tettey Nándor nevéhez.

Mint szerény munkás a maga körében, nemes 
ügybuzgalmával, emberszeretetével, a szép és jó iránti 
fogékonyságával, meleg hazafiságával igyekezett a maga 
javán kivül a közérdeket is előmozdítani. Életében sokat
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fáradt, tanult, de tanított másokat is. Saját anyagi érde
kein túl tette magát, midőn a vele egy téren működő 
társadalmi osztály tagjainak előbbre haladása, emelkedése 
érdekében síkra lépett. Hasznos szórakozásra és önkép
zésre alkalmat kívánt nyújtani a magyar kereskedő
ifjúságnak, midőn 1864-ben Kemény Lászlóval megindítva 
a munkálatot, aránylag rövid idő alatt megalakította a 
((Budapesti kereskedő-ifjak társulatáét, melynek 1885-ig 
egyik leghívebb munkása, tisztviselője volt, a midőn is 
érdemeinek elismeréséül örökös tiszteletbeli alelnöknek 
választatott meg.

Még szakirodalmi működését is ki kell emelnem, 
melylyel a Corvina hasábjain oly gyakran találkoz
hattunk.

Értekezései többnyire Aliquis álnév alatt jelentek 
meg, azonban saját neve alatt is többször irt.

Különös ambicziója volt egyes jelesebb kartársainak 
életrajzát megírni. Megjelentek tőle Burger Zsigmond, 
Hartleben Conrád A dolf ', Seiler H enrik, Stolp Károly 
Oszkár, Geibel Károly, Horovitz Fülöp, Lantossy Jó zsef, 

K n cll Károly, Demjén Imre, Demjén László, K  Molnár 
János  és Bucsánszky Bertalanról irt visszaemlékezései, 
miknek kidolgozását ritka gonddal eszközölte, különös 
súlyt helyezve az adatok pontosságára.

Kisebb dolgozatai között különös figyelmet keltett: 
((Könyvkereskedelmünk miseriái» czímű négy szakaszból 
álló értekezésével, melyben ritka következetességgel tár
gyalja a magyar sortiment-könyvkereskedelmet bénító 
körülményeket. Szabatos irálya, tárgyilagos polémiája és 
természetes érvelései dolgozatait mindig érdekessé és 
tanulságossá tették.

Kár, hogy élményeit, tapasztalatait, melyek becses 
adalékokat szolgáltathattak volna a magyar könyvkeres
kedelem fejlődésének történetéhez, jegyzetekbe nem fog
lalta. Mozgalmas élete, élénk érdeklődése képét kaptuk
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tőle, ha baráti körben csevegett múltjáról, emlékéről. 
Vele együtt ezek is sírba szálltak nagy vesztéségére 
annak a ki hivatva lesz egykor megirni a magyar könyv
kereskedelem belső történetét.

Adjon az Isten sok ily lelkes, tehetséges és buzgó 
férfiút karunknak s akkor virulni lóg hazánk könyvkeres
kedelme.

Áldás legyen emlékén !


