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5. kép. Szent Mihály arkangyal szobra, 18. század dereka (Bolodár Zoltán felvétele) 

KÜNSTLERNÉ VIRÁG 

ÉVA  

A Széchényi család levéltára  

és levéltárosai a 18–19. 

században 
 

 

A Széchényi család levéltárának kialakulására és történetére vonatkozóan bõséges 
eredeti forrás és ezekre épülõ alapos, jóllehet ma már korszerûtlennek tûnõ szak-
munka áll rendelkezésünkre. A levéltárról szóló elsõ ismertetést Révész Kálmán 
adta közre a Századokban, a Magyar Történelmi Társulat 1883. évi soproni 
kirándulását követõen.1 A mindössze egyoldalas, szûkszavú ismertetés néhány 

                                                           
1 Révész Kálmán: Jelentés a Magyar Történelmi Társulat soproni kirándulásáról. Sz 17. (1883) 66. (=Révész 
1883.) 
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jelentõsebb dokumentum kiemelésével sejtetni engedte a Széchényi levéltár 
gazdagságát. Részletesebb, a levéltár kialakulásával kapcsolatos, néhány 
kiemelkedõ fontosságú forrást teljes terjedelmében közlõ tanulmány látott 
napvilágot Áldásy Antaltól 1902-ben.2  
A Széchényi család monográfusától, Bártfai Szabó Lászlótól származik a 
következõ ismertetés, aki családtörténetében szintén szentelt néhány oldalt ennek 
a témának.3 1933-ban Széchényi Viktor adott ki egy kisebb lélegzetû mûvet,4 
amelynek VII. fejezetét egy rövid levéltár-történeti összefoglaló képezte.5 Errõl a 
szakmunkáról írt recenziójában Iványi Grünwald Béla külön hangsúlyozta a 
levéltárra vonatkozó rész fontosságát.6 Nem hagyható ki a felsorolásból a Bakács 
István által összeállított levéltári repertórium, amelynek bevezetõje szintén 
áttekintést nyújtott a levéltár kialakulásának és felállításának történetérõl.7 

A fenti bibliográfiai hivatkozások látszólag azt sugallják, hogy a levéltár 
történetével kapcsolatban nincsenek tisztázatlan kérdések, homályos foltok. 
Ennek ellenére mégsem haszontalan a 21. században ismét felhívni a történész, 
levéltáros szakma figyelmét a Széchényiek levéltárára. Különösen szerencsés, 
hogy erre éppen egy, a Sopron Megyei Levéltárhoz erõsen kötõdõ 
szakfolyóiratban kerülhet sor. Bízunk benne, hogy ezzel ösztönzést adunk 
további kutatásokra is, hiszen az Északnyugat-Dunántúl, benne a soproni régió 
történetére vonatkozó gazdag forrásanyagot tartalmazó archívumról van szó, 
amely a térséget érintõ számos, eddig még fel nem tárt adatot, közzé nem tett 
információt nyújthat. 

Mielõtt a tulajdonképpeni levéltártörténetbe belekezdenénk, szükséges 
néhány mondattal vázolni a levéltárképzõ család történetét is. A család elsõ, 
történelmünkbõl ismert alakja, aki a család tekintélyét, hírnevét megalapozta, 
birtokait és vagyonát megszerezte, Széchényi György (1605–1695) volt. Vélhetõen 
Pázmány Péter hathatós támogatásának köszönhetõ, hogy II. Ferdinánd magyar 
király 1629-ben nemesi rangra emelte.8 Páratlan pénzügyi érzékérõl tesz 
tanúbizonyságot, hogy míg 1639-ben elsõ birtoka, a veszelei (ma: Veselé, 

                                                           
2 Áldásy Antal: A gróf Széchényi család levéltára. Magyar Könyvszemle, 10. (1902) 285–318. (=Áldásy 1902.) 
3 Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchenyi család története. III. kötet. 1820–1920. Budapest, 

1926. (=Bártfai Szabó 1926.) 44–45. 
4 Széchenyi Viktor: Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség történetéből. Székesfehérvár, 
1933. 216–225. (=Széchenyi 1933.) 
5 Széchenyi 1933. 215–227. 
6 Iványi Grünwald Béla [ismerteti:] Széchenyi Viktor: Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség 
történetéből. Székesfehérvár, 1933. 
7 Bakács István: A Széchenyi család levéltára. Bp., 1958. (Levéltári Leltárak; 5.) 3–7. 
8 II. Ferdinánd magyar király nemességet és címert adományoz Széchényi Györgynek, valamint általa anyjának, 
Bán Sárának, és testvérének, Széchényi, másképp Szabó Lőrincnek. Bécs, 1629. november 26. Magyar Országos 

Levéltár (=MOL) P 623 Széchényi család levéltára (=P623) I. kötet. 2. szám. I. csomag. 2. szám Közölve: 

Bártfai Szabó László: A Sárvár-Felsővidéki gróf Széchenyi család története. I. kötet. 1252–1732. Budapest, 
1911. (=Bártfai Szabó 1911.) 674–677 



A SZÉCHÉNYI CSALÁD NEMZEDÉKEI  158 

 

Szlovákia), csupán 12 jobbágytelkes zálogbirtok,9 addig élete végén már igen 
tekintélyes méretû, 416.000 holdnyi földterület képezte a tulajdonát. Közé 
tartozott a Vas vármegyei Egervár, a Zala vármegyei Pölöske, Szentgyörgyvár, 
Somogyban Marcali, Csokonya, továbbá a sárvár-felsõvidéki birtokok Sopron, 
Vas és Zala vármegyei helységekkel, valamint Tolna vármegyében Nagydorog 
dominium. A birtokkomplexum elaprózódásának megakadályozása érdekében 
1665. szeptember 17-én Guricán (ma: Gurica, Szlovénia) kelt magyar, latin, majd 
1679. január 13-án Rákoson kelt latin nyelvû végrendeleteiben10 a fiúági 
majorátusi örökösödés jogát rendelte el. Így unokaöccse, Széchényi II. György 
(1656–1732), Egervár, Pölöske és Szentgyörgyvár örökös kapitányának kezébe 
került a hatalmas vagyon, aki a török elleni felszabadító háborúkban, Buda 
ostrománál, Székesfehérvár, Kanizsa és Sziget visszafoglalásánál tanúsított 
hõsiességére való tekintettel 1697-ben grófi rangot kapott.11 

Tulajdonképpen a birtokok megszerzésével és megszervezésével egyidejûleg 
kezdõdött a levéltár kialakulása is a 18. század elsõ felében. Nem annyira az 
iratok iránti féltõ szeretet és nagy tisztelet sarkallta a kor nemeseinek buzgalmát 
irataik megõrzésére, mint inkább az a tény, hogy birtokjogaik egyedüli 
biztosítékát irataik fennmaradása jelentette. Különösen fontos volt ez egy olyan 
idõszakban, amikor a Rákóczi szabadságharcot követõen, az 1688-ban létrehozott 
osztrák császári tanácsadó szervezet, a Neoacquistica Commissio (Újszerzeményi 
Bizottság) megkezdte a birtokadományok felülvizsgálatát. Ezért már György gróf 
és testvére, Pál (1645–1710) kalocsai érsek (1696–1710) megkezdte a jogbiztosító 
iratok összegyûjtését, amelynek során 94 darab iratot vetettek jegyzékbe.12 1720-
ban a herceg Esterházy családtól 1682. május 10-én Bécsben zálogba vett 
Széplakon (ma: Fertõszéplak),13 György fiának, I. Zsigmondnak (1681–1738) a 
lakásán õrizték az iratokat, amelyek száma rohamosan gyarapodott. Zsigmond 
                                                           
9 Bártfai Szabó 1911. 467. Széchényi György 1639. június 14-én az esztergomi káptalan előtt 2000 forintért vette 
zálogba gr. Forgách Ádámtól a Nyitra vármegyei Veszelén lévő 12 jobbágytelket. 
10 Dipositio Testamentaria Interimalis Domini Georgii Széchenyi Archiepiscopi Anno 1665 die 17 Septembris . 

MOL P 623. I. k. 3. sz. I. cs. 1 sz. Régi az ún. „Dallos-féle jezete: Caps. B. No 1 Fasc. 4 to Hitelesítés módja: a 3. 
lap alján és a külzeten Széchényi család címere rányomott gyűrűs főpapi viaszpecsétje. Felirata: G[eorgius] 

S[zecheni] E[piscopus] W[espremiensis] Széchenyi György a veszprémi püspöki tisztséget 1648–1658-ig 

töltötte be. Ennek ellenére a fenti pecsétet használja még 1665-ben kalocsai érsekként is! 

1679. január 13. Rákos „bona, una cum utraque domo scilicet Posoniensi et Jauriensi, similiter pagum Öteven, 

Sziget, lego nepoti meo Martino Szecseni et heredibus ipsius masculini sexus; Ita tamen ut sit in iis bonis, quod 

sit in Germania Maioresco, nempe primogenitus.” Külzeten: „Testamentaria Dispositio Archiepiscopi Coloche 
Georgii Szetsen Ao 1679 die 13 Januarii” MOL P 623. I. k. 3. sz. I. cs: 2 sz. Régi az ún. „Dallos-féle jezete: 

Caps. B. No. 3. Fasc. 4 to N 18. Hitelesítés módja: rányomott papírfelzetes főpapi viaszpecsét. Körirata: 

G[eorgius] S[zechenyi]:Arch[iepiscopus]:[Col]ocensis 
11 Lipót magyar király grófi rangot és címert adományozó oklevele Széchényi II. Györgynek, valamint általa 

feleségének, Mórocz Ilonának, továbbá gyermekeik, Zsigmond, Julianna és Judit részére. 1697. március 20. 

Bécs. MOL P 623 I. k. 2. sz. I. cs. 31. sz. Közölve: Török János: Magyarország prímása, közjogi és történeti 
vázolat. 1 köt. Pest, 1859. 164–167., Bártfai Szabó 1911. 720–727. 
12 Bártfai Szabó 1926. 45. A jegyzék sajnos jelenleg már nem található meg a Széchényi család levéltárában. 
13 Pignoratitiae Litterae Pauli Princ. Eszterházy Bona Széplakiensia in 20. 000 florenis Georgio Széchenyi 
Archiepiscopo oppignorantis. Viennae 10. Maii 1682. MOL P 623 II. k. 10. sz. I. cs. 8. sz. 
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gróf négy fiának – Ignácnak (1712–1777), Lászlónak (1713–1760), Antalnak (1714–
1767) és II. Zsigmondnak (1720–1769) – már a dokumentumok rendeztetésérõl is 
gondoskodnia kellett. Az elsõ feladat a levéltárba tartozó iratok összegyûjtése 
volt, hiszen azt a négy testvér saját rezidenciáján, az 1741. február 25-én 
Széplakon végbement birtokosztály alkalmával14 neki jutott uradalmi 
központban õrizte: Ignác Egerváron, Antal Cenken (ma: Nagycenk), László 
Horpácson (ma: Sopronhorpács), II. Zsigmond pedig Széplakon.15  

A birtokosztály (litterae divisionales) tartalmazza a Széchényi család jelenleg is-
mert legkorábbi levéltári szabályzatát. Meglepõ, hogy a levéltár történetének 
korábbi kutatói, jóllehet látszólag alapos munkát végeztek, mégis elsiklottak e 
kiemelkedõ, mondhatni egyedülálló forrás felett. Mentségükül szolgálhat, hogy a 
szabályzat nem önálló irat, hanem az osztálylevél része, s így némileg rejtve 
maradhatott. 

Ezt a szokatlannak tûnõ eljárást az a figyelmen kívül nem hagyható tény indo-
kolta, hogy a négy testvér között megosztott birtokokra vonatkozó, javarészt élõ 
jogot tartalmazó jogbiztosító iratok szakszerû tárolását, megõrzését és használatát a 
négy, egymástól viszonylag távol fekvõ uradalmi központban egyaránt biztosítsák. 
Ugyanekkor állapodtak meg az elsõszülött Ignác gróf felügyeletére bízott, 
Sopronban alapítandó levéltár mûködésének szabályozásáról is. A szabályzat a 
következõképpen rendelkezett: 

1. Minden fontosabb iratot 5 példányban kell kiállítani, amelyeket mind a 
négy testvérnek alá kell írnia.  

2. Az öt példányból egyet Sopronban, „in Conservatorio Relicto” kell õrizni.  
3. A fennmaradó négy példányból a négy testvér 1–1 példányt kapjon. 
4. A Sopronban „in Conservatorio Relicto” õrzött egy példányt Ignác gróf, az 

elsõszülött testvér felügyelje. 
5. A soproni levéltárnak 2 kulcsa közül az egyik legyen Ignácnál, a másikat 

testvérei felváltva tartsák maguknál. Az iratanyag biztonsága, másrészt 
pedig egymás ellenõrzése céljából ennek megfelelõen két testvér csak 
együtt léphetett be a levéltárba.16 

                                                           
14 Acta divisionem bonorum inter C. Ignatium, Ladislaum et Sigismundum Széchenyi effectuatam concernentia. 

Külzeten: Divisionales inter CC. Ignatium, Antonium, Ladislaum et Sigismundum Széchenyi coram Judicio 

Compromissionali Dto Széplak 25. februar 1741. MOL P 623 I. kötet 4. sz. I. cs. 4. sz. 
15 Az uradalmi központok felsorolását lásd MOL P 623 I. kötet 4. sz. I. cs. 4. sz. a birtokosztály 1., 2., 3., 4. 
pontja alatt.  
16 „ Litterarum conservationem quod concernit, cum earum Regestratio iam inchoata esset, ideo illa quanto cuius 

ex integro perficienda erit, eaquae in quinque exemplaribus expedianda et per omnes quattor comites 
subscribenda, unoque exemplari in Conservatorio Relicto, in reliquis quattuor exemplaribus, quattuor comitibus 

pro directione sua assignanda veniet. Ipse autem litterae et litteralia instrumenta sub conservatione quidem 

domini comitis Ignatii, ut fratris natu maioris in loco Sopronii destinato manebunt, taliter tamen, ut 
conservatorium eorum Sopronii destinatum, duabus seris distinctis sit firmatum, duabusque clavibus provisum 

quarum unam dictus domines comes Ignatius, alteram reliqui domini comites condividentes apud se habeant, ita 

ut, quotiescumque inspectio litterarum necessaria videbitur, semper duo comites conveniant, conservatorio 
aperiant, inspicienda inspiciant, ac si quae excipi debuerint loco eiusmodi excipiendarum litterarum, Reversales 
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6. Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy ez a rendkívül körültekintõ és szigorú 
levéltár-használati szabályozás – Magyarországon legalábbis – mind 
tartalmát, mind formáját tekintve a legkorábbiak közül való.17 

A szabályzat megalkotásával szinte egy idõben megkezdõdött az idegenekhez 
került családi dokumentumok összegyûjtése is. 1752. április 28-án Zalahídvégen 
kelt az a bizonyságlevél, amely szerint Széchényi II. Zsigmond figyelmeztette volt 
fiskálisának és meghatalmazottjának, néhai Skublics Sándornak az özvegyét, 
lukafalvi Zarka Máriát a nála maradt Széchényi vonatkozású iratok büntetés 
terhe mellett történõ visszaadására.18 Ugyancsak õ intette meg 1766. november 
18-án Varasdon kelt levelében néhai Horváth György Varasd városi (ma: 
Varaždin, Horvátország) tanácsos és ügyvéd özvegyét a Széchényi famíliát illetõ 
levelek átadására.19 Az özvegy közölte, hogy természetesen átadja az iratokat, 
amennyiben az elhunyt férje szolgálatai fejében járó 500 forintot Széchényi Ignác 
megfizeti. Széchényi Ignác életmódja és megbízhatatlansága miatt a testvérek 
végül a levéltár felügyeleti jogát fiatalabb László testvérüknek engedték át, 
odaadva neki a még náluk lévõ iratokat, azzal, hogy gondoskodjék 
rendbetételükrõl és jegyzékbe vételükrõl. 

A László gróf felügyelete alatt az 1750-es évek elsõ felében kezdõdött 
rendezési munkálatok, mindenekelõtt Ignác és II. Zsigmond halogatása miatt, 
nem folytak kellõ ütemben. Ezt nehezményezte Antal a II. Zsigmondnak 1754. 
június 29-én Göncrõl írt levelében,20 az alábbiak szerint: „Archivumnak mindazon 
által mind eddig rendetlen állapotyán valóban meg ütköztem, minthogy oly hosszú üdõ 

                                                                                                                                                 
excipientium ibi reliquendae veniunt, usquedum exceptae denuo ad locum suum repositae extiterint. MOL P 623 

I. kötet 4. sz. I cs. IV. sz. Acta divisionem bonorum inter C. Ignatium, Ladislaum et Sigismundum Széchenyi 

effectuatam concernentia. Külzeten: Divisionales inter CC. Ignatium, Antonium, Ladislaum et Sigismundum 
Széchenyi coram Judicio Compromissionali Dto Széplak 25. februar 1741. 
17 A Festetics család esetében például a segédletek tanúbizonysága szerint első levéltárosuk működése csak 

1770-től igazolható. Bakács István: Festetics család keszthelyi levéltára. Budapest, 1955. (Levéltári Leltárak; 1.) 
8. A Batthyány család levéltárának szakszerű rendezését Csepreghy Mihály kezdte meg 1751-ben. Zimányi 

Vera: A Herceg Batthyány család levéltára. Repertórium. Budapest, 1962. (Levéltári Leltárak; 16.) 9. A Forgách 

család 1761-ben kezdte meg iratainak rendezését. Pap Gáborné – Pataky Lajosné: A Forgách családi levéltár. 
Repertórium. Budapest, 1977. (Levéltári Leltárak;. 69.) 
18 Admonitio C. Sigismundo Széchényi contra Nobilem Mariam Zarka Alexandri condam Skublics relictam 

viduam in facto repetitiones Litterarum et Litteralium Instrumentorum in manus praenoncupati mariti sui, qua 

fiscalis Dominalis, et respective Plenipotentiarii Domini Comitis admoneri curantis deventorum. Régi jelzet: No. 

161 et 265 B. Hitelesítette: Koltaj László I. N. Szala vármegyének esküttje mp. Rányomott vörösviasz 

gyűrűspecsét nyoma. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 1. sz. 
19 Testimoniales Joannis Jacobi Fritz et Mathiae Beszedits Senatorum L. R. qua Civ. Varasdiensis super eo, quod 

inter Acta et Scripta Georgii Horváth Senatoris Varasdinensis et Advocati remansa nulla Documenta familia 

Comitum Széchényi concernentia reperta fuerint, sed vidua Georgii Horváth asserat, aliqua in Cista Sopronii 
sequestrata forte reperibilia esse. Varasdini 18. Oct. 1766” Hitelesítik. Joannes Jacobus Fricz Liberae Regiae 

Civitatis Warasdiensis Capitaneus et juratus senator velut eatenus exmissus. Mpp. Rányomott vörösviasz 

címerpecsétje. Mathias Beszedics prae attactae Civitatis Varasdiensis juratus senator eoque magis naturaliter 
exmissus mp Rányomott vörösviasz címerpecsétje. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 3. sz. Régi jelzet: No 35 N 56 

57. No 29.  
20 Felszolitása Gróf Széchényi Antalnak Gróf Széchényi Sigmond fivéréhez, melly szerint a Közös Családi 
levéltárt Köz-egyezség szerint rendbehozni sürgeti. MOL P 623 k. 14. sz. I. cs. 2. sz. 
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alatt egy ország archivuma is rendbe helyheztetett volna”.21 Majd a következõképpen 
folytatja: „nem egyebet irtt felõled László Eöcsém, hanem hogy nálad lévõ leveleket 
magadnál akartad tartóztatni”… nem látom okát, miért oly nagy idõ vesztéssel az 
archivum Széplakra, s onnan meg még Sopronyba hurczoltassék…” A fiatalabb 
testvéreit túlélõ Ignác, Zsigmond öccsének 1769. október 19-én bekövetkezett 
halálakor deklarálta, hogy a „Familiánkat illetõ archivum conservatioja csupán engem 
illet”, és ezért felszólította elhunyt öccse özvegyét, Cziráky Máriát (1727–1787), 
hogy „méltóztassék Artner Farkas nevû Fiscalisom által az Széplakon lévõ Archivumot 
bepöcsétöltetni”, és azt részére átadni.22 A kérésnek az özvegy nem tett eleget. 
Ignác, László és Antal grófoknak fiú örökösei nem lévén, Cziráky Mária grófnõ 
bölcs elõrelátással a felügyeletet fenntartotta magának, illetve két fiának, József és 
Ferenc grófoknak. József (1751–1774) korai, ráadásul fiú utód nélkül történt halála 
miatt a családi birtokok és a levéltár ismét egy kézben, Ferenc kezében 
összpontosulhattak.  

 

                                                           
21 „ország archivuma” fontos egykorú utalás a Batthyány Lajos nádor által létrehozni kívánt „Archivum Regni”-
re. Az intéznény megalapításának terve e szerint, a művelt és tájékozott főnemesek körében már ekkor is ismert 

volt. Az Archivum Regni alapító okiratának Batthyány Lajos nádor 1756. 03. 01. Pozsonyban kelt Csintó Imre, a 

Helytartótanács kancellistája számára kiadott utasítását, valamint 1756. 03. 02. Pozsonyban kelt kinevezését 
tekintjük. MOL N Archivum Regni Lad. F. Fasc. F. No. 1. Csintó Imre N Archivum Regni Lad. F. Fasc. F. No. 

1/a. Vö. Lakos János: A Magyar Országos Levéltár története. Budapest., 2006. 33. 
22 Declaratio C. Ignatii Széchényi qua declarat fiscali suo Volffgango Artner comissum esse, decendente fratre 
suo Sigismundo, ut Archivum familiae suae obsigillet. Sopronii 19. Oct. 1769. P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 4. sz. 
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1. kép. Dallos Márton címere (MOL A 57 45. k. 24.) 

Ferenc (1753–1824) a családi birtok és gazdaság rendbetétele mellett 
szívügyének tekintette a családi levéltár rendeztetését is. 1771. február 16-án a 
család a levéltárral együtt a széplaki kúriából Horpácsra költözött át.23 Itt kezdett 
bele a rendezés munkálataiba sarródi Dallos Márton, oly módon, hogy az iratokat 
településenként csoportosította, jelzetként pedig a „tomus” „pars” „no” 
megjelöléseket használta. 1771-ben készült el az elsõ lajstromkönyvvel, amely 9 

                                                           
23 Contractus inter C. Mariam Cziráky C. Sigismundi Széchenyi viduam et Princ. Nicolaum Eszterházy intuitu 

remissionis Bonorum Széplakiensium erga depositionem 39.000 florenorum initus. Széplak. 22. nov. 1770. 

Széplakot a hg. Esterházy család visszaváltotta a zálogból. A család ezért költözött át Horpácsra. MOL P 623 II. 
k. 10. sz. I. cs. 98. sz. 
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zsákban tárolt 800 iratot vett nyilvántartásba.24 A jogi végzettségû sarródi Dallos 
Márton 1752-ben állt Széchényi László szolgálatába, amint errõl 1800. január 3-án 
kelt, Széchényi Ferenchez írt levelébõl értesülhetünk.25 Egy személyben látott el 
ügyvédi, titkári és levéltárosi teendõket. Talány, hogy a herceg Esterházy 
uradalmakhoz tartozó Sarródon élõ Dallos miért nem a befolyásosabb 
Esterházyakat választotta munkaadójául. Választása azonban õt igazolta, hiszen 
pártfogói közbenjárására Mária Terézia királynõ 1758. április 29-én nemességet és 
címert adományozott részére (1. kép).26 Ezért aztán rendíthetetlen hûséggel és 
odaadó szorgalommal végezte ügyvédi és levéltárosi feladatait. 

Széchényi Ferenc 1783-ban a számára kedvelt Cenkre tette át lakását, és ide 
hozatta át a levéltári anyagot is Horpácsról. Az idõközben több tapasztalatot és a 
levéltárosi munkában nagyobb jártasságot szerzõ Dallos – aki ráadásul ekkor már 
Sopron vármegye aljegyzõi tisztét is betöltötte27 – Cenken fogott hozzá a levéltár 
átrendezéséhez. Megtartotta a korábban kialakított, helységek szerinti 
csoportosítást, de most már az egyes helységek iratanyagát irattípusok szerint 
fasciculusokba sorolta. A fasciculusok az egész levéltáron végigfutó sorszámozást 
kaptak, majd terjedelem alapján capsulákba osztotta be õket. Egy-egy capsula 
esetenként több tárgyi csoportot, több községre vonatkozó iratot foglalt magába. 
A rendezéssel párhuzamosan természetesen újabb lajstromköteteket (2. kép),28 

                                                           
24 Elenchus Litteralium Instrumentorum I. Familae Szecsenianae. Az elenchusban szereplő legkorábbi irat egy 

1278-ban kelt oklevél, a legkésőbbi pedig 1752-ben keletkezett. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 78 sz. A család 

levéltárából kiemelt oklevelek a MOL Mohács előtti Gyűjteményében kerültek elhelyezésre. Az 1278-as oklevél 

ma a DL 105155 szám alatt található. 
25 „én már Istenben Kegyelméből a negyven nyolcadik esztendőben lévén miulta elsőben üdvözült Gróff 

Szechenyi László szolgálattyában secretariussi és rész szerént fiscalissi szolgálatot viseltem, s az után ugyan 

ezen nagy Méltósághu Ház szárnya alatt holy egy s holy máss alkalmatosságban ámbár végtére a publicumnak is 
szolgáltam.” MOL P 623 VIII. k. 7. cs. 1–2. fol. 
26 MOL A 35 Magyar Kancellária Levéltára, Conceptus expeditionum (=A 35) – 1759 január – N° 124. Dallos 

Márton címerkérő folyamodványa és nemeslevele. A 57– 45. kötet 24.; 25.; 26.; 27. oldal Dallos Márton címeres 
nemeslevele, amelyben az alábbi címert kapta: „ Scutum videlicet militare erectum prius horizontaliter, expost a 

superiori adhuc perpendiculariter bipartitum. In prima aurei coloris area protenditur dextram versus brachium 

humanum caeruleo amictu pennam scriptoriam manu ducens, in huic adhaerente altera area superinductus est 
baltheus dextro diagonalis argenteus inscriptus ordine tribus caeruleis liliis, in inferiore cyanei coloris area 

graditur tygris natulariter effigiata, rictu hiante, lingua exerta et cauda ad tergum reflexa, pedum anteriorum 

dextro ad rapiendum protenso. Ipsum scutum premit galea tornearia clathrata, seu aperta, coronataque situ pro 

more ad dexteriam obliquo nobilibus propria, iugo alarum complicatarum rubro superinducto baltheo scutario 

fastigiata, laciniis, seu lemniscis hinc aureis et cyaneis, illinc vero argenteis et coccineis a sumitate galeae in 

latera scuti large fluitantibus. A vágott és felül hasított pajzs 1. számú mezejében tollat tartó kar a címerszerző 
foglalkozására, jegyzői és levéltárosi tevékenységére utal. 
27 1773–1787, valamint 1793–1809 között állt Sopron vármegye alkalmazásában eleinte második aljegyzőként, 

majd levéltárosként. Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának történetéből. Levéltári Híradó, 6. (1956) 
56–112. (=Sümeghy 1956.) 
28 Elenchus literarum, literaliumque instrumentorum ejusdem I. familiae Széchény etc. MOL P 623 XII. k. 529.–

535 k. A 19. század második felében folyó átrendezés következtében ezek a segédkönyvek elavultak. Az 529. 
kötetben a Caps. A. Fasc. Primo No. 1. jelzetű dokumentummal, a Széchényi család legkorábbi, azaz 1565. évi 

adománylevelével kezdődik. „ Maximilianus secundus Romanorum Imperator et Rex Hungariae Michaeli vice 

Capitaneo Papensi et Thomae Szécsényi possessiones Alsó Szécsény et Betske Comitatui Neogradiensi 
ingremiatas confert”. A dokumentum mai jelzete: I. k. 2. sz. I. cs. No. 1. 
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ehhez pedig a könnyebb eligazodást segítõ hely- és személynévmutatót is 
készített.29 

 

  

2. kép. Dallos Márton lajstromkötetének címlapja és egyik oldala (MOL P 623 XII. k. 529. k.) 

 
Az újonnan keletkezett iratokkal, valamint a Széchényi Ignác halála után 

titkáránál, Kalina Ferencnél maradt nagy mennyiségû irat 1797-ben történt 
visszaszerzésével tetemesen megnövekedett a levéltár anyaga.30 Emiatt Széchényi 
Ferenc ismét új helyet volt kénytelen biztosítani a családi levéltár számára. A 
célra leginkább a soproni Széna téri (Heuplatz, ma Széchenyi tér) ingatlanon 
található épület tûnt a legalkalmasabbnak. A Széchényi család az itt lévõ telkeket 

                                                           
29 Elenchus generalis personarum et possessionum is Archivo I. Familiae Comitum Szécsény ex inviatione 
Elenchorum Litaralium Instrumentorum ejusdem Familiae, juxta seriem Annorum ordinem Alphabetico 

reperibilium in 1783 elaboratus. A kötet 617 számozott oldalt tartalmaz. MOL P 623 XII. k. 528. k. 
30 Bizonyítvány Gróf Széchényi Ferencz által Kalina Ferenc mint néhai Gróf Széchényi Ignácz titoknoka ellen a 
nála lévő Grófi családi irományoknak a kiadása végett végbevitetett tör. intésrül, és erre adott feleletrül. Költ 

Szombathelyen Decemb. 18-án 1796. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 9. sz. Missiles Francisci Kalina in 64. 

fasciculos Actorum post C. Ignatium Széchényi remansorum restitutrionem offerentis 1797. 21. Martii. P 623 I. 
k. 14. sz. I. cs. 10. sz.  
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a rajtuk lévõ épületegyüttesekkel (Greiner Ferenc soproni postamester háza, 
Erdõdy János palotája, Kund-féle palota) együtt három részletben vásárolta meg 
1765–1810 között.31 A Széchényi Ferenc által a soproni házon végeztetett felújítási 
és átalakítási munkálatok 1799-ben fejezõdtek be.32 Ekkor az egész levéltári 
anyagot Cenkrõl Sopronba szállították át. Dallos Márton továbbra is 
fáradhatatlanul végezte a rendezési és segédletkészítési munkákat. 1800-ból, majd 
1806-ból fennmaradt levelei egyértelmûen jelzik: csak az a cél lebegett elõtte, 
hogy „Gratiáját Excellentiádnak a Czenki Archivumának továbbá is életem fottaig helyes 
és igazi jó rendben tartassával megh érdemleni igyekszek”, továbbá „az Excellentiád 
Nagy Böcsös Czenki Archivumát tisztan, és jó rendben, igazán tartani: a bele hozando 
irássokat gyökeressen ki vontatni; megh jedgyezni; és annak rendi, s modgya szerént az 
õket illetõ helyeire bé helheztetni iparkodom:”33 Járandóságáról is a Széchényi 
Ferencnek 1807. december 2-án Sopronból írt levelébõl értesülhetünk: 
„Excellenciád commissioja által képess árun hat forintokban tett meghatározást az én 
mostani élelmemre kivántató szükségemre nézvést”. Ezen felül egyébként még évente 
két öl fát is kapott.34 

A Sopronban 1808-ban pusztító tûzvész az óvintézkedések ellenére a levéltárat 
sem kímélte. A jelentõs hiányokat szenvedett levéltár helyreállításában azonban 
az öregedõ Dallos betegeskedése, majd 1809 õszén35 bekövetkezett halála miatt 
már nem tudott részt venni. Utóda kocsobai Tibolth Mihály lett. Tibolth 1788-ban 
Széchényi Ferenc elsõszülött fiának, Lajosnak (1781–1855) a nevelõjeként kezdte 
pályafutását,36 majd 1791–1792-es szicíliai követi útja alkalmával titkári 
minõségben kísérte el Széchényi Ferencet. Tevékeny részt vállalt Széchényi 
Ferenc könyvgyûjtõ akcióiban, asszisztensként pedig intézte a különféle 
adminisztrációs ügyeket. Nevéhez fûzõdik a létrehozott könyvtár elsõ 
katalógusának elkészítése.37 Odaadó familiárisa volt a családnak. Önéletrajzi 
írásnak is beillõ, 1792. július 2-án Sopronból Széchényi Ferencnek küldött 
levelébõl38 derül ki, hogy szülei, Tibolth János és Éva szombathelyi polgárok 
voltak. Tanulmányai végeztével két évig a Pesti Királyi Gimnáziumban tanított, 
majd innen került Lajos gróf mellé nevelõnek. Bátyja, Ferenc, a szentgotthárdi 
uradalom kasznárja volt. Az említett levelében nemesi címe megszerzéséhez kért 
segítséget. Befolyásos pártfogójának köszönhetõen a hõn áhított nemesi címmel I. 

                                                           
31 Széchényi Antal 15.000 guldenért megvásárolja Greiner Ferenc Xavér soproni postamester lakóházát. 1765. 

december 5. MOL P 623 II. k. 29. sz. I. cs. 2. sz. et H.; Széchényi Ferenc adásvételi szerződése gr. Erdődy 

Jánossal a soproni palota megvételéről. 1792. november 26. MOL P 623 II. k. 29. sz. I. cs. 3. sz. et A 7–8. fol.; 

Testimoniales super fassione domus ab heredibus Kundtianis auctione publica per C. Ludovicum Széchényi 

emanata. 1810. február. 19. MOL P 623 II. k. 29. sz. I. cs. 9. sz. et A 22–23. fol. 
32 Az épület felújítását Ringer József soproni építész végezte. Thirring Gusztáv: A Széchenyi-család soproni 

házai. SSz. 3 (1939), 5–6. 
33 Dallos Márton levele Széchényi Ferenchez. Sopron, 1800. január 3. MOL P 623 VIII. k. 7. cs. 1–2. fol.  
Dallos Márton levele Széchényi Ferenchez. Sarród, 1806. október 23. MOL P 623 VIII. k. 7. cs. 3. fol. 
34 MOL P 623 VIII. k. 7. cs. 20. fol.  
35 Sümeghy 1956. 74. 
36 Kollányi Ferenc: A Széchényi-Országos Könyvtár megalapítása. Magyar Könyvszemle 10 (1902), 257.  
37 Berlász Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802–1867. Budapest, 1981. 33., Zeitschrift von und 

für Ungarn (1803:3) 121., (1804:6) 204. l.  
38 MOL P 623 I. k. I. cs. 9. sz. 55. tétel 1–4. fol. 
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Ferenc magyar király 1799. január 18-án Bécsben kiállított oklevelében adomá-
nyozta meg,39 és ugyanekkor birtokadományt kapott az Arad vármegyei 
Kocsobán (ma: Cociuba, Románia), ahonnan majd 1825-tõl elõnevét40 is kapta 
családja.41 A Lajos gróf melletti tanári teendõk és a könyvtárral kapcsolatos 
feladatok megszûntével 1803-ban új munkakörbe lépett, uradalmi 
jószágigazgatóként dolgozott tovább. Miután 1809-ben Dallos Márton elhunyt, a 
megüresedett levéltárosi állást is megkapta. Valamennyi feladatkörét nagy 
hozzáértéssel és páratlan szorgalommal végezte. Széchényi Ferenc ezt honorálta, 
amikor végrendeletében 20.000 forintot hagyományozott rá.42 

A múzeum- és könyvtáralapító Széchényi Ferenc számára a családi levéltár 
ügye is kiemelkedõ fontossággal bírt. Célja szerint a levéltárat új épületben, a 
soproni kisebb házban (a Kund-féle palotában) külön helyezte volna el. Több 
tervet is készíttetett a levéltárnak szánt épületrõl,43 életében azonban már nem 
nyílt alkalma megvalósítani ezt az elképzelését. A végrehajtást végrendeletileg 
három fiára – az elsõszülött, már említett Lajosra, Pálra (1789–1871) és Istvánra 
(1791–1860) – bízta. 1820. december 20-i halála elõtt néhány nappal, december 11-
én készült el új végrendelete, amelynek 16. és 17. pontjában rendelkezett a 
levéltárról.44 Ennek értelmében a sorshúzás útján az iványi majorátus birtokába 
jutó fiú tartozott az uradalomhoz tartozó kisebb soproni házat az archívum 
részére és a levéltáros lakóhelyéül megépíttetni. A költségeket a bozi pincékben 
lévõ bor eladásának bevételébõl kellett fedezni, s amennyiben ez az összeg nem 
elegendõ, a hiányzó pénzt a három fiú egyenlõ arányban tartozott kiegészíteni. 

                                                           
39 A nemességet és a címert Tibolth Mihály a pesti királyi gimnázium tanára, valamint általa testvére, Ferenc a 

szentgotthárdi uradalom tiszttartója, továbbá ennek házastársa, Mörkenstein Rozália és fiuk, Alajos kapta. MOL A 
57 Magyar Kancellária Levéltára, Libri Regii (=A 57), 60. kötet 17.; 18.; 19.; 20., illetve MOL A 39 Magyar 

Kancellária Levéltára, Acta Generalia (=A 39), – 1799 – N° 354. 
40 I. Ferenc magyar király 1825. augusztus 19-én kelt oklevelében Tibolth Mihály és testvére, Ferenc részére 
engedélyezi a kocsobai (de Kocsoba) előnév használatát. MOL A 57 65. kötet 81., 82. 
41 Tibolth Mihály a pesti királyi gimnázium tanára és testvére, Ferenc a szentgotthárdi uradalom tiszttartója 

birtokadományt kap az Arad vármegyei Kocsobán. MOL A 57 60. kötet 20.; 21.; 22., illetve A 39 – 1799 – N° 
354. 
42 MOL P 623 I. k. 3. sz. II. cs. 120. sz. 28. pont „nem kevesebb hálaadással tartozom Tibolth Mihály urhoz, aki 

minekutánna Lajos fiamat istenessen és a familiámnak betsületére, magamnak pedig tellyes örömére nevelte 
volna: /:félre tévén egyébb magának és gyermekinek jóval hasznossabb és ditsőségesebb hivatalokat, mellyekre 

közönségessen meg esmértt emberségére és ritka tudománnyára nézve többektől is hivattatott:/ nékem kivántt 

inkább öreg napjaimban, és személlyének egész fel áldozásával szolgálni, hogy sem akkor el hagyni, és 

gyermekeimnek utóbbi hasznára tzélozó igyekezetemet Idegenek Közben jarásával eszközöltetni. Midőn 

magamnak, és Pap Ferencz barátomnak és Plenipotentiariusomnak ereje már hanyatlani kezde, és a hasznosnak 

elé mozdítására tehetetlenebbek valánk: ezen ritka mint magamhoz, mint pedig általam gyermekeimhez is 
kimutatott érdemeinek méltó meg jutalmazására Activa Capitalisaimból mindjárt halálom után huszezer 

forintokból álló Capitalis szabad dispositiójára cedaltasson már az az előtt néki kezébe adatott különös 

irománynak értelme szerint, óhajtván, hogy ezen Kedves Barátom e tsekély köszönetet hálaadásomnak jeléül 
elfogadja. Ha pedig halálom előtt mulna ki e világból, rendelem, hogy feleségének és gyermekeinek tizezer 

forintok fizettessenek ki váltó czédulában” 
43 „A soproni ház újonnan épült részének alaprajza” 1833. június 10-i hiteles másolat. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. 
cs. 36. sz. 133–134. fol.; A soproni ház homlokzatának terve. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 36. sz. 135–136. fol. 

A két tervrajz a Széchényi Pál által Lajos és István grófok ellen 1831. április 27-én indított per iratanyagában 

található meg.  
44 MOL P 623 I. k. 4. sz. IV. cs. 296. G. Közölve: Áldásy 1902. 288–290. 
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Úgy rendelkezett továbbá, hogy a levéltár felügyelete a család legidõsebb férfi 
tagját, seniorát illesse. A levéltárost közösen kellett választaniuk, vita esetén 
pedig a senior szavazata döntött. A levéltárnok javadalmazását évi 2000 forintban 
szabta meg.  

Az egyszerûen megvalósítható és egyértelmûnek tûnõ végakarat teljesítése a há-
rom örökös számára korántsem jelentett könnyû feladatot. A sorshúzás ugyanis 
közbeszólt: míg az iványi majorátus Pál grófnak jutott, addig a család seniora Lajos 
gróf volt. A levéltár jövõje szempontjából ez nem biztatott túl sok jóval. A „két bába 
között elvész a gyermek” közmondás esete következett be, mivel egyikük sem 
érezte sajátjának a levéltár ügyét. Egy dologban sikerült csak közös dûlõre jutniuk. 
Belátták, hogy a levéltár anyagának átrendezése idõszerûvé vált, mert a Dallos-féle 
rendezési elvek idõ közben elavultak, és szükségessé vált a modernizálás. 1821-ben 
Tibolth Mihály „Reflexiones circa coordinationem Archivi Illustrissimae familiae Comitum 
Széchényi”45 címmel terjesztette elõ tervezetét a levéltár átszervezése és az 
elenchusok szerkesztése tárgyában (3. kép), majd 1829-ben „Ad Archivum Generale 
inferri possent ac deberent”46 címû beadványában javaslatot tett a család központi 
levéltárába beadandó és megõrzendõ iratokról.  

                                                           
45 MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 16. sz. Közölve: Áldásy 1902. 296–298. 
46 MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 20. sz. Közölve: Áldásy 1902. 298–299. 
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3. kép. Tibolth Mihály rendezési terve (MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 16. sz.) 

 
Az új terv szerint az iratokat nagyobb tárgyi egységenként „kötetekbe” 

javasolta osztani. Ennek megfelelõen az I. kötet a család egészére vonatkozó 
iratokat, a II. a Sárvár-Felsõvidékre, a III. a Nagyerdõre, a IV. Egervár, Pölöske, 
Szentgyörgyvár uradalmakra, az V. a marcali uradalomra, a VI. a nagydorogi 
uradalomra, a VII. a kisebb rész és zálogbirtokokra vonatkozó iratokat, a VIII. a 
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kötelezvényeket, nyugtákat, a IX. a jobbágysággal, gazdálkodással és perekkel 
kapcsolatos iratokat tartalmazta volna.  

 

 

4. kép. Hild Vencel építési költségvetése a Széchényi család soproni palotájának építési tervébõl  
(MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 31. sz.) 

 
A X. kötetet személy- és helynévmutatónak szánta. A nagyobb tárgyi 

egységeken belül „számok” jelölték volna a kisebb tárgyi egységeket. Így például 
az I. köteten belül a 3. szám a „Testamentariae dispositiones”, a 9. szám a 
„Correspondentiae familiae C. Széchényi familiares” anyagát foglalta magába. A 
„számok” további kisebb egységekbõl, az abc nagybetûivel jelölt fasciculusokból 
álltak, s évrendben numerusok szerint tartalmazták a jogbiztosító, gazdasági, 
úrbéri, kegyúri, határügyi, jobbágyhagyatéki és peres iratokat. Tibolth rendezési 
tervét a három testvér megfelelõnek találta, ellene szakmai kifogást nem emeltek, 
ami persze nem is csodálható, hiszen levéltár-elméleti és metodikai kérdésekben 
nem igazán voltak jártasak.  



A SZÉCHÉNYI CSALÁD NEMZEDÉKEI  170 

 

Tibolth az átrendezést a fentiek szerint kezdte meg, majd a munkát hivatali 
utódai is ennek szellemében folytatták. Menet közben mindössze annyi 
változtatás történt, hogy a Nagyerdõre vonatkozó iratokat nem sorolták be a 
kijelölt III. kötetbe, hanem a II. kötet 18. szám alá osztották be. Így a IV–VII. 
kötetek a III–VI. sorszámot kapták. Az iratanyaghoz készített segédkönyvek, az 
elenchusok a kialakított jelzetrendszert tükrözték. A Széchényi család 
levéltárának törzsanyagát ma is a Tibolth által kidolgozott és megvalósított 
rendezési elvek szerint õrzi a Magyar Országos Levéltár.  

 

 

5. kép. Hild Vencel homlokzati rajza a Széchényi család soproni palotájának építési tervébõl  
(MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 36. sz.) 

 
Nem született viszont a testvérek között gyors megegyezés a felépítendõ 

levéltári épület kérdésében, mivel ennek már súlyosabb pénzügyi vonzatai is 
voltak. 1821–1829 között Lajos, Pál és István gróf, valamint jószágigazgatóik, 
Tibolth Mihály, Ernuszt József és Lunkányi (Liebenberg) János nem egyszer 
kemény hangú levelet váltott ebben az ügyben. Végül Pál gróf vette kezébe a 
kezdeményezést, s a soproni kisebb ház romos állapota miatt annak lebontása 
mellett döntött. Hild Vencellel, a jó nevû soproni építõmesterrel tárgyalt az 
újjáépítés lehetõségérõl, sõt építési költségvetést (4. kép)47 és terveket (5. kép) is 

                                                           
47 Felszámmíttás Sopron Királyi Város kebelében lévő Széchényi grófi kisebb vagy is Kund féle házban 
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készíttetett. Az építész felmérte a szükséges kõmûves, asztalos, kõfaragó, 
rézmûves, üveges, stb. munkákat, valamint számba vette az anyagköltséget, és 
persze a munkadíjat. Az 1829. december 29-én keltezett költségvetés 56.932 forint 
541/2 krajcárra taksálta a várható költségeket. Ebbõl az összegbõl 29.075 forint 53 
krajcárt tett ki a levéltár és levéltárnok számára kialakított épületrész költsége, 
míg a fennmaradó 27.857 forint 11/2 krajcár fedezte az épület földszinti és 
második emeleti, elsõsorban bérlakás céljára kialakított helyiségeinek építési 
költségét. 1830. január 17-i keltezésû az épület elsõ emeletének alaprajza (6. 
kép),48 ahol a levéltári helyiségek és a levéltáros lakása kapott helyet.  

 

 

6. kép. Hild Vencel alaprajza a Széchényi család levéltára számára tervezett épületrészrõl  
(MOL T 21 27/1) 

 

                                                                                                                                                 
felállítandó levéltári és levéltárnoki lakás, meg is bérbeadandó épületekre megkívántató anyagok minősége és 

mennyisége, ugy az erre vonatkozó kész pénzi összeg felett. Készíttetett Hild Vencel építtő mester által 

Sopronban. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 31. sz. 92–104. fol. 
48 MOL T 21 Tervtár, Széchenyi család, 27/1 
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A terv alapján a költségvetésben is némi korrekcióra került sor. A levéltári 
építkezés költsége így 31.441 forint 42 krajcárra módosult. Pál gróf az árajánlatot 
korrektnek találta és a tervet elfogadta, majd 1830. augusztus 25-én írásba 
foglalták az építési szerzõdést. Ennek megfelelõen az épület alapjainak az év 
végére, de még a tél beállta elõtt el kellett készülnie, s az épületet 1831 õszére tetõ 
alá kellett hozni, 1832. augusztus végén pedig már lakható állapotban kellett 
átadni. A mester fizetését illetõen úgy állapodtak meg, hogy 1830–1832 között 
évente a teljes összeg 1/9-ét kapja meg, míg a fennmaradó összeget 1835. 
augusztus végén veheti át. Pál gróf a Hild-féle költségvetés, terv és szerzõdés 
másolatát testvéreinek is eljuttatta. Lajos rögtön jelezte nemtetszését,49 sem a 
költségvetést, sem a Hilddel kötött szerzõdést nem fogadta el. István gróf 
reagálására és észrevételeire nincs forrásunk, de valószínûleg õ is ellentmondott, 
mert Pál 1831. január 24-én mindkettõjük ellen pert indított a dunántúli kerületi 
táblán, az atyai végrendelet 16. és 17. pontjában foglaltakra hivatkozva.50 A királyi 
táblát, majd a hétszemélyes táblát is megjárt, több évig elhúzódó perben végül 
1844. január 27-én született ítélet.51 Ez az ítélet, amely Lajos grófot 51.830 forint 45 
krajcár megfizetésére kötelezte, Istvánra nem volt érvényes, mivel Pállal peren 
kívüli egyezséget kötött.  

Mindeközben a soproni kisebb ház építése befejezõdött. Sopron város 
elöljárósága az 1833. augusztus 14-én tartott ellenõrzés alkalmával a 3 szobából 
álló, kettõs vasajtóval zárható levéltárat biztonságosnak találta, a levéltáros 
lakására a lakhatási engedélyt kiadta.52  

A levéltár végleges helyre költözését Tibolth Mihály levéltárnok már nem érte 
meg. Hosszas betegeskedés után 1833. április 5-én, 68 éves korában hunyt el.53 A 
helyére kiírt álláspályázatra három személy jelentkezett: Xantus Ignác táblabíró,54 
aki már 24 éve a Széchényiek ügyvédje volt, Sinkovich Pál actuárius,55 aki 1823 

                                                           
49 Bizonyítvány Sopron Megyei Szolgabíró, s esküdt által gróf Széchényi Pál részére gróf Széchényi Lajos ellen 

az iránt végbevitt törvényes intésrül, hogy az ezennel közlött, az építtő mesterrel a levéltári, és levéltárnoki lakás 

felépítése iránt tett szerződésben foglalt költségekhez járuljon, az intetett Fél által erre adott feleletrül szeptember 
19. 1830 kiadott bizonyítvánnyal. Kelt, Sopronban, Sept. 3. 1830. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 36. sz. 149–150. 

fol. 
50 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. 71.sz. 31–34. fol. 
51 Kőszegi Kir. Tábla ülnökének gróf Széchényi Pál által Lajos és István ellen 1831. indított betöltési perben Kir: 

Curia által hozott ítéletnek végrehajtásáról január 22-én 1845. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 83. sz. 15. fol. 
52 Bizonyítvány Sopron Szabad Királyi városban az úgy nevezett Széna téren elhelyezett, Széchényi Grófi 
Család kisebb házának, és ebben alkalmazott levéltári, s levéltárnoki szobák, és egyéb ehhez tartozó 

alkalmaknak a város Tiszti Karából kiküldött egyének által végben vitt megvizsgálásáról. Kiadatott Sopronban, 

augusztus 14-én 1833. évben MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 41. sz. 12–15. fol. 
53 MOL P 623 I. k. 14. sz. I cs. 39. sz. 
54 Folyamodása Xánthos Ignácz Uradalmi Ügyvédnek Sarvári Felső Vidéki Gróf Széchényi Lajos Cs. K. Belső 

Titkos Tanácsoshoz a Grófi Család Levéltárnóki hivatalyára leendő kineveztetése végett. Költ Csokonyán 
Martius 30 kán 1833 dik éven. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 69. sz. 139–141. fol. 
55 Folyamodása Sinkovits Pál Actuariusnak Sárvári Felső Vidéki Gróf Széchényi Lajos Belső Titkos 

Tanácsoshoz a Grófi Család megürült Levéltárnoki Hivatalyára leendő kinevezés végett. Költ Német-
Pereszteghen Aprilis 17 kén 1833 dik éven. MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 69. sz. 143–144. fol. 
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óta Tibolth mellett „regesztrált és írta az elenchusokat”, továbbá lébényi Csapó 
Móric.56 Lajos – Pál és István grófokkal egyetértésben – ez utóbbi mellett döntött. 
Döntését mindössze azzal indokolta, hogy Csapó a másik két pályázónál 
hosszabb ideje áll a család alkalmazásában. A régi nemesi famíliából származó 
Csapónak57 1807-tól volt kapcsolata a családdal. Elõbb Széchényi Ferenc mellett 
tevékenykedett Vas vármegyei titoknokként, majd 1810-tõl a sárvár-felsõvidéki 
uradalom ügyészeként. Levéltárnoki kinevezési okmánya 1833. május 3-án kelt,58 
a munkautasítást július 1-jén kapta meg,59 levéltárosi esküjét július 3-án tette le. 
Az eskü szövege a következõ: „Én Chapó Móritz esküszöm az egy élõ Istenre, Ki Atya, 
Fiu, és Szent-Lélek, tellyes Szent Háromság, Boldogságos Szüz Máriára, és Istennek 
minden Szentire, hogy gondviselésem alá bizott Méltóságos Gróf Széchényi Familia Levél-
Tárának hiv Õre leszek, sem tselekedettel, sem szóval az abban rejtett Familia igazait, és 
titkait senkinek fel nem fedezem, annál kevesebbé valakivel közleni, ugy az abban talált, és 
foglaltak akárminémü tárgyokból elidegeniteni semmit nem fogok, s hivatalos 
munkálkodásim vezéréül elõmbe szabott Instrukciónak minden pontjait híven, és igaz 
lelküséggel tellyesíteni, és meg tartani fogom. Isten engem úgy segéljen!”60  

 

                                                           
56 Kérelem levele Chapó Móricz Ügyvédnek Gróf Széchényi Lajoshoz a Grófi Családi fő Levéltárnál megürült 

Levéltárnoki hivatalyra Kegyelmessen leendő kinevezése végett. Költ Sopronban Aprilis 6 kán 1833 dik éven. 

MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 69. sz. 141–142. fol. 
57 Címeres nemeslevelet II. Ferdinándtól 1621. márcz. 13. Cs. Mihály, apja Pál, unokatestvére Gáspár, testvérei 

István, Márton és György s Kováchy Lipót nyertek. (Ol.: 189/1906. sz., Vasm. és győri kpt. lt.) – Czímer: kék 

paizsban zöld hármas halom középsőjén egy hegyével fölfelé álló meztelen kard, hegyén csillag ragyok, a kardot 

pedig kígyó fonja körül, a két szélső halmon egy-egy befelé fordult oroszlán, mellső lábaikkal a csillagot tartják; 

sisakdísz: griff jobbjában kardot tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 

Budapest, 1911–1932. Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum DVD könyvtár IV. Bp., 2003. Arcanum 
Adatbázis Kft. DVD-ROM. 
58 Diploma Sárvári-Felső-Vidéki Gróf Széchényi Lajos Cs. Kir. Belső Titkos Tanácsostól Chapó Móricz 

folyamodó ügyvédnek a Grófi Családi fő Levéltárba Levéltárnokká Kegyesen lett kinevezésérül. Költ Bécsben, 
Ostria fővárosában Május 20 kán 1833. évben. 1841. december 3-án készült másolat. MOL P 623 I. kötet 14. sz. I 

cs. 70. sz. 
59 Jegyző-Könyv néhai Kocsobai Tibolth Mihály Széchényi Grófi Család Levéltárnoka halála következtében az 
illető Grófi Testvérek által lett más Levéltárnoknak megválasztása folyamát tanusséttó. Költ Sopronban Julius 3 
kán 1833 dik éven. MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. 70. sz. 146-147. fol. 
60 Formulája azon hitnek, mellyet Chapó Móricz megválasztott Széchényi Grófi Levéltárnok hivatalyábai 
beléptekor letett. Költ Sopronban julius 3 kán 1833. MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. 71. sz. 151. fol. 
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7. kép. Csapó Móric levéltáros pecsétje. A Széchényi család levéltárának nem volt önálló pecsétje.  
A levéltárosok hivatalos iratokon is a saját címerpecsétjüket használták.  

(MOL P 623 I. k. 14. sz. I. cs. 81. sz.) 

 
A részére kiadott utasítás 13 pontban foglalta össze levéltárnoki teendõit. Elsõ 

és legfontosabb feladata volt a birtokiratok lajstromkönyvét – a Tibolth által 
kidolgozott rendszabályok szerint – négy példányban elkészíteni. Köteles volt 
továbbá a család egyetemére vonatkozó jogbiztosító iratok levéltárban történõ 
elhelyezésérõl és biztonságos megõrzésérõl gondoskodni. Perekhez vagy egyéb 
ügyek intézéséhez szükséges oklevelek hiteles másolatban vagy reversális mellett 
eredetiben történõ kiadását csak Lajos gróf írásbeli engedélyével tehette meg. 
Hivatalos levéltári munkáját csak az erre a célra kialakított levéltári helyiségben 
végezhette. Évente köteles volt a levéltárba beadandó iratokat begyûjteni. 
Feladatai közé tartozott a családot illetõ, hiányzó jogbiztosító oklevelek 
felkutatása és megszerzése is. Lajos gróf tudta nélkül levéltárnoki megbízásán 
kívül semmilyen egyéb feladatot nem vállalhatott. Év végén a közös költségekrõl 
köteles volt számadást készíteni. Vezette a cenki kripta számadásait, valamint egy 
naplót a család tagjaival vagy idegenekkel folytatott levelezésérõl. Lajos gróf 
1834. december 10-én Csapóhoz intézett levelében megkövetelte továbbá, hogy 
elvégzett munkájáról kéthavonta jelentést tegyen (7. kép). A sokrétû feladat 
végzését azonban a levéltárnok nem gyõzte egyedül. A levéltárból hiányzó iratok 
felkutatása, az újabbak átvétele és feldolgozása, valamint a hiteles másolatok 
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kiadása jelentõsen hátráltatták a rendezési és lajstromozási munkálatokat. A 
munkavégzés meggyorsítása érdekében, noha Csapó elzárkózott segéderõ 
felvételétõl, Lajos gróf 1846. április elsejével Pláza Mátyást évi 300 pengõ 
fizetéssel írnoknak vette fel mellé.61 A Frank Márton uradalmi ügyész mellett 
ügyvédbojtárkodó Pláza utasításként kapta, hogy „Az irnoki lemásolásokon kívül 
különösen és fõleg az archívum regestrálásánál segitõleg foglalatoskodjék”.62 Ezt 
követõen Csapó 1846. szeptember 25-én Lajos grófhoz intézett levelében63 
részletezte a levéltárban még hátralévõ munkákat. Legfontosabbnak jelezte a 
Csokonyáról felküldött „számos irományok”,64 valamint a Pesten Szentiványi 
táblabírótól átvett „egy nagy csomó iromány”, továbbá a Peresztegrõl megküldött 
„609 csomó irományok”65 átolvasását, tartalmuk kivonatolását, lajstromba 
vételüket, darabonként jelzetük rávezetését66 és eszerint történõ elhelyezésüket. 
Ezután következett a „személyi-, tárgyi- és helységi indexek”67 elkészítése. Ma is 
érvényes, amit a levéltárosi munkáról, illetõleg annak megítélésérõl Csapó írt: 
„melly munka nem nagy elme megerõltetésbe kerül ugyan, de idõt kíván, látszatja kevés, 
és e nézetibül háládatlan munka”. Ugyanebben a levelében fejti ki válaszát Lajos 
grófnak arra a kérdésére, hogy mi módon mehetett végbe Sopron vármegye 
levéltárának három év alatti tökéletes rendbetétele. 19 évi kitartó munkája 
ellenére Csapó Móric levéltárnok úgy fejezte be földi pályafutását 1852. június 3-
án, hogy az iratok rendezésével nem végzett, és a tervezett lajstromok sem 
készültek el.  

1852. november 10-én Frank Márton, a nemzetség közös ügyvédje, illetve 
ügyésze, korábbi tisztségeit is megtartva, elfoglalta a megüresedett levéltárnoki 
állást.68 Fizetését évi 1200 forintban állapították meg. Hivatalba lépésekor õ is 
részletes instrukciót kapott teendõit illetõen.69 Elsõ helyen természetesen ügyvédi 
és ügyészi feladatait körvonalazták. A törvények, törvényhatósági rendeletek 
ismeretének követelménye nem jelenthetett számára újdonságot, s ezek legújabb 
példányainak beszerzése és levéltárban történõ elhelyezése sem okozhatott gondot, 
csakúgy, mint a különbözõ bíróságok elõtt folyó perekben a család érdekeinek 
képviselete. A levéltárban végzendõ feladatok tekintetében az 1832-es 
instrukciókhoz képest nem történt változás: továbbra is a rendezés és a 

                                                           
61 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. Szám nélkül 64. fol. 
62 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. Szám nélkül 64. fol. 
63 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I. cs. 44. sz. 23–25. fol. 
64 A Csokonyára vonatkozó iratok ma a MOL P 623 IV. k. 23. sz. Fasc. A. ; P 623 X. k. 3. cs. 1–9. sz.; MOL P 

623 X. k. 4. cs. 1–34. sz. jelzet alatt találhatóak. Évkörük: 1548–1858. Ma már egyértelműen nem azonosíthatók 

azok az iratok, amelyeket 1846-ban Csapónak megküldtek. 
65 A Pereszteggel kapcsolatos iratok ma MOL P 623 II. kötet 18. sz. Fasc. A.- Fasc. O.; MOL P 623 X. k. 1. cs. 

5. sz.; MOL P 623 X. k. 3. cs. 1–9. sz.; MOL P 623 X. kötet 2. cs. 19. sz. jelzet alatt találhatóak 1559–1850 

évkörrel. A 609 csomó azonosíthatatlan. 
66 A levéltári signaturát vörös tintával vezették rá az iratokra.  
67 Az említett index valószínűleg nem maradt fenn, vagy esetleg el sem készült. 
68 Áldásy 1902. 307.  
69 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. 46.sz. 35–40. fol. 
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lajstromozás élvezett elsõbbséget. Ez utóbbiak elõmozdítása érdekében Lajos gróf – 
testvéreivel egyetértve – 1852. november 10-én a levéltárnok segítésének céljából évi 
600 forint fizetés és 200 forint lakbér kiutalása mellett Pláza Mátyást lajstromozónak 
nevezte ki.70 Ugyanekkor keltezõdött a részére adott munkautasítás is.71 Munkáját a 
levéltárnok irányításával napi hat órában volt köteles végezni a levéltári irodában. 
Nagy eredménynek számított, hogy a levéltáros távollétében a levéltár kulcsát is 
felvehette és a levéltár helyiségeibe beléphetett. A Frank - Pláza páros tevékenysége 
sem hozta meg azonban a várt eredményt. A korosodó Lajos gróf úgy halt meg 
1855-ben, hogy a felügyeletére bízott levéltárat még nem láthatta a megálmodott 
rendben. Frank Márton a kettõs hivatalt nem tudta egyenértékûen ellátni, ezért 
1858. május 2-án benyújtotta a levéltárnoki hivatalról szóló felmondását. Indokait 
méltányolva, addigi munkáját megköszönve a család seniorává elõlépett Pál gróf a 
lemondást május 6-án elfogadta.72 Egyúttal kérte õt, hogy tegyen javaslatot az új 
levéltárnok személyére, kineveztetése esetén pedig a hivatali teendõkkel ismertesse 
meg. 1858. május 6-án Sopronból írt levelében Pál értesítette Pláza Mátyást is, hogy 
e nappal lajstromozói állását megszüntette, fizetését azonban június végéig még 
folyósítja.73  

Pál és István gróf 1858 májusában, a Döblingben tartott tanácskozás 
alkalmával megegyeztek, hogy a levéltárnoki állást Paúr Ivánnak kínálják fel.74 
Az 1806. június 21-én Kismartonban született Paúr elõdjéhez hasonlóan szintén 
ügyvéd volt, 1832–1842 között a herceg Esterházy család lékai és kõszegi 
uradalmainak ügyészeként szolgált. A jogi pálya azonban nem kötötte le, jobban 
érdekelte az archeológia és a fegyvertörténet. Ügyvédi hivatalát feladva a Magyar 
Nemzeti Múzeum díjnoka lett, majd a Magyar Tudományos Akadémiára ment át, 
ahol megbízást kapott az érem- és levéltár kezelésére. Ezt a tisztségét viszont 
ténylegesen nem töltötte be. 1860. október 26-án Sopronban kelt, Pál grófnak írt 
levelében így vallott errõl: „Én midõn hazánk legnépszerûbb intézetének, a Magyar 
Akadémiának szolgálatától hálától átrezgett szívvel bucsut vettem, és ama fényes fõuri 
magyar család szolgálatába átléptem, mely az isteni gondviselés által hivatva volt a 
legnagyobb Magyart nemzeni, erõs fogadást tettem magamnak, hogy kitelhetõ minden 
erõmet új hivatalomnak szenteljem.75” Ugyancsak fent idézett levelében említette 
meg, hogy 1858. augusztus 21-én tett hivatali esküt76 Gyöngyösapátiban (ma: 
                                                           
70 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. Szám nélkül 29. fol. 
71 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. Szám nélkül 27–28. fol. 
72 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. Szám nélkül 186–187. fol. 
73 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. Szám nélkül 190. fol. 
74 Bártfai Szabó 1911. 58. 
75 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. Szám nélkül 105. fol. 
76 „Alulirott a Méltóságos Gróf Széchényi Család Levél Tárnokának Kineveztetvén, a Következendő hivatalos 
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Gencsapáti, Vas megye). Nem neveztek ki mellé segéderõt és személyzetet. Paúr 
ennek ellenére fogadalmat tett, hogy egyedül, igen rövid idõ alatt elvégzi a 
hátralévõ rendezést és lajstromozást.77 Meg is volt benne minden adottság ahhoz, 
hogy – jogi végzettsége ellenére – a polihisztor levéltáros legyen, s mint ilyentõl a 
legszínvonalasabb archivisztikai levéltárosi munka is joggal elvárható lett volna 
tõle. Ugyanakkor Paúr elõdeihez képest meglehetõsen hosszú, mintegy három 
évtizednyi pályafutása alatt csak a I–VI. kötetekbe tartozó iratok rendezése és 
lajstromozása fejezõdött be. Sajnálatos, hogy pontosan nem rekonstruálható az 
iratok rendezésének a sorrendje, és nem állapítható meg a ma is érvényes 
lajstromok készítõinek neve és készítésük idõpontja sem, noha a levéltárosoknak 
az instrukciók alapján végzett munkájukról jegyzõkönyv formájában éves 
jelentést kellett készíteniük. „A családi levéltár jegyzõkönyvei”78 cím alatt õrzött 
iratok azonban nem a várt adatokat tartalmazzák, hanem a Széchényi vagy rokon 
családok tagjainak és a különbözõ uradalmi és egyéb tisztviselõktõl beérkezett 
megkeresésekre adott válaszokat, intézkedési javaslatokat rögzítik.  

Paúr Iván 1888-ban meghalt, a Széchényi család pedig ezután már nem 
nevezett ki levéltárost. Több magyar arisztokrata család példáját követve, és talán 
takarékossági megfontolásoktól is vezetve, Széchényi Kálmán, Béla és Bertalan – 
Pál, István és Lajos grófok leszármazottai – 1895. december 10-én kelt 
levelükben79 a biztonságos megõrzést, szakszerû kezelést és a kutatók számára 
hozzáférést garantáló Magyar Nemzeti Múzeumnak ajánlotta fel a családi 
levéltárat. A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztályát képviselõ Fejérpataky 
László 1896 márciusában80 Sopronban vette át a 17 faládába csomagolt, I–VI. 
kötetbe rendezett iratanyagot, illetve ömlesztett és rendezetlen állapotban a VII–
XII. kötetbe tartozó gazdasági és peres iratokat, az egyes családtagok személyi 
dokumentumait, kéziratait, levelezését, elavult lajstromokat stb. Az iratanyag 
ekkor a Múzeum ún. 32-es szobájából nyíló mellékteremben kapott helyet. Innen 
1926-ban került át a Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületébe, ahol ma 
is eredeti rendjében található. A családi levéltárakban, a P szekcióban a 623 
törzsszámot kapta. Terjedelme 60 iratfolyóméter (378 csomó, 195 kötet, 20 doboz), 
s az eredeti segédkönyvek, mutatók, illetve repertórium segítségével kutatható. A 
Mohács elõtti gyûjteménybe 22 oklevél került át, a szintén kiemelt 100 térképet és 
35 tervrajzot pedig az S és T szekciókban helyezték el. 

                                                           
77 MOL P 623 I. kötet 14. sz. I cs. Szám nélkül 209. fol 
78 MOL P 623 VII. kötet 23. cs. 1–4. sz. 1833–1888. 
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80 Széchenyi 1933. 219. 


