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Múltak krónikája! te királyok
nak, hatalmasoknak, zsarnokoknak 
megénekelője és igazságos bírálója: 
a te védő paizsod alá helyezkedve 
«emlékezzünk régiekről)).

Elvitázhatatlan ama históriai alapon nyugvó 
igazság, hogy a magyar könyvkereskedelem min
den aerájában működtek oly kiváló férfiak, kik 
hol valamely prognosis, hol rendkívüli alkotó ere
jük ösztönzésére a könyvkereskedelemre és az 
irodalomra egyaránt hasznos alkotásokat' vittek 
véghez. Alkotásokat, melyekkel előmozdították a 
magyar könyvkereskedelem fejlődését; alkotáso
kat, melyekkel megteremtették azt a kapcsolatot, 
mely a könyvkereskedelmet és az íróvilágot ma oly 
szorosan egymáshoz fűzi. Röviden, a könyvkeres
kedelmi pályán való működésük egész ideje alatt 
önzetlenül, de képzettségük teljes felhasználásával 
közhasznú tevékenységet fejtettek ki, hivatásuk 
iránt érzett benső szeretettel és igaz melegséggel.

Nagyérdemű férfiak ők, kétségkívül méltók 
arra, hogy maradandó emlék állíttassák nekik a



VI IF J. CSÁTHY KÁROLY.

magyar könyvkereskedők Pantheonjában. Soha 
jobban nem róhatjuk le irántuk az elismerés és 
kegyelet adóját, mint a mikor ekként őrizzük meg 
emlékezetüket örök időkre. Hadd árasszanak onnan 
fényt az utókor működésére, mely nyomdokaikon 
haladva iparkodik a könyvkereskedelmet tovább 
fejleszteni, hatalmas kultur-intézménynyé emelni.

A magyar könyvkereskedelem korifeusainak 
eme körébe sorozandó itj. Csáthy Károly, kit nem 
kevésbbé áldott meg a természet azon jó tulaj
donsággal és alkotó tehetséggel, mint azokat, kik 
a Pantheonban méltó helyüket már elfoglalták. 
O vele is elfoglaltatjuk most azt a helyet, melyet 
önmaga jelölt ki magának a «közjó» érdekében 
kifejtett tevékenységével. Mielőtt azonban azt 
tennők, kívánatos, hogy előbb számot adjunk a 
Csáthy-féle könyvkereskedés elődeiről, alapításáról 
és fokozatos fejlődéséről egészen azon időig, míg 
az az ötödik tulajdonos: itj. Csáthy Károly birto
kába került.

Vessünk tehát egy pillantást a múltba és 
viláorítsuk rne^ az elődök működését in totum,o  o

hogy jelesünkről tökéletes élet- és pályarajzot ad
hassunk.

*

Hazánk történetében a XVIII. század má
sodik felében egy új korszak veszi kezdetét. A 
nagy franczia forradalom, mely Európát az abszo
lutizmus további lehetetlenségéről meggyőzte, ná
lunk is letörte az abszolutisztikus törekvéseket és
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meghozta az alkotmány helyreállítását. Magára a 
nemzetre ugyan nem voltak nagy hatással a for
radalom eszméi, minek okát nyilván a közszellem 
fejletlenségében, a külvilágtól való elzárkozottsá- 
gában kell keresnünk. Csak későbben, mikor a 
megtestesült eszme már egész Európát diadalma
san bejárta, ébredt fel a magyar nemzetben a 
nemzeti szellem. Az ébredés első jelenségei a ma
gyar nyelv ápolására és a nemzeti irodalom fel
virágoztatására alakult társaságok mozgalmában 
nyilvánultak meg. Az első ilynemű társaság — 
még a franczia forradalom kitörése előtt, de már 
annak irodalma és a demokratikus mozgalmak 
hatása alatt — a magyar testőrseg körében ala
kult (1772), melynek fenkölt gondolkodású tagjai 
átérezték amaz ideális törekvések fontosságát, 
melyek égő lángként suhantak végig a civilizált 
világ fölött, hirdetvén a cdiberté, egalité, fraternite» 
hármas verbumát. A társaság hozzálátott az egész 
nemzetre kiható nagy munkájához. Megteremtette 
a nemzeti irodalmat, ápolta a magyar nyelvet és 
felvilágosította a népet. A forradalom után több 
ilyen társaság is alakult, nyelvújítók léptek fel s 
csakhamar általános fogalommá lön ama hit, hogy 
a mely nemzet nyelve a megifjulást elbírni képes, 
annak még jövője van.

A mozgalom kibontott zászlója immár ma
gasan lengett, a mindent kifejező «nemzeti» jelszó 
czélhoz vezetett. Nyomában feltűnt egy újabb 
történeti mozzanat: a politikai élet ébredése. Ekkor
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az elnyomatás alól magát felszabadított közszellem 
már hangosabban lüktetett, érezte a reformok 
szükségességét és felismerte a reakczió káros vol
tát. Törekedett az ország önállóságát és függet
lenségét kivívni, hangoztatta a reformtörekvések 
czélját és sürgette az oly rendszernek a behoza
talát, mely a nemzetet teljesen kielégíti. A nem
zet követelései törvények által biztosítva is lettek, 
azonban teljesedésbe nem igen mentek. A meg
hozott törvények nagy része csak papíron maradt, 
a nagyreményű kezdet tehát véget ért. Ismét felül
kerekedett a régi rendszer. A nemzet azonban 
nem csüggedt e l; tűrt és reménykedett abban, 
hogy az alkotmányos Magyarország újjászületése 
már nem késhet soká!

E néhány sorban ismertettük főbb vonásai
ban azt a korszakot, melyben a Csáthy-féle könyv
kereskedés megalapíttatott. Pápai Kiss István pesti 
könyvkötő és könyvkereskedő alapította 1805 
tavaszán. Emellett azonban pesti üzletét is fentar- 
totta, miért is a debreczeni üzlet vezetését vejére 
Csáthy Györgyre, de inkább mondhatnánk leányára 
Pápai Kiss Rákhelre bizta, ki a könyvek árusítási 
módját már gyermekkorában sajátította el. Pápai 
Kiss István pesti üzletét a vármegyétől kapott 
engedély alapján 1783-ban nyitotta meg ; az üzlet 
eleinte lassan fejlődött, de idővel szépen fellen
dült. Korának több hírneves írója — többek közt 
Bajza József és Toldy Ferencz — felismerte ügyes
ségét és tanultságát s így csakhamar tekintélyes
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összeköttetései lettek. Ezen összeköttetéseinél 
fogva azután sortiment-üzletét kiadó-üzlettel is 
bővítette s kiadványait az akkori kor szokása 
szerint olyképpen terjesztette, hogy azokkal nagy
vásárok alkalmával felkereste az ország nagyobb 
városait s ott sátor alatt árusította. Természete
sen leginkább csak oly városokat keresett felr 
hol állandó könyvkereskedés még nem volt. Akkori
ban Debreczen is még azon városok közé tarto
zott, tehát kiadványaival oda is szorgalmasan el
járt. így többször megfordulván Debreczenben 
lassan-lassan meggyőződött arról, hogy ánnak 
közönsége élénk érdeklődést tanúsít az irodalom 
iránt. Ebbéli meggyőződése juttatta arra az elha
tározásra, hogy Debreczenben állandó könyv- 
kereskedést létesítsen. Tervét hamarosan keresz
tül is vitte és 1805-ben megnyílt Debreczenben 
az első könyvkereskedés.*)

Mielőtt itt tovább mennénk, meg kell jegyez
nünk, hogy Debreczen város közönsége — mind
amellett, hogy annak előtte állandó könyvkeres
kedése nem volt — mindenkor bőven el lett 
látva szellemi táplálékkal. Vannak forrásaink,, 
melyek szerint már a XVI. században (1560— 
1570 körül) egy Fröhlich Ambros nevű bécsi 
könyvkereskedő küldött könyveket Debreczenbe 
terjesztés végett.**) De helyettesítette a könyv-

*) A Csáthy-féle debreczeni könyvkereskedő és kiadó czég 
százéves története 1805—1905. 6. és köv. lapján.

**; Archív für Geschichte des Deutschen Buchhandels. 
Leipzig, 1882. VII. kötet. 88. 1.
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kereskedelmet a nyomdászat is, mely már a XVI. 
század második felében Debreczenben nagyban 
virágzott. Fényes szerep jutott a debreczeni nyom
dászatnak a XVII. században, mikor a legtöbb 
magyar nyelvű könyv ott jelent meg; köztük a 
híres ((Magyar Grammatika, melyet készített Deb
reczenben egy Magyar Társaság.)) A XVIII. szá
zad végén pedig többször megfordult Debreczen
ben vásárok alkalmával Hochmeister is, ki köny
veket árult és becserélt.*) Az itt elmondottakban 
röviden rámutatunk arra, hogy Debreczennek a 
régebbi időben is, midőn állandó könyvkereske
dése még nem volt, elég lendületes irodalmi és 
kulturális élete volt.

Ezekután ismét visszatérünk tulajdonképpeni 
tárgyunkhoz. Említettük már, hogy Pápai Kiss 
István a debreczeni könyvkereskedés vezetését 
Csáthy Györgyre bízta, ki azt alapításától szá
mítva 3 évre végleg átvette, melynek tovább- 
üzésére 1808 február 22-én kapta meg az enge
délyt a városi tanácstól. Pápai Kiss István pedig 
folytatta a pesti üzletet 1823-ig, az ez évben bekö
vetkezett haláláig.

Csáthy György és felesége igen ügyesen 
vezették a könyvkereskedést. A közönséget min
den tekintetben ki tudták elégíteni s ezáltal any- 
nyira magukhoz vonzották, hogy az idegen könyv- 
kereskedők lassanként elmaradtak a debreczeni 
nagy vásárokról; ők azonban könyvekkel megrakott

*) U. o. Leipzig, 1892. XV. kötet 127. 1.
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szekéren továbbra is bejárták a szomszédos vár
megyék népes vásárait.

Csáthy György mint nyomdász is kitűnt. 
A város tulajdonát képező könyvnyomdát bérelte, 
melyet az átvételkor azonnal jobb karba hozott, 
benne újításokat léptetett életbe, egyszóval fel
virágoztatására törekedett. S ezt sikeresen el is 
érte. A nyomdából az ő felügyelőségének ideje 
alatt 13 jelesebb termék került ki. Nevezetesen 
Budai Esaiás következő 4 műve: ((Magyarország 
Históriája a mohácsi vészig. II. jobbított kiadás)) 
(1811), ((Közönséges História II. kiadás)) (1811), 
«Deák nyelv kezdete példákban)) (1804) és «Régi 
római vagy deák Írók élete (1814). Ezeken kívül 
ékeskednek e kis számú sorozatban Diószegi 
Sámuel, Fazekas Mihály, Eresei Dániel és Varga 
István irodalmi becscsel biró munkái.

Ennyiből áll rövid megemlékezésünk a Csáthy- 
féle könyvkereskedés második tulajdonosáról. 
Befejezésképpen még megemlítendő, hogy 1817 
nyarán a nagyváradi fürdőben időzvén, ott valami 
baleset érte s váratlanul elhunyt.

Halála után özvegye állott az üzlet élére. 
A derék asszony férfias erővel, okosan és becsü
letesen felelt meg a magára vállalt feladatnak. 
Csorbítatlanul folytatta az üzletet a megkezdett 
alapon és a mihez fogott, azzal fényes bizonysá
gát adta irodalmi ismereteinek s az üzleti ügyek
ben való jártasságának, tehát méltán sorozhatjuk 
őt azon népszerű kereskedők közé, kik az az idő
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beli kereskedelemnek becsületet és hírnevet sze
reztek.

Csáthy Györgyné a könyvkereskedést a lehe
tőségig fejlesztette. Idővel megszerezte a pesti 
egyetemi, úgyszintén a városi nyomda bizomá- 
nyosságát. Erősen kifejlett kereskedői érzékéről 
tanúskodnak időről-időre közreadott könyvjegy
zékei, melyek kultúrtörténetünkhöz számos érde
kes adatot tartalmaznak. Az első ismert ilyen 
jegyzék 1818-ból való. Kis 4 rét alakú füzet és 
4 oldalon körülbelül 220 különféle magyar, latin 
és német nyelvű könyvet sorol fel alphabetikus 
sorrendben. Az 1823-ban megjelent könyvjegy
zéke már 20 oldal terjedelmű s közel 500 művet 
sorol fel, de azok árát most sem közli. Első tö
kéletes jegyzékét 1829 szeptember havában adta 
k i; ebben a jegyzékben — az egyetemi nyomda 
kiadványait nem tartalmazza — a magyar nyelvű 
művek felsorolása 33 oldalra terjed. Utolsó, a 
magyar és német irodalmi újdonságokat tartal
mazó jegyzéke 1830-ban jelent meg, az őszi 
nagyvásár előtt.

Jellemzésére az akkori könyvkereskedelmi 
viszonyoknak nem lesz érdektelen itt megemlí
tenünk a következőket. Vitkovics Mihály Vidényi 
álnév alatt megjelent «A Magyar Könyvek Ter
jesztéséről)) című közleményében*) hosszasan fog
lalkozik a magyar könyvkereskedelemmel. Vilá
gossá, sőt érdekessé lesznek előttünk az állapo-

*) Tudományos Gyűjtemény 1821. IX. kötet. 35. 1.
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tok, mikor a közleményben ezeket olvassuk: «Le- 
gyen szabad kimondanom, mivel igaz, fő akadálya 
a magyar könyvek el nem adhatásának az, hogy 
nincsenek magyar könyvárusaink. Az a nehány, ki 
hazánkban itt-ott cseng, nem képes a magyar 
könyv elkelését országszerte kapósá tenni. Nem 
képes a magyar könyvek vásárlását könnyűvé, 
közönségessé tenni.» Majd így folytatja: «Ne
vesse senki nekem ellen azt, hogy a nemmagyar 
könyvárusaink szintúgy eladják a rájuk bízott 
magyar könyveket, valamint a legszülettebb ma
gyar, csak vevő jöjjön boltjukba. Erre megczáfo- 
lásul először azt felelem, hogy ezek a magyar
talan könyvárusaink a más nyelven írott könyve
ket inkább iparkodnak eladni mindazért, mivel 
(ismét fájdalom!) több hasznot és hamarább látnak 
ezekből; de mindazért is, mivel a külső könyv
árusokkal, külső könyvnyomtatókkal összefüggés
ben, összenyerekedésben állanak. Ezen rugóval 
kezdették el kereskedésüket folytatni, ezzel sze
retnek leginkább bánni is, amit nekik (a keres
kedés szempontjából nézve) rossz néven nem is 
vehetünk. Nem sajnálnunk azonban nem lehet, 
hogy gátul szolgálnak Literaturánknak. Ám hadd 
járjon. Másodszor azt is felelhetem, nem csekély 
okból, hogy ezek a magyartalan könyvárúsaink 
többnyire azokat a magyar könyveket szokták 
tolván-tolva is árulni, melyeket ők a maguk költ 
ségükön adtak kinyomtatni. Már pedig vajmi ritka 
ő közöttük, aki ezt nem szokta. Kukkants be
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ellenchussaikba, egyedül az oly könyveket találod 
feljegyzésen, melyeket ők nyomattak k i; vagy a 
melyeket jó rabátra megvettek)). Ilyen vélemény
nyel volt Vitkovics Mihály. Némely tekintetben 
ugyan elfogultságot árul el, de egészben véve 
elég hű képét adja az akkori viszonyoknak és 
állapotoknak. Mindazonáltal nem szabad Vitkovics 
Mihály véleményét az egész magyar könyvkeres
kedelemre kiterjedőleg értenünk, mert bizony vol
tak könyvkereskedők, kik nemcsak foglalkoztak a 
magyar könyvek terjesztésével, de hazafiúi érzés
sel és lelkesedéssel csüggöttek is a hazai litera- 
turán. Hogy csak egy példát említsünk: itt van 
a Csáthy-féle könyvkereskedés. A fentiekben is
mertetett katalógusai eléggé igazolják, hogy meny
nyire viselte gondját a hazai literaturának s mily 
odaadóan fáradozott a magyar szellemi termékek 
minél szélesebb körben való terjesztésén. No hi
szen furcsa dolog is lett volna, ha még a tősgyö
keres magyar Debreczenben sem akadt volna igaz 
magyar könyvkereskedő !

A Csáthy-féle könyvkereskedés a szorgal
mas asszony keze alatt ezután is szépen fejlő
dött. Méltó segítőtársa legidősebb fia, Lajos volt, 
ki a gimnázium elvégzése után a könyvkereske
delmet és könyvkötészetet tanulta ki. Édes anyja 
1831-ben elhalálozván, az üzletet ő vezette to
vább, eleinte ((Csáthy György örökösei)) czég, 
majd a saját neve alatt. Mielőtt Csáthy Lajos 
édes anyja mellé állott, megfordult a nagyobb
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külföldi városok könyvkereskedéseiben, hol bő 
alkalma nyílt ismereteinek gyarapítására, mert a 
külföldi könyvkereskedelem, különösen a német, 
már az időben is sokkal fejlettebb volt, mint a 
magyar. Itthon azután a külföldön szerzett tapasz
talatait — mennyire azt viszonyaink megenged
ték — érvényesítette is. Legjobban érvényesít
hette tudását és gyakorolhatta befolyását az iro
dalomra a harminczas évek végén és a negyve
nes évek elején, a mikor a múlt század vége felé 
megindult, de megszakadt újjászületés munkáit 
újból megkezdték. Ebben az időben fordulópont 
állt be a Csáthy-féle könyvkereskedés további 
fejlődésében. Ambiciózus vezetője megszerezte a 
legtekintélyesebb összeköttetéseket, mint nemkü
lönben hírneves írók és politikusok barátságát. 
Különösen figyelemreméltó Kossuth Lajos és a 
czég között keletkezett üzleti viszony, melyet e 
nagy magyarnak a Csáthyakhoz küldött s mindig 
kegyelettel őrizett néhány levele hagyott emlé
kezetben. A híres ((Országgyűlési, majd Törvény- 
hatósági tudósítások)) részben a Csáthyak közve
títése révén jutottak a debreczem és környékbeli 
előfizetők kezébe. Kossuth Lajos nem egyszer 
panaszkodik leveleiben a szabadabb szellemtől re
megő reakcziós hatalom ellen, mely durva erő
szakoskodással gördített nehézségeket a ((Tudósí
tások)) terjesztése elé. Némelyik levelében taná
csokat is ád, némelyikben pedig ő kér felvilágo
sítást, hogy miképpen lehetne az előfizetőkkel
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való összeköttetést fentartani. Mindezekből azt 
látjuk, hogy nem könnyű szerrel lehetett akkori
ban egy politikai tendencziával szerkesztett lapot 
a közönség körében terjeszteni.

Egy más alkalommal ismét levelet intézvén 
a Csáthyakhoz, abban a vallás tárgyáról írott s 
már jóval azelőtt sajtó alá került munkájának bi
zonytalan sorsáról tesz említést, minthogy ők is 
előfizettek 10 példányra. Sok baja volt Kossuth
nak e könyve miatt a czenzurával. Mint levelében 
írja, még mielőtt elkészíthette volna, már ab in- 
vizis tilalmat hirdettek reá a lipcsei «Literatur 
Zeitung»-ban. Majd arról tesz említést, hogy ha 
a könyv reménysége ellenére csakugyan nem je
lenhetnék meg, az előfizetési pénzeket visszaküldi. 
Kossuthnak a szóban forgó munkája — tudomá
sunk szerint — de facto nem jelent meg, noha 
már az említett levél írása idejében 1000 pengő
forinton felül fizetett a nyomtatás költségeire.

A szabadságharcz ideje alatt, míg az ország
gyűlés és a kormány Debreczenben tartózkodott, 
Csáthy Lajosnál adta ki Jókai Mór az «Esti 
Lapok»-at. Az első szám 1849 február 22-én 
jelent meg azzal a programmal, hogy a megtá
madott hazát és 48-iki törvényeket megvédje a 
kiilellenség, a túlzók ellen. A lap szenzációt kel
tett. Mindjárt az első számból, melyet elejétől 
végig maga Jókai írt meg, elfogyott 1000 pél
dány s minthogy fele bevételre voltak szerződve 
•Csáthyval, az 50 forint jövedelemből 25 forint
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jutott Jókainak, 25 forint pedig Csáthynak. Ha 
ez így megy, mondá Jókai, ezentúl két bankó
prés lesz Debreczenben. *) Ez évben Csáthy Lajos 
egy szépirodalmi lapnak a kiadására is vállalko
zott, melyet két debreczeni író indított ((Csokonai 
L a p o k ®  czím alatt. Orbán Pető és kevés ideig 
Oláh Károly voltak a lap szerkesztői. Azonban 
a  czenzura tyrannizmusa következtében a lap nem 
tarthatta magát soká s már a 28-ik számmal 
megszűnt. íme, ebből is látszik, mily éberséggel 
őrködtek az önkényuralom szolgálatában álló pri
békek a fölött, hogy olyan irodalmi termék, mely 
a helyzetről csak a legcsekélyebb tájékozást is 
kívánja nyújtani, a közönséghez el ne jusson!

Midőn hire járt, hogy a magyar szabadság- 
harczczal foglalkozó német nyelvű könyvek kül
földről becsempésztetnek és titokban terjesztet
nek, a hatalom megbízottjai gyakori házkutatáso
kat tartottak, természetesen a könyvkereskedőket 
sem kímélvén meg záklatásaiktól. Ilyen kutatások 
alkalmával nemcsak üzlethelyiségüket, de magán
lakásukat is átkutatták, s ha a ((veszedelmes»- 
nek kimondott könyvekből nem találtak, becsü
letszavukat vették, hogy ilyen könyveket nem 
rejtegetnek.

Jóval a szabadságharcz lezajlása után, mikor 
a helyzet már valamivel jobbra fordult, a társa
dalmi és irodalmi élet ismét felpezsdült, Csáthy

*) Mikszáth Kálmán : Jókai Mór élete és kora. Bpest, 1907. 
'• kötet. 239 1.

M agyar könyvker. egyl. évkönyve. XIX. évf. b
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Lajos szükségét látta annak, hogy üzletét meg
nagyobbítsa. És ezt 1859-ben meg is tette. A meg
nagyobbított üzlet vezetésére azután meghívta 
társul Hügel Ottót Győrből, Hügel Ede ismert 
bécsi könyvkereskedő unokaöcscsét. Erről a vál
tozásról külön körlevélben értesítette úgy a ma
gyar, mint az ausztriai könyvkereskedelmet. A kör
levélben tudatja, hogy a már több, mint egy fél
századon át fennálló könyvkereskedést ezentúl 
«Csáthy Lajos és Társa» czég alatt fogja tovább 
vezetni, valamint azt is, hogy a növekvő forgalom 
szükségessé tette, hogy a belföldi összkönyvkeres- 
kedelemmel összeköttetésbe lépjen. Hügel Ottó 
1862-ben megvált a czégtől és Nagyváradon nyi
tott üzletet; Csáthy azonban még 1865 március 
haváig fentartotta a társas czéget. Míg a követ
kező év elején betegeskedése miatt átruházta a 
könyvkereskedést unokaöcscsére, ifj. Csáthy Ká
rolyra. Meghalt 1866. márczius 19-én, 60 éves 
korában.

Végre eljutottunk jelesünkhöz, kinek mun
kás és áldásos életének lefolyásáról akarunk volta
képpen beszámolni.

Ifj. Csáthy Károly született 1842 augusztus 
26-án Budapesten. Atyja, Csáthy Ferencz, köz- 
és váltóügyvéd volt s a híres debreczeni Csáthy- 
családból származik. Ő volt az, ki az V. Ferdi- 
nánd által 1839 junius 2-ikára Pozsonyba össze
hívott országgyűlésen mint a távollevő báró Kul-
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mer Ferdinánd özvegyének, gróf Orsich Jozepha 
horvátországi nagybirtokosnak követe szerepelt. 
A Csáthyak a borsodmegyei Mezőcsáth községből 
szakadtak Debreczenbe, hol a családi hagyomány 
szerint birtokuk volt. Oklevelek bizonyságot tesz- 
nnk arról, hogy még a XVI. században kaptak 
nemességet, a <imardzsh) előnévvel. Midőn ősi 
fészküket elhagyták, Borsodvármegye 1752. böjt 
előhavának 7-ik napján tartott közgyűlése ne
mesi bizonyságlevelet adott a Csáthyaknak, hogy 
azzal Debreczenben nemességüket igazolhassák. 
Lévén azonban a család legtöbb tagi a könyv- 
kereskedő, az előnevet nem igen használták.

Ifj. Csáthy Károly gyermekkoráról keveset 
tudunk. Elemi iskoláit szülővárosában végezte; de 
további tanulmányait már nem végezhette ottan, 
mivel elvesztette édes atyját s így még serdülő 
korában került Debreczenbe nagybátyjához, Csáthy 
Károlyhoz, ki szintén ügyvéd, egy időben pedig a 
város főbírája volt. Középiskolai tanulmányait te
hát már Debreczenben végezte a sorsáról gondos
kodó nagybátyja mellett. 1858-ban iskolai tanul
mányait befejezvén, a könyvkereskedői pályára 
lépett.

Nyilvánvalóan azért választotta e pályát, 
hogy a Csáthyak mintegy firól-fira szálló tradiczio- 
nális könyvkereskedését majdan folytathassa, nem 
is számítván arra, hogy virágzásának fénykorára 
éppen ő fogja emelni. Tanuló éveit másik nagy
bátyja, Csáthy Lajos alatt töltötte, ki akkor a
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könyvkereskedés élén állott. Alighogy tanuló idejét 
kitöltötte, elhagyta nagybátyja házát és elment 
Nagyváradra, hol Hollósi Lajosnál nyert segédi 
minőségben alkalmazást. E helyen mindössze egy 
évet töltött. Innen kilépve Pestre ment, minthogy 
Grill Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedőnél 
neki megfelelőbb állás kínálkozott, melyet 1862 
április 1-én el is foglalt. Itt legalább bőven nyílt 
alkalma könyvkereskedelmi ismereteit gyarapítani; 
de részesült itt irodalmi nevelésben is, melynek 
későbben, mint azt utóbb látni fogjuk, nagyon is 
hasznát vette. Szeretettel csliggött pályáján és 
minden cselekedetével rámutatott arra, hogy tu
dásának tökéletesbítése egyik leghőbb vágya. Erre 
a körülményre figyelmessé tesz bennünket 1864 
deczember 4-én nagybátyjához intézett levelében 
is, a következők által: «Jelen levelemben egy
szersmind határozottan most is azt írom, mit ör
vendetes fennt léte alkalmával édes atyámnak 
szóval mondók : ugyanis hogy én úgy szeretném, 
ha ezt az O. M. az az ápril. végéig Grill úrnál 
maradok, akkor látogatáskép 1 vagy legfeljebb 2 
hétre hazarándulnék s úgy Lipcsébe ki. Azon 
ideig pedig Grill úrnak ajánlata által ott állomást 
szereznék magamnak, mert ha csak 2 évig kinn 
segédeskedett valaki, több tekintélye van a könyv
árusok előtt és nem mondhatják, hogy : na dér 
ist nur ein Provinzial Buchhándler! Másodszor 
pedig fiatal embernek ösmerni kell a világot, én 
még ezen pesti ismereteimmel nem vagyok meg-
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elégedve, többet kívánok s míg- fiatal vagyok, 
tennem is kell. Én többet nem kérek édes atyám
tól csak annyit, hogy legyen szíves nekem az 
útiköltséget és egy havi ellátást majd akkor adni, 
azaz czirka 100—120 forintot ezzel én tökélete
sen beérem és ha ott helyem lesz, bárminő cse
kély fizetéssel is megélek, annyit miből megélek, 
bármikor és bárhol tudok keresni, többet aztán 
jó darab ideig nem fogom terhelni édes Atyámat. 
És azon esetbe, ha januártól ápril végéig Lip
csébe számomra hely nem ürülne, mi lehetetlen
ség, még hely nélkül is kimegyek, mert szemé
lyesen legkönnyebb azt szerezni. Mindenesetre 
ezen határozatom beleegyezését vagy is atyai jó 
tanácsát kérem, hogy én először Lipcsébe írjak s 
azután pedig Grill úr ajánlatát kérjem, mert Deb- 
reczenben maradni ilyen időbe, mint most van, 
hol a kereskedés még jobban pang mint itt. nem 
szeretnék maradni, vagyis kereskedést nyitni két 
év előtt: mert szép dolog az, ha pénze van az 
embernek, de még rosszabb, ha nincs, tapasztalára 
mindkettőt, épen azért szeretek még segédes- 
kedni.w Érdekes és feltűnő ebben a levélben, 
hogy nagybátyját ((szeretett édes atyám»-nak szó
lítja. Nem tudjuk, milyen viszony volt közöttük, 
de hogy nagybátyja mindenben igyekezett a szü
lői szeretetet pótolni, az kétségtelen; viszont, 
hogy ő a legmélyebb gyermeki szeretettel ragasz
kodott nagybátyjához: annak világos tanújelét
adja levele befejező szavaival : ((maradok fiúi tisz
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telettel legengedelmesebb és hálásabb fia.» Ezen 
levélnek különben más jelentősége is van. Be
pillantanunk enged egész lelki világába, meggyőz 
bennünket helyes gondolkodásáról és életbölcses
ségéről. Bizonyos önállóságot érzett magában s 
ennek tulajdonítható, hogy nagybátyjától, jobban 
mondva nevelő-atyjától csupán az útazás és egy 
havi ellátásnak a költségeit kérte, míg megélhe
tését önerejével vélte biztosítani.

Grill Károly könyvkereskedéséből a H. V. 
munkák elvégzése után, 1865 április 18-án csak
ugyan kilépett. Hazament Debreczenbe, hogy kül
földi tanulmány útjának részleteit nevelőatyjával 
megbeszélje. Csakhogy időközben a dolog más
ként fordult. Csáthy Lajos, ki akkor a könyvke
reskedést bírta, érezte, hogy beteges állapota 
egyre csökkenti munkakedvét, minek következté
ben visszalépését határozta el. Az 1865-ik évvé
géig még ő intézte az ügyeket, de már a követ
kező év első napján (1866 január 1.) átadta az 
üzletet ünokaöcscsének, ifj. Csáthy Károlynak. S 
így a tervezett külföldi tanulmány-út végképpen 
elmaradt. Még nem volt nagykorú, mikor a 
Csáthyak — abban az időben már országszerte 
szép hírnevű — könyvkereskedésének tulajdo
nosává Ion. Csak néhány hónapra reá töltötte 
be 24-ik életévét. Tehát még virágzó ifjúkorá
ban nehezültek komolyságot követelő gondok 
vállaira. Azonban életrevalóságánál és szorgal
mánál fogva bizonyára könnyedén viselte el az
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üzlettel járó gondokat, melyek alatt oly dereka
san megállta helyét.

A könyvkereskedés továbbüzésére 1866 már- 
czius 16-án kapta meg az engedélyt a helytartó- 
tanácstól. Ez időben már rendezettebb viszonyok 
között fejlődött az ország. A nemzet ismét szaba
don nyilváníthatta lángoló hazaszeretetét. Az ed
digi elkeseredettség helyébe Ausztria és Magyar- 
ország egymásra utaltatásának megnyugtató meg
győződése lépett és mindkét fél emelkedett han
gulatban nézett a küszöbön lévő koronázás elé. 
Beteljesedett tehát a költő jóslata:

«Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán !»

A megjósolt «jobb kor» csakugyan eljött. 
Az önkényuralom romjai közül most már büszkén 
s győzelmesen tekintett föl az alkotmányát vissza
nyert magyar nemzet s teljes erővel indult meg 
a fejlődés szabad útján a jövendők felé.

Az irodalom terén is észlelhetővé lettek az 
átalakulások és változások jelei. Az irodalmi kö
rök és társaságok ismét munkához fogtak, hévvel 
teljesítve a nemzet és a haza iránt érzett kötelessé
güket. De kivette a maga részét ebből a munká
ból a magyar könyvkereskedelem is.

Ilyen kedvező viszonyok és állapotok között 
lépett ifj. Csáthy Károly az irodalom és kultúra 
szolgálatába. Részben eme kedvező viszonyok,
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részben pedig a nagyobb irodalmi kereslet tette 
neki lehetővé a szortiment gyors fejlesztését. Már 
1867 január 1-én körlevélben *) fordul a német 
könyvkereskedelemhez, melyben elmondja, hogy a 
közönség: többszöri felszólítására indíttatva érzi 
magát könyvkereskedését a német összkönyvke- 
reskedelemmel összeköttetésbe hozni. Körlevelé
ben megkeresi a kiadókat számlanyitás végett, 
majd arra kéri őket, hogy magyar újdonságaikat 
kéretlenül is két példányban küldjék, míg német 
újdonságokat kizárólag csak oly czégektől fogad 
el, melyeket azok küldése iránt megkeres. Ellen
ben kívánatosnak tartja, hogy választási czédulák, 
prospektusok, jelentések mindjárt kibocsátás után 
200 példányban czéggel ellátva küldessenek meg, 
úgyszintén kiadvány-, antiquar- és auctio-katalo- 
gusok 1— 1 példányban. Ezen intézkedés minden 
tekintetben arra vall, hogy lépést tartott a kor 
haladásával és könyvkereskedését a követelmé
nyeknek megfelőleg rendezte be.

E helyütt megemlítendő az a körülmény, 
hogy ugyanakkor, midőn a könyvkereskedés tovább- 
üzésére megkapta az engedélyt, egyszersmind 
könyvkötészet folytatására is nyert iparjogosít
ványt, mely iparágat szintén kitanulta s így nem
csak szakértelemmel vezette, hanem fel is virá- 
goztatta.

A mellett, hogy üzletét mindig jobban kiter
jesztette, egy másik terv is foglalkoztatta, tudni-

* )  Lásd «Okmánytár» I. szám.
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illik: egy fióküzlet létesítése. E tervét csakhamar 
megvalósította. A szomszédos vármegye egyik 
közelfekvő intelligens, indusztriális és gazdag vá
rosában, Nyíregyházán nyitotta meg a fióküzletet 
1868 szeptember havában, hol — mint ő mondja 
— könyvkereskedés ezideig még nem volt*) Innen 
eredő számos összeköttetéseire támaszkodva léte
sítette ezen fióküzletet, remélvén, hogy ez által 
megkönnyíti a debreczeni főüzlet még szélesebb 
alapon való fejlesztését. Azon körlevelében, mely- 
lyel az összkönyvkereskedelmet a fióküzlet létesí 
téséről értesítette, a kiadókhoz az újdonságok és 
prospektusok küldését illetőleg ugyanazt a kérel
met intézte, mint azelőtt. Majd záró soraiban közli, 
hogy főüzletét, melyet mostanáig ccCsáthy Lajos 
és Társa» czég alatt vezetett, ezentúl a saját 
neve alatt fogja folytatni.

Ebben az időben jutott élete legszebb nap- 
íaihoz. Megalapítván családi tűzhelyét. Nőül vette 
1869-ben Tóth Mihály debreczeni hittanár Etelka 
nevű leányát s most már boldogsága teljes volt. 
Örömtelve nézhette üzletének rohamos fejlődését 
és ragyogó szemmel gyönyörködhetett szíve pár
jában, kinek oldalán pihenésre szánt idejét a fárad
ságos napi munka után a legkellemesebben töl
tötte el. Boldog házasságukat a gondviselés 10 
gyermekkel áldotta meg, kik közül azonban 4 
korán elhalt. Az életben levő 6 testvér közül

*) Erre nézve bővebb adatok találhátók a fióküzlet alapí
tásáról szóló körlevélben. Lásd «Okmánytár» II. szám.
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Ferencz és Kálmán szintén a könyvkereskedői 
pályán működnek.

Ifj. Csáthy Károly eddigi működésével meg
győzően igazolta, mennyire igaz ama hit, hogy az 
alföldi magyarságban sohasem hiányzott az üzleti 
szellem és vállalkozás. De legjobban igazolta 
1870-ben, mikor már egyre nagyobb kiadói vál
lalkozásokba bocsátkozott. Igaz ugyan, hogy az 
előző években is adott ki néhány kisebb művet, 
de azok nem sokat nyomnak a latban. Mindamel
lett egyről mégis kell említést tennünk. Ugyanis 
arról, hogy 1866-ban indította meg még ma is 
országszerte elterjedt s általában kedvelt tárcza- 
naptárait 3 különféle formában. Tulajdonképpeni 
kiadói működése azonban csak ez időtől kezdve 
jöhet számításba. Az első nagyobb mű, melyet 
1870-ben a könyvpiaczra adott, Kovács Ferencz 
debreczeni ref. főiskolai tanár ((Egyetemes és rész
szerű egyházjog alaptanai, különös tekintettel a 
magyarhoni protestáns egyházakra)) czímű műve 
volt. Ugyanez évben adta ki Mühlbach Louiza 
((Születés és vagyona czímű regényét, Z. Szabó 
Antal fordításában és P. Nagy Sándor következő 
2 jelentékenyebb művét: «Franczia Chrestomathia, 
iskolai és magán oktatásra szótárral és jegyze
tekkel)), valamint ((Önoktatási Vezérkönyv a fran- 
czia nyelv tanulására 32 levélben. Robertson P. 
tan módja szerint.))

Még ez évben történt, hogy nyíregyházai 
fióküzletét eladta Illincz Gyulának, ki abban az
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időben annak vezetője volt.*) jelentésében a fiók
üzlet átadását azzal okolja, hogy egész munka
erejét most már kiadói vállalkozásainak kívánván 
szentelni, részéről lehetetlenné vált a fióküzletnek 
továbbra való fentartása.**) Úgy látszik tehát, hogy 
a szortiment-üzlet kiterjesztését egyelőre abba
hagyta s nagyobb ambiczióval kezdett a kiadó - 
könyvkereskedelem terén működni. Ha végigtekin
tünk az 1871-től 1878-ig kiadott művek díszes 
során, azt találjuk, hogy ezekben az években pro
dukálta a legtöbbet, ami egyúttal azt is jelenti, 
hogy mint kiadó ezen időszakban fejtette ki a 
legnagyobb tevékenységet. Egymásután jelentek 
meg értékes és irodalomtörténeti szempontból 
tekintve is becses művek. Mindjárt ez időszak ele
jén, 1872-ben látott napvilágot Balogh Ferencz hit
tanszaki tanár ((Keresztyén egyháztörténelmé»-nek
I. kötete; e műből későbben még 3 kötet jelent 
meg és pedig a Il-ik 1874-ben, a III-ik 1877-ben 
és a IV-ik 1882-ben. Ezenkívül említésreméltók: 
Cseh Ferencztől «Az ember szellemi élete» (1875), 
mint nemkülönben Fejes Istvánnak «Egy szép 
asszonya czímű költői beszélye (1878), mélyet a 
Kisfaludy Társaság 50 aranynyal jutalmazott; s 
ugyanezen szerzőnek ((Egyházi beszédei)) 2 kötet
ben (1878). De nem szabad figyelmen kívül hagy-

*) Helyén valónak tartjuk itt felemlíteni, hogy Illincz 
Gyulának és nejének Laky Teréznek élete tragikusan végződött. 
Mindkettő 1881-ben a bécsi Ring-szinház égésénél lelte halálát.

**) A fióküzlet átadására vonatkozó összes okmányokat lásd 
"Okmánytára III—VI. szám.
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nunk Szana Tamásnak ((Csokonai életrajzá»-t 
2-ik kiadásban (1871) és Szűcs István ((Szabad 
királyi Debreczen város történelme a legrégibb 
időktől a mai időkig® czímű 3 kötetes művét 
(1872). Úgyszintén lapkiadói szereplése is ebbe 
az időszakba tartozik. Kiadott «Tiszavidék» czím- 
mel egy politikai és helyi érdekű napilapot, me
lyet Kóla János dr. szerkesztett. A lap hétfő ki
vételével naponként jelent meg, kis íven, ívrét 
alakban. Előfizetési ára I évre 10 forint volt. 
Ennél a vállalatnál azonban nem igen kedvezett 
neki a szerencse. A lap 1872 április 2-án indult 
meg s még az év végével megszűnt. A további évek 
termelését vizsgálván, a következő jelesebb mű
vekre bukkanunk: ((III. Napóleon uralkodása.
Regényes korrajz az eredeti kiadás után fordítva® 
(1880) és «Révész Bálinttól a Köznapi imádságok 
templomi használatra. Köznapi imák 3 hétre, bün- 
bánat heti imák, különös imádságok, rendkívüli 
imádságok, 3-ik átnézett kiadására® (1880); majd 
szemünkbe ötlik Török József dr. ((Népszerű ember
élettan, tanodák s a művelt közönség használa
tára® czímű igen tanulságos műve.

Nézzük már most a termelést statisztikailag 
és pedig elsősorban időrendben:

1866. évben 2 művet 2 kötetben
1867. « 2 « 13 «
1868. oc 2 « 13 «
1869. (( 3 (C 14 «
1870. « 9 « 21 «
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1871. évben 10 művet 23 kötetben
1872. CC 4 CC 15 CC

1873. CC 4 CC 16 CC

1874. CC 7 « 21 CC

1875. CC 2 « 13 CC

1876. « 4 (( 15 CC

1877. CC 11 CC 22 CC

1878. CC 21 CC 23 CC

1879. (( 4 (C 4 CC

1880. CC 6 (( 6 CC

1881. CC
r->/ (c 7 CC

1882. CC 3 CC 3 CC

1883. CC 6 « 6 CC

1884. CC 6 CC 6 CC

1885. « 5 CC 5 CC

1886. « 2 CC 2 CC

1887. CC 3 CC 3 CC

1888. CC 3 CC 3 CC

1889. <( 1 CC 1 CC

1890. CC 1 CC 1 CC

Év nélkül 29 CC 30 CC

összesen 157 művet 288 kötetben.

Ezen időrendbeni összeállításunkkal kimutat
tuk a termelést évről-évre, vagyis 1866-tól 1890-ig. 
Megjegyzendő, hogy a gyűjteményes vállalatokat 
mindenhol csak 1 műnek tüntettük fel, ellenben 
a kötetszámokat külön-külön vettük számításba.

Most pedig lássuk a termelést szakok sze
rinti összeállításban:

Vegyes tud. munkák 13 mű 135 kötetben
Hittudomány 30 « 31 CC

Jog-, állam- és tár
sadalomtud__  ... 8  « 8 CC
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Orvostudomány ... 2 mű 2 kötetben
T  ermészettudomány 10 « 10 ((
Bölcsészet... ... ... 4 « 4 «
Nevelés- és okta-

tástan ... ... ... 7 « 7 «
Ifjásági iratok... ... 7 « 7 «
Nyelvtudomány ... 12 « 13 «
Történelem ... ... 16 « 20 «
Földrajz ............. . 10 10 <(
Mennyiségtan ... ... 4 « 4 «
Ipar és kereskedelem 5 « 5 «
Gazdaságtan ... ... 8 « 8 ((
Szépirodalom ... ... 14 « 17 ((
Különfélék... .... ... 7 « 7 «

összesen 157 mű 228 kötetben.

Az itt kimutatott termelést ifj. Csáthy Károly 
negyedszázados kiadói működéséhez aránylag cse
kélynek tűnik ugyan fel, de ha tekintetbe vesszük 
azt a körülményt, hogy nálunk a kiadókönyv
kereskedelem úgyszólván minden időben a fővá
rosban czentrálizálódott, az eredményt nagyon is 
kielégítőnek mondhatjuk. Kiadványait a szép iránti 
érzékénél és jó ízlésénél fogva tetszetős alakban, 
csinosan kiállítva hozta forgalomba, miért is több 
kiállításon kitüntetést nyert. így a dési, székes- 
fehérvári és szegedi kiállításon bronz-érmet ka
pott; dicsérő oklevelet a párisi és arany-érmet a 
pécsi kiállításon. Mint az szakok szerinti össze
állításunkból is kitűnik, ifj. Csáthy Károly különös 
előszeretettel és buzgósággal mozdította elő a 
protestáns irodalmi termékek keletkezését és tér-
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jesztését. Ő adta ki elsőnek ezen irodalomnak jegy
zékét, ilyczímen: «A magyar protestáns egyház
irodalom jelesebb termékeinek jegyzéke)) (1879). 
Valószínű, hogy a protestáns irodalom ápolására 
és terjesztésére irányult törekvései révén kapta 
meg a tiszántúli ev. ref. egyházkerület könyv
kiadványainak főbizományosságát; de oly csekély 
százalékot engedélyeztek neki, hogy nem találta 
meg számításait s így csakhamar visszalépett.

Ilj. Csáthy Károly mint kiadó számos elő
kelő és hirneves íróval, mint szortimentet neveze
tes intézetekkel állott összeköttetésben. Elénk 
összeköttetései voltak a debreczeni kir. gazdasági 
tanintézettel, mit a következő sajátságos impresz- 
szumból, mely egyik-másik kiadványán található, 
következtetünk: «Ifj. Csáthy Károly gazd. akad. 
könyvárus.)) Különben jegyzékein is Így tünteti 
fel czégét: (díj. Csáthy Károly kir. gazd. taninté
zeti könyvkereskedése.)) Végtelenül sajnáljuk, hogy 
ezen összeköttetés keletkezéséről nincsenek kime
rítő adataink, mert nem lenne érdektelen rámu
tatni arra, hogy miképpen jutott a «kir. gazd. 
tanintézeti könyvkereskedő;) czímhez.

Fennebbiekben híven vázoltuk szortimenten 
és kiadói működését a rendelkezésünkre álló ada
tok nyomán. Most pedig áttérünk a magyar 
könyvkereskedelem érdekeinek védelmében vitt 
jelentékeny szerepére. Ifj. Csáthy Károly, Tettey 
Nándor és Hoffmann Alfréd, élükön Aigner Lajos
sal alapították 1878-ban a ((Magyar Könyvkeres-
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kedők Egyleté»-t, melynek választmánya ifj. Csáthy 
Károlyt több éven át buzgó tagjának vallhatta 
Mint választmányi tag nem egyszer szállt síkra 
hazai könyvkereskedelmünk magyarosodásáért. 
Hevesen kikelt a konzervativek ellen, kik még 
akkoriban is német nyelven vezették üzletkönyvei
ket és német nyelven leveleztek. Lehetséges, hogy 
ők nem tel est notre plaisir vették a dolgot, 
hanem inkább azért használhatták a német nyel
vet, mivel Németországban való tartózkodásuk 
alatt azt megszokták. S hogy visszatértük után itt
hon is oly nyugodt lélekkel használták, annak 
magyarázatát főleg abban találjuk, hogy hazánk
ban közel 2 évtizeden át (1850—1870 között) a 
magyar nyelv fölött a német dominált. De ők 
még akkor sem küszöbölték ki a német nyelvet, 
midőn már a német szellem uralmának ideje 
letűnt. Fölötte szükséges volt tehát ifj. Csáthy 
Károly fellépése, hogy figyelmeztesse őket azon 
kötelességekre, melyeket teljesíteniük kell, ha élet
hivatásuknak a magyar irodalom terjesztését tekin
tik. És fellépése sikerrel járt.

A debreczeni társadalmi élet mezején is ki
vette részét a munkából. Számos éven át válasz
tott tagja volt Debreczen szab. kir. város tör
vényhatóságának, alapitó tagja a debreczeni torna
egyesületnek, felügyelő bizottsági tagja a debre
czeni első nagy takarékpénztárnak, rendes tagja 
a ((Debreczeni Csokonai Kör»-nek és még több 
kulturális egyesületnek.
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Könyvkereskedésében részint mint segédek 
működtek, részint tanultak: Schmidt József előbb 
könyvkereskedő, most nyomdász és dobozgyáros 
Iglón; néhai Illincz Gyula nyíregyházai és néhai 
Toldi Lajos budapesti könyvkereskedő.

Ezzel megemlékezésünknek végére is értünk. 
Megemlítendő még csupán az, hogy messzeterjedő 
összeköttetésekkel bíró könyvkereskedését 1890 
augusztus 1-én átadta fiának, Csáthy Ferencznek, 
ki azt Csillay János takarékpénztári pénztárossal 
társulva folytatta. Az üzlet átvételéről szóló kör
levélben*) azonban felkelti figyelmünket a követ
kező passzus: ((Üzletünk vezetésére ifj. Csáthy
Károly urat nyertük meg, kinek 32 éven át szer
zett szakismeretü hosszas működéséről a t. kiadó 
uraknak alkalmuk volt meggyőződést szerezni.® 
Ebből azt látjuk, hogy ifj. Csáthy Károly az 
üzlet átadása után is tevékeny részt vett annak 
további vezetésében és nem azért vonult vissza 
a magánéletbe, mintha talán nem bírta volna 
tovább a munkát. Sőt dolgozott ezentúl is kitar
tással és szorgalommal.

Ifj. Csáthy Károly életében nagyon ritkán 
volt beteg. Mindig jó egészségnek örvendett egé
szen 1905 augusztus haváig, midőn egy kirándu
lás alkalmával erősen meghűlvén, tüdőbajt kapott. 
E baját már nem heverte ki. Mindinkább súlyo
sabb lett és 1906 február 16-án véget vetett 
példás életének.

*) Lásd ((Okmánytár)) VII. szám.
^ a gyar könyvker. egyl. éskönyve XIX. évf. c
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Földi pályafutását Íme befejezte. Elköltözött 
körünkből a túlvilágba. Azonban hátrahagyott 
alkotásai, melyek követendő példaként állnak 
előttünk, örök időkön át hirdetni fogják, hogy a 
magyar vidéki könyvkereskedelem egyik legna
gyobb kiadója ifj. Csáthy Károly volt.

Legyen nyugalma zavartalan és emlékezete 
áldott!

I. szám.

O k m á n y t á r .

D e b r e c z i n , d e n  1 .  J a n u a r  1 8 6 7 .

P. T.

Hiermit mache ich Ihnen die ergebene Anzeige, 
dass ich mich durch mehrmalige Aufforderungen des 
hicsigen Publikums veranlasst íinde, merne über ein 
halbes Jahrhundert am hiesigen Platze bestehende Buch-, 
Kunst-, Musikalien- und Landkarten-Handlung in directe 
Verbindung mit dem gesammten deutschen Buchhandel 
zu bringen.

Debreczin ist eine intelligente, industrielle und 
wohlhabende Stadt Ungarns, mit circa 60.000 Einwoh- 
nern, Sitz eines reformirten Superintendenten, eines re- 
formirten Collegiums, zweier Gymnasien, mehrerer Lehr- 
anstalten, Fabriken etc. und bevölkerter Umgebung, wo 
bis jetzt kein Buchhandler gewesen, dér mit Leipzig in 
directer Verbindung gestanden hatte. So dürfte meine 
hier bestehende Buchhandlung bei reger Thatigkeit und 
umsichtigem Geschaftsbetriebe neue Absatzquellen bieten.

Indem ich Sie alsó in dieser Hinsicht ersuche, mir 
Conto in Ihren Büchern gütigst eröffnen zu wollen, be- 
merke ich, dass ich ungarische Novitaten von Jedem



IF J. CSÁTHY IÁ ROLY. X X X V

stets ín zweifacher Anzahl unverlangt, dcutschc Novitaten 
aber vorláufig nur von denjenigen Handlungen annehmen 
kann, welche ich darum speciell ersuche; dagegen sind 
mir Wahlzettel, Prospecte, Anzeigen 200 Stück mit Firma, 
Verlags-, Antiquar- und Auctions-Kataloge etc. sogleich 
erwünscht und bitté ich Sie, mir dieselben schnellstens 
zukommen zu lassen.

Meine Commissionen hatten die Güte zu übernehmen :

Für L e i p z i g  H e r r  F .  A .  B r o c k h a u s ,

« W i e n  d i e  l o b i .  W a l l i s h a u s e r  s c h e  B u c h h a n d -  

l u n g  ( H e r r  J o s e f  K l e m m ),

« P e s t  H e r r  C á r i  G r i l l  v o r m .  H .  G e i b e l  

und werden diese Herren von mir stets hinreichend mit 
Cassa versehen, um Festverlangtes bei Creditverweigerung 
baar einlösen zu können.

Mich schliesslich ihrem geschatzten Wohlwollen 
bestens empfehlend, habé ich die Éhre zu zeichnen 

Hochachtungsvoll und ergebenst

C á r i  C s á t h y  j u n .

F ir m a :  L. Csáthy &  Cűinp.

II. szám.
D e b r e c z i n , i m  S e p t e m b e r  1 8 6 8 .

P. T.
Hiermit beehre ich mich Ihnen anzuzeigen, dass 

ich nach erlangter Concession eine

B u c i i - ,  K u n s t -  u n d  M u s i k a l i e n h a n d l u n g

verbunden m it Schreib-, Zeichenrequisiten und  Leihbibliothék

am 1. Október in Nyíregyháza als Filiale meines hiesi- 
gen Geschaftes eröffnen werde.

Die Stadt ist eine intelligente, industrielle und wohl- 
habende Stadt Ungarns, Sitz mehrerer Behörden, Gym- 
nasien, Lehranstalten etc. die starke Bevölkerung, méh-

c*
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rerer wohlhabender Stádte in sich schliessende Umgebung, 
wo bis jetzt kein Buchhándler gewesen, stellen einem 
mit Umsicht und Fleiss geleisteten buchhandlerischen 
Etablissements ein günstiges Prognosticon. Dies erwágend 
und gestützt auf die zahlreichen, bereits von hier aus 
unterhaltenen Verbindungen, den ich in dér Stadt und 
in dér Umgegend besitze, entschloss ich mich um so 
leichter zűr Ausdehnung meines Geschaftes, als ich den 
zűr Erweiterung erforderlichen Fond in ausreichendem 
Maasse besitze.

Indem ich Sie in dieser Hinsicht ersuche, mir in 
Ihren Büchern kein Separaten-Conto zu eröffnen, nur 
die Nova's in mehrfacher Anzalil zuzusenden und allé 
Sendungen auf Debrecziner Haupt-Conto zu notiren • 
bemerke ich zugleich, dass ich ungarische Novitaten von 
jeden stets unverlangt, deutsche Novitaten aber vor- 
laufig nur von denjenigen Handlungen annehmen kannf 
welche ich darum speciell ersuche; Nova aus dér Me- 
dizin, protest. Theologie, Forst- und Landwirtschaft er- 
bitte jedoch in einfacher Anzahl unverlangt, dagegen 
sind mir aber Wahlzettel, Prospecte-Anzeigen 1000 St. 
mit Firma, Verlags-, Antiquar- und Auctions-Kataloge 
etc. sogleich erwünscht und bitté ich Sie Wahlzetteln, 
Circulairs, Prospecte directe p. Post: je ein Exemplar 
nach Debreczin und nach Nyiregyháza schnellstens zu- 
kommen zu lassen.

Auch mache ich Ihnen die Mittheilung, dass ich 
meine seit ein halbes Jahrhundert am hiesigen Platze 
bestehende, in letzteren Jahren, unter dér Firma L. 
Csáthy & Co. geführte Buchhandlung, von jetzt ab unter 
meinem eigenen Namen:

C á r i  C s á t h y  j u n .

B u d i Kunst-y Muükalien- und Schreibrequisiten-Handlung nebsú 
Leihbibliothek in Debreczin und Nyíregyháza

fortsetzen werde.
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Meine Commissionen besorgen wie bisher:
Herr F. A. Brockhaus in Leipzig,
Lobi. Wallishauser’sche Buchh. (Herr J. Klemm) 

in Wien,
Herr Cári Grill's Ww. Hofb. in Pest 

und sind diese Herren von mir stets hinreichend mit 
Cassa versehen, um Festverlangtes bei Creditverweigerung 
baar einlösen zu können.

Indem ich Ihnen schliesslich für das Vertrauen 
danke, dessen ich mich seit Jahren erfreue, bitté ich 
noch, dasselbe auch meinem neuen Unternehmen, welches 
ich Ihrem freundlichen Wohlwollen bestens empfehle, 
zuzuwenden.

Hochachtungsvoll und ergebenst

C á r i  C s á t h y  j u n .

III. szám.
D e b r e c z i n , i m  A u g u s t  1 8 7 0 .

P. P.

Mit Gegenwartigem beehre ich mich Ihnen die 
ergebenste Mittheilung zu machen, dass ich zufolge dér 
grösseren Ausdehnung meines hiesigen Sortiments-Ge- 
schaftes (und meiner Verlags-Unternehmungen), welchen 
beiden ich meine volle Thatigkeit widmen will, mich 
entschlossen habé, meine Filial-Buchhandlung sammt 
Leihbibliothek in Nyíregyháza, Herrn Julius Illincz mit 
Activen und ohne Passiva kauflich zu überlassen, welcher 
selbe, wie Sie aus seiner Anzeige ersehen werden, für 
eigene Rechnung und unter dér Firma :

J u l i u s  I l l i n c z  v m .  C . v .  C s á t h y  j u n .  

fortführen wird.
Sammtliche nach Nyíregyháza (bis Ende Juli) ge- 

machten Sendungen werden, wie bereits früher, aufmein
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hiesiges Conto getragen und zűr nachsten Ostermesse 
pünktlich von mir geordnet werden.

Indem ich noch für das mir bisher gewordene all- 
seitige Vertrauen bestens danke, bitté mir solches au eh 
für die Zukunft zu bewahren und auf meinen Nachfolger 
zu übertragen.

Mit collegialer Hochachtung

C á r i  v .  C s á t h y  j u n .

IV. szám.
N y í r e g y h á z a ,  i m  A u g u s t  1 8 7 0 .

P. P.

Aus vorstehender Mittheilung des Herrn Cári v. 
Csáthy jun. ersehen Sie, dass ich dessen Filial-Buch-, 
Kunst-, Musikalien- und Schreibrequisiten-Handlung, ver- 
bunden mit Leihbibliothek, am 1. August d. J. mit Ac- 
tiven und ohne Passiva an mich gebracht habé und nach 
erlangter Concession unter dér handelsgerichtlich proto- 
kollierten Firma :

J u l i u s  I l l i n c z

vormals Cári v. Csáthy ju n .

für eigene Rechnung weiter führen werde.

Die wahrend meiner 11-jáhrigen und ununterbroche- 
nen Thatigkeit im Buchhandel erworbenen Kenntnisse 
und Erfahrungen berechtigen mich zu dér angenehmen 
Hoffnung, bei meinen genügenden Geldmitteln und meiner 
ausgebreiteten Bekanntschaft die günstigsten Erfolge für 
mein Geschaft zu erzielen.

Indem ich Sie auf nachstehende mit gütigst er- 
theilte Empfehlungen und Zeugnisse aufmerksam mache, 
erlaube ich mir die Bitté, das meinem Herrn Vorgánger
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geschenkte Vertrauen auch auf mich gütigst zu über- 
tragen, mir gefalligst Conto zu eröffnen, meine Firma 
auf Ikre Auslieferungsliste zu stellen und Ilire Verlags- 
kataloge, Antiquariatverzeichnisse, Circulare, Prospecte, 
Preisherabsetzungen, Placate etc. mir gefalligst ehestens 
zukommen zu lassen.

Neuigkeiten wáhle ich selbst und nehme unver- 
langte Nova nur von den Firmen an, die ich darum 
ersuchen werde.

Meine Commissionen hatten die Gü1e zu über- 
nehmen:

Für Wien: Herr M. Perles 
« Pest: Herr G. Bickel

und sind beide Herren stets mit genügender Cassa ver- 
sehen, um Festverlangtes bei Creditverweigerung baar 
einiösen zu können.

Indem ich mein Geschaft nochmals Ihrem geehrten 
Wohlwollen empfehle, versichere ich, dass es stets mein 
Streben sein wird, das in mich gesetzte Yertrauen zu 
rechtfertigen und gewissenhaft meinen Zahlungs-Ver- 
bindlichkeiten nachzukommen, um die mit mir einge- 
gangene Verbindung sowohl angenehm als lohnend zu 
machen.

Hochachtungsvoll zeichnet ergebenst

J u l i u s  I l l i n c z

vormals C. v, Csáthy ju n .

hört auf zu zeichnen: p r .  p r o .  C .  v .  C s á t h y  j u r t .

J u l i u s  I l l i n c z

wird zeichnen : J u l i u s  I l l i n c z

v o r m a l s  C .  v .  C s á t h y  j u n .
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V. szám.

Herrn Julius Illincz aus Kaschau bestatige ich hier- 
mit, dass derselbe vöm 1. September 1866 bis heute in 
mernem Geschaíte als Gehilfe zu meiner Zufriedenheit 
gearbeitet und sich wahrend dieser Zeit untadelhaft be- 
tragen hat. Ich entlasse ihn auf seinen eigenen Wunsch 
und nehme hiermit Gelegenheit ihn meinen Herren Col
légén bestens zu empfehlen.

Debreczin, am 20. April 1867.

C á r i  v o n  C s á t h y  j u n ^

Buch-, Kunst- u n d  Musikalienhándler.

VI. szám.

Herr Julius Illincz aus Kaschau hat vöm 1. Juli 1869 
bis heute als Geschaftsführer in meiner Nyiregyházer 
Filial-Buchhandlung servirt und bezeuge ich demselben 
bei seinem heutigen Austritte dér Wahrheit gemass, dass 
er durch Geschaftskenntnisse, unermüdlichen Fleiss und 
tadelloses, sittliches Betragen sich meine volle Zufrieden
heit erworben hat.

An dér Befahigung, sein angestrebtes Ziel zu er- 
reichen, fehlt es Herr Illincz nicht und wünsche ich für 
zu seinem Unternehmen viel Glück.

Debreczin, den 27. Juli 1870.

C á r i  v o n  C s á t h y  j u n .

Buchhándler.
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VII. szám.

T. ez.

Van szerencsénk Önnek becses tudomására hozni, 
hogy itt helyben már 1805 óta fennálló ifj. Csáthy 
Károly üzletének helyiségében folyó évi augusztus közepén

C s á t h y  F e r e n c z  é s  T á r s a  

előbb ifj. Csáthy Károly

kereskedelmi törvényszékileg bejegyzett ezég alatt könyv, 
zenemű, papirkereskedést, egybekötve kölcsönkönyvt árral 
nyitunk. Debreczen sz. kir. város 60.000 lakossal roha
mosan fokozódó fejlődése, megye, kir. törvényszék, m. 
államvasut üzletvezetőségének, m. kir. dohánygyár, ipar
és keresk. kamara, valamint számos állami hivatalok 
székhelye. Ev. ref. Collegiummal, jogakadémia, theologia, 
tanitóképezde, főgymnasium, elemi iskolákkal, róm. kath. 
algymnasiummal, kir. gazd. tanintézettel, főreáltanodával, 
kér. akadémiával, felsőbb leányiskolával, zeneképezdével, 
több köz- és magánintézet, könyvtár- és olvasó-egyletek
kel, —  gazdag tért nyújt észszerű és tevékeny üzem 
mellett minden irodalmi vállalat terjesztésére,

Melynek folytán bátrak vagyunk Önt felkérni, hogy 
becses bizalmával minket megajándékozni s szolid alapra 
fektetett uj vállalatunkat számlanyitás által támogatni 
szíveskedjék. Melylyel szemben főtörekvésünk leend, 
pontos üzletvezetés és kiadványainak élénk terjesztése 
által üzleti összeköttetésünket mindegyikünk részére kel
lemessé és hasznossá tenni.

Bizományaink kezelését szívesek voltak elvállalni: 
Révai Leó ur Budapesten, Perles Mór Bécsben, Stiehl 
Pál Lipcsében, kik előtt pénzügyi viszonyaink kellőleg 
ismeretesek lévén, bizalmatlanság esetére kellő felvilágo
sítással szolgálhatnak.
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Mi pedig kettőnk pályáját illeti: Csáthy Ferencz, 
mint ki kereskedelmi akadémiát végzett, szakkészültsége 
folytán, ifj. Csáthy Károly ur üzletében 21/2 évig volt 
első segédül alkalmazva. Mint nagykorú egyén, a helyi 
viszonyokkali tökéletes megismerése folytán, folyó évi 
márczius 1-től önállólag, mint tudva van, könyvkereske
dést folytatott. Csillay János, jelenleg is a H.-Hadházi 
takarékpénztár pénztárnoka, megfelelő anyagi tőkével, 
valamint széleskörű ismeretséggel rendelkezik.

Üzletünk vezetésére ifj. Csáthy Károly urat nyertük 
meg, kinek 32 éven át szerzett szakismeretü hosszas 
működéséről a t. kiadó uraknak alkalmuk volt meg
győződést szerezni.

Újdonságokat magyar nyelven, 10 példányban ké
rünk lehetőleg közvetlen postán hozzánk juttatni fele 
postadij megtérítése mellett bérmentve, valamint minden 
körözvényt, árjegyzéket közvetlen postán -|- kötés alatt 
2 példányban.

Végre üzletünket szives pártfogásukba ajánlván, az 
alant látható ajánlatokat és czégjegyzésünket tudomásul 
venni méltóztassanak.

Debreczenben, 1890. augusztus hó elején.

Kitűnő tisztelettel

C s á t h y  F e r e n c z  é s  T á r s a  

előbb ifj, Csáthy Károly.


