
A SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁR AZ EGYKORI 
PÁLOS KOLOSTORBAN. 

KOLLÁNYI F E R E N C Z T Ő L . 

(Két melléklettel és három hasonmással a szövegben.) 

Széchenyi könyvtára felett Czenken a közvetlen felügyeletet 
mindezideig főleg Tibolth Mihály és mellette, a mennyiben idejét 
nagyon igénybe vette a katalogus-írás munkája, Kilbling udvari 
káplán vitte, azzal a körültekintő, aprólékos gonddal, szakérte
lemmel, mely Tibolthot már a könyvtár létesítése körül is a gróf 
valóságos jobbkezévé avatta. Miután azonban a nagybecsű gyűj
temény most már a nemzet tulajdonába ment át, s rövid idő 
alatt Pestre volt szállítandó, és miután Széchenyi nem volt haj
landó megválni Tibolthtól, elérkezett az ideje annak, hogy az 
újonnan szervezett könyvtárőri állásra új ember neveztessék ki. 

Az állás betöltése nem csekély gondot okozott az alapító 
grófnak. Tudva azt, hogy a könyvtár további sorsa bizonyos 
tekintetben attól is függ, hogy annak vezetője mennyi ügysze
retettel, buzgósággal, lelkesedéssel és jártassággal fogja az intézet 
érdekeit, kivált a kezdet kezdetén, szolgálni, jó ideig kutató szem
mel kereste erre az állásra az egész országban a legalkalmasab
bat, a legarravalóbbat. 

Végre megállapodott egy íróember személyében, a kit nem
csak irodalmi jártassága, nyelvismeretei és hatalmas pártfogói 
ajánlottak, nemcsak bibliográfiai jártassága képesített az állásra, 
hanem a kinek magánkörülményei is legjobban összeegyeztet
hetők voltak azokkal a melléktekintetekkel, a melyeket szintén 
nem akart figyelmen kivül hagyni az intézet vezetéséről való ezen 
gondoskodásában. 

A kiszemelt férfiú Brassói Miller Nándor Jakab volt. Vala-
Magyar Könyvszemle. 1903. I. füzet. 1 
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mivel az ötvenen felül lévő, budai születésű ember, a ki fiatal
ságában Kollár Ádám oldala melleit a bibliográfiával közelebbről 
megismerkedvén, előbb Batthyáni József gróf bibornokprimás 
könyvtárának, otóbb pedig, mint nagyváradi akadémiai tanár, az 
akadémia könyvtárgyííjteményének volt őre. most pedig huszon
négy évi tanárkodás után. a mely idő alatt az irodalom terén is 
előkelő nevet vívott ki magának, nyugalomba vonulva töltötte 
Nagyváradon napjait.J 

A gróf ismeretsége .Millerrel újabb keletű volt, és azzal 
kezdődött, hogy Miller 1800 október 22-én Nagyváradról felke
reste őt soraival. 

1 Tudományos Gyűjtemény. 1&24. é\T. 36. Wurzbach: Biographisches 
Lexikon. XXIII. 824 Szinnyei: Magyar írók, VIII. 1415. 



Kollányi FerencztőJ 3 

Reményli, olvassuk levelében, hogy a gróf nem fogja őt 
vakmerőnek tartani, ha ismeretlen létére magát kegyes jóindula
tába ajánlani merészkedik. Megvallja, már több éven át leghőbb 
kívánsága volt alkalmat lelni arra, hogy tiszteletét tegye azon 
férfiú előtt, a ki nevének hírével mindazokat csodálatos bizalom
mal tölti el, a kiknek lelkét ez időszerűit a hazai dolgokból 
merített gyönyörök foglalkoztatják. Addig is, míg ezt szemé
lyesen teheti, a mellékelt apróságokkal óhajtja hódolatát kife
jezésre juttatni. Tertina professor biztosította őt, hogy min
den tudományos munkát örömmel fogad, vonatkozzék az a 
jogra, történelemre avagy a gazdászatra stb. 0 mindezen tudo
mányszakban dolgozott egykoron. Teljes három évet töltött 
el a bécsi udvari könyvtárban a halhatatlan Kollár oldala mel
lett, 24 éven át pedig Nagyváradon tanította az általános és 
magyar történelmet, és statisztikát. Ezen idő alatt több mun-
kácska jelent meg tollából, legnagyobbrészben Magyarországra 
vonatkozólag, a melyekről Kovachich, Simonchich, Katona, Schwart
ner, Lehoczky és mások is tudomást vettek. Emellett több dol
gozata hever kéziratban, sőt néhány ezek közül már el is kallódott. 
Most, hogy nyugalomba vonult, az írással is felhagyott. Nehogy 
-azonban tunyaságba merülni látszassák, igyekezeteit azok törekvé
seivel óhajtaná összekapcsolni, a kik a magyar név nem múló 
dicsőségére, költséget és fáradságot nem kiméivé, a kéziratok és 
nyomtatványok gyűjtésére szentelik magukat. Miután ilyet ez 
időszerint csak egyet ismer az ország a gróf személyében, néhány 
kéziratát és nyomtatott munkáját megküldi neki. Ha arról érte> 
sül, hogy ezen készsége tetszésével találkozott, gondoskodni fog 
róla, hogy a szekrényeiben őrzött kéziratok jegyzékét kellő 
felhasználás czéljából szintén megkapja. Újból és ismételten 
kéri, hogy ezen váratlanul érkező levelét fogadja jólélekkel. 
Nem hízelkedésből, nem haszonlesésből nyúlt tollához, hanem 
•egyedül a hazaszeretete és az iránta érzett tisztelet ösztönözte 
őt az írásra, a mely oly nagy mértékben él benne, hogy ha 
•esetleg nem lehetne is oly szerencsés, hogy személyesen mutassa 
be hódolatát, a messze távolból sem fog soha megszűnni irányá
ban nagyrabecsüléssel viseltetni.1 

1 Széchényi levéltár. I. kötet. 9. szám, 111. csomag, 56. szám. 
1* 
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Bármennyire igyekezett volna Miller, nem mutathatta volna 
be magát Széchényinél előnyösebben, mint a hogy levelében tette. 
midőn magát nemcsak irodalom- és könyvbarátnak tüntette fel, 
hanem mindjárt a gróf gyűjteményének gyarapításához is hozzá
járult. 

Széchényi 1801 január 10-én Pestről lekötelező szavakban 
köszöni meg levelét. Annál is inkább örül ennek, úgymond, mert 
olyan férfiútól kapta, a ki nagy dicsőséget szerzett nevének történet
írói munkásságával, a mint ezt a könyvtárában őrzött számos könyve 
is bizonyítja. Köszöni a kéziratot és könyvecskét és nagy öröm
mel venné, ha elküldené többi kéziratainak jegyzékét is. Csakis 
a magyar irodalomért lelkesedő férfiak együttes igyekezete hoz
hatja létre az általa tervezett magyar könyvtárt.1 

A benyomás, a mit Miller levele Széchényire gyakorolt, oly 
kedvező volt, hogy a midőn az 1802. év őszén elérkezett az 
ideje annak, hogy a könyvtárőri állást betöltse, éppen nem ide
genkedett e tisztet Millerre bízni, a kit a többi között Eszterházy 
József gróf, a helytarlótanács tagja, és Somogyi János az állam
tanács tagja is a legmelegebben ajánlottak neki. 

A gróf az ősz folyamán Pozsonyban személyesen is talál
kozott Millerrel,2 és előadta neki azokat a feltételeket, a melyek 
mellett hajlandó lenne őt az új országos könyvtár őrévé kine
vezni. Eszerint Miller csak ideiglenesen foglalná el a könyvtárőri 
állást, és kötelezné magát, hogy a mint a gróf gyermekeinek 
nevelői közül valamelyik akár az által, hogy a gyermek elhal. 
akár pedig hogy tanulmányait befejezi, abba a helyzetbe jut. 
hogy a könyvtár vezetését átveheti, önként és készségesen lemond 
állásáról. A gróf viszont Ígéretet tett. hogy kieszközli a helytartó
tanácsnál, miszerint Miller, akár a saját akaratából, akár pedig 
hogy valamelyik nevelőnek átengedje helyét, válik meg állásától, 
újból előbbeni nyugdíjának élvezetéhez jusson. 

Létrejővén ez alapon a kölcsönös megegyezés köztük. 
Széchényi 1802 november végén kinevezi Millert a nemzeti 
könyvtár őrévé, oly módon, hogy deczember hó elsejétől szá-

3 Múzeumi Kézirattár. Quart. Lat. 781. Miller levelezése I. kötet. 186. 1. 
2 Téves azon állítás, hogy Miller »miután megvált nagyváradi tan

székétől, Széchényi Ferenczhez vonult vissza, hol a könyvtár katalógusának 
szerkesztésében közreműködött.« 
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mítva nyugdíja beszüntettetik, és 600 frt évi fizetést és szabad 
lakást kap. Felkéri azonban, hogy az esetleges lemondására vonat
kozó nyilatkozatot foglalja írásba és küldje meg neki. Egyúttal 
kifejezést ad azon reményének, hogy a kinevezést, mely alkalmat 
szolgáltatott neki iránta érzett nagyrabecsülését ez által is tanú
sítani, elfogadja, és mielőbb módot fog neki nyújtani arra, hogy 
a gyűjtemény elszállítása felől vele Pesten tanácskozhassék.1 

Miller 1.802 deezember 11-én Nagyváradon kelt válaszában 
siet kijelenteni, hogy az állást hálásan s örömmel elfogadja, 
-és hogy kötelességének ismeri tisztjétől önként megválni; 
mihelyt ezt a grófi család nevelőinek érdemei a kinevezési okirat 
értelmében tőle megkívánják. Természetesen abban a remény
ben, hogy a gróf eddig élvezett nyugdíját újból kieszközli neki. 
Belátja, hogy kötelessége lenne azonnal Pestre sietni, részint 
hogy a gróf kívánságának eleget tegyen, részint pedig hogy őt a 
könyvtár átszállításának gondjaitól megszabadítsa. Kénytelen azon
ban ügyeinek rendezése czéljából pár napi haladékot kérni. Január 
2-án azonban, tekintet nélkül az időjárás kedvező vagy kedvezőt
len voltára okvetlenül útra kel, hogy tőle telhető serénységgel álljon 
a gróf rendelkezésére és hogy mindenben az ő akaratához szabja 
eljárását, ez által is igazolni kívánván, hogy nem méltatlanra, nem 
hálátlanra és nem is teljesen járatlan egyénre pazarolta jóságát. 
Büszke lévén a gróf által belé helyezett bizalomra, kötelességé
nek tartja minden igyekezetével, erejével, szorgalmával odahatni, 
hogy a várakozásnak megfeleljen. Már mint ifjú is gyönyörűségét 
lelte a magyar irodalomban s mindig az volt legfőbb vágya, 
hogy a király és haza üdvére szentelhesse tevékenységét. Most 
a gróf megnyitotta előtte e munkakört. Sohasem fog megszűnni 
hozzátartozóival együtt hálás lenni ezen kegyes jótéteményért, s 
a késő utókor is olvasni fogja, milyen tisztelője volt ő a Szé
chényi-névnek.2 

Ugyancsak november 30-án nevezte ki Széchényi az orszá
gos könyvtár Írnokává Petravich ígnáczot, a ki 7 éven át volt 
Pál fia mellett nevelő, évi 400 frt fizetéssel és szabad lakással. 

1 Fogalmazvány a Széchényi levéltárban. I. kötet 13. szám. II. csomag 
30. szám. 

8 U. ott. I. kötet, 9. szám, III. csomag, 56. szám. 
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Őneki is megírta, hogy január 4-én Pestre készül, és reményű, 
hogy ekkor már őt is itt láthatja. 

Megköszönvén Petravieh a kinevezést, nem hallgatja el. 
hogy sokkal jobb szerette volna, ha adjunctusi vagy segédőri 
ezímet nyer, de úgy látja, ezt nem sikerült a grófnak a legfel
sőbb helyen keresztül vinnie.1 

Mind a két tisztviselő 1808 január 11-én érkezett meg 
Pestre, a hol Széchényi vendégszerető házában nyertek ideiglenes 
elhelyezést. 

Széchényi a kinevezések megtörténtét 1803 január 17-én 
jelenti be a helytartótanácsnál, kérvén, hogy a két tisztviselő 
íizetése január l-jétől folyósíttassék. A szolgát csak később fogja 
kinevezni, ha segédkezésére már szükség lesz. Miután azonban a 
két tisztviselő még nem foglalhatja el a számukra kijelölt lakást, 
megfelelő lakbért kér nekik. Tudomására hozza a helytartótanácsnak 
azt is, mily feltétellel nevezte ki Millert őrré, és hogy ez esetle
ges visszalépése idejére íéntartotta igényét, előbbeni nyugdíjára. 
Megtévén rendelkezéseit a könyvtárnak Pestre való szállítására 
vonatkozólag, azt kérdezi a helytartótanácstól, vájjon nem kel
lene-e a könyvtári alkalmazottakat mielőtt még a könyvtár átvé
telére elutaznának, felesketni, és a szükséges hivatalbéli utasítá
sokkal ellátni. Végül, miután a könyvtárban csak úgy tartható 
fenn a rend, ha többször tartatik revisio, arra kéri a hely
tartótanácsot, mondja ki, hogy legalább minden harmadik évben 
tartson a könyvtárhoz tartozó dolgok felett revisiót a helytartó
tanácsnak a nádor által erre külön kiküldött tagja, és tegyen 
jelentést, vájjon nem lett-e valami a gyűjteményből elidegenítve. 

A helytartótanács január 21-én tartott ülésében tárgyalás 
alá vévén a gróf felterjesztését, elrendelte, hogy az a (iOO forint. 
a miből Miller 500-at mint nyugalmazott akadémiai tanár. 100-at 
pedig mint könyvrevisor, eddig a tanulmányi alapból húzott, 
beszüntettessék. és 1803 január l-jétől számítva, mint a Szé
chényi országos könyvtár őre, ugyancsak 600 forintot kapjon az 
egyetemi alapból, évi fizetés czímén. Petravich Ignácz irnok pedig 
ugyanilyen czímen 400 forintot. Ezen felül mindaddig, míg termé
szetbeni lakásukat elfoglalhatják. Miller évi 200, Petravich pedig 

1 Széchenyi levéltár. I. kötet 18. szám. I. csomag 23. szám. 
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100 frt lakáspénzt élvezzen. Az eskütételre vonatkozólag akként 
határozott a helytartótanács, hogy mielőtt a tisztviselők a könyv
tár elszállítása czéljából útnak indulnának, tartozzanak a nádori 
kanczelláriában, ennek az igazgatójának, valamint az országos 
levéltár és az egyetemi könyvtár vezetőjének jelenlétében hivatali 
esküt tenni. Külön utasításokat azonban nem tartott szükséges
nek, miután a Széchényi által javaslatba hozott revisio három 
évenkint úgy is meg fog tartatni. Minderről január 25-én értesíti 
a helytartótanács Széchényi grófot.1 

Miller és Petravieh február 6-án dél előtt 11 órakor meg
jelentek a nádori kanczelláriában és az országos levéltár, vala
mint az egyetemi könyvtár képviselőjének jelenlétében letették 
hivatali esküjöket. 

Széchényi február 11-én mond köszönetet a nádornak és« a 
helytartótanácsnak, hogy legutóbbi felterjesztésének minden pont
ját elfogadták. Nincs most már egyéb hátra, mint hogy a könyv
tár tisztviselői a könyvtár átvételére Czenkre küldessenek. Csak 
az a baj, hogy a pálosok egykori épületében a könyvtár részére 
kijelölt helyet még mindig theologiai könyvek foglalják el. Kéri 
tehát, intézkedjék a helytartótanács, hogy a terem mielőbb kiürít
tessék, mert attól lehet tartani, hogy ha az országos könyvtár 
ideszállíttatik, és a gyűjteményeknek még ládákban kell itt hever
niük, valami kár esik a könyvekben és kéziratokban. A mint erre 
nézve intézkedés történik, ő tüstént elküldi Czenkre az őrt és 
az Írnokot, hogy a könyvtárt Pestre szállítsák. 

A helytartótanács nem késett Széchényi óhajtásának eleget 
tenni és február 24-én meghagyta az egyetemi tanácsnak, hogy 
az említett theologiai munkák elszállítása iránt mielőbb intézked
jék. Ez csakhamar foganatosítva is lett, és márczius 22-én a 
terem kulcsait átadták Széchényinek.2 

A gróf márczius hó 14-én, arravaló hivatkozással, hogy a 
könyvtár elszállításánál a szolga közreműködésére is szükség 

1 Országos levéltár. Helytartótanácsi osztály. Protocollum Departa-
menti in Litterario-Politicis. Anno 1803. Széchényi levéltár. I. kötet 13. szám. 
II. csomag 32. szám. 

2 Országos levéltár. Litter. Polit. A. 1803. Nr. 4169. Nr. 12074. Széchényi 
levéltár. I. kötet 13. szám. II. csomaa: 35. szám. 
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lesz, Pavonich Jakabot a szolgai állásra a helytartótanácshoz 
felterjesztette.1 

Ennek alapján a helytartótanács Pavonichot, a ki a mel
lett hogy latinul, magyarul, németül tudott, még a franczia és 
olasz nyelvben is elegendő jártassággal bírt, megerősítette és szá
mára az egyetemi alapból évi 200 frt fizetést és 50 frl. lakbért 
utalványozott. 

A mint márczius 26-án Pavonich letette az esküt, 27-én 
az egész könyvtári személyzet elutazott Czenkre, a könyvtár 
átvételére. 

Széchényi az átadással Tibolthot bízta meg, a ki a tőle 
nyert utasításnak megfelelően leltár mellett akarta a gyűjteményt 
átadni. Miután azonban ez igen sok időt vett volna igénybe, ennél
fogva Miller ajánlatára, kölcsönösen megbízva egymásban, a könyv
tárt a maga teljességében átadták és átvették, a pontos jegyzék 
készítését pedig későbbre halasztották. 

Az elszállítással, a gyűjtemény felállításával járó gondok és 
teendők által túlon-túl igénybe vett tisztviselők azonban később 
sem állították össze az átvételi leltárt, és így máig sem tudjuk 
egész pontosan megmondani, hány darabból állott a könyvtár 
akkor, a midőn Czenkről elszállíttatott. Miller számítása szerint 
a gyűjtemény ekkor 4115 kötet nyomtatványból, 730 kötet kéz
iratból, 102 kötet különféle metszetből, körülbelül 2000 czímerből 
és 40 téka földabroszból állott. Ugy látszik azonban, hogy Miller 
is csak a nyomtatott katalógusnak I—II. kötetét vette számításá
hoz alapul.2 

A gyűjtemény 32 ládában érkezett tengelyen Pestre, és ösz-
szesen 111 mázsát nyomott. Minden mázsa szállítási költsége 
3 frt. 45 krárt tett ki. Az összes költségeket Széchényi fedezte. 

1 Mily körültekintéssel jártak el még a szolga megválasztásában is, 
mutatja az a körülmény, hogy Miller a szolgától nem csupán nyelvismereteket 
kívánt meg, hanem jó írást is, hogy esetleg mint irnok is segédkezhessek-
Szerinte a könyvtári szolgának éppen nem olyan természetű teendó'ket kell 
végeznie, mint a közönséges házi szolgának, hanem olyanfélét, mint a főkor-
mányszékeknél az ajtónállónak. Természetes azonban, hogy elsősorban a könyv
tári helyiséget kell alaposan ismernie. 

2 Múzeumi Kézirattár. Quart. Lat. 63. Miller kéziratgyííjteménye XVII. 
250. Fraknói Széchényi Ferencz életrajzában — tévesen — tetemesen nagyobb
nak mondja a gyűjteményt, a mekkora valósággal csak jóval később lett. 



Magyar Könyvszemle, 1903. 8. lap. 

RIVBTTI PÉTERNEK SZÉCHÉNYI MEGRENDELÉSÉRE KÉSZÍTETT MENNYEZETFESTMÉNYE 
A KÖZPONTI PAPNEVELŐ KÖNYVTÁRTERMÉBEN. 
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a ki a tisztviselők utazását is beleszámítva, összevissza több 
mint 1000 forintot fizetett. 

A mint a ládák megérkeztek, Millernek első dolga volt, 
már a kicsomagolás közben, különválasztani a kötetlen nyom
tatványokat és kéziratokat a kötöttektől. Az előbbieket azután 
kiosztotta a pesti könyvkötők közt, hogy mire József főherczeg 
nádor oroszországi útjáról visszaérkezik, minden szépen rendesen 
bekötve, elhelyezhető legyen. Ez is Széchényi költségére történt 
a ki a kötési munkálatokért 5 könyvkötőnek vagy 2000 forintot 
utalványozott. 

Mialatt a könyvkötési munkálatok folytak, Széchényi meg
bízásából Rivetti Péter milánói származású pesti festőművész 
kifestette a könyvtár czéljaira átengedett teremnek mennyezetét 
a pálosok egykori kolostorában. A festmény központját Magyar
országnak két genius által tartott czímere képezte, a társorszá
gok czímerei és jelvényeitől alkotott keretben. Az egyik genius 
egy tekercset látszott a földre ejteni, melyen ez a felírás volt olvas
ható : »Bibliotheca Hungarica Széchényiano-Regnicolaris«. A fest
mény alá körben a következő 30 kiváló magyar tudós arezképét 
tervezték: Janus Pannoniusét, Werbőczy Istvánét, Oláh Miklósét, 
Forgách Ferenczét. Beythe Andrásét, Sambucus Jánosét, Istvánffy 
Miklósét, Révay Péterét, Pázmány Péterét, Bethlen Farkasét. 
Gyöngyösi Istvánét, Haller Lászlóét, Hevenessy Györgyét, Páriz 
Pápai Ferenczét, Czwittinger Dávidét, Bél Mátyásét, Kerchelich 
Boldizsárét, Faludi Ferenczét, Mádai Dávidét, Baitay Antalét, 
Boskovich Rogerét, Cornides Dánielét, Severini Jánosét, Born 
Ignáczét, Hell Miksáét, Reviczky Károlyét. Weszprémi Istvánét, 
Horváth Jánosét, Raich Jánosét és Pray Györgyét. 

Ezek az arczképek azonban sohasem készültek el, úgy hogy 
a számukra megvont keretek ma is üresen állanak a központi 
papnevelő könyvtári helyiségéül szolgáló terem falán. Olyannyira 
siettek ugyanis az intéző körök, főleg pedig Széchényi és Miller-' 
a terem berendezésével, hogy a mint a művész június 30-án 
elkészült a tulajdonképpeni mennyezetfestménynyel, későbbre 
halasztván az arczképek megfestését, azonnal eltávolították az 
állványokat. 

Július 3-án egy a Széchényi-országos-könyvtár, az egyetemi 
könyvtár tisztviselőiből, valamint több szakértőből és tudósból 
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álló társaság tekintette meg Hivetti munkáját, a melyért Széchényi 
1500 frtot fizetett a művésznek. A festmény általános tetszést 
aratott és az előkelő társaság, élén Schedius Lajossal, az esz
tétika tanárával a pesti egyetemen, a kinek az ítéletére a leg
többet adtak a megjelentek, Őszinte elismeréssel adózott a művészi 
munkának. Július 6-án pedig két főherczeg, idősbb és ifjabb 
Ferdinand, nagyobb katonai kísérettel tekintették meg a festményt 
és ők is a legnagyobb megelégedésüknek adtak kifejezést a látot
tak felett.1 

A mint a magas vendégek befejezték látogatásukat, az egé^z 
könyvtári személyzet még július (>-án hozzálátott a könyvek 
elhelyezéséhez. 

A terem még a pálosok idejéből gyönyörűen faragott könyv
szekrényekkel volt bebutorozva, és a 43 láb magas. 40 láb 
hosszú, és 14 láb széles helyiséget nemcsak alul a földszin
ten, hanem fent a karzaton is köröskörül szekrények tették hasz
nálhatóvá. Ugy a szekrényeket mint a karzatra vezető két csiga
lépcsőt egy pálos szerzetes készítette körülbelül 40 év előtt, 
annyi gonddal és műizléssel, hogy munkája ma is a mflfaragás 
remekének mondható. A terem díszét emelte a különféle fakocz-
kákból alkotott padozat is. 

Ezekbe a diszes könyvszekrényekbe helyezték be most 
Széchényi gyűjteményét. Miután pedig az egyes tudományszakok 
nagyon egyenlőtlenül voltak a könyvtárban képviselve, Miller nem 
tartotta keresztülvihetőnek a szorosan vett tudományszakok sze
rint való osztályozást, hanem a gyűjtemény természetéhez alkal
mazkodva, a következő szakokat állapította meg. Az első csoportot 
képezték azok a hazai és külföldi munkák, a melyek bármely szem
pontból is Magyarországgal foglalkoztak. A második csoportba 
osztattak az oly nyomtatványok, a melyek közvetlenül nem fog
lalkoztak hazánk viszonyaival. A harmadikba olyan nyomtatvá
nyok jöttek, a melyeket magyar, horvát stb. születésű emberek 
írtak ugyan, de nem magyar nyelven és nem Magyarország
ról. A negyedikbe az úgynevezett segédkönyvek, vagyis azok 
a külföldi nagyobb munkák, a melyekben szó van Magyarországról. 

1 Miller kéziratgyűjteménye. XV. 127. 
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I. FERENCZNEK GRÓF SZÉCHENYI FERENCZ ÁLTAL KÉSZÍTTETETT MELLSZOBRA. 

Az ötödik csoportot a rézmetszetek, czí merek, a hatodikat pedig 
a kéziratok alkották.1 

1 Ráth P. Wegweiser durch Pest, 1804. p. 19. A ho\'á maga Miller 
írta meg ezt a leírást 180í január 18-án. 
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Mialattt a könyvtár tisztviselői a gyűjtemény osztályozásá
val és elhelyezésével foglalatoskodtak. Széchényi, egyrészt hogy a 
könyvtárterem fényét még jobban emelje, másrészt pedig hogy ez 
által is kifejezze háláját 1. Ferencz király iránt, a ki ajándékát 
a nemzet részére külön diplomában elfogadta, honfitársai nevében 
szobrot állíttatott a könyvtári helyiségben a felségnek. 

A mellszobor, mely Procopp bécsi szobrásznak a müve volt 
és alabástromból készült, mint egy egykorú feljegyzésben olvas
suk, nagyon jól sikerült, miután I. Ferencz király, értesülvén arról, 
hogy a szobrot a magyarok készíttetik örök emlékezetül, meg
engedte, hogy a művész egy udvari ebéd alatt lerajzolhassa.1 

A talapzatával együtt 7 láb magas szobrot Széchényi a 
bejárattól jobbra lévő 14 láb magas falmélyedésben helyeztette el. 

Millernek úgy a szobor elhelyezése, valamint a reá alkal
mazott és Szerdahelyi György Alajos apátkanonoknak tollából 
származó felirat ellen több mindenféle kifogása volt, a melyeket, 
tekintettel arra, hogy némelyek őt tartották a felirat szerkesztő
jének, szükségesnek tartott írásba is foglalni, annak hangsúlyo
zásával, hogy neki — legnagyobb örömére — mi része sem volt 
az emlékmű létesítése körül. 

Első sorban azt kifogásolta, hogy nem volt kellő arány a 
szobor és a még egyszer oly magas fülke között. Nem tartotta 
továbbá szerencsés gondolatnak, hogy a kőtalapzat nem állott 
szabadon, hanem a falazattal köttetett össze, mert ezáltal oly 
mélyen bent állott a szobor, hogy árnyék esett reá és az arczot 
csakis a jobboldalon lehetett megkülönböztetni. A túlságosan magas 
terem fogyatékos világításában az öntött vasra alkalmazott és 
a márványba kapcsolt félirat is csak nagyon nehezen volt — sze
rinte — kibetűzhető. Egyébiránt a feliratot: »Francisons II. Gaes. 
Aug. Musis. Hungáriáé. Palatio. Tutela. Favore. Donatis. In. Animis. 
Hungaroram. Aeternus. 1803.« szintén nem tartotta megfelelőnek. 
A Caesar. Aug. helyett Rex Apostolicust szeretett volna. A Musis 
szó, úgymond, inkább csak a költőkre vonatkozik. A 13 szóban 
kétszer szerepel Hungáriáé és Hungaroram. Tutela helyett jobb 
lett volna Praesidio. A Favor is helytelen. A felséggel szemben 
jobban hangzanék a Gratia. Nem szép a sok ablativus absolutus 

1 Procopp munkáját Széchényi 1600 írttal díjazta. 
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halmozása sem. Az Aeternus keveset mond, e helyett inkább 
nunquam moriturus vagy semper victurus lett volna irandó.1 

Az elhelyezésen már bajos volt segíteni; a feliraton azonban 
még lehetett volna változtatni. Szécsényi tehát, hogy ebben is 
kedvében járjon Millernek, felkérte őt-, írjon számára néhány fel
iratot, hogy esetleg ezekből válaszszon egy inkább megfelelőt. 
Miller oly készségesen hajolt a gróf kívánságára, hogy július 13-án 
12 feliratmintát küldött neki. 

Miller abban a reményben fogott a könyvtár rendezéséhez. 
és Széchényi is abban a hitben buzgólkodott a könyvtárterem 
pompájának emelésén, hogy augusztus 20-án, a nyári törvény
kezési szünet végén, a gyűjtemény átadható lesz a közhasználat
nak. Azonban minél jobban előrehaladt a könyvtár elrendezésé
nek és osztályozásának munkálata, annál valószínűbbé vált, hogy 
a tervezett határidőre sem az éremgyűjteményt elhelyezni, sem 
az olvasótermet megnyitni nem lesznek képesek. 

Még kevésbé juthattak a könyvtári alkalmazottak az ugyan
ezen épületben számukra kilátásba helyezett, sőt királyilag enge
délyezett, természetbeni lakáshoz. Ennek következtében július első 
napjaiban Miller is, a ki mindezideig a Széchényi grófi pár vendég
szeretetét élvezte, kénytelen volt lakás után nézni. Talált is egyet, 
a mely igaz hogy szűk volt és a mellett drága is, mert 200 frt. 
lakbérére még kénytelen volt 60 frtot ráfizetni, de legalább 
közel volt a könyvtárhoz és Széchényi lakásától sem esett távol. 

Mindennek a kellemetlen késedelemnek a kútforrása azon 
huza-vona volt, a melylyel Bécsben a királyi kúriának a pálosok 
egykori kolostorából való kiköltöztetését és a nagyobb papnevelő
nek az egyetem czéljaira való átengedését hátráltatták. 

Ugyanis, még annak idején, hogy a legfelsőbb elhatározás 
a pálosok kolostorában jelölt ki helyet Széchényi gyűjteményeinek, 
felhívta a helytartótanács az építészeti hivatal igazgatóságát, hogy 
a pálosok épületét alakítsa át oly módon, hogy abban az egye
tem jogi, bölcsészeti és hittudományi kara, valamint az újonnan 
visszaállított központi papnevelő és a Széchényi-könyvtár elhe
lyezhető legyen. Az építészeti hivatal vezetője azonban kimulatta, 
hogy erre a pálosok egykori épülete nem elégséges, ha csak 

1 Miller kéziratgyűjteménye. XV. 123. 
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a pálosok telkén emelt és a magyar kir. kamara kezelése 
alatt álló szemináriumi épület is át nem engedtetik e ezélra. 
Ekkor az ügy elintézése czéljából a helytartótanács azt az aján
latot tette a kamarának, hogy küldessék ki egy vegyes bizottság, 
a mely a részletekkel tüzetesebben foglalkozzék. A kamara elnöké
nek azonban az a megjegyzése volt erre. hogy felsőbb utasítás 
nélkül nem mehet bele a tárgyalásba. Mire a helytartótanács egye
nesen a felséghez fordult és felterjesztésében arra kérte a királyt, 
rendelje el a kamaránál a bizottság megalakítását, öt pedig hatal
mazza fel, hogy a tárgyalások befejeztével a költségvetést és a 
terveket rövid utón áttehesse az építészeti hivatalhoz, azonnali 
végrehajtás czéljából. 

A dolog a magyar királyi udvari kanczellária elé kerülvén, 
ez a vegyes bizottság kiküldését szintén javasolta ugyan, de abban 
már nem értett egyet a helytartótanácscsal, hogy a tárgyalások 
befejeztével, a tervek felterjesztése és jóváhagyása nélkül hala
déktalanul hozzáláthassanak az átalakítási munkálatokhoz, hanem 
azt a javaslatot terjesztette a felség elé, hogy tekintettel az átala
kítással járó tetemes költségekre és arra. hogy a felség már egy
szer rendelkezett a tervek felterjesztése iránt, a költségvetés a 
vegyes bizottság tárgyalási jegyzőkönyvével egyetemben, jóváhagyás 
czéljából, a legfelsőbb helyen bemutattassék. 

A király a kanczellária álláspontjára helyezkedett és 1802 
deczember 8-án utasította a helytartótanácsot és a magyar kir. 
kamarát, hogy a kérdést vegyék tárgyalás alá és a jegyző
könyvet a kidolgozandó tervek és költségvetés kíséretében jóvá
hagyás czéljából terjeszszék eléje.1 

A vegyes bizottság, mely Almássy Pál koronaőr elnöklete 
alatt három helytartótanácsi és ugyanannyi kamarai tanácsosból 
alakult meg, 1803 január 3-án megkezdette tanácskozásait. Mind
járt kezdetben kitűnt, hogy a bizottság tagjai nem értenek egyet 
éppen a legfontosabb kérdésben, hogy 1. i. micsoda alapból, milyen 
költségek fedeztessenek.2 ügy a helytartótanács, mint a kanczellária 
és a kamara hosszú átiratokban védelmezte a maga álláspontját; 
egyik felterjesztés a másikat követte, de megállapodásra jutni 

1 Országos levéltár. Kanczelláriai osztály. A. 1802. Nr. 10301., 10085. 
2 Panier T.: A budapesti m. kir. tudomány-egyetem története. Budapest, 

1880. I. 317. 
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nem tudtak. Ennek természetszerű következménye az lett, hogy a 
kúria kiköltözése és ennek folytán a könyvtári olvasóterem meg
nyitása és az éremgyűjtemény elhelyezése stb. mind elodáztatott. 

Pedig, kivált a helytartótanács tagjai, a lehető legnagyobb 
jóakarattal támogatták mindenben a könyvtár érdekeit. Latinovics 
tanácsos a délutáni órákat minden másodnap a könyvtárban töl
tötte, hogy a munka előrehaladásában gyönyörködjék. Úgyszintén 
gróf Eszterházy is nem egyszer megfordult az épületben, tanakod
ván Millerrel, miként lehetne a szükséges helyiségeket, legalább 
ideiglenesen előteremteni. Miller pedig legalább harminczszor meg
fordult Budán, hogy a döntést szorgalmazza. Mindez nem vezetett 
eredményre. A kiköltöztetés kérdése tökéletesen megrekedt a hiva
talos elintézés kátyúiban és Miller bizonyos önmegadással válaszolta 
a nyár folyamán Széchényi kérdezősködéseire, hogy már reménye 
sincs arra nézve, miszerint a felmerült nehézségek egy év lefor
gása előtt elháríthatok legyenek. 

A szükségesnek mutatkozó kisebb átalakításokat sem lehetett 
ennek következtében a rendes úton eszközöltetni. Széchényi pl. egy 
külön bejáratot szeretett volna a könyvtárba nyittatni, természete
sen a kincstár költségén. Az építészben nem hiányzott volna a 
jóakarat ezt elkészíteni, a helytartótanács több tagja azonban 
abban a véleményben volt, hogy ez is csak késedelmet okozna, 
a mellett hogy a pénzt nem lehetne máshonnan venni, mint az 
egyetemi alapból; ide pedig nem lenne tanácsos fordulni, mert 
könnyen megtörténhetnék, hogy az országos könyvtár ennek révén 
bizonyos függő viszonyba jutna az egyetemmel szemben. Azt 
ajánlották tehát Millernek, vegye rá a grófot, hogy a haza iránt 
való szeretetből vállalja magára ezt a terhet is és fedezze a fel
merülő költségeket a magáéból. Miller, bár kissé szégyenkezve, 
hogy még ilyen dologban is kénytelen áldozatkészségét igénybe 
venni, előadta a nyert tanácsot Széchényinek, azzal igyekezvén 
eljárását némileg ellensúlyozni, hogy értesítette Széchényit miszerint 
azt a nagy lexikont, a minek megvásárlására neki már előbb meg
bízást adott, ő ingyen megszerezte, a mennyiben gróf Haller 
Pál megígérte, hogy legközelebb ajándékul küldi a könyvtárnak a 
munkát. 

így múlt el lassan az 1803. év nyara a távollevő Széchényi 
részéről folytonos türelmetlen kérdezősködés és sürgetés, a könyv-
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táriak részéről pedig nem kevésbbé nyugtalan várakozás és meg
feszített munka között. 

Annál jobban esett a bizonytalanság ezen ideje alatt mind
annyiuknak tapasztalni, hogy Széchényi páratlanul önzetlen elha
tározásának nemesítő, felemelő hatása alatt az egész nemzet meg
mozdult, és mindenki növekvő bizalommal, áldozatkészséggel 
fordul az újonnan alapított intézet felé, mely a nemzeti öntudat, 
a magyar művelődés nagyarányú fejlődésének feltételeit rejtette 
magában. 

Nemcsak abban nyilvánult a hatás, hogy a költők: Bérczy. 
Csokonai, Hannulik, Révai, Szerdahelyi stb. lantjukra vették 
Széchényi nevét, hogy hálás szívvel megcsodálták a mit össze
gyűjtött, jóslélekkel megjövendölték, hogy 

»Míg magyar áll, és míg magyar él csak emitt eme földön. 
Széchényi nagy neve élni fog addig« 

hanem abban a felbuzdulásban is, a mely a nagynevű mágnást 
csak úgy, mint az egyszerű polgárt arra bírta, hogy önkéntes 
adományaival hozzájáruljon a Széchényi által kitűzött hazafias 
czél megvalósításához. 

Még hozzá sem fogtak a könyvtárnak Czenkről való elszál
lításához, az ajándékozások már megkezdődtek az országos könyv
tár javára. 

Ezek közt úgy látszik egy egyszerű iparos járt legelői, 
— legalább tudtunkkal — a ki valóban megható módon adott 
kifejezést áldozatkészségének. A Magyar Hírmondó 1803. évi 
január 21-iki számában ezekkel a szavakkal hozta olvasóinak 
tudomására a jellemző esetet: »Pest Jan. 3-án. Az új esztendő 
nálunk egy kis ajándékban nagy hazafiságnak példáját mutatta. 
Tegnap elméne Gróf Széchényi Ferentz ő Excellentziájához egy 
ide való polgár — Kindi Mátyás Szüts mester ember — és 48 
darab könyvet bemutatván, arra kére, hogy mivel a Hazának 
ajándékozta volt a Fő Méltóságú Gróf tulajdon kintses Bibliothe-
cáját, fogadná el ő tőle ezen kisded ajándékot, és fordítaná önnön 
felséges tzéljára.« 

Az 1803. év tavaszától mind sűrűbben érkeznek az ily aján
dékok a Széchényi-országos-könyviárba. 

Benedekfalvy Kiszely Pál udvari ágens Bécsben, május hóban 
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10 drb. kéziratot küld. P. Simonchich Incze piarista atya, a 
szigeti gymnázium igazgatója, szintén kéziratokat ajánl fel. 

A nyár kezdetén egy ismeretlenül maradni kivánó magas
rangú hölgy tekintélyes számú darabból álló ásványgyüjtemé-
nyét ajándékozta az újonnan alapított könyvtárnak és az idővel 

M a g y a r Orfjcág. 

Pest Jan. 3-dikán.. Az új efztendö nálunk 
egy kis ajándékban nagy hazafiúságnak példáját 
mulatta. Tegnap elméne Gróf Széchényi Ferentz 
ő Excellentziájához egy ide való Polgár, cs 48 
darab könyvet bemutatván, arra kére, hogy 
mivel a' Hazának ajándékozta volt a* FŐ Mél
tóságú Gróf tulajdon kintses Biblióthecáját, fo
gadná el ó tőle ezen kisded ajándékot, és for
dítaná önnön felséges tzéljára. 

Mit nem adna Hazájának illy nemes lelkű 
Hazafi, a' ki tsekély vagyonját olly nagy kéfzség-
gel feláldozta? Ó! városiak, a* tudományoknak, 
és mesterségeknek hív dajkái, ne fzünjetok meg 
a' Hazafiúságból fzármazó ditsőségre, tartós igye
kezettel törekedni. Boldog Haza! meilynek min
den rendbéli fiait egyaránt lelkesíti a' tudomá
nyok fzeretete , és a' józan megvilágosodás egya
ránt gyúllafztja a* Hazafiúságra! 

Azon érdemes Polgár Kindi Mátyás Szüts 
mester ember, kinek az is nagy ditsöségére fzol-
gá l , hogy ajándéka, mind Magyar Orfzágot il
lető válogatott könyvekből á l l , mellyeknek ol
vasásában ifjú korától fogva gyönyörködött. 

KINDI MÁTYÁS ADOMÁNYÁNAK HÍRE A MAGYAR HÍRMONDÓ 
1803. ÉVI JAK. 25-IKI SZÁMÁBAN. 

ezzel egyesítendő Múzeumnak. Özv. Beleznay tábornokné, szüle
tett Podmaniczky bárónő egy régi ezüst billikomot, egy másik 
ismeretlen hölgy két értékes alabástrom szobrot, Haller Pál gróf 
a már említett 68 kötetből álló lexikont ajánlotta fel a könyv
tár czéljaira. 

Magyar Könyvszemle. 190:!. I. füzet. « 
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Nagy Ferencz veszprémi kanonok, Zimány Lajos piarista, 
Szerdahelyi A. György apátkanonok, Klein Sámuel gölnitzi ev. 
prédikátor, Sztojkovics Athanáz, a jenai és göttingai tudós tár
saság tagja, Báthory Gábor pesti ref. prédikátor. P. Csánki 
piarista. Barothi Szabó Dávid, Thessedik Sámuel, a szarvasi gaz
dasági iskola igazgatója, Sethi János Komárom vármegye főor
vosa, Haliczky András a német nyelv és irodalom tanára Pesten, 
Tököly Sabbas kir. tanácsos. Kovács József nagykőrösi ref. pré
dikátor, Simon Mátyás volt pálos szerzetes, pécsi hittanár, Fuchs 
Sámuel lőcsei tanár. Kultsár István. Csokonai Mihály, Benkő 
Ferencz enyedi tanár, Ráth Pál orvos. Fabian József vörös-
berényi ref. prédikátor, Endrődy János tábori lelkész, Révay Miklós. 
Proricz Bazil gör. kath. áldozár, Virág Benedek, lovag Schaff'rath 
Lipót váczi kisprépost-kanonok, P. Jakossich kapisztrán-tartomány-
főnök. Sennovitz eperjesi tanár, Bogsch János pozsonyi tanár. 
Bärnkopf Ignácz esztergomi kanonok. Kazinczy Ferencz, Gotzigh 
Ignácz kassai tanár. Lübeck Károly orvostudor, Muskatirovits 
János ügyvéd és számosan mások, nagyobbrészt saját munkáikkal 
gyarapították a könyvtár anyagát. 

A nem írók közül felemlíthelők Ernszt József kapitány, 
Eggenberger, fíiss István könyvkereskedők. Jobbaházai Dőry Antal 
a konstantinápolyi nagykövetség tagja, Kögl kapitány. Horváth 
Jakab ügyvéd, Vay László lovag, Mahoritz Tóbiás piarista, Henyei 
áldozár, Kalmáríi budai bíró. 

Részint ritkaságuknál fogva, részint más szempontból 
becsesebb munkákat ajándékoztak a könyvtárnak: Eszterházy 
János gróf, Gruber Károly Antal. Skolka András. Petrassevics 
András ügyvéd, Szokolay Dániel ügyvéd. Brettschneider Henrik 
lembergi könyvtárnok, Mártonfi József erdélyi püspök, Justh 
György turóczi alispán, Eszterházy József gróf. Fässer Ferencz, 
pesti sebész és Kiss József pesti szabómester pedig néhány régi 
pénzt ajánlottak fel. 

Természetesen nem hiányozhatott az ajándékozók sorából 
maga az alapító, gróf Széchényi Ferencz sem. a ki ebben az 
esztendőben 702 munkával gazdagította a gyűjteményt. Miller pedig 
() különféle művel gyarapította a vezetése alatt álló intézetet. 

Hogy a közjó érdekében ekként hozott áldozatok annál 
bővebben teremjék gyümölcseiket, Széchényi nem elégedett meg 
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azzal, hogy az ajándékozók neveit beíratta a felajánlott munkákba, 
hogy a könyvtár őre elismervényt állított ki minden egyes ajándé
kozó számára az ajándéknak a könyvtár javára történt átvételé
ről, hanem azt is elrendelte, hogy az ajándékozók neveit, az 
ajándékul adott munkák czímeivel együtt, időrül időre tegyék 
közzé az ő költségén úgy a Bécsben megjelenő magyar újságok
ban, mint a pesti Zeitschriftben.1 

Miller pedig külön felhívásokkal igyekezett a hazafiak buz
galmát ébren tartani. így pl. 1808 október 26-án előadván a 
Zeitschrift von und für Ungern lapjain, hogy miután a czím és 
és névtárak nagyon becses segédeszközei a statisztikának és 
miután az országos könyvtár gyűjteménye e tekintetben szerfelett 
hiányos, felkéri a haza polgárait, keressék elő a birtokukban 
lévő és lakásuk valamelyik zugában heverő schematismusokat 
és közös akarattal járuljanak hozzá a könyvtár gyűjteményének 
kiegészítéséhez.2 

Majd ismét a Budai Krónika megszerzésére tesz ugyan ez 
úton kísérletet, midőn 1803 deczember 20-án, 1804 január 20-án 
pedig másodszor is, a Zeitschriftben felkéri a hazai és külföldi 
irodalombarátokat, hogy Hess Andrásnak 1472-iki budai nyomtat
ványát, melyből meggyőződése szerint több példánynak kell lennie 
úgy Magyarországban, mint a külföldön, küldjék be a Széchényi
országos-könyvtárnak. A mint őt az ár felől értesítik, egy pillana
tig sem fog késni a pénzt megküldeni.3 

Az új intézet iránt való érdeklődésnek kell tulajdonítanunk 
azt is, hogy egy ismeretlen irodalombarát erre a kérdésre: milyen 
fokon áll jelenleg a magyar nyelv és milyen eszközökkel lehetne 
tovább fejleszteni, két pályadíjat tűzött ki, úgy, hogy a legjobb 
dolgozat írója 12, a másodiké pedig 6 aranyat kapjon. A pálya
munkákat 1804 november végére kellett az országos könyvtár 
vezetőjéhez beküldeni, a kinél a pályadíj is letéve volt. Hogy a 
munkakedvet még jobban növelje, Prónai László csanádi főispán az 
első pályadíjat 100, a másodikat pedig 50 forinttal megtoldotta.4 

1 így jelent meg az ajándékozók névsora pl. a Zeitschrift von iind 
für Ungern czímű folyóiratban III. 334. IV. 60. 129. 267. 325. VI. 195. 384. 

2 II. ott. IV. 202. 
» ü. ott. 386. V. 59. 
4 II. ott. V. 51. 385. 

2* 
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Találkoztak azonban az országban olyanok is, a kik nem 
tudták helyeselni azt a törekvést, hogy az ország területéről min
den értékes könyv, műemlék, és ritkaság Pestre szállítiassék 
és a könyvtárban öszpontosítassék. Nem szííkkeblűségből gon
dolkoztak ezek így, hanem túlságos óvatosságból, s nein is az 
ellen volt kifogásuk, hogy mindent egy helyen halmozzanak össze, 
hanem hogy éppen Pesten tegyék ezt. 

Az ilyen aggodalmaskodók közé tartozott pl. (iotzigh Ignácz 
is, kassa-egyházmegyei áldozópap, a történelem, bányajog és 
statisztika tanára a kassai akadémián és egyúttal az akadémiai 
könyvtár őre. a ki olyannyira nagyra tartotta a könyvtár meg
becsülhetetlen értékét, és annyira féltette az itt összegyűjtött dol
gokat, hogy nem látta elegendő biztonságban az ország szivébem 
Pesten. Az ő véleménye szerint —• mint egy 180o deczember 
30-án Millerhez intézett levelében olvassuk — a többi könyvtár-
kifosztása egynek a kedveért nem vezethet jóra. A nemzeti politika 
szempontjából sem tanácsos, hogy az ország összes irodalmi kin
csei egy nyitott városban gyűjtessenek össze. A Korvin- és Bethlen
könyvtárak megsemmisültével egy csapásra és örökre tönkre ment 
mindaz, a mit Magyarországban és Erdélyben e tekintetben becses
nek tartottak. Az országos könyvtár részére Komárom várát kel
lene kijelölni, ha ugyan az még olyan állapotban van, mint volt 
1781-ben. a mikor ő ott járt. Ennek jókarban tartására a Kollo-
nics-féle egyezményből kifolyólag pénz is lenne. A földrengéstől 
sem kellene tartani, ha az épületet Velencze lakosainak példájára 
építenék fel. Egy ily fekvésénél és erődítményeinél fogva egyaránt 
bevehetetlen várba kellene nemcsak a könyveket, hanem a képe
ket, szobrokat és az összes műemlékeket elhelyezni. Ez nemcsak 
a hazaszeretetet gyulasztaná fel a lelkekben, hanem az ellenséget 
is visszariasztaná a rablástól. Óhajtaná, bár ezek az irodalmi
emlékek a magyarokat a hazai nyelv szeretetére lelkesítenék, mert 
a szlávok, ruthének. oláhok annyira terjednek s a magyarokból 
annyian vesztek el a különféle háborúkban, és annyian válnak 
németekké, tolókká, hogy attól lehet tartani, miszerint a magyar-
idegen lesz a saját hazájában.1 

Mialatt a Széchényi-országos-könyvtár ekként — lehet mon-

1 Miller levelezése III. 56. 
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dani — az egész országot foglalkoztatta. Tibolth minden feltűnés 
és zaj nélkül elkészítette a könyvtár katalógusainak I. pótkötetét, 
és az ebbe felvett munkák szákszerinti lajstromát. 

Széchényi az 1803. év márcziusának elején felkérte Engel 
Keresztély Jánost, az erdélyi udvari kanczellária fogalmazóját, több 
külföldi tudós társaság tagját és nem egy tudományos munka ismert 
nevű íróját, a ki 1797 október havában L a czenki könyvtárban 
is dolgozott, mint a grófnak szívesen látott vendége, és a ki a 
katalógus eddig megjelent köteteit a külföldi szaklapokban ismer
tette, hogy irjon ehhez a két új kötethez előszót. 

Engel elvállalta a megbízást és 1808 szeptember havában 
elküldette Széchényinek a nyomtatásban 32 oldalra terjedő előszót. 

Ez voltaképpen nem egyéb, mint Széchényi érdemeinek sorról 
sorra fokozódó magasztalása. 

Engel kiindulva abból, hogy megvetést érdemelnek azok, 
a kik bármennyire gazdagok, hatalmasok és előkelők legyenek is, 
mindig csak saját magukra és családjukra és sohasem a közjóra 
gondolnak, a haza szeretete felett tart bevezetésül elmefuttatást. 

Ez a hazaszeretet létesítette hazánkban legújabban is a 
váezi siketnéma intézetet, a keszthelyi Georgikont a szarvasi 
gazdasági iskolát, a Ludovika-Akadémiát, a Koháry-féle utat, a 
bácsi csatornát, a Teleky-könyvtárt, a Batthyáni-féle csillagászati 
intézetet, a Bruckenthal-gyüjteményt stb. és főleg a Széchényi
országos-könyvtárt, a mely legfényesebb jele az alapító önzetlen 
hazaszeretetének. Mindaz ugyanis, a mi ebben a könyvtárban van, 
az igazi, alapos hazai tudományosság előmozdítására szolgál, nem 
pedig hin dicsekvésre és fiioktatásra. 

Ezután, mint a ki a legkivábóbb német, magyar és erdély
országi könyvtárakat látta, sőt átkutatta, kifejti, hogy bár minden 
könyvtár-alkotás dicséretet érdemel, mégis van ebben is különbség. 

Vannak, a kik csakis a görög és latin klasszikusokat és ezek
nek első vagy díszkiadásait gyűjtik össze Európa minden tájáról. 
A nyelvészet szempontjából pl. nagyon hasznos lehet az egyes kiadá
sok közt összehasonlítást tenni, mégis tagadhatlan, hogy a közhasz
nálat czéljaira elegendő, ha néhány újabb és tökéletesebb kiadásban 
olvashatók e munkák valamely könyvtárban. 

1 Kovachich levelezése XIII. 72. 
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Mások nemcsak egy szakból, hanem az összes tudomány
ágakból vásárolják össze könyveiket. Senki sem mondhatja, hogy 
ez nem dicséretes dolog, és nem alkalmas a tudományok ápolá
sára. De azt is kénytelen bárki beismerni, hogy az ily könyvtár-
létesítése meghaladja egy magános ember erejét. Hiszen mily 
mérhetlen költséget igényelne csak azon jelesebb munkáknak 
összegyűjtése is minden tudományszakból, a melyek a nyomtatás 
feltalálása óta megjelentek! Hol vannak ekkor még az újabban 
oly nagy arányokban szaporodó nyomdatermékek ? Melyik magán
ember képes könyvtárára annyit áldozni, hogy ezeket mind meg
szerezze? Hiszen azt tapasztaljuk, hogy az udvari, egyetemi, vagy 
más ily könyvtárakból is, a melyek első sorban lennének hivatva 
ily módon gyűjteni könyveket, gyakran a legfontosabb, a leghasz
nosabb munkák hiányoznak, vagy pedig, hogy a vásárlásnál 
jóval nagyobb gondot fordítanak az egyik tudományszakra mint 
a másikra, vagy hogy a külföldi tudósok munkái aránytalanul 
nagyobb számban vannak bennük képviselve, mint a hazai íróké, 
vagy hogy a pénzt, a mit a könyvtár gyarapítására kellene fordí
tani, a dologtalan, feles számban alkalmazott őrök és Írnokok 
fizetésére vesztegetik el. 

Találkoznak olyan gyűjtők is, a kik csakis a ritka, vagy a 
díszmunkákat keresik, ezeket szépen beköttetik, látogatóiknak be 
is mutatják, de használatukat a világért meg nem engedik, nehogy 
megrongálódjanak, igaz, hogy ennek is megvan a maga jogosult
sága nycmdászati szempontból, de más tekintetben bizonyára nem 
érdemel nagyobb elismerést. 

Végre olyanok is akadnak a magánkönyvtárak létesítői közt, 
a kik csakis a hazai dolgok gyűjtésére szorítkoznak; azonban bár 
a költséget nem kímélik, a kellő rendszer nélkül, a szükséges 
irodalmi ismeretek híjával járnak el, vagy rendelkeznek ugyan 
a megkívántató anyagi eszközökkel, de azért még sem töre-
kesznek arra, hogy az összes, hazájukra vonatkozó nyomtatvá
nyokat és kéziratokat összegyűjtsék. 

Távol legyen tőle. mondja Engel, hogy ezek közül bármelyi
ket is megszólja; ellenkezőleg, a tudósok nevében köszönetet 
szavaz nekik, hogy hazájuk irodalmi emlékeinek ily módon gond
jukat viselik, mert tapasztalásból tudja, mily becses segédeszközei 
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az irodalomnak még az ily kevésbbé tökéletes és az országban 
elszórt gyűjtemények is. 

Hallgatással mellőzve azokat a szűkkeblű egyéneket, a kik 
hasonlóan az eunuchokhoz, sem maguk nem teremtenek semmit, 
sem pedig másokat nem engednek munkálkodni, s a kik megelég
szenek azzal a tudattal, hogy könyvtáruk van, s mit sem törőd
nek azzal, mennyi haszonnal tudnák azt mások használni, még 
az olyanoknál is, a kik a közjót szem előtt tartják, nem egyszer 
megtörténik, hogy nagy áldozatokkal és fáradsággal létrehozott 
gyűjteményükről haláluk esetére nem gondoskodtak kellően, és 
alig hogy behunyják szemüket, könyvtáruk szétszóródik. 

Máskor ismét olyanok öröklik a gyűjteményt, a kik nem 
ismervén annak értékét, a legdrágább könyveket és kéziratokat 
nyugodt lélekkel engedik tönkre menni. 

Ezeknél bizonynyal bölcsebben cselekszenek azok, a kik 
könyvtárukat hitbizománynyá teszik, s számára a szükséges helyi
ségről, gyarapítására a kellő pénzösszegről és a könyvtárnok díja
zására elegendő alapról gondoskodván, a közhasználatnak kíván
ják átengedni. 

Találkoznak olyan gyűjtők is, a kik könyveiket hivatalbéli 
utódaikra hagyományozzák. Ezt is csak dicsérni lehet, ha a gyűj
temény használhatósága és fentartása felől, minden eshetőség 
számbavételével, kellő gondoskodás történt. Mások ismét valamely 
főiskolával, vagy intézettel kívánják könyvtárukat egyesíteni stb. 

Ezek közül egyik ellen sem lehet kifogást emelni, miután 
mindenkinek szabadságában áll az általa gyűjtött könyveknek a 
közjó czéljaira szolgáló rendeltetését kijelölni. Mindig nagyobb 
érdeme van azonban az olyannak, s ennek következtében nagyobb 
elismerésre is tarthat számot, a ki nagyobb mértékben teszi hasz
nálhatóvá gyűjteményét az irodalom czéljaira. 

Példával élve, előnyösebb egy könyvtár létesítése az oly 
nagyobb városban, a hol az idegen utazók is nagyobb számmal 
fordulnak meg, mint valamely eldugolt fészekben. Az sem mívelne 
kevésbé dicséretes dolgot, a ki könyvtárát valamely fő közlekedési 
vonal mentén lévő, vagy a főváros közelében fekvő falusi 
kastélyban nyitná meg a közönség számára, a hol, kivált a szüne
tek idején, a kutatók mindjárt lakást és ellátást is nyerhetnének. 

Mindenesetre az lenne a fődolog, hogy a tudós világ minél 



2'i A Széchényi országos könyvtár az egykori pálos kolostorban 

könnyebben hozzáférhessen a kéziratokhoz és hogy ne abba 
helyezze valaki büszkeségét, hány kézirata van. hanem hogy 
hány munkát bocsátottak már közre ezek alapján. Sőt érdemes, 
közismert íróknak. írásbeli elismervény mellett, még ki is kellene 
kölcsönözni bizonyos rövidebb időre a ritkább könyveket és kéz
iratokat. 

A Széchényi-országos-könyvtárban minden a haza üdvének 
és a közjónak előmozdítására irányul. Alapítója először is azt a 
bámulatra méltó czélt tűzte ki maga elé, hogy az összes, bármely 
szempontból Magyarországra vonatkozó nyomtatványokat és kéz
iratokat összegyűjti. És így. míg egyrészről a természetrajzi, tör
ténelmi, jogi, földrajzi írók mindazt feltalálják ebben a könyvtár
ban, a mi saját tudományszakukban előttük megjelent, és maguk 
előtt látják nemcsak a forrásokat, a melyekből meríteniök kell. 
hanem azt is. mit kell még feldolgozniok. addig másrészről a 
könyvtár az egész magyar művelődést és irodalmat felölelő örök 
becsű gyfíjteménynyé lelt. 

Ebben a könyvtárban láthatni, hogy nincs tudományszak, a 
melyet a magyar szellem meg ne termékenyített volna. De van 
akárhány, a melyben daczára annak, hogy Magyarországot sok 
időn keresztül emésztették a háború, a pestis és más szerencsét
lenségek csapásai, a magyar név Európaszerte becsületet szerzett 
magának. 

Hogy mily óriási munkát követelt e feladat megoldása, 
mennyi gondot, mily vagyont igényelt ez, csak az tudja kellően 
méltányolni, a ki maga is foglalkozott könyvgyűjtéssel. Be kell 
ismerni, hogy egyedül Széchényi volt erre képes, a kinek nem
csak egész egyénisége, hajlamai, lángoló hazaszeretete, hanem élet
viszonyai is lehetővé tették a nagyszabású vállalat végrehajtását. 

De belátta a nagynevű alapító azt is, hogy gyűjteménye 
csak az által válik közhasználatúvá, ha kiadja annak nyomtatott 
katalógusát. így jött létre a hiányt pótló munka, és pedig 
mindjárt betűrendben s szakok szerint feldolgozva. 

Mindennél nagyobb érdemet szerzett azonban a jeles gróf 
hazája körül az által, hogy gyűjteményét az országnak ajándé
kozta és az ország fővárosában akarta a közönség számára hozzá
férhetővé tenni. Egyedül azt a jogot kötötte ki magának és utó
dainak, hogy a könyvtár őrét s Írnokát a család nevelői közül 
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kinevezhessék. Ezen mély bölcsességgel eszközölt fentartás azt 
fogja eredményezni, hogy egyrészről a Széchényi-országos-könyv
tár élén mindig az elméleti és gyakorlati tudományokban egyaránt 
jártas egyén fog állani, másrészt pedig a Széchényi-nemzetség is 
mindig kiváló embereket fog felmutathatni, mert nevelésükkel olya
nok foglalkoznak, a kik az oly jeles könyvtárőri állásra óhajtanak 
kijelöltetni. 

Végül megtetézi a gróf érdemeit még azzal is. hogy kiadja 
a katalógus pótköteteit, a melyeket remélhetőleg követni fognak 
a kéziratok, régipénzek stb. lajstromai. 

Vájjon nem kell-e e nagy férfiút — kérdezi Engel befejező 
soraiban — mint a hazaszeretet példaképét magunk elé állítani ? 
S miután ő kitér a dicsőitések elől. nem kell-e nekünk nyilváno
san is megmutatnunk, mily nagyra tartjuk őt? Ha mi hallgatni 
fogunk, zavarba hoznak bennünket a külföldiek. Hiszen ismeretes, 
hogyan ítélték meg a katalógust Németországban. S hihetetlen, 
mily szokatlan dicsérettel szólanak erről a külföld tudósai magán
leveleikben. Az sem titok, mennyi magasztalással fogadta a kata
lógus megjelenését a pétervári akadémia. Azt is tudja mindenki, 
hogy a göttingai tudós társaság elismerése fejében tiszteletbeli 
tagjává választotta meg a grófot. Az idegenek szinte irigylik őt 
tőlünk. Hát még ha úgy ismernék őt, mint a hogy mi ismerjük. 
Ha látnák, mennyire rokonszenvez az írókkal, mily nagyra becsüli 
őket, mily méltányos irányukban, s mily nagylelkűséget tanúsít 
támogatásukban stb. 

Ily áradazó szavakkal mutatta be Engel a közönségnek a 
katalógus első pótkötetét, mely az 1803. év őszén került ki sajtó 
alól. Ez is két részből állott, mint a megelőző kötetek. Az első 
betűrendi sorban, a második szakok szerint csoportosítva sorolta 
fel a könyvtár újabb gyarapodásait.1 

A szaklapok ezúttal is dicsérettel emlékeztek meg az egész 
munkáról. Kiemelik, hogy a gazdag tartalom messze felülhaladja 

1 Az első rész czíme: Catalogi Bibliothecae Hungaricae-Szécbényiano-
Regnicolaris Supplementum I. Scriptores Hungaros et Rerura Hungaricarum 
Typis Editos complectens A—Z. Posonii, Typis Belnayanis, 1803. 8° 2 + 
XXXIII 4-646 + 2. A másodiké: Index Alter Libros Bibliothecae Hungaricae 
Széchényiano-Regnicolaris Supplemento I. comprehensos in scientiarum ordines 
distributos exhibens. Posonii, Typis Belnaianis, 1803. 8o 211 -f- 4. 
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az irodalom munkásainak várakozásai. Ilyen hatalmas gyarapodás 
alig 2—S év alatt, a legjobb bizonyítéka annak az áldozatkész
ségnek, a melylyel az alapító müvét tökéletesbíteni kívánja. 

A szerkesztésben is ugyanazon kiválóságokat méltatják, mint 
az előbbeni kötetekben. Mindazonáltal az egyik ismertető kifogá
solta, hogy pl. az egyes kiválóbb személyiségek tiszteletére írt 
verseket és beszédeket nem szerzőik, hanem az illető előkelőségek 
nevei alatt vették fel a munkába. E mellett a nyomdai kiállítást 
sem találta elegendő tisztának és hibátlannak. Sőt az L. S. jegyű 
ismertetőnek még Engel előszavára is van észrevétele. Óhajtandó 
lett volna — írja — hogy az irodalmi munkásságával annyira 
túlhalmozott érdemes tanár az előszó megírásánál az előadás for
májára is annyi időt és nyugalmat szentelhetett volna, mint a 
mennyire fontosnak ítélte az egész ügyet magát.1 

A katalógus pótköteteit Széchenyi ismét több száz példány
ban küldette meg a hatóságoknak, az egyházi és világi urak
nak az írók s tudósoknak. A gróf nem csupán figyelmet kivánt 
tanúsítani irányukban a könyv megküldésével, hanem inkább 
azt szerette volna elérni, hogy a kinek olyan könyv van birtoká
ban, a melyet a katalógus nem említ fel, azt tulajdonosa küldje 
be a Széchényi-országos-könyvi árba. Nem is csalatkozott remé
nyében. Mindnyájan a legnagyobb érdeklődéssel fordultak a nem
zeti intézet felé és »mindenki különös nyereségének tartotta 
— mint az egyik hazafi levelében kifejezi magát — ha a nagy
érdemű nemzeti könyvtár dísze nevelésére valamiben eszközül 
szolgálhat.« S bizonyára többen is elmondhatták volna magukról, 
amit egy irodalombarát levelében olvasunk, »hogy mindenkoron 
az forog előtte, bárcsak ő is valamiben annak a könyvtárnak avagy 
csak kevésben is tehetsége s környülállási szerént szaporítását mun
kálkodó tagja, lehetne.« a 

De a mi még az ily nyilatkozatoknál is ékesen szólóbban 
hirdette a hazafias buzgalmat, az azon körülmény volt, hogy nagy
uraink, íróink, a társadalom egyházi és világi tagjai szakadatlan 
egymásutánban küldték be ajándékaikat a könyvtárba. 

Ezek közül a következőket emelhetjük ki. Glosius Dániel 

' Zeitschrift von und für Ungern. 1803. IV. 174. 1804. V. 108. 
2 Széchényi levéltár. I. kötet, 9. szám. Hí. csomag, 56. szám. 
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ülnök Kollinovics Gábor egy kéziratát, Muskatirovics János pesti 
tanácsos szintén egy kéziratot s ezenfelül két szerb nyelven írt 
munkáját küldötte be. Fiala Ferencz szakolczai polgármester. 
Kalmárffy Ignácz budai bíró szintén kéziratokat ajánlottak fel. 
Dellevaux Fülöp kamarai tanácsos Rákóczy György korabeli 
zászlót, a sárospataki kollégium több becses XVÍ. és XVII. szá
zadbeli nyomtatványt, Demjén Antal pesti tanár a Magyar Hír
mondó és Magyar Kurir több évfolyamát, Schmidt György tanár 
20 családi czímert, Jordánszky Elek magyar-szölgyémi plébános 
schematisinusokat, Szalay Péter a helytartótanács hivatalnoka egy 
magyar nyelvű Herbáriumot, Lehoczky András ülnök több mun
káját, Miller 14 kötet kéziratot, Berzeviczy Gergely, Schlachta 
Ferencz, Nitray Mátyás, Rubinyi Péter hasonlóképpen kéziratokat, 
Almásy Antal helytartótanácsi titkár régipénzeket ajándékoztak. 

Czuppon György szombathelyi theologiai tanár, Schuster 
János orvos, Virág Benedek, Révai Miklós, Nitsch Dániel sáros
pataki tanár, Plachy András turócz-szent-márloni evangélikus 
prédikátor, Kozma Gergely unitárius lelkész Erdélyben és mások. 
saját munkáikkal gyarapították a gyűjteményt. 

Palsovits Antal szobi plébános, Gsergheő Ferencz bírósági 
jegyző, Sebastianovich Imre ügyvéd, Nagy Ferencz sárospataki 
tanár, Senovitz Mátyás eperjesi, Skolka András mezőberényi lako
sok több ritka apró nyomtatványt és egyéb könyveket gyűjtöttek. 

Mátyási József úgy a saját, mint megboldogult atyjának 
Jánosnak 20 kötetre terjedő iratait a könyvtárnak adományozta. 
Zsolnay Ferencz veszprémi nagyprépost az elhalt Bayzáfh József 
veszprémi püspök arczképét, gróf G alán thai Fekete Ferencz pedig 
atyjának arczképét és egy berakott asztalt adott. Latinovich János 
helytartótanácsi tanácsos a birtokában lévő illymyelvű könyve
ket ajándékozta oda, sőt ezeket az egész ország területén össze
vásárolta, hogy az összes illyr nyomtatványok meg legyenek az 
országos könyvtárban. 

Szerdahelyi György Alajos, kir. tanácsos, apátkanonok az 
egykoron Nagyszombatban létezett úgynevezett katechetikai könyv
tárnak 181 darabból álló maradványát adta a Széchényi-orszá
gos-könyvtárba mint letéteményt. Engel Keresztély pedig több 
Moldva- és Oláhország történetére vonatkozó becses kéziratot 
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ajánlott fel. S még számosan, a kiknek nevét hosszadalmas lenne 
mind felsorolni.1 

Midőn József főherczeg-nádor 1803 november havában vissza
érkezett oroszországi útjából, bár az olvasóterem és az éremtár 
elhelyezésére szolgáló helyiség kérdése még mindig függőben volt, 
nem akarták a könyvtár megnyitását tovább halasztani. Ha már 
nem lehetett a becses gyűjteményt a kulatók számára hasz
nálhatóvá tenni, legalább azt óhajtották elérni, hogy az érdeklődő 
közönség szabadon gyönyörködhessék a nemzeti kincsekben. 

180;5 deczember 10-én megjelent József nádor az intézet
ben és azt ünnepélyesen megnyitotta a látogatók előtt. 

Tiszteletére ott volt a hétszemélyes tábla ülnökeinek tár
saságában az alapító gróf is. a ki ez alkalommal mutatta be a 
nádornak a katalógus első pótkötetét, valamint Somogy vármegyé
nek általa készíttetett térképét. Miller pedig ugyanakkor a régi 
nagyváradi nyomda történetéről írt értekezését ajánlotta fel a 
könyvtár védnökének. 

Az előkelő társaság örömteljes elragadtatással állott meg 
a terem bejárójánál s vette szemügyre a hatalmas helyiséget, a 
gyönyörű bútorzatot, a szép rendben elhelyezett könyveket és 
kéziratokat. 

A belépővel szemben, a három ablak közt két magas és 
széles szekrény állott kéziratokkal. A jobboldalon, az ablak mel
lett egy harmadikban kizárólag eredeti oklevelek voltak. A bal
oldali ablak mellett lévő szekrényben őriztettek a legritkább 
nyomtatványok. 

A jobboldali csigalépcső mellett álló szekrény a becses met-
szetgyüjteményt foglalta magában. A baloldali lépcső mellett lévő 
szekrényben voltak az osztrák uralkodóház idején a törökkel 
vívott csatákra és az Ausztriára vonatkozó munkák. 

A két lépcső és az ajtó közé helyezett két nagy szekrény
ben a hazai történelemre, jogra, statisztikára stb. vonatkozó nyom
tatványok voltak felállítva. 

Az egész termet körülfutó karzati szekrényekbe szintén köny
vek voltak beosztva. És pedig a három ablak közti szekrényekben 
a segédkönyvek. A baloldali három osztályra osztott szekrényben a 

1 Zeitschrift von und für Ungern. 1804. VI. 195. 
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magyarnyelvű nyomtatványok, a jobbra eső szekrényben pedig a 
magyar, horvát stb. származású írók által kiadott, de nem Magyar
országra vonatkozó munkák állottak. 

A jobboldali lépcső mellett lévő szekrényben a magyar iro
dalomtörténetre vonatkozó munkák, a mellelte álló szekrényben 
pedig a különféle életrajzok nyertek helyet. 

Az emeleti szobába nyiló ajtó mellett álló szekrény egyik 
részébe a magyar szerzőktől irt természetrajzi és természet
tudományi, másik részébe pedig a magyar nyelvtudományi mun
kák és különféle szótárak kerültek. Végül fent, az ajtótól balra, 
a névtárak, schematismusok állottak. 

A karzatról egy oldalszobába jutott a látogató, a melyben 
különféle képek. Széchenyi György és Pál, Bajzálh József, Maj
láth József, Zichy Károly, Eszterházy József és mások arczképei 
voltak láthatók. Ezt a szobát a tisztviselők nyáron át irodául 
használták.1 

A könyvtár állománya, Miller számításai szerint, daczára a 
naponkinti növekedésnek, még mindig nem érte el a nyomtat
ványoknál az 5000, a kéziratoknál a 800 darabot. 

Valóban nem sok. Főleg ha arra gondolunk, hogy a gyűj
temény hivatva lett volna az egész magyar tudományosság és 
irodalom termékeit magában foglalni. De ez legalább a szó leg
szorosabb értelmében a mienk volt. Egészen nemzeti, kizárólag 
magyar. És éppen azért megbecsülhetlen értékű. 

A nádor és kísérete a legnagyobb megelégedéssel távoztak 
az intézetből. De bizonyos meghatottságot nem tudtak leküzdeni, 
íme maguk előtt látták a piczi mustármagot. Vájjon sikerül-e 
ennek oly terebélyes fává növekednie, hogy lombozata alá össze 
lehessen gyűjteni mindazt, a mit a magyar tudomány, a magyar 
irodalom, a magyar művészet már alkotott és még alkotni fog? 
A mit a kegyelet, vagy a szerencsés véletlen a mull emlékeiből 
számunkra megőrzött? A mil a természet pazar kézzel szétszórt az 
egész országban ? Hogy aztán innen áradjon szét a tudásnak, a 
hasznos ismereteknek termékenyítő fénye, a nemzeti öntudatnak 
lelkesítő melege! 

A nádor reménykedve tekintett a jövőbe; bízott a nemzet 

1 Miller kéziratgyűjteménye XVIII. 130. 
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áldozatkészségében. Széchényi pedig bízott még ezenfelül a nádor
ban is. 

A gróf már a nyáron megállapította, hogy sem a nyom
dászok, sem pedig a szerzők nem vettek tudomást a királyi dip
loma azon intézkedéséről, hogy minden nyomtatványból küldje
nek be egy példányt a Széchényi-országos-könyvtárba. 

Midőn tehát 1801 február 12-én benyújtotta a katalógus 
Ï. pótkötetét a helytartótanácshoz, felhasználta az alkalmat, hogy e 
mulasztás ellen orvoslást kérjen. Előadta, hogy a felség 1802 
november 20-iki legfelsőbb elhatározásával a többi közt azt is 
kegyesen engedélyezni méltóztatott. 1. hogy ő a katalógus pót
köteteit kiadhassa és 2. hogy a szerzők az összes Magyarország
ban megjelent sajtótermékekből tartozzanak egy példányt az 
országos könyvtárba beküldeni. Ennek megfelelően ő az újonnan 
megjelent katalógus pótköteteit 2 példányban már beküldte a 
bécsi és pesti egyetemi könyvtáraknak. A köteles példányok bekül
dését az erre kötelezettek azonban mindezideig ügyszólván teljesen 
elhanyagolták. Arra kéri tehát a helytartótanácsot, intézkedjék, hogy 
a szerzők és kiadók mulasztása ne csak a múltra nézve pótoltas-
sék. hanem a legfelsőbb rendelet a jövőben is pontosan teljesít
tessék, hogy az alig létrejött országos gyűjtemény a királyi kincs
tár, vagy országos pénztár minden megterheltetése nélkül gya
rapodjék és tartassék fenn. 

Széchényi egyúttal mellékelni kívánta azon nyomtatványok 
kimutatását is. a melyek a királyi diploma kibocsátása után jelen
tek meg; mindazonáltal ettől a nádor kiváló jóakaratára való 
tekintetből elállott.2 

A helytartótanács a lehető leggyorsabban elintézte a gróf 
beadványát és már 28-án a következő rendeletet intézte az összes 
hatóságokhoz. Miután a már közhírré tett azon legfelsőbb intézke
dés, hogy minden nyomdatermékből négy példány küldessék fel 
a helytartótanácshoz oly czélból, hogy kettőt a legfelsőbb helyre 
lehessen felterjeszteni, kettőt pedig a pesti egyetemi könyvtár és 
a Széchényi-országos-könyvtár kapjon meg, nem lett pontosan 
teljesítve, ezen királyi intézkedést újból hirdessék ki és annak 
lelkiismeretes betartását szigorúan ellenőrizzék. 

a Széchenyi levéltár. I. kötet, 18. szám. II. csomag, 1-3. szám. 
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Erre vonatkozólag a következő utasítások tartandók szem 
előtt. 1. A négy köteles példány beküldése a nyomdászt terheli, 
legyen az illető nyomtatvány a saját munkája, vagy másé. A szerző 
mindazáltal tartozik ellenőrizni, hogy a nyomdász eleget tegyen 
ebbeli kötelezettségének. 2. Köteles példánynak tekintendő minden 
nyomtatvány, tekintet nélkül terjedelmére, a tárgyra, a melylyel 
írója foglalkozik, a nyelvre, a melyen megjelent. 3. A négy példány 
a helytartótanácshoz küldendő fel; és pedig az egyetemi nyomda 
igazgatója közvetlenül, a többi nyomdák pedig a tankerületi igaz
gatók útján, a revisor által, eszközöljék a felküldést. 4. A mikor 
a revisor a kéziratot a sajtó alá bocsátva aláírja, egyúttal ezt is 
jegyezze rá: nyomtathaló azon kötelezettséggel, hogy a négy 
köteles példány felküldessék. Úgyszintén azt is tartozik ellenőrizni, 
hogy a nyomdák teljesítik-e ezt. 5. A tankerületi igazgatók az egyes 
akadémiák és gynmasi unióknál alkalmazott revisoraiktól kapják 
kézhez a köteles példányokat, a melyeket azután alkalomadtán 
lehető költségkíméléssel küldjenek fel a helytartótanácshoz.1 

Sajnos, a helytartótanácsi rendeletnek sem lett meg az óhaj
tott eredménye. A szerzők a nyomdászokra, ezek viszont az írókra 
hárították a beküldés kötelezettségét, és így a könyvtár ezentúl is 
rendszerint elesett a nyomtatványoktól. Még maga az egyetemi 
nyomda sem képezett e tekintetben kivételt. Sem pedig a pozsonyi 
Landerer-czég. 

Azonban Miller azt tapasztalta, hogy nem csupán a nyom
dák és szerzők részéről történtek mulasztások. Kövi, sárospataki 
tanár pl. beküldötte a helytartótanácsnak Elementa .Iuris Hunga-
rici czímű munkájának 4 példányát. Az egyetemi könyvtár meg 
is kapta a saját példányát. A Széchényi-országos-könyvlár azon
ban nem. A mire akkor jöttek rá, a mikor Kövi egy izben a 
könyvtárban a saját munkáját kereste. 

Nagy baj volt az is, hogy a külföldön megjelent magyar 
vonatkozású munkák megszerzésére nézve sem történt semmiféle 
intézkedés. Az alapító életében nem is volt erre szükség, mert ő 
mindent megtett, hogy az intézet ezekhez hozzájusson. De mi lesz 
az ő halálával? És mi lesz a metszet-gyíijteménynyel? Ki fogja 

1 Országos levéltár. Helytartótanácsi osztály. Litt. Polit. A. 1804. Nr. 
4383. Fous. 13. Pos. 17. 
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az irodai, a posta-költségeket viselni, ki fog a könyvek és kéz
iratok bekötéséről gondoskodni, a mi eddig szintén Széchényi 
számláját terhelte! És ki fogja a hiányokat pótolni? A még 
hiányzó nyomtatványokat, okleveleket, kéziratokat megszerezni ? 

Miller, a ki sokat töprengett e nehézségek megoldásán, csak 
a legutóbbira nézve tudott annyit mondani, hogy valóban kivá-
natos lenne, ha Teleki László a Cornides-gyüjteményből, Jankovieh 
Miklós pedig a sajátjából átengedné az országos könyvtárnak 
mindazt, a mi itt még hiányzik.1 De vájjon elegendő volt-e ezt 
óhajtani ? A mikor ennek megvalósulására a legparányibb kilátás 
sem nyílott ? 

De ezek még csak a kisebb bajok, gondok közé tartoztak. 
Voltak nagyobbak is. Mint valami sötét rém közeledett a könyv
tár felé a bizonytalan jövőből egy idő óta annak a lehetősége, 
hogy a pálosok kolostorából, talán már a legközelebbi jövőben, 
ki kell költöznie. 

Említettük, hogy a pálos kolostor átalakítása ügyében kikül
dött vegyes bizottság a költségek kérdésében nem tudott meg
állapodásra jutni. Végre a felség 180;í novemberben hozzájárul! 
a helytartótanács és kanczellária azon javaslatához, hogy csakis 
a szeminárium átalakításának költségeit viselje az egyetemi alap. 
és sürgetőleg meghagyta, hogy a központi papnevelő még az 
1804/5, tanév kezdetén megnyittassék. 

Kikkor a helytartótanács felszólítására az országos építészeti 
hivatal az 1801. év nyarán két tervet készített a Széchényi-orszá-
gos-könyvtárra vonatkozólag. 

Az egyik terv szerint a könyvtár részére új épület lett volna 
emelendő, az egyetemi könyvtár szomszédságában. Az emeleten 
egy sarokszobában a könyvtár, a középsőben az olvasóterem, a 
harmadikban pedig a természetrajzi gyűjtemény lett volna elhe
lyezve. A földszinti helyiségekben pedig a könyvtár őre, írnoka 
és szolgája nyert volna lakást. A másik terv szerint a könyvtár 
megmaradt volna továbbra is a pálos kolostorban, és itt nyert 
volna még néhány helyiséget. 

A helytartótanács tekintettel arra. hogy ezen második terv-

1 -Miller kéziratgyűjteménye. XVIII. 140. 
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ben az iránt is történt gondoskodás, miszerint a központi pap
nevelő növendékei más lépcsőn járjanak be az épületbe, mint a 
könyvtár látogatói, tekintettel továbbá arra, hogy az alapító haza
fias buzgósága nem csak őfelségének alabástromból készült mell
szobrát, hanem a főherczeg-nádor arezképét is elhelyezte a 
teremben, a mennyezetet a saját költségén kifestette, továbbá, 
hogy az itt lévő könyvszekrényeket sem lehet máshol használni, 
és tekintettel főleg arra, hogy mig az első terv keresztülvitele 
40,000, addig a másiké csak 5000 frt. költséget igényelne, 1804 
szeptember 25-én azt hozta javaslatba a felségnél, hogy a máso
dik tervezet végrehajtását elrendelni méltóztassék.1 

A felség mielőtt végleg határozott volna, úgy intézkedett, 
hogy a tervekre nézve adjon véleményt a központi papnevelő 
újonnan kinevezett kormányzója és ez mielőbb terjesztessék 
fel hozzá.2 

Bärnkopf Ignácz esztergomi kanonok, czímzetes püspök és 
a papnevelő új rektora abban a véleményben volt, hogy a Szé
chényi-országos-könyvtárt nem lehet a szemináriummal egy épü
letben hagyni, és hogy csakis abban az esetben lehet a növendé
keket a szükséges létszámban nevelni, ha a könyvtár az épületből 
kiköltözik.3 

A helytartótanács 1805 márczius 5-iki felterjesztésében a 
következő megjegyzéseket tette Bärnkopf véleményére. 

A nélkül, hogy ez által a növendékek felett szükségszerűen 
gyakorlandó felügyelet valamiben hátrányt szenvedne, a cselédség 
helyiségeit, a papneveidei könyvtárt, a ruhatárt stb. bátran átle
hetne tenni a szomszédos épületbe. Azt ajánlja tehát a hely
tartótanács őfelségének, maradjon meg a Széchényi-országos
könyvtár ezentúl is a számára kijelölt helyen. Annál is inkább, 
mert a központi papnevelőt teljesen el lehet különíteni a könyv
tártól, és el lehetne kerülni akár az új könyvtárépület létesítésével 
járó kiadásokat, akár pedig az átköltöztetéssel járó nehézségeket, 
0 felségének nagylelkűsége nem fogja engedni, hogy ezen nagy
becsű ajándék, a melyhez hasonlóban az ország még soha sem 

1 Országos levéltár. Litt. Polit. A. 1804. Nr. 23176. 
* ÍJ. ott. Kanczelláriai osztály. A. 1805. Nr. 2462. 
3 U. ott. Litt. Polit. A. 1805. Nr. 20508. 

Magyar Könyvszemle. 1903. I. füzet. 3 
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részesült, alig hogy elhelyeztetett, már is máshová zavartassék. 
Ez bizonyára közszomorúságot keltene az országban, annál is 
inkább, mert a felség oly kiváló tetszésnyilvánítással fogadta, 
oly nagylelkűséggel vette védelmébe, midőn részére helyet jelölt 
ki. a honnan a legelkerülhetetlenebb és legsürgetőbb kényszer 
nélkül nem kellene elmozdítani. Kivált amidőn azt sem lehet 
figyelmen kivül hagyni, hogy az alapító, bizva a hely állandósá
gában, nem csekély pénz-összeget fordított a helyiség díszítésére, 
a mit máshol alkalmazni nem lehet. 

Ha azonban a könyvtárnak mégis ki kellene mozdulnia jelen
legi helyéről, úgy az épületnek azon részében, ahová az egyetem
nek kellene jönnie, néhány helyiség, mind a négy emeleten 
a Széchényi-országos-könyvtár czéljaira engedtessék át. Ez esetben 
a két alsó emeleten a könyvtári személyzet nyerne lakást, a két 
legfelsőben pedig, a padozat áttörésével egygyé alakíttatván át, 
a gyűjtemény helyeztetnék el, még pedig az egyetemi alap terhére, 
miután nem lehet méltányosan azt kívánni, hogy az alapító 
másodízben is költekezzék a könyvtár helyiségeire. Természetes, 
hogy ezen tervbe vett helyiség teljes berendezéséig a könyvtár 
előbbi helyén megmaradna.1 

Széchényi, vagy mert nem nagyon bízott már a dolog ked
vező elintézésében, vagy mert minden eshetőséggel számolni akart, 
még mielőtt a helytartótanács felterjesztése elintézést nyert volna, 
megbízta Millert, keressen Pesten vagy Budán oly kincstári épü
letet, a melyben a könyvtár elhelyezhető lenne. 

Miller Pesten a legszorgosabb utánjárás daczára sem talált 
alkalmasnak Ígérkező házat. Több szerencsével járt Budán. A hely
tartótanács elnökségének házában lett volna egy nagy terem, 
mely üresen állott s a melyhez külön lépcső is vezetett. Ide nem
csak a könyvtárt, hanem az éremgyűjteményt is el lehetett volna 
helyezni. Alkalmasnak mutatkozott úgy a könyvtár, valamint a 
nádor által felállítani szándékolt múzeum és a tisztviselői kar 
befogadására az az épület is, a melyben a gymnasium volt. 
A gymnasiumot, át lehetett volna telepíteni abba a földszinti épü
letbe, a melyben az elemi iskolák voltak, s a melynek falai 
bátran elbírtak volna még akár két emeletet is. Esetleg megfelelt 

1 Országos levéltár. Kanczelláriai osztály. A. 1805. Nr. 3331. 
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volna a czélnak a raktárai használt ferencziek-temploma is. Vagy 
akár a karmeliták kolostorában is lehetett volna helyet találni 
& könyvtár részére, a hol a katonai parancsnokság jóval több 
helyiséget tartott lefoglalva, mint a mennyire szüksége volt. 

Miller előadván ezt a grófnak, szükségesnek látta felkérni, 
foglaltassa le ezen helyiségek valamelyikét a könyvtár részére, 
mert Bärnkopf a napokban is úgy nyilatkozott előtte, hogy kény
telen lesz az udvarhoz folyamodványt benyújtani, miszerint a könyv
tár eddigi helyisége a papnevelő czéljaira engedtessék át, és 
azt is szeretné, ha november l-jétől fogva már zárva lenne a 
Széehényi-országos-köny vtár.2 

8 Széchenyi levéltár. I. kötet, 9. szám. III. csomag, 5G. szám. 
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