


E szám anyagát összeállította: 
Dr. Wix Györgyné és Bor Kálmán

TARTALOM

133 SZÉCHÉNYI FERENC - KÖZELRŐL
136 SZÉCHÉNYI FERENC, A KÖNYVGYÜJTÖ
138 A KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSA
146 AZ ALAPÍTÁS EGYKORÚ VISSZHANGJA
150 AZ ELSŐ KÖNYVTÁROSOK
154 A GYŰJTEMÉNY ELSŐ KATALÓGUSAI
157 A KÖNYVTÁR GYARAPODÁSA
161 A KÖNYVTÁR ELHELYEZÉSE
163 EPILÓGUS

OSZK HÍRADÓ
Az Országos Széchényi Könyvtár 
MSZMP alapszervezeténekt 
Szakszervezeti Bizottságának és 
KISZ alapszervezetének lapja

XX. évfolyam 9. szám - 1977 -

Felelős szerkesztős 
BOR KÁLMÁN
Főszerkesztő s 
NÉMETH MÁRIA

A Szerkesztő Bizottság tagjai:
ECSEDY JUDIT 
FARAGÓ LÁSZLÓNÉ 
FERENCZY ENDRÉNÉ 
GERŐ ZSOLTNÉ 
KAMARÁS ISTVÁN 
KELECSÉNYI GÁBOR 
KOVÁCS ILONA 
MÁNDY GÁBOR ROSTA LAJOSNÉ 
SOMKUTI GABRIELLA WIX GYÖRGYNÉ
Szerkesztőségi titkár:
HOMOR FERENC
A szerkesztőség cimes
BUDAPEST VIII.. Múzeum utca 3. 
Telefon: 135-244 
Postacím: 1827 Budapest

Felelős kiadó:
CSOBOTH ATTILA 
SZB titkár
CD
Készült az Országos Széchényi 
Könyvtár sökszorositó ütemében,
770 pld.-bán, 4 A/5 ív terjedelem
ben. Munkaszám: 77/597 
Budapest, V., Guszev utca 1.
Felelős vezető:
ROSTA LAJOSNÉ

Címlapunkon:
Gróf Széchényi Ferenc



I. SZÉCHÉNYI FERENC - KÖZELRŐL

Széchényi személyisége

"Széchényi Ferencet társadalmi származása és családi hagyományai vajmi kevéssé 
predesztinálták a felvilágosult, polgári értelemben vett nemzeti művelődéspoli
tikus szerepére. Személyisége csak hosszú kulturális épülés és politikai tapasz
talatszerzés alapján lett alkalmas társadalmi misszió teljesitésére.

Familiája egyike volt a Dunántúl legvagyonosabb, katolikus-dinasztikus mág- 
náscsaládainak. Gazdagságát, előkelőségét és tekintélyét Széchényi György /1592- 
1695/ érsekprimásnak köszönhette, az ellenreformáció harcos, kemény főpapjának, 
akinek szellemisége mint kötelező örökség szállt egyik nemzedékről a másikra. A 
Rákóczi-felkelés idején a Széchényiek labanc pártállásuak voltak, később a karo- 
linus és teréziánus időkben is gyakran harcoltak a császári hadseregben az ural
kodóház érdekeiért. Mint földesurak, katonák nagyobb kulturális igényeket nem 
tápláltak, gimnaziális műveltségnél többre nem törekedtek, ... de megmaradtak ma
gyar nyelvű/ magyar erkölcsű, népközeiben élő uraknak, éles ellentétben szomszé
daikkal, az abszentista Eszterházyakkal és Batthyányakkal.

Széchényi Ferenc ezzel az örökséggel indult életútjára. Eleinte úgy látszott, 
hogy ő is apja, nagyapja és rokonai egyszerű földesúri-katonai életét fogja foly
tatni... Ám 18-éves korában mégis sorsdöntő fordulat következett be életében. Ta
nulmányai folytatására Bécsbe került a nagyhírű Collegium Theresianumba. Bécs ab
lak lett Széchényi számára, amelyen át nemcsak a fejlett európai városi kultúrá
ba nyert kitekintést, hanem megismerkedhetett a vallásos világnézetet felváltani 
készülő korszerű tudományos ideológiával, a felvilágosodással is, s egyben tanú
ja lehetett az uj polgári nemzeti öntudat ébredésének. Professzoraitól, Martini
től és Sonnenfelstől modern politikai doktrínát, Denistől bibliofiliát, uj értel
mű könyvkultúrát és irodalomismeretet tanult, az iskolán kivül pedig - Bessenyei- 
ékkel egyidőben - ámulva szemlélhette a császárváros művészeti csodáit, a pezsgő 
szellemi életét és nem utolsó sorban a Hofbibliothek lenyűgöző nagyszerű könyv- 
gyüjteményét.

Amikor 1774-benvisszatért a hazába, már nem volt többé sem a Széchényi 
György-féle vallási intolerancia hive, sem a család szellemi provincializmusá
nak foglya. Lélekben felszabadult, kifinomult kulturlénnyé vált, telitve az uj 
idők gondolkodásmódjával és egyben feszülő közéleti cselekvésvággyal. El volt 
tökélve, hogy az ország korszerűvé tételéért fog dolgozni akár politikai, akár 
kulturális téren..."

Berlász Jenő: Emlékezés Széchényi Ferencre 
halálának 150. évfordulója alkalmából. 
/OSZK HÍRADÓ, 1970. 11-12.sz. 171-172.1./
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Kazinczy Ferenc látogatása Széchényinél

Széchenyi az Urak utcáján lakott, /Bécsben, a szerk. megjegyzése/ s egye
dül lelém. Megzavart látása. Ennyi méltóságot emberben nem találtam. Ráillék 
igazán: bonum virum facile crederes, magnum libenter.1 Religiózus tisztelettel 
állék a valóban nagy férfi előtt? már sok nagy tetteit hallottam.

- Az idő nem enged kinnjárást úgymond; - járjunk fel és alá - s végig
vitt aj táj inak hosszú során. Az utolsó szoba egyik szögében egy asztalka állott? 
karimája közé föld vala töltve, s a földbe olasz virágok voltak beszúrva, meg
öntve mindenike saját olajával. Látás s szaglás novemberben májust éle. Egyik 
falán. Kleopátra pastellben- a szobrász Bayr nejétől, ki Bornt is festette, s sze
rencsével festette.

A gróf Anacharsisnak utazását hozta elő.
- Anacharsis semmit nem hagyá, - mondám szerény ellenkezéssel.
- Nem Anacharsis a szkita: de igen Barthélemy az ő nevében, mely most egész 

Európát csudálkozásra ragadozza. El ne menj Bécsből a könyv nélkül.
A könyvet Széchenyi nélkül is olvastam volna, de én szeretek a jóknak tar

tozni, és soha sem olvastam úgy, soha nem ragadott el egyik vagy másik helye, 
hogy fel ne kiáltsak: Itt Széchenyi méllyé is felmelegülve vert!

Parancsoló, hogy mondanám el előtte valamely versemet. Mentem magam, hogy 
könyv nélkül semmit nem tudok? ha kezemnél volna kisded csomóm, örömmel vetném 
annak Ítélete alá, ki mesteriségének német nyelven oly szép bizonyságait adá. El 
nem idéztété magát, s egy-egy rövid epigrammámat mondottam fel, mely rövidsége 
által biztathata, hogy el nem fogok akadni. Tudni akará, meddig mulatok Bécsben, 
s hallván, hogy holnapután indulnom kell, parancsoló, hogy akkor ebédeljek nála, 
mert holnapra el van Ígérkezve, és hogy majd buzdítsam cselédit /igy nevezé er- 
délyisen gyermekeit/, hogy szeressék honjókat és honjók nyelvét. A grófné, test
vére a keszthelyi Festetics Györgynek, gyermekágyban fekvék, s ebédjénél csak 
kedves cselédkéi jelenének meg és madame Bayr s egy piarista, és a hangmüvész 
Hofman? mert a gróf mester vala a muzsikában is. Németül irt verseinek jelensé
géül álljon itt egy elegiája, mely, a mennyire tudnom lehet, nyomtatás által nem 
leve közönségessé:

Dórt schlummerst du, du siehst nicht meine Thránen,
Mein Seufzer kommt nicht in dein Ohr?

Du ahnest nicht mein heisses, banges Sehnen,
Nach dir, nach dir, die ich verlor.

1könnyen elhinnéd róla, hogy derék ember, szivesen, hogy nagy
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Mit Mngstlichem, oft halbgetauschtem Blicke 
Such' ich dich táglich rund umher,

Doch traumvoll kehrt mein Blick dann stets zurücke,
Denn auf dér Welt bist du nicht mehr.

Ich such', ich such' umsonst die süssen Freuden,
Die dórt mit dir begraben sind;

Ich greife Schatten, finde nicht als Leiden,
Und selbst dér Hoffnungs-Strahl verschwindt.

Rund um mich her herrscht schauervolle Stille,
Mein Herz fühlt nichts, als deinen Tód,

Bis er mir auch, in seiner grauen Hülle,
Sanft láchelt; er, dér anderm droht.

Wohl dir, wohl diri du harrest sonder Grámen 
Des Augenblickes, dér uns vereint,

Und wirst mich froh in deine Arme nehmen,
Als hatt' ich nie um dich geweint.

A vers mutatja, hogy a német nyelv a nagy férfinak nem anyanyelve, és hogy 
darabosságai vannak, az nekünk, az anyanyelv barátjainak, kevélységünk. Miket 
vehetnénk vala a lelkes férfitól, ha magyar nevelők gondjaira volt volna bíz
va! De örvendhetünk viszont, hogy a Thereziánumban neveltetvén, szivébe Denis a 
honszeretetén kivül a versek szeretetét is belé csepegteté.

Részlet a "Pályám emlékezeté"-böl. 
Bp. 1956, Magvető K. 127-129. 1.

Bacsányi Széchényiről

Gróf SZÉTSÉNYI FERENTZNEK! - Nem kell olly név mellé titulus, mellynek tsupa 
említése tiszteletre gerjeszti az embert. Ennek hallására, egy példás jó 
Hazafit képzel magának minden igaz Magyar; 's vigasztaló örömet érez minden Ma
gyar író. Engedgyen az Ég Hazánknak sok illy Fiakat!

Bacsányi János jegyzete a "Tudósítás a Magyar Museumról" e passzusához; 
"Folytathattuk volna ugyan egy darab időtől fogva ujjólag, egy nagy-lel- 
kü Hazafinak segélytsége által, Gyűjteményünknek ki-adását.
összes Müvei. 2 köt. 265. 1. ill. 258. 1. Bp. 1960.
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II. SZÉCHÉNYI FERENC, A KÖNYVGYÜJTÖ

Minthogy hivatásos könyvkereskedők Magyarországon ekkoriban még csak né
hány nagyobb városban /Pesten, Budán, Pozsonyban, Kassán és Nagyszebenben/ te
vékenykedtek, a beszerzéseket - amelyek kivált a vidékre irányultak - majdnem 
kizárólag magánszemélyek segítségével kellett lebonyolítani. Minden országrész
ben, minden fontosabb körzetben keresni kellett olyan, könyvekhez értő, müveit 
embereket /Írókat, tudósokat, lelkészeket, tanárokat/, akik lakóhelyükön és an
nak környékén a régi könyvek lelőhelyeit biztosan ismerték és njegszerzésükben 
sikeresen működhettek közre. Tulajdonképpen tehát egy ügynöki hálózatot kellett 
kiépíteni, amelynek csomópontjai az iskolavárosok voltak. E hálózatnak egyes 
tagjai Széchényi régi pártfogoltjai közül kerültek ki, mások közvetett ajánlás
ra, mint uj emberek álltak a gróf szolgálatára. Ismertebb személyek voltak: 
Báthory Gábor alföldi református lelkész, későbbi szuperintendens, Bolla Márton 
kolozsvári piarista professzor, Görög Demeter, a Bécsben élő iró és szerkesztő, 
Horányi Elek piarista, a kor jeles bibliográfusa, Madách Sándor nógrádmegyei 
főügyész, Rát Mátyás győri evangélikus lelkész, a Magyar Hírmondó megindítója 
és szerkesztője. Rajnis József ex-jezsuita, neves klasszicista költő, Ribay 
György evangélikus lelkész, jeles gyűjtő, Szvorényi Mihály jogászprofesszor,
Vály András, a magyar nyelv és irodalom első tanára a pesti egyetemen és termé
szetesen Kovachich Márton György, könyvtári ügyekben a gróf fő tanácsadója. Ez- 
,’el a gyűjtő-gárdával levelezni, tagjait az elérendő célok felől tájékoztatni, 
konkrét feladatokra irányítani, költséggel ellátni, stb. nemcsak sok teendővel, 
hanem sok problémával is járt. Hiszen az összegyüjtendő könyvkincsnek még meny- 
nyiségét sem lehetett felmérni, nem hogy címanyagát ismerni. A Horányi-féle 
bibliográfia csak halvány fogalmat engedett alkotni a feladatról. Senki sem 
tudhatta, hogy a XVI. századból közel 1000, a XVII.-ból több mint 5000, a XVIIIr 
ból pedig csaknem 20.000 könyvet, illetve kisnyomtatványt kellene összegyűjteni.

Persze, a hazai könyvbeszerzés mellett figyelmet kellett fordítani az or
szághatáron kívül eső könyvpiacokra is, kivált a külföldi hungarikumok megszer
zése végett. A számba jöhető cégekkel /a bécsi Bartsch-Schaumburg, Binz, Blum- 
auer, Dagen és Grager, a lipcsei Thiele és a nürnbergi Murr céggel/ tehát szin
tén sürü levelezést, postaforgalmat kellett fenntartani. Nem csekély dologgal 
járhatott az előzetes könyvészeti tájékozódás, a megrendelő jegyzékek összeál
lítása, a beérkezett könyvek pontos nyilvántartása sem.

Mindezt természetesen Széchényi nem személyesen, közvetlenül végezte, ö 
nyilván jobbára csak irányított, intézkedett, döntött és utalványozott. A 
könyvkereskedői és ügynöki jegyzékeket, nemkülönben a beérkező becsesebb köny
veket azért bizonyára maga is megtekintette, tanulmányozta. A sokféle adminiszt
ratív feladattal azonban ténylegesen egy kiváló asszisztens, a grófi család 
egyik tisztségviselője, Tibolth Mihály /1765-1833/ foglalkozott. Benne olyan
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munkatársat nyert a gróf, aki páratlan önzetlenséggel, lelkesedéssel és fárad- 
hatatlanul dolgozott az általa'is rendkívüli jelentőségűnek tartott ügy érde
kében. Mindenekelőtt az ő érdeme, hogy a nemzeti könyvtár alapját: sokezernyi 
t'öny^vel , k i snvomt-at-vánnval, közirattal és eayebekkel alig 3-4 év leforgása 
alatt /1795-1798-ig/ s:\kerult megverni.

Részlet Berlász Jenő "Az Országos Széchényi 
Könyvtár története 1802-1867" cimü készülő 
monográfiájának kéziratából.

A könyv iránt érzett ezen szeretetéről tesz tanúbizonyságot azon körülmény 
is, hogy valamennyi kortársa közt őneki volt legtöbbféle könyvjelzője, összesen 
három.

Az első, mindenesetre a legkorábbi, fametszetben, nyolczadrétü lapocskán a 
Széchényiek grófi czimerét tünteti fel, úgy mint az 1697. évi diplomán látjuk, 
a melylyel I. Lipót a családot Magyarország főnemesei közé emelte. Annyiban mé
gis eltér ettől, hogy a szivpajzs galambját repülve ábrázolja, és csőréből hi
ányzik a koszorú. A czimer alatt sem név, sem felírás nincs; de erre nem i& volt 
szükség, mert hisz a grófi nemzetség czimere közismert volt a kortársak előtt.

!•; fametszetből kéttele szinü, fekete és vörös lenyomatot ismerünk. Nincs 
kizárva a lehetősége annak, hogy e kétféle szinü könyvjelző a könyvek bizonyos 
osztályozásával használtatott. Legalább az eddigi tapasztalás szerint a vörösek 
mind a humanisztikus, a feketék pedig a reáltudományok körébe tartozó munkákba 
vannak beragasztva.



A gróf aligha használta sok időn keresztül ezt a könyvjelzőt, miután csak 
néhány száz kötetben találjuk meg. Úgyszintén nagyon rövid ideig lehetett hasz
nálatban egy másik exlibrise is, a mely hasonlóképpen a czimert ábrázolja, kifo
gástalanul a színek jelzésével, csakhogy rézmetszetben. Ennek nagysága 125 x 103 
mm. és rajta bárok keretbe van foglalva a grófi czimer minden felírás nélkül.

A harmadik könyvjelzőt, mely a Széchényi-könyvtár legtöbb kötetébe be van 
ragasztva, a gróf az előbbieknél jóval müvésziebben és a kor romantikus Ízlésé
nek megfelelően Junker jónevü pozsonyi rézmetszővel készíttette. A 78 x 78 mm. 
nagyságú lapocska közepét köralaku képben, fák és omladékok által környezett 
sziklafal foglalja el ezzel a felírással: Ex Bibi/iotheca/. Com/itis/. Franc 
/isci/. Széchényi. A sziklához görnyedt állásban egy római vitéz támaszkodik, 
leoldott kardjával a felírásra mutatva, lábainál fekvő pajzsán pedig a grófi 
czimer látható.

Mikor készültek e könyvjelzők, nincs róla tudomásunk.

Részlet Kollányi Ferenc: A Magyar Nem
zeti Muzeum Széchényi Országos Könyv
tára cimü monográfiájából.

III. A KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSA

Az alapításról

1802 márciusában Széchényi engedélyt kért a királytól, hogy gyűjteményét 
az országnak ajándékozhassa. Az engedélyt elnyervén, november 25-én elkészítet
te az alapítólevelet; a király másnap jóváhagyta. A magyar irók nagy lelkesedés
sel üdvözölték Széchényi nagylelkűségét. Megküldött katalógusát mind lelkesen 
köszönték meg, de sokan nyomtatásban verssel is kifejezték hálás örömüket, Szer
dahelyi, Hannulik, Révai latin ódával, Bárczy János magyar énekkel. Révai azt 
jósolta, hogy a könyvtár az ifjakat az ősök követésére buzdítja, művésszé ké
pezi, ihletet ad, szárnyakat növel a gondolatnak; az ifjú irók nagy serege fog 
itt felkelni, hogy csatlakozzék a könyvtárban megörökített régiek sorához. 
Schedius lapjával is hozzá akart járulni használhatóbbá tételéhez. Ezért Engel 
indítványára helyet adott, hogy mindenki közölhesse lapjában, mit nem talált 
meg a Széchényi-Könyvtár katalógusában, hogy utólag beszerezhető legyen.
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Folyamodvány az uralkodóhoz

Ha maradandót, tökéleteset akart alkotni, pedig erre ösztönözte öt az ál
dozathozatalnak az a szükségérzete, a mely lelkét eltöltötte, csak egy utat lá
tott maga előtt. Mindazt, a mit* a nemzeti művelődés előmozdítására gyűjtött, 
szerzett, alkotott, mint önkéntes adományt oda helyezni a nemzet oltárára, hogy 
a mit ő megteremtett, de a véges emberi természet folytán be nem fejezhetett, az 
egész ország hozzájárulása értékesítse, fejleszsze és tökéletesítse az egész nem
zet javára.

A mint megfogant lelkében az elhatározás, a legelső kedvező alkalommal hoz
zá fogott annak megvalósításához.

A kilencz évig tartó háborút 1801 február 9-én befejezte a lunevillei béke
kötés, s az ország felszaporodott bajainak orvoslására az 1802. év elején kihir
dethetett az országgyűlés.

A nemzetben pártkülönbség nélkül nagy volt az öröm és mindenki reményiette, 
hogy a sok áldozat után az ország haladásának, jólétének előmozdításán fognak 
munkálkodhatni. Hiszen a királyi meghívólevél is azt hirdette, hogy az ország
gyűlés az ország boldogságának eszközeiről fog tanácskozni.

Széchényi ezt az időpontot látta a legalkalmasabbnak tervének végrehajtá
sára .

Mialatt az egész országban folytak az előkészületek az összeülendő ország
gyűlésre, 1802 márczius havában a következő folyamodványnyal járult a király 
elé.

Felséges Uramí Ifjúságomtól kezdve fáradhatatlan gonddal, nagy áldozattal 
szereztem meg magamnak azt a gyűjteményt, a mely részint közvetlenül, részint 
közvetve Magyarországra és a társországokra vonatkozik, s a mely a következő 
tárgyakból áll:
a/ nyomtatott könyvekből, b/ kéziratokból, c/ érmekből és régi pénzekből, 
d/ rézmetszetekből, e/ czimerekből, f/ földabroszokból, g/ s a magyar térképe
ken kivül még vagy 5000 darabot kitevő mappagyüjteményből.

Hogy mindez mekkora értéket képvisel, mutatja nemcsak a Felséged számára 
legalázatosabban felajánlott és idecsatolt könyvkatalógus, mely a cs. kir. bé
csi czenzura jóváhagyásával jelent meg, hanem a gyűjtemény egyéb részeiről ké
szült jegyzékek is, a melyeket nagy terjedelmük miatt nem mellékelhettem, de a 
nádor ő fenségének már előbb’bemutattam.

Ezek előre bocsájtása után a következő alázatos kérelmet bátorkodom hódo
latteljes tisztelettel Felséged elé terjeszteni...
/A felterjesztés további, lényeges pontjai az alapitólevélben is szerepelnek.
- a szerk. megjegyzése/.

Részlet Kollányi monográfiájából. 59-62.
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I.Ferenc engedélyező határozatának facsimiléje 
és magyar forditása

~£*hr*t- {jí4-+^ir^é*n~
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Széchényi gróf ajánlatát nemcsak kiváló tetszéssel fogadom, hanem egyút
tal kegyelmesen engedélyezem, hogy ő életében ezen könyvtár őrét, Írnokát és 
szolgáját, akik a helytartótanács által javaslatba hozott fizetésüket az egye
temi alapból nyerjék, kinevelhesse, és amit halála esetére erre vonatkozólag 
kért, szintén elnyerje. Egyebekben jóváhagyom a kancellária véleményét, elvár
ván a királyi kúriának a régebbi helyiségekbe, az egyetemnek pedig a pálos na
gyobb épületbe való áthelyezésére vonatkozólag Ígért tervezetet. Ezenfelül ki
rályi kegyelmem nagyobb bizonyságául fiát, Széchényi Lajos grófot, kinevezem a 
kőszegi kerületi tábla számfeletti ülnökévé.

I.Ferenc király 1802. junius 23-iki leg
felsőbb elhatározása./Közli Kollányi, Bécsi udvari levéltár.
Staatsaths-Acten. 1802. 2342/155 L./



Az alapítólevél szövege 
/Berlász Jenő forditásában/

"Mi Második Ferenc Istennek kegyelméből mindenkor felséges választott ró
mai császár, Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország és 
Szlavónia stb. apostoli királya, Ausztria főhercege, Burgundia és Lotharingia 
hercege, Etruria nagyhercege, Erdély nagyfejedelme, Milánó, Mantua, Párma stbi 
hercege, Habsburg Flandria, Tirol stb. grófja.

A jelen irat tartalmával emlékezetül adjuk, jelezve mindazoknak, akiket 
illet, hogy a mi őszintén kedvelt hivünk, tekintetes és nagyságos Sárvár-Felső- 
vidéki Széchényi Ferenc gróf a nápolyi királyi jeles Szent Január-rendjének lo
vagja, kamarásunk és valóságos titkos államtanácsosunk, Magyarországunkban a 
mi kir. kamarásaink mestere, Somogy megye főispánja, valamint Hétszemélyes 
Táblánk ülnöke az alulirt folyó év nov. 25. napján főhercegi városunkban, Bécs- 
ben, Ausztriában kiváló kedvelt hivünk, Lányi József, Szt. István apostoli ki
rály jeles rendje kis keresztjének lovagja, udvari tanácsosunk és kir. magyar 
udvari kancelláriánknál előadónk, mint általunk erre nézve különlegesen kikül
dött személy előtt, Magyarországunk használatára szentelt és szolgáló saját 
könyvtáráról és ehhez tartozó egyéb gyűjteményeiről határozott adományozó nyi
latkozatot tett s ezt pecsétjével és aláírásával megerősítette s megőrzés vé
gett a mi magyar udvari kancelláriánk levéltárába benyújtotta, esedezvén, hogy 
mi erre nézve kir. jóváhagyásunkat kegyesen megadni és neki a grófnak hiteles 
oklevélben kiadni kegyeskedjünk, mely adományozó nyilatkozatnak szövege pedig 
ezen módon következik:

Miután ő cs. kir. apostoli felsége legalázatosabb kérésem tekintetében, 
hogy ezt a részben nyomtatott, részben kéziratos müvekből álló könyvtárt, vala
mint pénzérmék, földrajzi térképek, képek s végül a magyar történelmet bármi
lyen szempontból érintő, vagy ezekkel kapcsolatban álló jelvények gyűjteményeit 
- melyeket több év során sok fáradsággal, gonddal és jelentős kiadásokba merül
ve szereztem meg - a drága hazának, melynek ölében mindezek összeszedésére al
kalmat és módot találtam, és a közhaszonnak, melyre mindig törekedtem és törek
szem, szentelhessem, - nemcsak kegyesen meghallgatni méltóztatott, hanem a fo
lyamodványomban előterjesztett feltételeimet igen jóindulatúan elfogadva külö
nösképpen megengedte, hogy ennek a könyvtárnak őrét /egy/ Írnokkal és szolgá
val a kir. egyetemi alapból a kir. helytartótanács által tervezett járandóság
gal ellátva, életem folyamán kinevezhessem; - ezért én előbb említett tudomá
nyos felszerelésemet -, mely egy részben már nyomtatott katalógusban van felso
rolva, más részben pedig a királyi egyetem által kiküldendő egyének közreműkö
désével elkészítendő átadási lajstromban mutatókkal lesz körülírva, - édes ha
zámnak és a közösségnek hasznára és javára mindörökre és visszavonhatatlanul
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adományozom, átadom és átruházom, az említett tudományos felszerelésre nézve 
semmi jogot, vagy semmi jogigényt magamnak és utódaimnak fönn nem tartva, mé 
gis az ő legszentebb felsége által, mint föntebb említve volt, már egyébként 
kegyesen elfogadott és jóváhagyott következő feltételek alatt:

1. Hogy jogom legyen e gyűjteményeket, amig élek, saját költségemen növel
ni és e tekintetben, amint lehetséges lesz, tökéletes állapotba hozni.

2. Ezen kivül legyen szabad nekem minden müvet, amely /a könyvtárhoz/ új
ként hozzájárul, évente 1000 példányban kiadandó nyomtatott kiegészítések ut
ján saját költségemen közzétenni. Egyébként pedig, minthogy a szerzők az egyes 
ujkiadásu müvekből egy példányt a kir. könyvtárnak kötelesek átadni, az is, aki 
majd e királyi könyvtár őre lesz, köteles legyen az ilyen uj kiadású müvek pél
dányait velem közölni, hogy ezek is a kinyomtatott katalógusokba beillesztesse- 
nek; éspedig abból a célból, hogy eképpen a katalógus nemcsak a régi müvek sza
porulatával, - melyeknek megszerzésére én kész leszek minden fáradságot és költ 
séget áldozni -, hanem még azon müvekkel is növekedve, melyek újonnan nyomattak 
ki /melyekből maguk a müvek szerzői ezután mindig ezen országos könyvtárnak is 
egy példányt kell hogy küldjenek/ a teljesség állapotába kerüljön.

3. Ez az intézmény pedig most egyenesen ő kir. hercegségétől, az ország 
nádor urától, a jövendő időkben pedig /melyeket Isten hosszú évek sorára tart
son vissza/ a mindenkori nádori tisztségtől, e méltóság üresedése esetén pedig 
a m. kir. helytartótanácstól függjön, hogy igy ennek az intézménynek ne csak 
nagyobb megbecsülés és*fejlődés biztosittassék, hanem őfelsége kegyes tetszése 
szerint úgy is rendeztessék be, hogy a kitűzött célnak megfelelő közhasználatra 
megerősödjék.

4. Ámbár az országnak e múzeuma számára legalkalmasabb hely maga a királyi 
pesti egyetemi könyvtár épülete, mégis ezek a gyűjtemények, amelyeket a hazának 
szentelek, azokkal, amelyek a kir. egyetem könyvtárában ténylegesen léteznek, 
soha ne kevertessenek össze s ne egyesittessenek — hogy igy/ ba a tudományegye
temet Pestről valamely más helyre átteni határoznák el, ez az országos muzeum 
mindig ugyanazon a helyen maradjon, ahol az irányitó országos kormányszerv szék 
helyét tartja.

5. Hogy pedig őseim király és haza iránti különleges buzgóságának még most 
is fényes és élő példái, melyek engem is arra ösztönöztek, hogy az o nyomdoku 
kon kitartsak, úgy utódaimat is őseik utánzására serkentsék, - ezen országos 
könyvtár palotájában keresztnevem elhagyásával a következő felirat helyeztes
sék el: A gróf Széchényi-család magyar könyvtára II.Ferenc császári felségének, 
Magyarország királyának, József ausztriai főherceg nádornak idejében, 1802-ben 
a hazának szentelve.

6. E Nemzeti Muzeum őrének hivatalában előforduló üresedés esetére magam 
és egyenes, ezek hiányában pedig oldalági leszármazóimnak jogot és lehetősége 
tartok fenn, hogy mind én, mind említett leszármazóim, azok ti. akik a felme
rült üresedés alkalmával a legmagasabb tisztséget fogják az országban betölte
ni, vagy már olyant viseltek, - az őr hivatalára, valamint mostmár a legkegye- 
sebb királyi jóváhagyás birtokában, az Írnok, szolga és egyben fütő állásának 
betöltésére három alkalmas katolikus vallásu férfit - elsősorban pedig azokat
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akik gyermekeim, vagy leszármazóim gyermekeinek nevelésében családom körül jeles 
érdemeket szereztek, legyenek ezek akár egyháziak, akár világiak - jelölhessünk 
és legmagasabb királyi kinevezésre felterjeszthessünk. Ha pedig az efféle felme
rült üresedés idején egyenes vagy oldalági leszármazóim közül senki sem állna 
közszolgálatban, vagy már előbb nem viselt volna közhivatalt, erre az esetre az 
őri, irnoki és fűtői állásra jelölésben a jogot osztatlanul egyedül az igazgató 
országos kormányszékre akarom ruházni azzal a kifejezett megszoritással azonban, 
hogy még ebben az esetben is a jelölés során azokat vegyék különös számításba, 
akik leszármazóim nevelésével foglalkoztak vagy foglalkoznak.

7. Noha az általam kedves hazám használatára bocsátott gyűjtemények egyéb
ként mindig azon a helyen őrzendők meg, ahol maga az igazgató országos kormány 
székhelye lesz, ennek a Nemzeti Múzeumnak a jövőben - bár az egyetemi könyvtár 
felügyelete alatt - mindig saját őre, Írnoka, fűtője kell hogy legyen, és soha 
ugyanaz /a személy/ az egyetemi könyvtárnak és ennek az Országos Múzeumnak őre 
nem lehet. Egyébként ugyanez az őr az általam felségfolyamodványomban kifejtett 
és ő legszentebb felsége által kegyesen jóváhagyott okokból, a legmagasabb hoz
zájárulás alapján kiutalandó fizetését az ország magyar egyetemének alapjából 
fogja felvenni. Megtiszteltetésnek és örömnek tartom, hogy mindezt kedves hazám 
hasznára önként és jóakaratulag hagyományozhatom, kérvén hogy e nyilatkozatom 
és adománylevelem a fenséges magyar kir. udvari kancellária irattárába helyez
tessék, és ugyanaz magam és utódaim tájékoztatására és biztonságára kettős pél
dányban királyi hozzájárulás és kiváltságlevél formájában állitassék ki, mely
nek egyik példánya a gyakran említett Nemzeti Könyvtárban, másika pedig az én 
levéltáramban fog elhelyeztetni.

Kelt Bécsben, 1802. november 25-én Gróf Széchényi Ferenc sk. /P.h./ Mi 
azért a Felségünk elé fentebb ekképpen előterjesztett legalázatosabb könyörgést 
kegyesen meghallgatva és elfogadva, az előzetesen benyújtott, hitelesen kiállí
tott ajándékozó nyilatkozatot kegyesen megerősítve, és arra királyi jóváhagyá
sunkat megadva, ugyanazt jelen iratunkba szóról-szóra , bárminemű kihagyás és 
hozzátétel nélkül beillesztve és beírva, mint amely országunk jövendő biztosí
tékaként is szükséges, - ugyanazon gróf Széchényi Ferencnek titkos pecsétünk 
alatt, melyet mint Magyarország apostoli királya használunk, jónak láttuk 
kiadni és engedélyezni.

Kelt főhercegi városunkban, Bécsben, Ausztriában, november hó 26. napján 
az Ur 1802. esztendejében, római, magyar- és csehországi és egyéb uralmunk 11.
évében.

Ferenc sk.

Berlász Jenő: Az Országos Széchényi Könyv
tár alapítólevele. OSZK Évkönyve 1965-1966. 
188-191. 1.
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IV. AZ ALAPÍTÁS egykorú visszhangja

Pestről Augustus 25-dikén. Ezekben a napokban nagy Örömmel hallottam, hogy 
Méltóságos Gróf Széchényi Ferentz ő Excellentziája, Magyar Országot, s ahoz kap 
tsolt tartományokat illető, s mind a két Hazában már elhiresedett, nagy fáradság 
gai, és sok költséggel szerzett ritka gyűjteményeit, melyek könyvekben, kézírá
sokban, képekben, tzimerekben, mappákban, s pénzekben állanak, példás hazafiság 
gal a Magyar Haza közhasznára ajánlotta és ajándékozta. Ezen hazafiui ajánlását 
az említett Gróf Urnák, ő felsége kegyelmes Királyunk, kinek atyai gondoskodása 
nak, kedves Hazánk boldogsága és ditsössége előmozdítása egyedül való tárgya, 
Felséges Nádor Ispányunk ő Fő Hertzegsége hathatós közbenjárása által nem tsak 
kegyessen elfogadni, hanem azon felül kegyelmessen megengedni is méltóztatott, 
hogy a Gróf Urnák Írásban benyujtatott kívánságai minden pontjaiban bételjesed- 
jenek. Amelyek ezekből állanak:
1./ Hogy ezen Haza javára szánt Bibliotheca Pesten /de a Kir. Universitás, vagy 
más gyűjteményével öszve nem elegyedve/ különös helyen felállittássék. /A Fel
séges Helytartó Tanáts a volt Paulinusok Bibliothécájának szép Palotáját ren
delte arra, melynek megtekintésére a Gróf Ur egy emberét Pestre le is küldötte 
már/. 2./ Hogy annak gondviselői /Custos/ hivatalira, a Széchényi tárni liabol tl. 
aki a Király s Ha2a szolgálatjában regfőbb hivatalt visel vagy viseli, ajunlhas 
són három arra való alkalmatos személyeket ő Felségének, aki is kegyelmesen meg 
Ígérni méltóztatott, hogy az ilyetén választásban leginkább tekintetbe fogtak 
mindenkor vevődni a Széchényiek nevelői. Sőt, hogy ő Felsége Gróf Széchényi Fe
rentz érdemes Hazánkfia eránt való kegyelmességét annál nagyobb mértékben meg
mutassa, egyszersmind pedig példás hazafiságával való nagy megelégedésének nyíl 
vánoságos jelét adhassa, kegyesen megengedte, hogy a nevezett Gróf Ur mig él, 
minden candidátió nélkül, nemcsak a Bibliothécának gondviselőjét 600 forint 
esztendőbeli s az Universitás fundussából járandó fizetéssel, hanem az Cancelli 
tát 400 és a szolgát 200 forint fizetéssel maga nevezhesse. 3./ Hogy a nevezett 
Gróf Ur, minden gyűjteményeinek laistromát vagy Catalogussát maga költségén ki
nyomtathassa, és Hazánk tudós férfiai között kioszthassa. Ki is jött már a 
könyveknek Catalogusa három rétben, a toldalékja pedig, mely szép ritkaságo
kat fog magában foglalni, két részben rövid időn kijön, és igy fog folytattat- 
ni a munka a kézírások laistroma kiadásával. 4./Magára vállalta a Gróf Ur, hogv 
mig él, ezen Hazabeli Museumot szaporítani meg nem szűnik. 5./ Egyszersmind az 
is fog rendeltetni ő Felsége helybenhagyásával, hogy azon három Exemplárokból, 
melyeket minden Szerző a censurabeli rendelések szerént, a Felséges Helytartó 
Tanátsnak béadni köteles, egy ezen Hazai Bibliothecába adattassék és a kiadan-
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dó Catalogusba beiktattassék.
így tehát kedves Hazánknak mindennémü részeit illető Bibliótheca felállít* 

tátik, melyben minden tudós hazafi jövendőben megtalálhatja nagyobb részént 
mindazt, ami eddig Hazánkról vagy hazánkfiairól irattatott.

Egyszersmind reményelhetjük, hogy érdemes hazánkfiai, akiknek talán kezek* 
ben, könyv, kézirás, pénz, vagy más ritkaság volna, mely nélkül tudniillik még 
szűkölködne azon Hazabeli Museum, szivesen azt által engedni fogják, 8 annál iá 
inkább, mivel a Gróf Ur köszönettel megfogja fizetni annak az árát; amint is 
eddig se sajnállotta, s nem kéméllette költségeit, csak hogy gyűjteményeit ne
velhesse s bővíthesse.

/Magyar Hírmondó 1802. augusztus 25. /

A*
CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG' 

ENGEDÉ3UMKVEL.

Nro 32.
Költ Bétsbenn, Mindként Havának '(Öctober) 

19-dik napján 1302-dik Ektendóben.

B é t $*
Cs4fzári és Királyi Ő Felségek ma estve' felé 

hagyják oda Laxenburgi nyári lakásokat. — Hol
nap reggel megy innen vifzlza Posonyba Nádor 
lspány Ó Királyi Hertzegsége. *— Hóinap után* 
ra várják ide Constanün Ö Cs. Nagy Hertzeg* 
ségét.

A1 a’ fzoinorú hír érkezett ide OlafzOrfzág- 
ból, hogy a’ Pármai Heftzeg elsó Ferdlnánd, a# 
Hetrúriai Király édes attya kimúlt a’ világból. 
Nápolyból írják , hogy September 23 dikán vált 
^ a’ FeLége* Nápolyi Kirá yné, Antónia igen
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A’

MAGYAR

NEMZETI KÖNYVTÁR
ALKOTÓJÁNAK
FELSÉGES ÉRDEMÉRŐL.

K O V A T S JÓZSEF 
SOMOGY BÁN.

SOPRONBAN,
Siíisz Antal József' m ar AnéRi* ietQivel.

1 8 0 8.

Félre dús Semmik! tzifra martalék!
Az időnek, - félre! - én nem 

Éneklek még méltatlanról, nem néki,
Nem zeng az én Melpoménem:

Áh Nemzeti Érdem! Te Ditso Széchényi!
Te néked ropognak oltárom' tömjényi.

Ni! egy koszoru-erdő ingadoz ott'
A' fehér zászlók alatt, - óh 

Nagy Gróf! Fiaink jönnek aranyozott 
Tüz-oszlopodnak alatta:

Istenem! a' Haza' jövendő fátumát
A' zászlók festésinn be tisztánn látom-át.

Áll már Ments-várunk, - már a' szép Elmék, és 
Szabad Lelkek közül kiki 

Bátor érzéseit Könyv-Tárunk' békés 
Oltáránál beszélli-ki...

/Részlet Kováts József ódájából/
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Csokonai Vitéz Mihály levele G. Széchényi Ferenchez,
- Részletek -

Nagymélt. Gróf! tanúja vagyok még a hidegebb és indifferentebb magyaroknak 
is arról a meglepettetésekről, a milyenek az Excellenciád példátlan áldozatját, 
melyet becses nemzetének s a hazai eruditiónak benyújtani méltóztatott, a mina
pi újságokból értették. Csak maga egy könyvtárnak összeszerzése is, hát még 
azoknak a köz kézén nem forgó kincseknek koronás fejekhez illő egybegyűjtése, 
már az egész nemzetnek tiszteletét, s minden hazabéli tudósoknak háládatosságát 
megérdemlené: mit tudjunk hát szólani akkor, mikor annak még ingyen való elaján- 
dékoztatását kell hallanunk? el kell borittatnunk a csudálkozástól, tele kell 
érzéssel telnünk, némán kell bámulnunk és tisztelnünk a szokatlan nagyságot, 
mint a természetet, tulajdon munkáiban, és a ki legtöbbet fejezhet is ki, ennyit 
mondhat: Széchényi*

... Íróknak, a kik t. i. nem egyenesen a magyarokról Írnak, s többnyire
csak nagy collectiókban fordulnak elő....  és annál fogva magános embereknek
nem megszerezhetők: ezeknek, mondom, a magyarokat illető helyeit igen jó volna 
egy csomóba szedni, hogy tudósaink is jobban esmérhetnék, megszerezhetnék, be
lőlük dolgozhatnának, és valahára nemzetünk eredetét, atyafiságát és régiségeit 
/melyeknek bizonytalan volta egy egész natiónak kisebbségére szolgál/ kidolgoz
hatnák !

/Debrecen, 1802. szeptember 16./

Csokonai Kultsár Istvánhoz /1802/ 
- Részlet -

Ti pestiek! boldogok vagytok, mert kezetek alatt van a nagy k. bibliotheca, 
és ami egy nationalistának még többet fog használni, a Széchényiana! Apropos, mi 
van már ebből s ennek felállításából? Mi ide le azt halljuk, hogy ebbe minden 
magyar nyelven Írott, és minden a mi nemzetünket akármikép illető könyvek öszve 
vannak gyűjtve, és hogy Pesten a köz haszonvételre rövid időn ki fog nyittatni. 
Mi dacusok az ilyen nagy szándékokról oly későn hallunk alighával is 
valamit, mint az uj párisi módikról, vagy még későbben...
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V. AZ ELSŐ KÖNYVTÁROSOK

A kinevezettek...
Részlet Kollányi Ferencz monográfiájából

Széchényi könyvtára felett Czenken a közvetlen felügyeletet mindezideig 
főleg Tibolth Mihály és mellette, a mennyiben idejét nagyon igénybe vette a ka- 
talogus-irás munkája, Kilbling udvari káplán vitte, azzal a körültekintő, apró
lékos gonddal, szakértelemmel, mely Tibolthot már a könyvtár létesítése körül 
is a gróf valóságos jobbkezévé avatta. Miután azonban a nagybecsű gyűjtemény 
most már a nemzet tulajdonába ment át, s rövid idő alatt Pestre volt szállí
tandó, és miután Széchényi nem volt hajlandó megválni Tibolthtól, elérkezett az 
ideje annak, hogy az újonnan szervezett könyvtárőri állásra uj ember neveztes
sék ki.

Az állás betöltése nem csekély gondot okozott az alapitó grófnak. Tudva 
azt, hogy a könyvtár további sorsa bizonyos tekintetben attól is függ, hogy an
nak vezetője mennyi ügyszeretettel, buzgósággal, lelkesedéssel és jártassággal 
fogja az intézet érdekeit, kivált a kezdet kezdetén, szolgálni, jó ideig kuta
tó szemmel kereste erre az állásra az egész országban a legalkalmasabbat, a 
legarravalóbbat.

Végre megállapodott egy iróember személyében, a kit nemcsak irodalmi jár
tassága, nyelvismeretei és hatalmas pártfogói ajánlottak, nemcsak bibliográfiai 
jártassága képesített az állásra, hanem a kinek magánkörülményei is legjobban 
összeegyeztethetők voltak azokkal a melléktekintetekkel, a melyeket szinten nem 
akart figyelmen kivül hagyni az intézet vezetéséről való ezen gondoskodásában.

A kiszemelt férfiú Brassói Miller Nándor Jakab volt.
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A’
CSÁSZÁRI É S KIRÁLYI FELSÉG’

ENOKDKLMKVLL.

Nro 3*.
Költ Ilrtabenn, Minrifitnt HarAnak '( Octobtr) 

jp-dik napján igoa*dik Elitendúbcn.

Béli.

Budáról I’cbr. 5-dikén. Már közelget az idő, hogy az Ország közepében a tu
dományok tárháza felnyittassék. Ma esküdtek fel a Nemzeti Bibliothecának jöven
dőbeli gondviselői, a Nádorispány ő Királyi Hertzegsége Kantzelláriájának Direc- 
tora Mélt. Boros Lajos ő Nagysága, és az Ország Archívumának Tisztjei jelenlété
ben . -

A fő gondviselő /custos/ Tekintetes Miller Ferdinánd Ur, aki Budán nemes 
vérből származván, már korán a tudományok szeretetét nyilván kimutatta; utóbb, 
Nagyváradon az Akadémiában, a Históriának és StatistIcának tanításait több 
esztendőkig ditséretesen folytatta. Hosszas fáradozásai s tudós munkái által pe
dig magának nagy hirt szerezvén, ugyanott királyi könyvvizsgáló hivatalt és több 
N. Vármegyékben törvényes táblabiróságot viselt. - Ennek segédje /cancellista/ 
Nemes Petrovits Ignát.z Ur, kit buzgó hazafiuságán s tudományokbeli isméretein 
kivül az is igen ajánl, hogy azon ajándék Bibliothecát közelebbről isméri. -

Ezekre az érdemes hazafiakra méltóztatott ő Excellentziája Gróf Szétsényi 
Forontz, hazafiul áldozatjának gondviselését legelőször bízni. Mely választás, 
valamint ezeknek nagy ditsőségekre válik, úgy szinte újabb bizonysága, hogy az 
emlitett Fő Méltósági; Gróf, amit böltsen kezdett, állandó figyelmetességgel tud
ja végtzéljára igazgatni.

/Magyar Hirmondó 1803. február 25./

151



Az első könyvtárosok - a kortárs szemével

19. Dél előtt tiz órától fogva 12.-tőig a' Nemzeti Könyvtartóban olvas
gattam. Miller Jakab Ferdinánd Ur betegsége miatt Jelen nem volt. Petrovits 
Ignátz ur dolgozot a' könyves lajstrom készítésben Pavonits Jakab Íródeák 
hn.qonlókéDen el maradott mind a' könyvtár őrző. Ezekről, ha minden irgalom 
nélkül ki akarom mondani az igazat, ezeket lehet föl jegyezni: 1./ A' mi a' 
jó szivüséget illeti, igen derék, őszinte 's egyenes szivü férfiak. De 2./ a' 
mi a' tisztségre való nézve az alkalmatosságot illeti, könyvtár őrzőknek kö
zönségesen nem születtek. Miller semmi tudomány nemében sem egészen járatos? 
igen sokat ir, de hibákkal rakva? kritikája józan nintsen; Vidéki /35b/ az i- 
gazi Magyar Literaturában? öregebb kora miatt lusta? szóval:tsak valaki nagyon 
ditsérje kéziratait, nem gondol vele akár törik, akár szakad a' világ. Morális 
karaktéra azomban, a' mint föllebb is közönségesen mondottam, ezer szerte bö- 
tsösebb,tökélletesebb Schwartner Ur karakteránál. - Petrovits tudományra nézve 
még félanynyival sem bir, mint Miller Ur. ő mélylyen gondolkodó nagyon kivált 
azóta, mióta írnoknak, 's nem második őrzőnek nevezték a' Tituláris kalendári- 
omban. Igen szivére vette ezen történetet. Ha ezt előre meg szagulhatta volna, 
bizonyosan el nem hagyta volna a' kis Szétsényi Grófotskának Praefektusságát.
Ezt érdemlette-e Szétsényi Ferentztöl több esztendei hiv szolgálotaért? Mond
ják hogy Tibold /ki neki nem lég jobb baráta, a Grófnak pedig lég jobb embere/ 
intézte igy állapotát. Neki szokván a grófi asztalnak mostanában egy kevéssé 
meg lustult, és úgy látszik: hogy tsak a' jő izü evés és ivás üdvösségé. E' 
nem veszett Ízlés ugyan akár mit mondjanak Aesthetikusaink: de még is egy könyv
tár őrzőnek ne legyen lég kedvesebb foglalatossága. - Pavonits Jakab íródeák jól 
tud írni, és némünémü tudománynyal is bir, azomban irtóztato nagy Melancholicus. 
- Ritka ditsőségekre válik mindanynyájóknak: hogy akárkinek is örömest szolgál
nak mind mindenféle könyvekkel, mind pedig kézírásokkal. Azok a' miket föllül 
előszámláltam reájók szenynyet nem vonnak, mert ki lehet el minden gyöngeség, 
hiba, tökelletlenség nélkül? Én azokat le Írtam, nem azért: hogy őket nem sze
retném vagy bötsülném; hanem hogy ott is az igazságot elne temessem, ők bizony 
nem tsekélyen le köteleztek engemet, mikor a' nekem szükséges könyveket előbb 
hogy sem helökre rakattak, a-' külömbféle ládákból nagy munkával ki fürkész-/36a/ 
ték. Áldás reájók vagy köszönet nekik!

Horvát István: Mindennapi. /Pest-Budai napló
1805-1809./ - Részlet
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Horvát István kinevezése
Részlet Kollányi Ferencz könyvtártörténetébö]

A Magyar Nemzeti Muzeum megalakulása és Miller Jakab Ferdinánd muzeumigaz- 
gatói kinevezése folytán, a Széchényi Könyvtár első őrének, vezetőjének állása 
megüresedett. Ezért Széchényi 1812 április 15-én felkeresi Millert soraival, 
#Csak elfoglaltságának tulajdonítja, hogy levelére, a melyben arra kérte, Írja 
meg őszintén és barátságosan kit tart legalkalmasabbnak az előléptetése foly
tán üresedésbe jött állásra, még nem felelt. Olyant szeretne ugyanis ő felsé
gétől nyert jogánál fogva kinevezni, a ki méltó lenne erre, és már irodalmi 
névvel is bir. Hogy a kinevezés joga őt illeti meg életében,halála után pedig 
utódai t a kijelölési jog, azt Miller legjobban tudja. És egyáltalában nem akar
ná, hogy olyasmi történjék, a mi e jogra sérelmet jelentene. Erre nézve várja 
válaszát.

Miller jó ideig nem felel még erre a levélre sem. Nem mintha nein tudott 
volna a könyvtárőri állásra alkalmas jelöltet, vagy mintha nehéz lett volna 
reá nézve a választás a sok jelölt között, hanem mert nem akarta, hogy Szé
chényi nevezze ki az uj tisztviselőt. Ezt azonban nyíltan nem merte megírni a 
grófnak, hanem azon mesterkedett, hogy Széchényit befejezett dolog elé állítsa. 
A mit annál könnyebben keresztülvihetni remélt, mert tudta, hogy a kit utódjá
nak kiszemelt, a nádor jóakaratát is nagy mértékben birja.

Jelöltje az alig 28 éves Horvát István volt, a ki már akkor tekintélyes 
tudós, nagy hazafi, elsőrangú nyelvész és éleseszü történet; i ró hí rében állott..*

...Maga Horvát István bizo
nyos nyugodt megelégedettséggel 
fogadta a kinevezést. "A napok
ban - írja december 14-én Hor
váth Endrének - anélkül, hogy 
eránta legkisebb lépést tettem 
volna, a nádor ispány a Nemzeti 
Muzeum mellett ország biblio- 
thecariusává tett. ... Az uj 
hivatal czélaimat egészen meg
változtatta. Viszem azt, mig 
úgy mint haza fiúhoz és becsü
letes emberhez illik vihetem, 
de egy perczentésig sem to
vább . "

T
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VI. A GYŰJTEMÉNY ELSŐ KATALÓGUSAI

A katalógusok ismertetése

...Széchényi élt azzal a "jogával", a mit magának az alapitó oklevélben 
fönntartott, hogy "gyűjteményét, mig él, 9aját költségén gyarapithassa és a 
mennyire lehetséges, tökéletesebbé tehesse."

A hungarikumok gyűjtésében oly buzgósággal és sikerrel járt el, hogy a 
katalógusnak 1803-ban és 1807-ben pótköteteit lehetett közzétennie...

Legutoljára /1814-1815/ látott napvilágot a kéziratgyüjteménynek három 
nagy kötetre terjedő katalógusa.

Az Így összesen tizenöt kötetből álló lajstromoknak ezen sorozata teljesen 
a tudomány akkori színvonalát állott. A tartalom gazdagsága és tudományos érté
ke tekintetében ehhez hasonló kiadványt közgyűjteményeink azóta sem mutathattak
föl.

Széchényi, miután a katalógusok példányainak az ország összes hatóságai
hoz való szétküldése iránt minden egyes esetben intézkedett, ilymódon gyűjte
ményeit valóban közkincscsőtette.

Részlet Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferencz 
/MTÉ./ 1902. c. monográfiájából. 280-281. 1.

CATALOGUS
BIBLIOTHECAE HUNGARICAE 

FRANCISCI COM. SZÉCHENYI.

TOMUS I. ff * rar m Jb«|wr^MTini mioa

SCRIPTOKES HUNGAROS
H T

AKKUM HUNGAKICARUM

PARS I.

TYPIS EDITOS

COMPLIIUI.

A____L.

SOPRONI!
T t p i a SíBiaiAHis

<Poso&i~/f

i 7 9 v
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Csokonai Vitéz Mihály gróf Széchényi Ferenchez
- Részletek -

Nagyméltóságu Gróf, Kegyelmes Uram! Teljes tisztelettel s háládatossággal 
volt szerencsém tegnapi napon venni Kultsár ur által Excellentiádnak Nemzeti 
Könyvházát; melyben kimutatott kegyes gráciáját Excellentiádnak még dec. 16. 
postára tett alázatos levelemben megköszönni el nem mulattam...

A rövid időhöz képest is nagy részét keresztül néztem a catalogusnak és 
igy vettem észre, hogy Debrecenben és ezen a környéken kijött, de már ritkuló 
félben lévő magyar és magyarországi könyvek közzül sok nem kerülhetett a Dunát 
túl lévő környékekre. Például említem Apácai Csere Jánosnak a XVII. század kö
zepén Erdélyben kiadott Encyclopaediáját, mely avagy csak azért is emlékezetre 
méltó, hogy ő minden technicus terminusokat magyarul tészen ki a tudományokon 
keresztül...

Ezt a megjegyzésemet azért merészlem Excellentiádnak feltenni, hogy ha 
jgyiigyü, de a nemzeti tudományok mellett mindenkor buzgóságot szolgálatommá 1 
parancsolni méltóztatik, az ezen a környéken található, magyar nyelven, vagy 
magyaroktól irattatott könyveket Excellentiád számára öszveszedni szerencsém
nek tartandem..,

/Debrecen, 1803. január 19./

A NAGYMÉLT. GRÓF SZÉCHENYI FERENCZ 
ő EXCELLENCIÁJA NEMZETI KÖNYVTÁRJÁRA, 
mely hozzám Kulcsár ur által érkezett.

- Részletek -

Hol jártok, óh félistenek, óh nemes 
Árnyékok itten? Ki s mi hozott ugyan 

E Hortobágy pusztái mellé 
E magyar Árkádiába, kérlek?

XXX

Még is magános nyugta-helyén ihol 
Egy elfelejtett kis danolót s magyart 

Meglátogattok: min köszönjem 
Isteni táborotok malasztját?

Kulcsárom! itt vagy? tán te valál dicső 
Félisteninknek jó kalauzza, szólj?

Hogy hü barátságod fogadjam,^
S isteneinkre töményt bocsássák. -

Nemzeti Könyvtár: a Széchényi Könyvtár nyomtatott katalógusa /a szerk./
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"Ne nékem intézd a köszönést, magyar! 
Ne nékem intézz tárogatót, töményt;

A cenki oltárokra tartsad 
Innepi tárogatód, töményed.

XXX

"Széchényi csendes virtusa bétöré 
Az ólom éjnek százszeres ajtait,

És nemzetünk kertébe rakta 
A siket Élysium babérit.

"Most látogatják régi tudósaink,
Vagy elfogadják, hiv unokáikat.

Hozzád is elkísértem őket 
A kegyes életadó szavára."

Csokonai Vitéz Mihály

Gr. Széchenyi István levele apjához 

Édes Kedves Jó Atyám!
Noha én gyenge időm miatt nemis érdemlem-meg a' szép Magyar Könyvháznak 

laistromát, és nemis tudhatom meg-itélni elegendően ennek a' betsét: még-is 
adott az én Kegyes Atyám? hogy én-is példáját valaha kövessem, és édes Hazám
nak boldogságát, a' mennyire tőlem kitelhet, előre mozdittsam. - Fogok-is ipar
kodni jól tanulni-is, a' hogy tsak lehet, és magamat jóságban gyakorolni, hogy 
igy Édes Atyámnak örömöt tsinálhassák /igy/ háláadásul ezért a' szép könyvház
nak laistromáért.

Édes Jó Attyának Pesten 26-ik Dec. 1803.
háláadatos engedelmes fia 

Széchényi István.
Irta az ő 12 esztendős korában.

/Eredetije megvan: Eredeti Köszönő Levelek 
gr. Széchényi F.-hez Mss. Fol.Hung. 562.I.k./ 
/Közli: Sebestyén Gyula: Gróf Széchényi Ferenc 

levelezése könyvtári ügyekben. MKSZ 
1891, 184-185./
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Pest Jan. 3-dikán. Az uj esztendő nálunk egy kis ajándékban nagy hazafiu- 
ságnak példáját mutatta. Tegnap elméne Gróf Széchényi Ferentz ö Excellentziá- 
jához egy ide való Polgár, és 48 darab könyvet bémutatván, arra kéré, hogy mi
vel a Hazának ajándékozta volt a Fő Méltóságú Gróf tulajdon kintses Bibliothe- 
cáját, fogadná el ő tőle ezen kisded ajándékot és forditaná önnön felséges 
tzéljára.

Mit nem adna Hazájának ily nemes lelkű Hazafi, aki tsekély vagyonját .oly 
nagy készséggel feláldozta? ó! városiak, a tudományoknak, és mesterségeknek hiv 
dajkái, ne szűnjetek meg a Hazafiuságból származó ditsőségre, tartós igyekezet-* 
tel törekedni. Boldog Haza! melynek minden rendbéli fiait egyaránt lelkesíti a 
tudományok szcretete, és a józan megvilágosodás egyaránt gyullasztja a Hazafiu- 
ságra!

Azon érdemes polgár, Kindi Mátyás szüts mester ember, kinek az is nagy 
ditsőségére szolgál, hogy ajándéka, mind Magyar Országot illető válogatott 
könyvekből áll, melyeknek olvasásában ifjú korától fogva gyönyörködött.

/Magyar Hírmondó 1803. január 3./

Bitté an die Besitzer dér Titular-Kalender von Ungern

Da die Staats-Schematismi als eine besondere Quelle für die Statistik aner- 
kannt werden, wűnsche auch ich zűr VollstMndigkeit einer National Büchersamm- 
lung die Ungrische ReichsBibliothek mit einem Vorrath dér jáhrlichen Titulár- 
Kalender von Ungern, Siebenbűrgen, und Kroatien zu vermehren.

In Ungern mag dér Gebrauch dér TitulárKalender ohnfelbar mit dér Errich- 
tung dér königl. Statthalterey, und zwar nach Herrn v. Schwartners Statistik 
von Ungern Einlcit. §. VI. s. 14. im Jahre 1728 angefangen habén.
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Die erste Auflage davon habén wir dem Herrn Speiser zu Pressburg, die 
Fortsetzung dem Herrn Streibig zu Raab, und dermalen dér königl. Pesther Uni- 
versitcitsBuchdruckerey in Ofen zu verdanken.

Obgleich derley Sammlungen Manchen ganz unbedeutend zu seyn scheinen, so 
Lst es dernohngeachtet sehr schwer, ohne Hilfe thátiger Freunde sich den voll- 
stándigen Besitz davon zu versprechen. Ich wenigstens kenne uusser dér, welche 
in dér Registratur dér königl. Statthalterey anzutreffen ist, keine vollkommene 
Sammlung derselben.

Die ungrische ReichsBibliothek záhlet nicht mehr, als:
In Quarto: von den Jahren 1739. 1740. 1761. 1763* 1765. 1769. 1772. 1779. 

1788. 1789. 1790. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801.
1802. 1803.

In Octavo: 1740. 1761. 1771. 1772. 1779. 1781. 1782. 1783. 1784. 1786.
1788. 1796. 1798.

Zagrabiense in Quarto: vorn Jahre 1784. 1795.
Fluminense in Octavo: nur vöm Jahr 1782.
Magyar-, és Erdély Ország nemzeti Kalendárium vöm Jahr 1798. 1799. und 

1800 in 4.
Schematismi Transylvaniae; in 8. vöm Jahr 1767. 1771*1784. und 1787.
Erdélyi Kálendáriom in 12. nur auf das Jahr 1780.
Schematismi Literarii Hungáriáé in Octavo auf das Jahr 1779. 1796. 1797.

1800.
Calendarium Archi-Dioecesis Strigoniensis vöm Jahr 1790. 1792. 1793. 1796.

1802.

Calendarium Dioecesis Wesprimiensis in Duodecimo vöm Jahr 1798. 1799. 1802.
1803.

Von den Kalendern dér Übrigen Kirchsprengel, als Kalotscha, Erlau, Neutra, 
Grosswardein ec. ist in dem ungrischen Büchersaal gar kein Exemplar vorfindig.

Dahero wage ich es, meinen patriotischen Eifer öffentlich bekannt zu ma- 
chen,die Bürger unsers lieben Vaterlandes zűr Beförderung meiner guten Absicht 
aufzufordern, und zu ersuchen, dass sie ihre vielleicht verworfenen TitularKa- 
lender aus den Winkeln hervorsuchen, und die abgSngiqen von den Jahren, welche 
len hier nicht angezeigt habé, dér ReichsBibliothek abtreten möchten. Ich uoer- 
lasse es eines jedem Willkühr, das Exemplar ohnentgeldlich, oder für baare Be- 
zahlung mir bey Gelegenheit zuzuschicken.

Pesth, den 26. Október 1803.
J.F. v. Miller 

Bibliothekár

/Miller "kereső-jegyzéke" a Zeitschrift von 
und für Ungarn-ből /1803. 4. Bd. Heft 2,1
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A KÖNYVTÁR EI-SÖ XÜVF.I»ÉK N .VPLÓJÁN AK CZÍM1 »

Az első évek gyarapodása

Ami a könyvtárba beérkezett, az, lehet mondani kizárólag ajándék volt. 
Miller ezen ajándékok pontos feljegyzésére az 1805. év kezdetén külön naplót 
nyitott, a melyet Protocolum Patriophilorum-nak nevezett el. A naplóba utólag 
bevezette az 1803. és 1804. évek gyarapodását is. Az 1805. év elejétől pedig a 
beérkezés sorrendje szerint pontosan beiktatta, mi, mikor, kinek adományából 
jutott a könyvtár birtokába. Ez a napló, a melyet Miller az 1814. évig bezáró
lag sajátkezüleg vezetett, nemcsak a Széchényi-országos-könyvtárnak, hanem 
egyúttal a Magyar Nemzeti Múzeumnak is első növedéknaplója, melynek feljegyzé
sei érdekes képét adják az intézet fejlődésének.

Kezdetben nem járt sok munkával a napló vezetése. Nem egyszer napokon, sőt 
heteken át nem érkezett be semmi....

... 1805-ben 42 egyén 327 nyomtatványt és kéziratot, 2 oklevelet, 1 szob
rot, 1 római téglát, 1 ijat és 2 nyilat ajándékozott a Széchényi-országos- 
-könyvtárnak.

1806- ban némileg csökken az érdeklődés, amennyiben 25 egyén csak 242 kéz
iratot és nyomtatványt, úgyszintén 3 régi urnát küldött be az intézetnek.

1807- től ismét növekszik a szám: 47-en 215 drb nyomtatványt és kéziratot
ajándékoznak a könyvtárnak, ezen felül egy egyszemű malaczot borsz* ,zbon, 372
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drb. magyarorszagi ásványt, 1 régi, bikát ábrázoló szobrot, tengeri csigákat,
1 régi ezüstgombot, 1 lőportartót, 1 régi palaczkot, 1 nemesi czimert, 1 régi 
ezüstgyürüt, 2 régi pénzt és 1 földabroszt.

Nem szerepelnek a Protocolum Patriophilorum lapjain azok a könyvek, kéz
iratok, amelyeket Széchényi, részint hogy a régi hiányok kiegészittessenek, ré
szint hogy a külföldi magyar vonatkozású munkák megszereztessenek, folyton nagy 
áldozatokkal gyűjtött és ajándékozott a könyvtárnak. Ezek először Tibolth kezei
hez jutottak, a katalógus pótköteteibe való felvétel czéljából. Mikor azután 
Tibolth végzett velük, Sopronban szépen beköttette és egyszerre nagyobb tömeg
ben Pestre szállíttatta. ...

/Kollányi Ferenc: A M.N.M.Széchényi Országos 
Könyvtára 1802-1902. I.Köt. Bp. 1905.
135-139.1. /

Részlet a kötelespéldányokra vonatkozó helytartótanácsi körrendeletből
/Berlász Jenő levéltári gyűjtése/

1804. febr. 28.
Cum benigna illa ordinatio regia jam alios eo cum mandato publicata, ut 

ex omnibus illis operibus, quae typis recens eduntur, quatuor exemplaria Consi- 
lio huic Régió Locumtenentiali submittantur eum in finem, ut bina loco altissi- 
mo representari, duó alia Bibliothecae Regiae Universitatis Pestiensis, et 
Széchényiano-Regnicolari consignari possint, hactenus plene observata non sit, 
imo plerumque neglecta fuerit, ideo eadem nunc iterum et quidem virtute praesen- 
tium renovatur, ac ut ad plenam ubique notitiam perveniat, solemniter publican-, 
da ordinatur, praecipiturque, ut ab iis, quos hic mandátum concernit, in effec- 
tum deducatur, et qua parte hactenus illi satisfactum non est, sine mora supp- 
leatur, in futurum autem debite observatur, quam in rém sequentia declarantur 
et praescribuntur...

1804/4333 sz. helytartótanácsi körrendelet 
/Helytartótanácsi levéltár OL Impressa 
Ci^cularia 4226./

A négypéldányos kötelespéldányszolgáltatást előiró rendelet, amelynek ér
telmében a példányokat a Helytartótanácshoz kellett beszolgáltatni, ahonnan 
azután 1-1 példány a pesti Egyetemi Könyvtárhoz és a Széchényi Könyvtárhoz ke
rült, a továbbiakban a részletes előírásokat közli. Ezekből meglehetősen vilá
gosan kiderül, hogy a rendelkezés sokkal inkább a cenzúra érdekeit tartotta 
szem előtt, mint a könyvtárak állományának teljességét. így azután a köteles
példány gyarapodás is vajmi csekély lett. /A szerk. megjegyzése./
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VIII. A KÖNYVTÁR ELHELYEZÉSE

Egy olvasó a "Nemzeti Könyvtárig” elhelyezéséről
/Részlet Horvát István Mindennapi-jából/

18. Ma 12.órakor kegyetlenül meg öntözött a' nagy eső, midőn a' Gazdálkodó 
oskolából viszsza tértem. Mindenem úgy által ázott, hogy kéntelen voltam egészen 
más ruhákba öltöznöm. Ebéd után tüstént Eggenberger könyvtáros holtába mentem. 
Itt találtam Schwartner Urat, ki szivre ható szánakodással panaszolkodott előt
tem a' Pesti Fő oskolai könyvtárnak által czepeltetése felől. Tudniillik a' ré
gi barát Atyák épületökből, hol vala eddig az üdéig Józsefi által hordatásától 
fogva, szándékoznak azt a' mostani Fő oskolának szánt épület felébe helheztet- 
ni. Először ezen részt a' Nemzeti Könyvtartónak szánták: de mivel arra a' tzél- 
ra nem elegendő nagynak lenni látszik, meg változtatták Gróf Széchényi Ferentz 
allattomi sürgetésére széndékokat a'Budai Heltartó tanátsnál lévő Urak, és ugyan 
azon Nemzeti könyvtárt akarják a' barátok épületök félébe helheztetni. Nagyon 
kivánja ezt maga az Ország Nadorispánya József Hertzeg is. - - Meg köll ösmérni 
azt, hogy igen Nemzeti könyvtárhoz illő volna a' hel mind téressége mind /37a/ 
diszes feke miatt: azomban ha az ujj épület fele nem elegendő a* Nemzeti Könyv
tár számára, miképen leszen elegendő a' sokkal nagyobb helet kivánó fő oskola 
könyvtár be fogadásra? - - Tarthatni valóban attól is, hogy az ujj épület fala 
a' nagy terh alatt nem sokára öszve dűl és iszonyú károkat fog okozni. - - Tse- 
kély Ítéletem szerént lég tanátsosabb volna a' Fő oskola könyvtárát maga régi 
helén meg hagyni, a' nemzeti számára pedig öszve szedett pénzből ujj tágos épü
letet készíteni. Egy illy fölséges szerzeménynek, melly magának az egész hazá
nak sajáta, roppant, es minden tisztelet 's álmélkodásra indító házat kellene 
föl emelni: hogy a' külső pompa mintegy éreztesse a' Nézővel a' belső díszeket. 
Ki nézheti Pesten a' roppant Granatéros házat és Józsefnek kerengő labyrinthusi 
épületét megihletődés nélkül? - - Bizonyára az efféle külső díszeknek is fölötte 
nagy erejök vagyon a' nemzeti szívnek föl buzdítására. Ha valaha ezen vélekedésem 
sikerét nyerne, nem köllene egy's két esztendő múlva attól tartanunk, hogy ismét 
más helre viszik a' nemes szerzeményt, és leszen egyszer'smind tsupán a' nemzeti 
könyvtárnak készült helünk. Mennyi sok haszontalan költsé-/37b/gektol meg mene- 
kedik üdővel a' tudományi pénzestár? Magán egyedül azon az iszonyú nagy somma 
pénzen, melly a' többszöri hordozódásokkor az épületeknek helre hozatásokra ha
szontalan el pazsaroltatott, miilyen derék épületet lehetett volna ez előtt, s 
lehetne még most is föl emelni? Nem köllött volna ekképen a' barát szuglyákból 
könyvtárnak, a9 királyi tabla vagy Papi házból Fo oskoláknak való helet ki fi- 
regni's faragni.
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A RÉGI EGYETEMI ÉPÜLET AZON RÉSZE, A HOTÁ A SZÉCHÉRYI-ORSZlOOS-KÖNYYTÁR A PÁL08 KOLOSTORBÓL ÁTYITETETT.

rwviTh' rrngena/a

A Öiéchényl ont. könyvtár eleő helyiig ének ataprnjsa.



EPILÓGUS

A nemzeti könyvtár alapításának jelentősége 

Az utókor objektív Ítélete

"... A Széchényi - könyvtár, bár egyelőre kis számban, kenyeret és búvár
kodásra alkalmat adott magyar literátoroknak. Sokkal nevezetesebb azonban az a 
hatása, hogy egy helyen végre az egész magyar irodalom mindenki számára hozzá
férhetővé vált. Mindjárt az álapitáskor elrendelte a király minden uj magyaror
szági nyomtatvány egy példányának a könyvtár számára való beszolgáltatását. 
Walla.szky Conspectusa második kiadásának bírálója.kifogásolta, hogy a megnöve
kedett igényeket már nem elégiti.ki, mert sok könyvhöz nem férhetett hozzá, s 
elegendő együttműködés hiányában nem mutatta meg kéziratát olyanoknak, kik ta
nácsokkal szolgálhattak volna. Az ily hézagokat nálunk mostantól kezdték igazán 
hibáztatni. A lehetőség kötelességgé tette azt, ami eddig lehetetlen volt. Azó
ta jogos keserve mindazoknak, akik vidéken kénytelenek dolgozni: a fővárostól 
távol komoly munkát végezni csak a legsúlyosabb külső akadályoknak áldozatok
kal való legyőzése árán lehet. Azonkívül a Széchényi-könyvtárt maguk az irók 
irodalmi fórumnak, az akadémia ideiglenes pótlójának ismerték el. Mindeneset
re a nemzeti tudományok első hivatalos intézménye volt, s egyedül állhatott iro 
dalmi ügyekben is közvetítőként rendelkezésre."

/WALDAPFEL József: ötven év Buda és Pest 
irodalmi életéből 1780—1830. Budapest,
1935. 157.1./

... és a kortárs szívből jövő érzése

Baróti Szabó Dávid néhány sora, melyet 1803-ban Széchényihez intézett:
"Az országnak Tőled ajándékoztatott nagy könyv-ház meg nem szűnik Tiéd 

lenni: a Te fényes nevedet fogja mindenkoron viselni, és minden haszon,_melly
abból áradand, Teneked mint kútfőnek fog illendő köszönettel tulajdonittatni.

/OSZK Kézirattár, Föl. Hung. 562./
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Források:

Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferenc Bp. 1902, M. Tört.Társ. /Magyar 
történeti életrajzok/

Horvát István: Mindennapi. - - pest-budai naplója 1805-1809. Bp. 1967, 
Tankönyvkiadó.

Kollányi Ferenc: A Magyar Nemzeti Muzeum Széchényi Országos Könyvtára 
1802-1902. Bp. 1902, M.N.M. Széchényi Országos Könyvtára.

A Magyar Nemzeti Muzeum múltja és jelene alapításának századik évfodulója 
alkalmából. Bp. 1902, Hornyánszky.

1802-1977

A Munka Vörös Zászló Érdemrendjét kapta 
a Magyar Nemzeti Múzeum 

és az Országos Széchényi Könyvtár
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