
GRÓF SZÉCHENYI FERENCZ.
(1754— 1820.)

A  múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelő
ségének egyik föladata: a Magyarországban fennálló tu
dományos és művészeti gyűjtemények közművelődési hatá
sát ismertetésükre hivatott kiadványokkal előmozdítani.

Ennek a czélnak szolgálatában áU a Magyar 
Minerva, mely évenkint uj kiadásban fog megjelenni, 
hogy a tudomány munkásainak és at művelt nagy 
közönségnek egyaránt útmutatót nyújtson. Egyúttal 
alkalmas tért nyit meg arra, hogy kegyeletesen. fel
újítsuk azoknak emlékezetét, kik múzeumok és könyv
tárak alapításával a nemzet hálájára érdemesekké váltak.

Soraikban az első hely gróf Széchenyi Ferenczet 
illeti meg, nemcsak alkotásának, a magyar nemzeti 
múzeumnak mai jelentősége, hanem a lelke előtt lebegő 
eszményi czélok természete miatt is.

* . . .

A  Széchenyi nemzetséget a homályból a történeti 
szereplés fénykörébe az 1695-ben elhunyt György eszter
gomi érsek emelte. Erős hazafias alkotmányos érzésé
nek válságos politikai körülmények között bebizonyí
tásával és közczélokra szentelt alapítványaiban meg
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nyilatkozó úgyszólván páratlanul álló nemes bőkezű
ségével el nem múló dicsőséget biztosított nevének.

Ferencz gró f1 örökölte ezen erényekre a fogé
konyságot, melynek kifejlesztésére és irányítására lénye
ges befolyást gyakorolt a Mária-Terézia akadémiában 
két hírneves tanára: a rózsahegyi születésű Palma 
Károly történetiró és az osztrák Denis Mihály bib
liográfus. Az egyik a történeti múlt emlékeinek tisztele
tét, a másik a ritka könyvek gyűjtésének vágyát ébresz
tette föl lelkében. Mindkettőhöz benső ragaszkodással 
csatlakozott, mely később baráti viszonynyá alakult. 2

Jogi tanulmányai befejezése után a bírói pályára 
lépett, és huszonnégy éves korában a dunántúli kerü
leti ítélő táblánál ülnöki állást nyert el Itt (1779-ben) 
ügyvédi és titkári minőségben maga mellé vette Hajnóczy 
Józsefet, ki már korábban levéltári kutatásokkal, ok
levelek másolásával kezdett foglalkozni, s ezt a mun
kásságot most urának pártfogása mellett folytatta.a

József császár trónralépte után, a magyar fő
nemesség legkiválóbb tagjainak példáját követve, 
készséggel lépett a reform-politika szolgálatába. 1783-ban 
Horvátország báni helytartójává, két évvel utóbb, az

1 Gróf Széchenyi Zsigmond és Cziráky Mária grófné fia, 
született 1754 ápril 29-ikén.

* Falma Károlyn&k több levelét őrizte meg Széchenyi 
Ferencz, kit egykori nevelője majd kedves barátjának, majd 
szeretett fiának czimez. Denist 1799-ben felkérte, hogy nyom
tatásban kiadott könyvtárlajgtroma élére bevezetést Írjon.

8 V. ö. e sorok Írójának munkáját: Martinovics és társai
nak összeesküvése. (Budapest, 1880.) 102. s kk. 11.
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országnak tíz kerületre osztása alkalmával, a pécsi 
kerület főnökévé, királyi biztosává neveztetett ki.

Egy főur Hajnóczyhoz intézett levelében megütkö
zését fejezte ki a fölött, mikép vállalhatott el Széchenyi 
Perencz gróf »oly méltóságot, melyet az ország tör
vénye nem ismer«. Es hozzáteszi: »Ha mint patrióta 
jár el, a kinek a törvény ád irányt, elmozdittatását 
várhatja; ha ellenben törvénytelenül és erőszakosan jár 
el, hazáját bántja meg és önmagának árt.*

A  titkár főnökét, kétségkívül az ő utasítása sze
rint, azzal mentegette, hogy bécsi barátai biztosítot
ták, hogy a törvényekkel nem fog összeütközésbe jönni, 
és a hivatalt elfogadván, több jót tehet, mint azelőtt; 
tehát abban a meggyőződésben él, hogy hazafiatlan 
vagy törvénytelen cselekedetet nem követett el; ha 
pedig azért, mert kötelességét híven teljesiti, hivata
lától elmozdíttatnék, ezt dicsőségének tartaná.1

Azonban Perencz gróf csakhamar meggyőződött 
arról, hogy hivatala összeütközésbe hozza őt hazája 
és nemzete iránt tartozó kötelességeivel. Elmozdittatását 
megelőzte lemondásával, melyet megrongált egészsége 
állapotával okolt meg; de Hajnóczy egyik leveléből 
tudjuk, hogy lelkének megzavart nyugalma, lelkiismere
tének szava vezette e lépésre.3

1 Ugyanott, 103— 5. 11.
8 Hajnóczy 1786 augusztus 29-ikén Bécsből a grófhoz irt 

eveiében em líti: >Da es zu Euer Excellenz Gemtithsruhe noth* 
wendig ist sioh für diesmal von den Geschaften zu entferaen* — 
megnyugszik a lemondásban. (A levél a magyar nemz. múzeumban 
örök letéteményül elhelyezett családi levéltárban.)
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Hivatalától 1786 augusztus 29-kén felmontetyén, 
a magánéletbe vonult visszá.

. Már előbb fogott hozzá a magyar történelem 
írott emlékeinek gyűjtéséhez,1 Ez irányban még na
gyobb tevékenységet fejtett ki most, mikor hivatalos 
teendők idejét el nem foglalták; egyszersmind figyelem
mer kisérte az ébredező magyar irodalmat, melynek 
munkásait bőkezű pártfogásában részesítő.2

József császár halála után újból megjelent a 
politikai küzdtéren. Az 1790/91-ik évi országgyűlés 
tárgyalásaiban élénk részt vett, és határozottsággal 
mérsékletet párosítva, működött közre a trón és nem
zet kibékitésének művében, 1792-ben ő vitte meg Ná
polyba, az ország rendéinek megbízásából, a nápolyi 
királynak a magyar királyi koronázáson megjelenése 
alkalmából veretett emlékérmet.

Ezen utazás alkalmat nyújtott neki, hogy Olasz
ország műkincseivel és gyűjteményeivel megismerked
jék. ízlése nemesbedétt, látóköre tágult; egyúttal elő
térbe lépett lelkében hazája gyászos elmaradottságának

1 Első nyomára Keler Gotfried történetbuvárnak 1785 de- 
czember 5-ikén Bécsből hozzá irt levelében találunk, a melyből 
megtudjuk, hogy számára Keler másolásokat végezett. (A levél 
ugyanott.)

8 A kassai »Magyar Múzeum« czimü folyóirat szerkesz
tői 1791 szeptember 21-ikén kelt tudósításukban hirdetik, 
hogy a folyóiratot be akarták szüntetni, de Széchenyi Eerencz 
a kiadási költségek fedezésére ajánlkozott. Görög és Kerekes 
1793 május 26-ikán hozzá intézett levelükben említik, hogy 
nápolyi Utazása előtt » hazánk több tudósait ezer forintokat 
meghaladó summákkal felsegítette.* (A levél ugyanott.)
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tudata, mely lesújtó hatást gyakorolt nemes szivére. 
Búskomorság tünetei jelentkeztek nála. Ezeknek forrá
sát évtizedekkel utóbb nagy fia István jelölte meg. 
Atyja — úgymond — »nemzetünk alacsony létét 
gyászolta.« 1

Szerencsére, bánata nem volt erőzsibbasztó, meddő 
hangulat. Ellenkezőleg, szülője lett annak az elhatáro
zásnak, hogy hazája, nemzete műveltségi színvonalá
nak emelését életczélul tűzi ki.

Mig ezzel érzései nemességéről tett tanúságot, 
érzései magyarságára vet fényt az a meglepő mód, 
amint elhatározását megtestesité.

Nem etruszk vázák, római szobrok, renaissaneer 
kori festmények gyűjtésére irányozta figyelmét : »ala- 
csony létü nemzete« dicsőségesebb múltjának emlékei
ből összeállítandó gyűjteménynyel kívánta ‘ hazáját 
megajándékozni. Az a meggyőződés vezérelte, hogy 
a nemzeti öntudat alapjain kell á fensőbb műveltség 
épületének emelkednie.

Föladatát szabatosan formulázta. > Magyarorszá
got és a hozzátartozó tartományokat illető nyomtat
ványok, kéziratok, érmek, rézmetszetü képek, czimerek 
és térképek« lehetőleg gazdag gyűjteményének létesí
tésére törekedett.

Evégből pénzáldozatot és fáradságot nem kiméit. 
A  hazai gyűjtőktől, a külföldi könyv- és régiség-árusok
tól összevásárolt mindent, a mi megszerezhető volt. 
Tevékenységének érdekes képét tárják föl a hozzáinté

1 A »Kelet népe* bevezetésében.
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zett levelek (köztük nagyszámban Thiele Ábrahám 
híres lipcsei antiqnarius levelei az 1789. évtől kezdve), 
melyeket gondosan megőrzött; 1 mig az ő levelei,3 saj
nos, csak kis részben maradtak ránk.

A  gyűjtés gyorsan haladt előre. Az 1798-ik év
ben a magyarországi vonatkozású nyomtatványoknak 
olyan tekintélyes készlete állott nagyczenki kasté
lyában felhalmozva, hogy a ^magyar könyvtár « (Bib- 
liotheca Hungarica) bibliográfiái pontossággal vezetett 
lajstromának kinyomatására gondolhatott. Hogy azt 
méltó módon vezesse be az európai könyvészeti iroda
lomba, egykori tanárát, Denis Mihályt, ekkor a bécsi 
udvari könyvtár igazgatóját kérte föl az előszó meg
írására. A  tudós bibliográfus a felszólításnak engedve, 
meleg elismeréssel halmozta el a főrangú gyűjtő áldo
zatkészségét, az eszmét melyet fölkarolt és az ered
ményt, melyet megvalósításában fölmutatott.

A  katalógus három kötetben látott napvilágot: 
a két első (1799-ben) a könyveket betűrendben, a har
madik (1800-ban) szakok szerint összeállítva sorolja föl.8

A  többi gyűjtemények lajstromának közzétételét

1 Ezeket általa csoportosított 8 nagy fasciculusban a családi 
levéltár őrzi.

* Ezekből néhányat Sebestyén Gyula közlött a Magyar 
Könyvszemle 1891-ik évi folyamában.

8 Catalogus Bibliothecae Hungaricae Erancisci (Jóm. Szé
chenyi. Pars I. Soprony, 1799. —  Pars II. Ugyanott, ugyanakkor. — 
Index altér Bibliothecae Hungaricae Francisci Com. Széchenyi 
duobus tomis comprehensos in scientiarum ordine distributos 
exhibens. Pest, 1800.
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kénytelen volt későbbre halasztani; de ezt be nem 
várván, az 1802-ik év nyarán végrehajtotta szándékát

Nemes egyszerűséggel fogalmazott kérvényben elő
terjesztő Ferencz királynak, hogy az általa »ifjuságá- 
tól fogva meg nem szűnő gonddal és nagy költséggel 
Ö8sze8zerzett, Magyarországot és a hozzátartozó része
ket közvetlenül vagy közvetve érdeklő gyűjteményeket 
az országnak, mely neki a megszerzésre az eszközöket 
nyújtotta* felajánlani, s ezentúl is, mig él, a maga költ
ségén gyarapítani óhajtja.

Ezekután a következő kéréseket adja elő.
Az »intézet« (institutum) a nádor főfelügyelete 

alá helyeztessék; a » múzeum « felügyelője, a Széche- 
nyi-család legmagasabb rangú tagjának hármas jelö
lése alapján, a helytartó-tanács által neveztessék ki, és 
az egyetemi vagy tanulmányi alapból nyerje fizetését.

Végre a gyűjteményeket befogadó teremben a 
következő feliratot kívánta alkalmaztatni: »II. Ferencz 
császár, Magyarország királya és József főherczeg 
nádor idejében a Széchenyi grófok családjának magyar 
könyvtára a hazának szenteltetett 1802.* Ezt a kíván
ságát jellemző módon okolja meg: »A  folyamodót 
őseinek élő példája késztette utánzásukra, a király 
és az ország javának előmozdítására. Szintúgy erre 
unokáinak ösztönül szolgálhat ez a felirat, amelyben 
nehogy hiú dicsvágygyal vádoltassék, a saját kereszt
nevét mellőzi.*

Miután a helytartó-tanács és az udvari kanczel- 
laria a királyi jóváhagyást kieszközölték, Széchenyi 
Ferencz 1802 november 25-ikén kiállította az adó-
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mány-levelet, a melyet a következő napon keltezett; 
királyi, diploma a szentesítéssel ellátott

Német nyelven vezetett náplójába »a nemzet« 
részére történt adományozás tényét három ; sorban 
iktatta be, a következő iohászszal:

»Adja"Isten,, hogy a gyűjteményeket utódaim 
boldogulásukra használják föl, s azok által buzdítva, 
az állam jó és ügyes polgáraivá, hű alattvalókká 
váljanak.

au.

Széchenyi Forencznek a múzeum alapításúra vonatkozó naplóbejegyzése.

Az országnak felajánlott gyűjtemények 11,884 
nyomtatott munkából, 1152 kéziratból, 2623 éremből, 
2019 nemesi czimerből és 142 kötetbe foglalt térké
pekből s rézmetszetekből állottak. A z 1803-ik év ele
jén szállíttattak Pestre, a hol ideiglenesen a pálosok ko
lostorában (a mai központi papnevelő-intézet épületében) 
helyeztettek el, és a könyvtár őrévé kinevezett. Brassói 
Miller Jakab Ferdinánd által rendeztettek. A ren-

^Hasonmásban közöljük itt Széchenyi Ferencznek a 
múzeum alapítását megörökítő naplóbejegyízéset. A napló ere
detijét a családi levéltár őrzi. ...................  r
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dezés még ez évben befejeztetvén, a könyvtár déczember 
10-ikén ünnepélyesen átadatott a közhasználatnak.

Ugyanezen évben az alapitó a könyvtár lajstro
mát, melyet az 1798 óta gyűjtött könyvkészletről szóló 
újabb két kötettel kiegészített,1 megküldötte az ország 
egyházi és világi hatóságainak, a főpapoknak, főurak
nak, számos hazai tudósnak és írónak, , külföldi ural
kodóknak, könyvtáraknak és tudósoknak, levél kíséreté
ben, a melyben a gyűjteményeknek az ország részére 
történt átengedését is jelentette.

Ezzel alkalmát nyújtott a nemzet örömének és 
hálájának lelkes megnyilatkozására. A  válasziratok tanú
ságot tesznek arról, hogy a nemzet minden rétegében 
kellően felfogták a megalapított intézet jelentőségét 
és méltányolták az attól várható közművelődési hatást.*

Ez a hatás szembetűnő kifejezést talált abban, 
hogy hatóságok és magánosok vetélkedve iparkodtak 
a gyűjtemények gyarapításához járulni. Az alapitó a 
maga részéről mindent megtett, hogy ezt az érdeklő
dést és áldozatkészséget éleszsze. Minden ajándékot,, 
bármily jelentéktelen volt, s jött légyen bár a legsze
rényebb állású személytől, lekötelező köszönő levélre 
méltatott.

1 Catalogus Bibliothecae Hungaricae Nationalis Széchenyi- 
anae. Supplementum I-. Pozsony, 1803. — Indéx altér libros 
Bibliothecae Hungaricae Széchenyianae Kegnicolaris Supple- 
mento I. comprehensos, in scientiarum ordines distributos exhi- 
bens, Pozsony, 1803;.

* A köszönő iratok gyűjteménye a magyar nemzeti múzeum 
könyvtárában őriztetik.
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Két példát hozok fel. 1804 ápril 17-ikón Mátyás 
Józsefhez igy ir :

»Bizodalmas jó uram!
Az árnak kézírásban hozzám küldött munkáit 

betöes ajándékul és szivessen veszem. Hogy azokat 
méltónak tartom, hogy a nemzeti buzgóság oltárán 
jeleljék szerzőjüket mindaddig, amég tsak az irigy 
változandóság azt másképpen nem rendeli, azzal 
kívánom megmutatni, hogy a könyvtáromhoz tar
tozó kézírásoknak nemsokára kinyomtatandó lajstro
mába be fogom iktattatni; megemlékezvén azonban 
róla, hogy az ajándék és kitől légyen. Yajha ezen 
egyedül a Haza dítsőitésére tzélozó intézetem szol- 
gállyon arra, hogy szép gyűjteményünket tehettségek 
szerént szaporittani több más hazafiaink is ösztö- 
nöztessenek.«

Ugyanazon év november 13-ikán két debreczeni 
tógátus deákot a következő sorokkal tisztel meg:

» Kedves hazánkfiáim!
Különös örömmel és köszönettel vettem kegyel

meteknek hozzám utasított mappájokat, mellyekkel 
engemet ajándékozának. En azokat, mint nyilván- 
ságos, a rézmetzésben eddig tett előmeneteleknek 
jelét tekintvén, illendőnek tartottam ezen uj magyar 
szüleményt a nemzeti könyvtárnak által adni, és 
annak lajstromában beiktattatni; reméllvén, hogy 
ezen szép igyekezeteket még tovább is az édes 
hazánknak hasznára és a nemes oskolájuknak dicső
ségére fordítani fogják.*
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Az intézet népszerűsége csakhamar azt az óhaj
tást ébresztette föl és tette általánossá, hogy régiség
tárral, képtárral és természetrajzi gyűjteményekkel 
kiegészíttetvén, önálló épületben helyeztessék el.

Az evégből József főherczeg nádor megbízásából, 
Miller Jakab Ferdinándtól kidolgozott tervrajz be- 
mutattatott az 1807-ik évi országgyűlésnek. A  múzeum 
felállítása elvben kimondatott a X X IY . törvónyczikkely- 
ben, mely Széchenyi Ferencz alapítványáról alkottatott:

»Az ország karai és rendei hálás érzéssel ünne
pelik gróf Széchenyi Ferencz királyi főkamarásmester 
bőkezűségét és a közjó emelésére czélzó igyekezetét, 
mely szerint dicső emlékű őseinek nyomaiba lépve, 
nagy gonddal és költséggel egybegyüjtött gazdag és 
válogatott könyvtárát, ritka érmekből, előkelő csalá
dok czimereiből, térképekből, arczképekből és kézira
tokból álló gyűjteményeit a magyar nemzetre teljes 
joggal átruházta, s ezzel a felállítandó magyar nem
zeti múzeum alapját dicséretes buzgósággal megvetette. 
Ennek az utánzásra méltó ténynek, hogy emlékezete 
az ország törvénykönyvében is megmaradjon, ő felsége 
kegyes engedelmével, az ország karai és rendei beczik- 
kelyezését határozták el.«

A  következő évben tartott országgyűlés VIII. 
czikkében a létesitendő múzeum ügyeinek intézé
sét közvetlenül a nádorra bízta; örassalkovics her- 
czegnek a múzeum épületére felajánlott telekért1 az

1 Ez a hatvani-utczai telek 1813-ban 95,000 forintért 
adatott el.
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ország háláját fejezi ki, és múzeumi alap létesítésére 
országos gyűjtést rendel el.

Legelőször fordultak ez alkalommal kultúrái czél 
érdekében a nemzet áldozatkészségéhez; Az eredmény 
meglepő volt. Négy év alatt közel félmillió forint gyűlt 
egybé. Ekképen lehetővé vált már 1810-ben külön 
régiségtár és »természettár« megnyitása, két őr alkal
mazásával.

Ezen eredmény az alapitó buzgóságát is élesztette 
és újabb adományokra ösztönözte.

1807-ben közzétette a »Széchenyi-neinzeti-inté- 
zet« éremgyüjteményének a tudós Schönwisner által 
szerkesztett lajstromát, rézmetszetü táblákkal, három 
kötetben, melyhez három évvel utóbb egy pótlék-kötet 
csatlakozott.1

Szintén 1807-ben a könyvtár újabb szerzeményei
nek lajstromát adta ki egy kötetben;2 nyolcz évvel 
utóbb pedig a kéziratok tüzetesen kidolgozott lajstro
mát négy kötetben.8

Az összesen tizenöt kötetre terjedő lajstromok 
ezen sorozata oly kiadványt képez, mely az akkori 
bibliográfiái és numismátikai tudomány színvonalán

1 Oatalogus nummorum Hungáriáé et Transilvaniae insti- 
tuti nationalis Széchenyiaiii. Pest, 1807. — Appendix ad catalogum 
nummorum Hungáriáé et Transilvaniae instituti nationalis 
Széchenyiani. Pest, 1810.

8 Catalogus Bibliothecae Hungarioae Széchenyiano Hegni- 
colaris. Supplementum II. Soprony, 1807.

8 Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Nationalis Hun- 
garicae Széchenyiano Begnicolaris. Soprony, 1815.
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állott, és a melyhez a tartalom gazdagságára és tudo
mányos értékére nézve hasonlót ezen a téren azóta sem 
voltunk képesek felmutatni.

Egyidőben a » magyar könyvtárral, Széchenyi 
gróf a külföldi irodalmak régi és uj termékeinek össze- 
szerzésére is kiterjesztette igyekezeteit. Az 1818. év
ben 9206 kötetből és 6000 darab rézmetszetből s tér
képből álló (akkor 34,000 pengő forintra becsült) 
készlettel rendelkezett, melyet szintén az országos 
intézetnek ajándékozott, oly kikötéssel, hogy mint 
»segéd-könyvtár« külön kezeltessék, oly czélból, hogy 
a nemzeti nyelv és irodalom, történelem és régi
ségtan művelőit az európai tudományosság kincseinek 
értékesítésére ösztönözve, a nemzeti elfogultság és egy
oldalúság veszélyeitől megóvja.

Ezzel méltó módon tetőzte be művét. Azzal a meg
nyugvással, melyet a kitűzött feladat sikeres megoldá
sának tudata kölcsönöz, mondhatott le a könyvgyüjtés 
folytatásáról, amikor veszélyes szívbaj elhatalmasodása 
tétlenségre kárhoztatta, s várhatta be a halált, mely 
1820 deczember 20-ikán nyitotta meg nemes lelke 
előtt az örökkévalóságot; mig emlékére hazájában el 
nem múló dicsőség várakozott, melyet el nem homá- 
lyosit az a fény sem, mely fiának még nagyobb alak
ját veszi körül.

Beteljesedett az, amit neki báró Alvinczi József 
táborszernagy, a Napóleon ellen viselt háborúk hírneves 
vezére, 1803-ban irt köszönő levelében1 megjósolt:

1 A levél a magyar nemzeti múzeum könyvtárában. 
Magyar Minerva. I. évf. b



>Excellencziádnak nagytevőségét -  irta e levél
ben — hogy tudniillik sok nyughatatlan törődé
sekkel és számos költségekkel egybeállitott magyar 
könyvesházát hazánknak ajándékozni méltóztatott. 
mind az mostani, úgy az jövendő magyarok örökös 
hálaadással üdvezleni kötelesek, melyben, esmérvén 
nemzetem szivét, tudom, soha hiba nem lészen.«

XVIII MAGYAR MINERVA

F. V.


