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Az Országos Széchényi Könyvtár, 

a nem zet könyvtára
1. Bevezetés, történet

M agyarország nem zeti könyvtára a m agyar és m agyar vonatkozású 
írott kulturális örökség gyűjtésével, feldolgozásával, m egőrzésével 
és közrebocsátásával foglalkozik. A z írott örökség a kéziratos kó
dexektől a nyom tatott dokum entum okon keresztül az elektronikus 
kiadványokig terjedő változatos dokum entum típusokat foglalja 
magába.

K önyvtárunk közel 140 évig Pesten, a M agyar Nem zeti M úzeum  
épületében látta el feladatát. A  gyűjtemény története szorosan ösz- 
szekapcsolódik nem zetünk önazonosság-tudatának kialakulásával. 
Széchényi Ferenc a saját erejére tám aszkodó hazai és külföldi be
szerzésekkel gyarapítón könyvtárával egy leendő nem zeti könyvtár 
alapját vetette meg. A  m integy 13000 nyom tatott könyv, 1200-nál 
több kézirat, sok száz térkép, cím er, m etszet felajánlása óriási lépés 
volt a nem zeti kultúra fejlődése szem pontjából. Szándéka jóváha
gyása céljából az osztrák császárhoz és m agyar királyhoz, I. F e 
renchez folyam odott. A  bécsi m agyar kancellária a budai m agyar 
helytartótanács vélem ényét kikérve az állam tanács, m ajd az uralko
dó elé terjesztette a g róf könyvtáralapítási szándékát. A  beleegyezés 
után Széchényi elkészítette az ajándékozó és alapító okiratot, am e
lyet novem ber 25-én nyújtott be a kancelláriához, és azt az uralkodó 
m ásnap alá is írta. A  m indenki számára hozzáférhető nyilvános 
könyvtár 1803-ban Pesten nyílt meg, első otthona a  pálos rend egy
kori kolostora volt a mai egyetem i tem plom  mellett. Ezután a K irá
lyi Egyetem  épületébe (ma az ELTE Á JK  épülete) költözött. Az 
1807-es országgyűlés a nem zet tulajdonába vette a könyvtárat, és 
közadakozásra szólította fel a nemzetet. Az országos rendek — ösz- 
szegyűlt tőkevagyonra tám aszkodva -  az 1808. évi VÉL törvény
cikkel életre h ívták a M agyar N em zeti M úzeum ot M agyarország 
történeti, régészeti és term észeti em lékeinek gyűjtésére. A  m agyar 
országgyűlés által 1808-ban hozott törvény a Széchényi Könyvtárat
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a M agyar Nem zeti M úzeum  szervezeti keretébe illesztette. Ezután a 
nem zeti könyvtár a N em zeti M úzeum  O rszágos Széchényi K önyv
tára nevet viselte. A m úzeum  részére érkező adom ányozások közül 
kiem elkedett az alapító feleségének, Festetics Juliannának ásvány
gyűjtem énye, mellyel m egvetette a későbbi Term észettudom ányi 
M úzeum  alapját. Az ajándékozások m ellett a gyarapodás m ásik 
forrása a vásárlás volt, így ju to ttak  hozzá Jankóvich M iklós gyűj
teményéhez. Széchényi Ferenc haláláig folyam atosan gyarapította a 
könyvtárat. Jelentős m értékben gyarapodott az állom ány gróf Illés- 
házy István könyvajándékával és H orvát István hagyatékával.

Az 1832—1836-os országgyűlés félm illió forintot szavazott meg 
a m úzeum  új, önálló épületének felállítására. A  parlam ent pénzügyi 
tám ogatása m ellett itt is nagy szerepet játszottak  a m ecénások, 
adományozók: Grassalkovich Antal herceg telket ajándékozott a 
m úzeum  számára, amit később arra az ingatlanra cseréltek, ahol a 
m úzeum  m a is áll. A  nagy pesti árvíz után a Ludoviceum ba költö
zött a  könyvtár. A M agyar N em zeti M úzeum  m ai épülete 1837 és 
1845 között épült fel Pollack M ihály tervei szerint. K önyvtárunk a 
következő század derekáig itt kapott helyet. Az 1949-es m úzeum i 
törvény kim ondta a Széchényi K önyvtár önállósodását, a Nem zeti 
M úzeum tól való elszakadását. A könyvtár az 1846-ban elfoglalt 
közös épületből 1985-ben költözött a reprezentatív Budavári Palo
tába, ahol egykoron a m agyar királyok székhelye és M átyás király 
könyvtára is volt.

2. Kötelespéldány-reridszer, hungarikum ok

A  nem zeti könyvtár állom ányának gyarapodásában jelentős szere
pet töltenek be a kötelespéldány-rendszer nyom án beérkező példá
nyok. M ár az 1802-es alapítólevélben lefektetett kötelespéldány- 
jog , majd ennek 1804-es helytartótanácsi rendelettel való m egerősí
tése biztosította gyűjtem ényünk hazai könyvekkel való folyam atos 
gyarapodását. A kötelespéldány egy ország területén kiadott, előál
lított, bárm ilyen tájékoztatást vagy gondolatközlést tartalmazó, 
nyilvános közlésre szánt sajtóterm ék archiválás és bibliográfiai 
szám bavétel céljára, jogszabályi előírás alapján ingyenesen és köte
lezően szolgáltatandó példánya. A könyvtár állom ánya jelentős
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m értékben gyarapodik hungarika-beszerzésekkel is. A lapítása óta a 
nem zeti könyvtár gyűjtőkörébe tartozott:

m inden M agyarországon m egjelent, bárm ilyen nyelven íródott
mü;
m inden m agyarul m egjelent mű;
m inden nem  m agyar nyelven és nem  M agyarországon, de m a
gyar író vagy közrem űködő által írt mű;
végül m inden m agyar vonatkozású, nem  m agyarul és nem  M a
gyarországon m egjelent mű.

3. KülÖngyűjtemények

A nem zeti könyvtár kb. 7 m illió  egységet tud magáénak. A sok 
különféle dokum entum típus a törzsgyűjtem ényben és a 
különgyüjtem ényekben található. A  különgyűjtem ények között k ie
m elkedik nagyságával a K ézirattár és a K isnyom tatványtár. E lőbbi 
többek között középkori hungarikum -em lékeink és latin nyelvű kó 
dexeink m iatt jelentős. Itt találhatóak a  m agyar nyelv korai írásos 
emlékei (H alotti Beszéd, Ó m agyar M ária-siralom). A 15. század 
közepéről szárm azik az első, teljes szövegében m agyar nyelvű 
könyv, az A ssisi Szent Ferenc legendáját tartalm azó Jókai-kódex. A  
latin nyelvű kódexek a m edievisztikai kutatások szem pontjából 
értékesek. M eg kell em líteni a névtelen krónikaíró („P. m ester”) 
Gestáját, vagy a K épes Krónikát. Szintén itt találjuk az első teljes 
m agyar bibliafordítás, a Vizsolyt B iblia  nyom dai kéziratának töre
dékét, V erancsics A ntal, Istvánffy M iklós, Szam osközy István m ű
veit, M ikes K elem en kéziratait. Egyéb fontos forrástípusok: teljes 
hagyatékok, szem élyi levéltárak is találhatóak a Kézirattárban. B es
senyei György m űveinek kéziratai, H orvát István könyvtárőr, egye
temi tanár anyaggyűjtése, kéziratos művei, levelezése gazdagítják a 
Kézirattárat. A  reform kor, szabadságharc és em igráció jelentős 
egyéniségei közül nagyobb gyűjtem ény vagy hagyaték őrzi Bajza 
József, Egressy Gábor, Fáy András, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor 
és Pulszky Ferenc em lékét. A  19. század m ásodik fele írói hagyaté
kaiból M adách Im re, Jókai M ór és Justh  Zsigm ond anyagát kell 
megemlíteni. A  20. századból A dy Endre, Herczeg Ferenc, Krúdy 
Gyula, Schöpflin Aladár, Szabó Dezső, Balázs Béla, D sida Jenő, 
Hamvas B éla, Jékely Zoltán, K eresztury Dezső, Kodolányi János,
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N ém eth László, O ttlik Géza, R em enyik Zsigm ond, Rejtő Jenő, Sík 
Sándor szem élyéhez kötődő em lékek érdem elnek említést. A múlt 
század politikusai és publicistái közül B ajcsy-Zsilinszky Endre, 
Jászi Oszkár, K árolyi M ihály, M indszenty József iratanyagára hív
nám  fel a figyelmet. A legjelentősebb tudóshagyatékokat Alföldi 
András, H óm an Bálint, Ortutay G yula életm űve, a nyugati em igrá
ciót Faludy György, Kéthly Anna és M ikes Im re iratanyaga képvi
seli.

A  Kisnyom tatványtár a M agyarországon 1711 után m egjelent 
röplapokat, szöveges és grafikai plakátokat, m etszeteket, képesla
pokat, gyászjelentéseket őrzi. K ülönleges értéket képviselnek az 
1848—49-es és az 1956-os forradalom  és szabadságharc dokum en
tumai, a különféle korokban illegálisan m egjelentetett és terjesztett 
agitációs röplapok. A biográfiai kutatás szem pontjából nagy forrás
értékkel bírnak a gyászjelentések. A  képes levelezőlapok a telepü
lés- és m űvelődéstörténeti kutatások szem pontjából fontosak.

A  Régi N yom tatványok Tárában találjuk a könyvtár állom ányá
nak legrégibb és kivételes értékű nyom tatványait. A z itt kutatható 
példányok a m agyar könyvtörténet fontos állom ásait jelzik, például 
az első M agyarországon nyom tatott könyvből, az 1473-ban Budán 
m egjelent Chronica H ungarorumból itt van hazánkban az egyetlen 
teljes példány. Sebald H eyden 1531-ben K rakkóban m egjelent 
Puerilium  colloquiorum form uláé  cím ű m unkája könyvtárunk leg
korábbi nyom tatott m agyar szöveget tartalm azó kötete. 1533-ban 
ugyancsak K rakkóban je len t m eg az első m agyar nyelvű nyom tatott 
könyv, Szent Pál leveleinek K om játi Benedek által készített m agyar 
fordítása. Szintén itt találjuk a  M agyarországon nyom tatott első 
m agyar nyelvű könyvet, a Sylvester János által 1541-ben fordított 
Új Testamentumot. A m agyar történelem  kutatói szám ára Antonio 
Bonfini, Brodarics István, Zsám boki János, Istvánffy M iklós törté
neti munkái, Zrínyi M iklós és II. Rákóczi Ferenc hadtörténeti m ű
vei érdem elnek említést.

A  Színháztörténeti Tár nagy gyarapítói voltak: Bayer József, a 
m agyar színjátszás első történetírója, id. Szinnyei József, a könyvtár 
H írlaptárának egykori vezetője. E m lítést érdem el Szigligeti Edének, 
a Nem zeti Színház igazgatójának kéziratos színdarabgyűjtem énye 
és Egressy Gábornak, az első nagy m agyar Shakespeare-színésznek 
a hagyatéka. A  kutatás szám ára forrásértékűek az itt kutatható dísz- 
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let- és jelm eztervek, színlapok. A rendezőpéldányok a legnevezete
sebb m agyar rendezők (Szigligeti Ede, Egressy Gábor, Paulay Ede, 
H evesi Sándor) m unkájának írásos em lékét őrzik.

A  Térképtár alapját g ró f Széchényi Ferenc 1500 m űből álló 
adom ánya jelentette, am ely főként M agyarországot és a szom szé
dos országokat ábrázoló, főleg 18. századi térképekből, atlaszokból 
és várképekből állt. A  nyom tatott kiadványok közül a legjelentő
sebb hazánk legrégibb térképe, az úgynevezett Lázár-térkép  1528- 
ból, gazdag helységnévanyaggal. Figyelm et érdem el Lanfranconi 
Eneának m etszetes gyűjtem énye több neves 16—18. századi térkép- 
készítő (köztük W . Lazius, Zsám boky János, V. M. Coronelli, F. de 
W it, M ikoviny Sám uel) M agyarországot és annak részeit ábrázoló 
műveivel. Jelentős értéket képviselnek a 18. és 19. század folyam án 
a közigazgatás, a  birtokrendezés és a vízszabályozás terén kim agas
ló m unkát végző m érnökök (Bedekovich Lőrinc, Bállá A ntal, a 
K iss-fivérek, Beszédes József vagy H uszár M átyás) munkái.

A Zenem űtár a zene m agyar vonatkozásainak m inden írott és 
hangzó m egnyilvánulását gyűjti, akár kézírással, akár bárm ely 
nyom tatási, illetve sokszorosítási eljárással, akár hanglem ezen vagy 
hangszalagon rögzítették. Itt őrzik a nem  zenei (általában szöveges) 
hanglem ezeket is. A l ó .  század előtti zenei kéziratokat a Kézirattár, 
a 18. századnál korábbi nyom tatványokat a Régi N yom tatványok 
Tára őrzi. A  barokk zene em lékei közül Johann Joseph Fuxnak, a 
legnagyobb osztrák barokk m esternek kétkórusos Te Deuma  (1706) 
érdemel elsősorban figyelm et. Ez a kézirat könyvtárunk legrégibb 
datált és szignált au tográf partitúrája. Szintén itt lehet m egtekinteni 
Joseph H aydn közel száz kom pozíciójának kéziratát, ami világvi
szonylatban is je len tős állomány. M ozart úgynevezett P relúdi
umának kézirata is itt látható, M ozart jelentős kortársainak kézirata
ival együtt. A  Zenem űtár őrzi Erkel Ferenc és M osonyi M ihály 
hangjegyes kéziratainak és első kiadásainak jelentékeny részét is.

A Történeti Interjúk T ára szervezetileg nem  a Különgyűjtem ényi 
Főosztályhoz tartozik. A  tár készíti és őrzi a közélet, a gazdaság, a 
tudom ány és a kultúra hazai és határainkon kívül élő szem élyisége
ivel készített videó-em lékezéseket, am elyek korlátozott körülm é
nyek között kutathatóak. A tá r a m agyar film híradókat, dokum en- 
tum film eket, játékfilm eket, tehát a hungarika video-dokum entum o- 
kat is gondozza és feldolgozza. A  saját adatbázisban feldolgozott
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hungarika video-dokum entum okat V H S-m inőségben lehet kutatni. 
Fontos részét képezik az állom ánynak a Szabad E urópa Rádió 
(SZER) m agyar osztályának M agyarországra került dokum entum ai, 
am elyek többek között az 1956-os forradalom  és szabadságharc 
vizsgálatához jelentenek nélkülözhetetlen forrásokat.

4. Törzs gyűjtem ény

A könyvtár honlapja számos hasznos inform ációval szolgál már 
kutatásunk m egkezdése előtt is (w w w.oszk.hu). A  könyvtár www- 
szolgáltatásai külön oldalon vannak összegyűjtve 
(www.oszk.hu/szolg/index.htm l), célszerű közülük néhányat itt is 
m egemlíteni:

Online Olvasói Katalógus. Az Országos Széchényi Könyvtár és 
a Könyvtártudom ányi Szakkönyvtár közös katalógusa, az 1992- 
től m egjelent m üvek ebben kereshetők.
IKB — M agyar Periodika Adatbázis. 1986 óta épül, tartalm azza 
a M agyarországon kiadott és az O rszágos Széchényi K önyvtár
ba beérkezett periodikum ok bibliográfiai, besorolási és köz
hasznú adatait,
IKER — M agyar Időszaki K iadványok Repertórium a , 1993 óta 
épül. Tartalm azza a M agyarországon kiadott és az Országos 
Széchényi Könyvtárba beérkezett társadalom - és term észettu
dom ányi időszaki kiadványok válogatott cikkanyagát.
M agyar Nem zeti Bibliográfia. K önyvek bibliográfiája, tartal
mazza a M agyarországon m egjelenő könyvek és könyvjellegű 
dokum entum ok hiteles leírásait.

A  könyvtár törzsgyüjtem ényéhez a VII. em eleten lehet hozzájutni. 
K ét nagy olvasóterem  áll az érdeklődők rendelkezésére: a  történel
mi és irodalmi, illetve az általános olvasóterem . A törzsgyüjtem ény 
állom ánya a K árpát-m edencében élő m agyarság m agyar nyelvű 
kiadványai m iatt egyedülálló. Itt találhatóak a hazai kiadványok 
idegen nyelvű fordításai is. A  nem zeti könyvtár a hungarika- 
kiadványok m ellett az irodalom tudom ány, a nyelvtudom ány, a tör
ténettudom ány kutatásához fontos külföldi irodalm at, kézikönyve
ket és adattárakat, az írás-, könyv- és könyvtártörténet válogatott 
külföldi irodalmát, az egyetem es em beri m űvelődés történetének 
időtálló irodalmi és tudom ányos alkotásait is gyűjti.
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Ha a történet- és irodalom tudom ányok szóba kerültek, hadd em 
lítsem  meg H orváth István, Fraknóy Vilmos, M ajláth Béla, Fejér- 
pataky László, H óm an Bálint, Lukinich Imre, Jakubovich Em il 
nevét, akik a könyvtár igazgatói voltak, és Kubinyi Ágoston, Róm er 
Flóris, Pulszky Ferenc nevét, akik a M agyar Nem zeti M úzeum  falai 
között fejtették ki tudom ányos tevékenységüket.

K ötelespéldányként ország határain belül m egjelenő sajtóterm é
kek is m egérkeznek a könyvtárba. Szám uk már a 19. század 60-as 
éveitől kezdve oly m értékben m egnövekedett, hogy a feldolgozás 
nem  tudott ezzel lépést tartani. 1884-ben id. Szinnyei József Trefort 
Ágoston kultuszm iniszter m egbízására létrehozta az Országos Hír- 
lapkönyvtárat. Évtizedes gyűjtőm unkája során számos hiányzó 
hírlap évfolyam ait szerezte be pótlólag. Később a Széchényi 
K önyvtár állom ányába m ás nagy budapesti könyvtárak hírlapsoro
zatait is beolvasztották. Az egyre nagyobb problém át je len tő  állo
m ánym egóvás érdekében 1952 óta a hírlapokat és folyóiratokat 
m ikrofilmre veszik.

Nagym értékben m egkönnyíti a kutatók munkáját, hogy számos 
tudom ányos folyóirat szabadpolcon is m egtalálható, lehetővé téve a 
szabad böngészést. M ellettük szám os szépirodalm i, közéleti és tár
sadalom tudom ányi lap is helyet kap. Em lítsünk néhányat a teljesség 
igénye nélkül: A cta  Archeologica, A cta Historica, Acta Linguistica, 
A cta Litteraria, A kadém iai Értesítő, Antik Tanulmányok, A rcheoló
giái Értesítő, A rcheológiái Közlemények, Athenaeum, Budapesti 
Szemle, Egyetemes Philológiai Közlöny, Életünk, Figyelő, F ilológi
ai Közlöny, Forrás, H adtörténeti Közlemények, Helikon, História, 
Hitel, Holmi, H ungarológia, Hungarológiai Értesítő, H uszadik 
Század, Irodalomtörténet, Irodalom történeti Közlemények, Iroda
lomtudományi Közlemények, Jászkunság, Jelenkor, Katholikus 
Szemle, Kortárs, Kritika, Látóhatár, Levéltári Közlemények, Levél
tári Szemle, Liget, M agyar Csillag, M agyar Figyelő, M agyar 
Könyvszemle, M agyar Kultúra, M agyar Nyelv, M agyar Nyelvőr, 
M agyar Szem le, M agyar Tudomány, M agyar Tudományos A kadé
mia I. Osztályú Közlemények, M agyar Tudományos Akadém ia II. 
Osztályú Közlemények, M últ és Jövő, Múltunk, M űhely, Nagyvilág, 
Nyelvtudom ányi Közlemények, Nyugat, Palócföld, Pannonhalm i 
Szemle, Politikatudom ányi Szemle, Protestáns Szemle, Régió, R ep
lika, Somogy, Századok, Századvég, Társadalmi Szemle, Tiszatáj,
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Történelmi Szemle, Új Idők, Új írás, Válasz, Valóság, Vasi Szemle, 
Vigilia, Világirodalmi Figyelő, Világosság.

A  történelm i olvasóterem ben szabadpolcon lehet m egtalálni a 
legfontosabb forrásgyűjtem ényeket, okm ánytárakat. A  teljesség 
igénye nélkül említek párat: Codex D iplom aticus Hungáriáé, 
M onum enta Hungáriáé Historica, M agyar Történelm i Emlékek, 
írók, Fontes Re rum Transylvanicarum, G ró f Széchenyi István be
szédei, levelei, hírlapi czikkei, M agyarország újabbkori törénetének 
forrásai, Kossuth: Irataim  az emigrációban, M agyar Történelmi 
Tár, Történelm i Tár, M onum enta Vaticana Hungáriáé, M agyar
zsidó oklevéltár, M onum enta H istorica Zagrabiae, Zichy-család  
oklevétára, Anjou-kori oklevéltár, Zsigm ondkori oklevéltár.

Az olvasóterem  polcain korszakok szerint csoportosítva m egta
láljuk a  legfontosabb m onográfiákat, politikusok beszédeit, levele
ket, naplókat, egyháztörténeti és m űvelődéstörténeti írásokat. Külön 
találjuk a Budapest, Erdély és H orvátország történetét tárgyaló 
könyveket. A  helytörténeti irodalm ak szintén szép számban m egta
lálhatók az olvasóterem ben, és értelem  szerint az életrajzok, az 
országos név- és címtárak, a historiográfiai és segédtudom ányokat 
tárgyaló kiadványok is szabadpolcon vannak. A galéria főleg az 
egyetem es történettel foglalkozó m űveket tartalm azza országonként 
csoportosítva, ezek m ellett a jogtörténet, a gazdaságtörténet foglal 
helyet. Az általános olvasóterem ben szintén fontos kiadványokat 
találunk: a m úzeum i évkönyvek, az egyházi, vallási tém ájú m onog
ráfiák, segédletek itt állnak szabadpolcon. A  nélkülözhetetlen föld
rajzi könyvek m ellett itt is vannak egyetem es történettel foglalkozó 
kiadványok. A  szociológiába és közgazdaságtanba szintén az álta
lános olvasóban elhelyezett kiadványok engednek közelebbi bepil
lantást.
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