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Európában a nemzeti államok kialakulása mindenütt életre hívta azokat az
országos gyűjteményeket, melyeknek feladata a nemzeti nyelv és kultúra írott,
nyomtatott és tárgyi alkotásainak összegyűjtése, megőrzése és az újabb nemzedékek
számára való továbbörökítése volt. Míg Nyugat-Európában e nemzeti
gyűjtemények általában a királyok és fejedelmek udvari könyvtáraiból szervesen
fejlődtek ki, addig Közép- és Kelet-Európában társadalmi vagy magán-
kezdeményezések nyomán jöttek létre. Magyarország virágzó középkori kultúráját
a másfél évszázados török uralom nagyrészt elpusztította, a neves reneszánsz
uralkodó, Mátyás király (1458-1490) világhírű könyvtárát, a Corvinát szétszórta,
egyes darabjait elhurcolta. A török hódítás megosztotta az országot, többször vált a
Kárpát-medence hadműveleti területté. Ennek ellenére a protestáns, majd az újjá-
szerveződő katolikus egyház jól működő iskolai rendszert hozott létre. A patrónus
nemesi családok és a gyarapodó polgárság fenntartotta a könyvek és tárgyak
gyűjtése iránti igényt. Az európai szellemi áramlatok befogadástörténetében a 17.
század elejéig naprakészség, majd ettől kezdve folyamatos megkésettség mutatható
ki. A Habsburg uralom alatt újraegyesült ország protestáns intézményrendszere sok
kárt szenvedett, de az új katolikus intézmények pótolták a művelődésben
keletkezett űrt. A század végén egy felvilágosodott gondolkodású arisztokrata, gróf
Széchényi Ferenc (1754-1820) vállalta magára a feladatot, hogy saját anyagi erejére
támaszkodva, a magyar könyveket itthon és külföldön felkutassa, szerves
gyűjteménnyé egyesítse, anyagát katalógusokban közreadja és az egész
gyűjteményt 1802-ben, egy felállítandó nemzeti könyvtár alapjául szánva, a
nemzetnek adományozza.

Magyarország a 18. században a Habsburg birodalom része volt, Ausztria
császára egyben a magyar király is. Bár létezett külön magyar országgyűlés a rendi
felépítésű, regionális szervezetekre, a vármegyékre alapozottan, az országot mégis
egységes birodalmi elvek alapján, Bécsből központilag kormányozták. Egy új,
országos intézmény létrehozása tehát csak Bécs engedélyével és az uralkodó
legfelsőbb jóváhagyásával volt lehetséges. Ezért intézett Széchényi Ferenc 1802
márciusában Ferenc császárhoz és magyar királyhoz ún. felségfolyamodványt,
melyben leírta könyvtár-alapítási szándékát és ehhez az uralkodó jóváhagyását
kérte. E lépését bonyolult adminisztratív eljárás követte: a bécsi Magyar Kancellária
kikérte a Budán székelő Magyar Helytartótanács véleményét, majd ennek pártoló
állásfoglalása után kialakította saját álláspontját. Az így előkészített ügy került előbb
az uralkodó titkos tanácsadó testülete, az Államtanács, majd végül az uralkodó elé.
Ferenc király 1802. június 23-án hozta meg kedvező határozatát. Erről a
Kancellária július 2-án értesítette Széchényi Ferencet, egyben felszólítva őt az
ajándékozó, illetve alapító okirat elkészítésére. Széchényi Ferenc az alapító oklevelet
november 25-én írta alá és nyújtotta be a Kancelláriához, amit az uralkodó már
másnap, 1802. november 26-án aláírt. E napot tekintjük a magyar Nemzeti
Könyvtár és Múzeum alapítása dátumának.

* Magyar Országos Levéltár, N 35 Archívum Regni, Ladula A. Museum Nationale Nr.l.
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Az alapító oklevélben Széchényi Ferenc kinyilvánította, hogy Magyarországra
vonatkozó nyomtatott művekből, kéziratokból, térképekből, metszetekből és
pénzérmékből álló magángyűjteményét „édes hazámnak és a közösségnek hasznára
és javára mindörökre és visszavonhatatlanul adományozom". Úgy rendelkezett,
hogy a könyvtárat az ország nádorának fennhatósága alatt az ország kormányzati
székhelyén kell elhelyezni és a folyamatos gyarapodás erdekében kötelespéldány
joggal felruházni. A maga számára csak azt kötötte ki, hogy a gyűjteményt, míg él,
gyarapíthassa és katalógusait folyamatosan kiadhassa. Továbbá magának és
utódainak fenntartotta a könyvtári személyzet kijelölésének jogát is, a tényleges
kinevezést a könyvtár mindenkori főhatóságának engedve át.

Ebben az alapító okiratban lényegében mindaz benne van, ami egy nemzeti
könyvtárat ma is jellemez: a több dokumentum-fajtára kiterjedő nemzeti
vonatkozású gyűjtemény léte, a közösség javára szolgáló használata, a nyomdai
kötelespéldány beszolgáltatással biztosított folyamatos gyarapítás és az új
beszerzések nyomtatott formában való folyamatos közzététele, mai
megfogalmazásban a nemzeti bibliográfia kiadása.

Jogi szempontból vizsgálva az alapító okiratot, világosan kitűnik, hogy itt nem
„császári és királyi", tehát állami intézményről van szó, hanem magánkezdemé-
nyezésből kiinduló, alapítványi jellegű intézményről. Az alapító a magyar
„nemzetnek" adományozza könyvtárát és nem az államnak, mivel közjogilag önálló
magyar állam nem létezik. Az alapítványi jellegből következően a könyvtár a
továbbiakban nem is kapott rendszeres állami pénzügyi ellátást, személyzetét az
alapító levélben foglaltaknak megfelelően a pesti magyar egyetem pénzügyi
alapjából fedezték. Később a könyvtár egyéb szükségleteit a magyar rendeknek az
országgyűléseken hozott pénzügyi felajánlásai fedezték, tehát a könyvtárat a 19.
század első felében ténylegesen is a magyar társadalom, a megajándékozott magyar
nemzet tartotta fenn.

A Bécsben kiállított alapító oklevél külső megjelenési formájában is előkelő és
ünnepélyes. Alakjára nézve lapozható könyv, anyaga pergamen, mérete 33,5 x 26
cm, terjedelme hét fólió, kötése vörös bársony. A pergamenlapok vastag sodrott
aranyzsinórral vannak összekötve; a gerinc menten alul kivezetett zsinór végén 9,5
cm átmérőjű korong alakú sárgaréz tok függ, benne Ferenc császár egyesített
címerét ábrázoló vörös viaszpecséttel. Az okirat két példányban, latin nyelven
készült, egyik példánya a könyvtárba, a másik a Széchényi család levéltárába került.
Az oklevél utolsó lapján az udvari kancelláriai levéltár igazgatójának feljegyzése
igazolja, hogy az oklevél szövege bejegyzést nyert a kancellária oklevélmásolati
könyvébe, az ún. Királyi Könyvekbe.

Az alapító oklevéllel Széchényi Ferenc magánkönyvtárából létrejött
Magyarország Nemzeti Könyvtára, és a Nemzeti Múzeum. Az új intézmény
ünnepélyes felavatására 1803. december 10-én került sor.

A könyvtár főhatósága képviselőjének, József nádornak kezdeményezésére a
magyar országgyűlés 1808-ban külön törvényt hozott a Magyar Nemzeti Múzeum
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alapításáról Magyarország történeti, régészeti és természeti tárgyainak gyűjtésére
és őrzésére. A törvény a Széchényi Könyvtárat a Magyar Nemzeti Múzeum
szervezeti keretébe illesztette, megszüntetve ezzel a könyvtár önállóságát. Az új
intézmény továbbra is megőrizte alapítványi jellegét, mely csak 1867 után, az
Osztrák-Magyar Monarchia megalakulásával változott meg. Az új dualista
államszövetség keretében Magyarországon létrejöttek a polgári állam struktúrái s a
Magyar Nemzeti Múzeum is megkapta az államilag fenntartott intézmény státusát.
A Széchényi családnak az alapító oklevélben biztosított jogai közül a személyzet,
elsősorban a könyvtár vezetőjének kijelölési joga maradt fenn legtovább, egészen a
19. század vegéig, bár ekkor már inkább csak formálisan. A könyvtár csak 1949-ben
vált ki a Magyar Nemzeti Múzeum szervezeti keretéből és nyerte vissza intézményi
önállóságát. Az 1846-ban elfoglalt közös épületből azonban csak 1985-ben
költözhetett új, önálló otthonába: a második világháború után romjaiból újra
helyreállított Budavári Palotába. A magyar királyok egykori székhelyén, ahol
valamikor Mátyás király könyvtára állt, működik most az Országos Széchényi
Könyvtár, a Magyar Nemzeti Könyvtár, mely 2002-ben ünnepli alapításának 200
éves évfordulóját.

Somkuti Gabriella
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In Europa führte die Entstehung der Nationalstaaten überall zur Schaffung von
nationalen Bibliotheken und Museen, deren Aufgabe darin bestand, die
verschiedenen Reliquien die geschriebenen und gedruckten Werke der nationalen
Sprache und Kultur zu sammeln, zu bewahren und auf die jüngeren Generationen
zu vererben. Während in Westeuropa diese Nationalbibliotheken und Museen in
der Regel aus den Hofbibliotheken und verschiedenen Sammlungen der Könige
und Fürsten auf dem Wege einer organischen Entwicklung zustande gekommen
sind, entstanden sie in Mittel- und Osteuropa durch gesellschaftliche oder private
Initiativen. Die florierende mittelalterliche Kultur Ungarns wurde durch die
anderthalb Jahrhunderte andauernde Türkenherrschaft zum größten Teil
vernichtet, die weltberühmte Bibliothek des namhaften Renaissance-Herrschers,
König Matthias (1458-1490), die Corvina, zerstreut und die einzelnen Stücke
verschleppt. Die türkische Besatzung verteilte das Land, das Karpatenbecken
wurde des öfteren zum Kriegsschauplatz. Trotz dessen rief die protestantische wie
auch die sich neu organisierende katholische Kirche ein gut funktionierendes
Schulsystem ins Leben. In der adeligen Gönnerfamilien und im Kreise des an
Bedeutung gewinnenden Bürgertums lebte der Anspruch an Bücher- und Raritäten
sammeln weiter. Solange es in der Rezeption der europäischen Geistesströmungen
bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts eine Gleichzeitigkeit, dagegen nachher eine
dauernde Verspätung nachzuweisen ist. Das protestantische Institutionssystem des
unter den Habsburgern wiedervereinigten Landes erlitt zahlreiche Schäden, aber
die neuen katholischen Institutionen füllten dann die dadurch entstandenen
Lücken der Funktionstüchtigkeit. Gegen Ende des Jahrhunderts übernahm ein
aufgeklärter Aristokrat, Graf Ferenc Széchényi (1754-1820), die Aufgabe,
gestützt auf die eigene Finanzkraft, im In- und Ausland die ungarischen Bücher zu
recherchieren, zu einer einheitlichen Sammlung zu entwickeln, das Material in
Katalogen zu veröffentlichen und die vollständige Sammlung im Jahre 1802, als
Grundlage einer aufzustellenden Nationalbibliothek gedacht, der Nation zu stiften.

Ungarn bildete im 18. Jahrhundert einen Teil des Habsburgerreiches, der
österreichische Kaiser war gleichzeitig auch der ungarische König. Es gab zwar
einen ungarischen Reichständetag, auf die ständisch strukturierten regionalen
Organisationen, die sg. Komitate aufbauend, aber das Land wurde aufgrund der
einheitlichen Prinzipien des Reiches von Wien aus zentral regiert. Die Schaffung
einer neuen, landesweiten Institution war also nur mit der Genehmigung Wiens
und der obersten Zustimmung des Herrschers möglich. Deshalb richtete Ferenc
Széchényi im März 1802 ein sg. Majestätsgesuch an Kaiser Franz gleichzeitig auch
ungarischer König -, in dem er seine Absicht zur Gründung einer Bibliothek
beschrieb und um die Zustimmung des Königs bat. Auf diesen Schritt folgte ein
kompliziertes administratives Verfahren: die Ungarische Hofkanzlei in Wien bat
um die Meinung des Ungarischen Statthaltereis mit Sitz in Buda, und nach dessen
unterstützender Stellungnahme bildete sie den eigenen Standpunkt heraus. Die auf
diese Art und Weise vorbereitete Sache kam dann erst vor den geheimen Beirat des
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am 23. Juni 1802 seinen zustimmenden Beschluss. Die Hofkanzlei setzte Ferenc
Széchényi am 2. Juli darüber in Kenntnis. Ferenc Széchényi unterschrieb am 25.
November die Gründungsurkunde* und legte diese der Hof kanzlei vor, worauf die
Urkunde dann vom König schon am nächsten Tag, am 26. November
unterzeichnet wurde. Wir betrachten diesen Tag als das Gründungsdatum der
Nationalbibliothek und des Nationalmuseums.

In der Gründungsurkunde erklärte Ferenc Széchényi, dass er seine aus
gedruckten Werken, Handschriften, Landkarten, Schnitten und Münzen
bestehende private Sammlung „zugunsten und zum Vorteil meines geliebten
Vaterlandes und der Gemeinschaft für immer und unwiderruflich stifte." Er
verfügte, dass die Bibliothek unter der Hoheit des Palatins im Regierungssitz des
Landes untergebracht werden und ihr zur kontinuierlichen Bestandscrweiterung
ein Recht auf Pflichtexemplare verliehen werden muss. Für sich selbst formulierte
er nur die Bedingung, die Sammlung zu Lebzeiten erweitern und die Kataloge
ständig herausgeben zu dürfen. Darüber hinaus behielt er für sich selbst und seine
Nachkommen auch das Recht vor, das Bibliothekspersonal festzulegen, wobei er
die tatsächliche Ernennung der jeweiligen Aufsichtsbehörde der Bibliothek
überließ.

In dieser Gründungsurkunde steht im Wesentlichen all das, was eine Nati-
onalbibliothek und Nationalmuseum auch heute noch charakterisiert: die Existenz
einer Sammlung mit nationalem Bezug, die mehrere Arten von Dokumenten
umfasst, die Benutzung zugunsten der Gemeinschaft, die durch Pflichtexemplare
der Druckereien gesicherte kontinuierliche Bestandserweiterung und die
Publikation von Neubeschaffungen in gedruckter Form, also in zeitgemäßer
Formulierung: die Herausgabe einer nationalen Bibliographie.

Wenn man die Gründungsurkunde aus juristischer Sicht prüft, stellt es sich klar
heraus, dass es sich hier nicht zu Form, also in zeitgemäßer Formulierung: die
Herausgabe einer nationalen Bibliographie eine „kaiserliche und königliche", also
staatliche Institution handelt, sondern um eine, die aus einer Privatinitiative
hervorging und einen Stiftungscharakter trägt. Der Gründer stiftet seine Bibliothek
für die ungarische „Nation" und nicht dem Staat, da im öffentlich-rechtlichen Sinne
kein selbständiger ungarischer Staat existiert. Als Konsequenz des
Stiftungscharakters wurden der Bibliothek danach auch keine regelmäßigen
staatlichen Zuschüsse zugeteilt, die Personalkosten wurden im Sinne der
Gründungsurkunde aus dem Finanzfonds der ungarischen Universität in Pest
getragen. Später wurden die sonstigen Bedürfnisse der Bibliothek aus den
freiwilligen finanziellen Verpflichtungen der Stände, die sie an den Ständetagen
eingingen, gedeckt, d.h. die Bibliothek wurde in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts auch tatsächlich von der ungarischen Gesellschaft, von der
beschenkten ungarischen Nation getragen.

Die in Wien herausgegebene Gründungsurkunde ist auch in ihrer äußeren
Erscheinungsform vornehm und feierlich. Von der Form her ist es ein Buch, in dem

* Ungarisches Staatsarchiv, Budapest N 35 Archivum Regni, Ladula A. Museum Nationale Nr.l.

** Széchényi Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, Nr.l.
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geblättert werden kann, das Material ist Pergament, das Format 33,5 cm X 26 cm,
der Umfang sieben Folios, der Einband aus rotem Samt. Die Pergamentblätter sind
mit einer dicken, gedrehten goldenen Schnur aneinander gebunden; am Ende der
am Rücken entlang unten herausgeführten Schnur befindet sich eine
Messingscheibe als Gehäuse mit einem Durchmesser von 9,5 cm, mit einem roten
Wachssiegel darin, das das vereinigte Wappen des Kaisers Franz darstellt. Die
Urkunde wurde in zwei Exemplaren auf Lateinisch verfasst, das eine kam in die
Bibliothek, das andere ins Archiv der Familie Széchényi. Auf dem letzten Blatt der
Urkunde bestätigt der Eintrag des Direktors des Archivs der Hofskanzlei, dass der
Wortlaut der Urkunde ins Buch der Urkundenabschriften der Kanzlei, in die sg.
Königlichen Bücher eingeschrieben wurde.

Mit der Gründungsurkunde entstand aus der privaten Bibliothek von Ferenc
Széchényi die Nationalbibliothek und das Nationalmuseum Ungarns. Zur
feierlichen Einweihung der Institution kam es am 10. Dezember 1803.

Auf Initiative der Aufsichtsbehörde der Bibliothek, des Palatins Josef
verabschiedete der ungarische Reichstag im Jahre 1808 ein Gesetz über das
Ungarische Nationalmuseum zur Sammlung und Bewahrung der Objekte Cer
Geschichte, der Archäologie und der Natur Ungarns. Das Gesetz wies die
Széchényi Bibliothek in den strukturellen Rahmen des Ungarischen
Nationalmuseums, womit die Eigenständigkeit der Bibliothek aufgehoben wurde.
Die neue Institution bewahrte auch weiterhin ihren Stiftungscharakter, was sich
erst nach 1867 mit der Gründung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
geändert hat. Im Rahmen des neuen, dualistischen Staatenbundes entstanden in
Ungarn die Strukturen des bürgerlichen Staates und auch das Ungarische
Nationalmuseum erhielt den Status einer Institution in staatlicher Trägerschaft.
Von den in der Gründungsurkunde zugesicherten Rechten der Familie Széchényi
blieb das Recht zur Festlegung des Personals, insbesondere des Leiters der
Bibliothek am längsten bestehen, bis Ende des 19. Jahrhunderts, aber um diese
Zeit eher formal. Die Bibliothek trat erst 1949 aus dem organisatorischen Rahmen
des Ungarischen Nationalmuseums heraus und gewann ihre institutionelle
Selbständigkeit zurück. Sie konnte aber aus dem im Jahre 1846 in Betrieb
genommenen gemeinsamen Gebäude erst 1985 in ihr neues, selbständiges Haus
umziehen, in den Palast in der Budaer Burg, der aus den Trümmern des 2.
Weltkrieges wiederhergestellt wurde. Im ehemaligen Sitz der ungarischen Könige,
wo irgendwann die Bibliothek des Königs Matthias stand, befindet sich jetzt die
Széchényi Nationalbibliothek, die Nationalbibliothek Ungarns, die im Jahr 2002
das 200-jährige Jubiläum ihrer Gründung feiert.

Gabriella Somkuti
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Confirmatio Caesarea litterarum fundationis Bibliothecae

Nos Franciscus Secundus Dei Gratia Electus Romanorum Imperator, Semper
Augustus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae
etc. Rex Apostolicus; Archidux Austriae; Dux Burgundiae, et Lotharingiae;
Magnus dux Hetruriae; Magnus Princeps Transylvaniae; Dux Mediolani, Mantuae,
Parmae etc. Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis etc. etc.

Memoriae commendamus tenore Praesentium significantes quibus expedit
Universis. Quod fidelis noster nobis sincere Dilectus Spectabilis ac Magnificus
Comes Franciscus Szécsényi de Sárvári-Felső-Vidék I. Ordinis Regio Neapolitani
Sancti Januarii Eques, Camerarius et actualis noster intimus Status Consiliarius, per
Regnum nostrum Hungariae Cubiculariorum nostrorum Regalium Magister,
Comitatus Simeghiensis supremus Comes, nec non Tabulae nostrae Septemviralis
Assessor Die vigesima quinta Novembris anni labentis infrascripti in Archiducali
Civitate nostra Vienna Austriae certam super consecrata coram fideli nostro nobis
dilecto Egregio Josepho Lanyi, I. Ordinis Sancti Stephani Regis Apostolici Parvae
Crucis Equite, Consiliario nostro Aulico, et ad Cancellariam nostram Regiam
Hungarico-Aulicam Referendario, qua per Nos specialiter eatenus exmisso, pro
Usu Rcgni nostri Hungariae deserviente propria sua Bibliotheca, reliquisque eo
spectantibus Collectionibus, celebraverit, Sigilloque et Subscriptione sua
roboraverit, ac fine Repositionis ad Archivum Cancellariae nostrae Hungarico
Aulicae exhibuerit Donationalem fassionem; supplicando, quatenus Nos desuper
Consensum nostrum Regium clementer elargiri, Eidemque Comiti in authentico
Documento extradare dignaremur; Cuius quidem Donationalis fassionis Tenor
sequitur in hunc modum:

Postquam Sua Caesareo Regia Apostolica Majestas erga humillimas meas pre-
ces non tantum clementer admittere, ut Bibliothecam partim ex impressis, partim e
manuscriptis Operibus consistentem, Collectiones item Nummorum, Mapparum
geographicarum, Iconumque, atque Insignium, Res Hungaricas quocunque
demum sub rcspectu concernentium, aut cum his nexum habentium, quas plurium
Annorum decursu multis curis sollicitudine, et profusis notabilibus impensis
comparaveram, carae Patriae, in cujus sinu occasionem et modum omnia haec
conquirendi nactus sum, ac publicae Utilitati, quam semper anhelavi, anheloque
consecrare possim; verum etiam propositas per me in supplice meo Libello
Conditiones benignissime acceptando specialiter indulgere dignata sit, ut
Custodem hujus Bibliothecae cum Cancellista et famulo e fundo Universitatis
Regiae projectato per Consilium Regium Locumtenentiale Salario providendos,
vita mea durante denominare valeam; Hinc ego praeattactam supellectilem meam
Litterariam parte quidem ex aliqua impresso iam Cathalogo provisam; alia vero sui
parte Indicibus in Instrumento Resignatorio cum interventu exmittendorum
Regiae Universitatis Individuorum conficiendo circumscribendam carae meae
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Patriac et publicae Utilitati ac Commodo in perpetuum atque irrevocabiliter dono,
trado ac resigno, nullum Jus, nullamve Juris Proprietatem in dictam supellectilem
Litterariam mihi, Successoribusque meis reservando; sequentibus nihilominus per
Suam Majestatem Sacratissimam uti supra attactum est, jam alioqui clementer
acceptatis et ratihabitis sub Conditionibus:

Primo ut mihi intcgrum sit, Collectioncs has, donec vixero propriis impensis
augerc, et pro eo ac licuerit ad perfectum Statum perducere;

Secundo, liberum ad haec mihi sit omnia Opera, quae nova accessissent
quotannis per impressa in mille Exemplaribus edenda Supplementa, propriis meis
sumptibus divulgare. Et cum alioqui Auctores c singulo neo edito opere unum

. Exemplar Regiae Bibliothecae transmittere obligentur, is etiam qui Bibliothccae
hujus Regiae Custos futurus est, obstrictus sit, idmodi neo editorum Operam
Exemplaria quo haec etiam imprcsso Cathalogo inserantur, mecum communicare,
idque eo fine, ut hoc pacto Cathalogus non tantum Accessione veterum Operum, in
quorum Comparationem ego omne studium, et impensas conferre satagam, verum
etiam iis Operibus, quae nova Typis vulgata fuerint (e quibus ipsi operum Auctores
deinceps sempcr huic ctiam Bibliothecae Regni unum Exemplar mittcre debeant)
auctus ad plenam perducatur Consistentiam.

Tertio, Institutum isthoc nunc quidem directe a Sua Regia Scrcnitate Archiduce
Domino Regni Palatino, in futura autem Tempora (quae Deus in longam Annorum
seriem removere velit) a temporanco Palatinali Officio, vacantc autem hac
Dignitate, a Rcgio Locumtcnentiali Consilio Hungarico pcndeat, ut ita Instituto
huic non tantum major cxistimatio ac Progressus concilietur, vcrum id ipsum ea
etiam ratione instraatur, ut pro co, ac Majcstati Suae Sacratissimac benigne visum
fuerit, in communem, qui praestituto fini respondeat usum constabiliatur.

Quarto, licet aptissimus Musaeo huic Regni locus, ipsum Regiae Universitatis
Bibliothecae Pestiensis Aedificium esset; hae nihilominus, quas Patriae consecro
Collectiones, cum iis, quae in Regia Bibliotheca Universitatis actu prostant
nunquam commisceantur, aut uniantur; ut adeo, si Scientiarum Universitatem
Pestino alium aliquem in Locum transferri contingeret, Musaeum isthoc Rcgni eo
scmper in Loco consistere debeat ubi ipsum Dirigens Dicasterium Regni Sedem
obtinucrit.

Quinto, clara ac viva etiam num majorum meorum singularis in Rcgem et Pat-
riam studii exempla quemadmodum mc etiam ut eorum vestigiis insisterem
excitarunt, ita ut posteri ctiam mei ad Imitationem Antenatorum suorum incitentur
sequens Inscriptio in Palatio Bibliothecae hujus Regni, exmisso baptismali mco
nomine affigatur: Francisco II. Caesare Augusto Hungariae Rege Josepho
Archiduce Domino Austriae Proregc Bibliotheca Hungarica Familiae Comitum
Szecscnyi Patriac Sacrata AnnoMDCCCII.

Sexto, ad Casum enasciturae Officii Custodis nationalis hujus Musaei vacantiae
mihi, meisque dircctis in horam autem Dcffectu collateralibus etiam
Descendentibus Jus et Facultatem rescrvo, ut et ego, et dicti mei Descendentes,
illi videlicet, qui occasione enatae Vacantiae maximum in Regno munus obibunt,
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aut jam gesserant, pro Officio Custodis et accedente jam clementissimo Regio
Annutu Cancellistae etiam et famuli ac una Calefactoris tres obeundo huic munio
aptos viros catholicae Religionis, potissimum autem eos, qui in educandis Prolibus
meis aut Descendentium meorum de familia mea insigniter meriti essent sive hi
Ecclesiastici, sive Saeculares fuerint, candidare, et altissimae Denominationi Regiae
substernere possim, meique supradicti valeant. Quodsi autem tempore enate
idmodi Vacantiae nullus meorum directorum aut collateralium Descendentium in
publico Servitio constitueretur, aut jam prius publicum Officium gessisset, eum in
Casum Jus Individua pro Custodis, Cancellistae et Calefactoris Officio candidandi
soli Dirigenti Regni Dicasterio delatum volo, ea tamen expressa cum Cautela, ut in
Candidatione hoc etiam in Casu praecipua eorum habeatur Ratio, qui educandis
Descendentibus meis se impenderent, aut impendissent.

Septimo, cum translatae per me in carae meae Patriae usum Collectiones alioqui
semper eo in Loco asservandae sint, ubi ipsum Dirigens Regni Dicasterium
residebit, nationale hoc Musaeum proprium semper Custodem, Cancellistam, et
Calefactorem sub Inspectione tamen Bibliothecarii Universitatis futurum habere
debebit, neque unquam unus idemque Custos Bibliothecae Universitatis, et hujus
Musaei Regni esse poterit. Caeterum idem hic Custos e Rationibus per me in
supplice meo Libello deductis, et per Majestatem Suam Sacratissimam clementer
probatis; Salarium suum altissimo Nutu ejectandum, ex Universitatis Regiae
hungaricae fundo percipiet. Atque haec sunt, quae in carae mihi Patriae
Emolumentum sponte ac benevole conferre me posse, honori et Solatio mihi duco,
petendo: ut hae meae fassionales, et Donationis Litterae Tabulario excelsae
Cancellariae Regiae Hungarico Aulicae inferantur, eaedemque pro mei,
meorumque Successorum Directione ac Securitate duplici in Exemplo in forma
Consensualium Regiarum ac Privilegii, cujus Exemplar unum in sepefata
Bibliotheca Nationali, aliud vero in Archivo meo reponetur, expediantur.

Dabam Viennae 25a Novembris 1802.
Comes Franciscus Széchényi m. p.

(L.S.)

Nos itaque humillima supplicatione nostrae, quo suprafacta Majestati benigne
exaudita, et admissa, praeinsertam Donationalem fassionem authenticc celebratam
benigne confirmando, eidemque Consensum nostrum Regium clargiendo, eandem
praesentibus Litteris nostris de Verbo ad Verbum sine Diminutione et Augmento
aliquali insertam et inscriptam, Eidem Comiti Francisco Szécsényi, et Ipsius Regni
nostri futura pro Cautela necessariam sub secreto Sigillo nostro, quo ut Rex
Hungariae Apostolicus utimur extradandam duximus, et concedendam.

Datum in Archiducali Civitate nostra Vienna Austriae Die vigesima sexta
Mensis Novembris Anno Domini millesimo octigentesimo secundo; Regnorum
nostrorum Romani, Hungariae item Bohemiae et reliquorum Anno undecimo.
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Franciscus m. p.

Comes Carolus Pálffym. p. Paulus Szlávym. p.

Protocollatum in Libro Regio lae Classis, quod testatum redditur per
Secretarium Aulicum et Archivi Directorem

Ludovicum de Jászvitz m. p.
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,.Mi Második Ferenc Istennek kegyelméből mindenkor felséges választott római
császár, Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország és
Szlavónia stb. apostoli királya, Ausztria főhercege, Burgundia és Lotharingia
hercege, Etruria nagyhercege, Erdély nagyfejedelme, Milánó, Mantua, Párma stb.
hercege, Habsburg, Flandria, Tirol stb. grófja

a jelen irat tartalmával emlékezetül adjuk, jelezve mindazoknak, akiket illet,
hogy a mi őszintén kedvelt hívünk, tekintetes és nagyságos Sárvár-Felsővidéki
Széchényi Ferenc gróf a nápolyi királyi jeles Szent Január-rendjének lovagja,
kamarásunk és valóságos titkos államtanácsosunk, Magyarországunkban a mi
királyi kamarásaink mestere, Somogy megye főispánja, valamint Hétszemélyes
Táblánk ülnöke az alulírt folyó év nov. 25. napján főhercegi városunkban, Bécsben,
Ausztriában kiváló kedvelt hívünk, Lányi József, Szt. István apostoli király jeles
rendje kis keresztjének lovagja, udvari tanácsosunk és Kir. Magyar Udvari
Kancelláriánknál előadónk, mint általunk erre nézve különlegesen kiküldött
személy előtt, Magyarországunk használatára szentelt és szolgáló saját könyvtáráról
és ehhez tartozó egyéb gyűjteményeiről határozott adományozó nyilatkozatot tett s
ezt pecsétjével és aláírásával megerősítette s megőrzés végett a mi Magyar Udvari
Kancelláriánk levéltárába benyújtotta, esedezvén, hogy mi erre nézve királyi
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 művekből álló könyvtárt, valamint
pénzérmék, földrajzi térképek, képek s végül a magyar történelmet bármilyen
szempontból érintő, vagy ezekkel kapcsolatban álló címerek gyűjteményeit,
melyeket több év során sok fáradsággal, gonddal és jelentős kiadásokba merülve
szereztem meg a drága hazának, melynek ölében mindezek összeszedésére alkalmat
és módot találtam, és a közhaszonnak, melyre mindig törekedtem és törekszem,
szentelhessem, nemcsak kegyesen meghallgatni méltóztatott, hanem a
folyamodványomban előterjesztett feltételeimet igen jóindulatúan elfogadva
különösképpen megengedte, hogy ennek a könyvtárnak őrét (egy) írnokkal és
szolgával a Kir. Egyetem [pénz] alapjából a Kir. Helytartótanács által tervezett
járandósággal ellátva, életem folyamán kinevezhessem; ezért én előbb említett
tudományos felszerelésemet, mely egy részben már nyomtatott katalógusban van
felsorolva, más részben pedig a Kir. Egyetem által kiküldendő egyének
közreműködésével elkészítendő átadási lajstromban mutatókkal lesz körülírva,
édes hazámnak és a közösségnek hasznára és javára mindörökre és
visszavonhatatlanul adományozom, átadom és átruházom, az említett tudományos
felszerelésre nézve semmi jogot, vagy semmi jogigényt magamnak és utódaimnak
fönn nem tartva, mégis az Ő legszentebb felsége által, mint föntebb említve volt,
már egyébként kegyesen elfogadott és jóváhagyott következő feltételek alatt:

1. Hogy jogom legyen e gyűjteményeket, amíg élek, saját költségemen növelni
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és e tekintetben, amint lehetséges lesz, tökéletes állapotba hozni.
2. Ezenkívül legyen szabad nekem minden művet, amely [a könyvtárhoz] új-

ként hozzájárul, évente 1000 példányban kiadandó nyomtatott supplementumok
útján saját költségemen közzétenni. Egyébként pedig, minthogy a szerzők az egyes
új kiadású művekből egy példányt a Kir. [Egyetemi] Könyvtárnak kötelesek átadni,
az is, aki majd e Királyi Könyvtár őre lesz, köteles legyen az ilyen új kiadású művek
példányait velem közölni, hogy ezek is a kinyomtatott katalógusba beillesztessenek;
éspedig abból a célból, hogy ekképpen a katalógus nemcsak a régi művek
szaporulatával melyeknek megszerzésére én kész leszek minden fáradságot és
költséget áldozni, hanem még azon művekkel is növekedve, melyek újonnan
nyomattak ki (melyekből maguk a művek 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 tartson vissza) a
mindenkori nádori tisztségtől, e méltóság üresedése esetén pedig a Magyar Kir.
Helytartótanácstól függjön, hogy így ennek az intézménynek ne csak nagyobb
megbecsülés és fejlődés biztosíttassék, 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 pesti
Királyi Könyvtár épülete, mégis ezek a gyűjtemények, amelyeket a hazának
szentelek, azokkal, amelyek a Kir. Egyetem Könyvtárában ténylegesen léteznek,
soha ne kevertessenek össze s ne egyesíttessenek hogy így, ha a tudományegyetemet
Pestről valamely más helyre áttenni határoznák el, ez az Országos Múzeum mindig
ugyanazon a helyen maradjon, ahol az irányító országos kormányszerv székhelyét
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 ő nyomdokukon
kitartsak, úgy utódaimat is őseik utánzására serkentsék, ezen Országos Könyvtár
palotájában keresztnevem elhagyásával a következő felirat helyeztessék cl: 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 Múzeum őrének hivatalában előforduló üresedés esetére magam
és egyenes, ezek hiányában pedig oldalági leszármazóimnak jogot és lehetőséget
tartok fenn, hogy mind én, mind említett leszármazóim, azok ti. akik a felmerült
üresedés alkalmával a legmagasabb tisztséget fogják az országban betölteni, vagy
már olyant viseltek az őr hivatalára, valamint mostmár a legkegyesebb királyi
jóváhagyás birtokában, az írnok, szolga és egyben fűtő állásának betöltésére három
alkalmas katolikus vallású férfit, elsősorban pedig azokat, 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 felmerült üresedés idején egyenes
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vagy oldalági leszármazóim közül senki sem állna közszolgálatban, vagy már előbb
nem viselt volna közhivatalt, erre az esetre az őri, írnoki és fűtői állásra jelölésben a
jogot osztatlanul egyedül az igazgató országos kormányszékre akarom ruházni
azzal a kifejezett megszorítással 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-
kent 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
hozzájárulás alapján kiutalandó fizetését a Kir. Magyar Egyetemnek
[pénz]alapjából fogja felvenni. Megtiszteltetésnek és örömnek tartom, hogy
mindezt kedves hazám hasznára önként és jóakaratúlag hagyományozhatom,
kérvén hogy e nyilatkozatom és adománylevelem a magas Magyar Kir. Udvari
Kancellária irattárába helyeztessék, és ugyanaz magam és utódaim tájékoztatására
és biztonságára kettős példányban királyi hozzájárulás és kiváltságlevél formájában
állíttassék ki, melynek egyik példánya a többször említett Nemzeti Könyvtárban,
másika pedig az én levéltáramban fog elhelyeztetni.
Kelt Bécsben, 1802. november 25-én

Gróf Széchenyi Ferenc sk.
Mi azért a Felségünk elé fentebb ekképpen előterjesztett legalázatosabb

könyörgést kegyesen meghallgatva és elfogadva, az előzetesen benyújtott, hitelesen
kiállított ajándékozó nyilatkozatot kegyesen megerősítve, és arra királyi
jóváhagyásunkat megadva, ugyanazt jelen iratunkba szórói-szóra, bárminemű
kihagyás és hozzátétel nélkül beillesztve és beírva, mint amely országunk jövendő
biztosítékaként is szükséges, - ugyanazon gróf Széchényi Ferencnek titkos
pecsétünk alatt, melyet mind Magyarország apostoli királya használunk, jónak
láttunk kiadni és engedélyeztetni.

Kelt főhercegi városunkban, Bécsben, Ausztriában, november hó 26. napján az
Úr 1802. Esztendejében, római, magyar- és csehországi és egyéb uralmunk 11.
Évében.

Ferenc sk.
Gróf Pálffy Károly sk. Szlávy Pál sk.

Feljegyezve az I. osztályú királyi könyvben, melyről e bizonylat kiadatik.

Jászvitz Lajos sk.
udv.titkár és levéltári

Igazgató által"
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