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Lectori salutem!

A „Tudomány Palotája” – az MTA több mint 150 éves, 
méltóságteljes Székházáról sokan tudják, hogy a 
magyar tudományosság szimbolikus központja. 
Itt tartja üléseit az Akadémia legfőbb döntéshozó 
testülete, a Közgyűlés, de ez az épület ad helyet az 
akadémiai székfoglaló előadásoknak, a különböző 
tudományos osztályok tanácskozásainak, tudomá-
nyos rendezvényeknek is.

Valószínűleg sokkal kevesebben tudják azonban, 
hogy a Duna partján fekvő neoreneszánsz palota 
és a hozzá kapcsolódó épülettömb nem csak a szó 
szoros értelmében vett tudomány otthona. Hajléka 
a kultúrának is. Őrzője a magyar és az egyetemes 
művelődéstörténet becses kincseinek. Olyan gyűj-
teményeknek, amelyek története csaknem az MTA 
alapításáig nyúlik vissza. 

A birtokainak egyévi jövedelmét egy tudós társa-
ság megalapítására felajánló Széchenyi István ne-
mes gesztusát már 1826-ban követte Teleki József, 
az MTA első elnöke is. Adományával, családja 30 
ezer kötetes könyvtárával megvetette az alapját az 
Akadémia első tudományos intézményének. Az az-
óta eltelt csaknem két évszázadban számtalan ha-
sonló adománynak köszönhetően több gyűjtemény 
jött létre, amelyek azóta is folyamatosan bővülnek 
és gazdagodnak. 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ így 
ma már páratlan értékű közgyűjtemények őrzője. 

Munkatársainak feladata nem csupán a könyve-
ket, kéziratokat, ősnyomtatványokat és más doku-
mentumokat magában foglaló állomány megóvása,  
hanem tudományos igényű rendszerezése, mű-
velődéstörténeti jelentőségének meghatározása,  
a szélesebb összefüggéseket is figyelembe véve. 

A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként 
egyik fő célom a tudomány eredményeinek köz-
kinccsé tétele. Ugyanezt szeretném elérni az aka-
démiai közgyűjtemények legérdekesebb darabjai 
esetében is. Az azokat gondozó szakemberekkel 
együttműködve arra törekszem, hogy a maradandó 
értékeket tisztelő, a kulturális kuriózumokat becsü-
lő közönség minél többet megismerhessen közülük.  
Ha mód van rá, akkor a talán legmaradandóbb  
élményt jelentő személyes találkozás keretében.

Minél több kincset bemutatni – e szándék vezette  
ennek a díszalbumnak a szerzőit és szerkesztőit  
is. Lehetővé tenni, hogy a köz, vagyis a közösség 
tulajdonában lévő, de a szakemberek által gondo-
zott gyűjtemények féltve óvott, ezért ritkán látható 
darabjai legalább egy-egy képen megjelenjenek és 
gyönyörködtessenek. 

Bízom benne, hogy az Akadémia kincseinek ily 
módon méltó köntösbe öltöztetett és bemutatott vá-
logatása tartalmas időtöltést, jó szórakozást nyújt 
majd az Olvasónak.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke



A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának megalapítása
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A Magyar Királyság Országgyűlése alsóházi 
ülésén, 1825. november 2-án gróf Széchenyi  
István (1791–1860) jelentős felajánlásával 
adományozások sorát indította el, és ezzel a  
Magyar Tudományos Akadémia hivatalos 
megalapítási dátumaként is ezt a napot tartjuk 
számon. Példáját arisztokraták, köznemesek,  
polgárok követték. Az erdélyi kormányzó,  
Teleki József (1790–1855), 1826. március 17-én 
ajánlotta fel családja pesti könyvtárát, hogy a 
Tudós Társaság munkájának háttereként szol-
gáljon. Az Akadémia és Könyvtára megalapítá-
sával egyben egy folyamat is lezárult.1 Ahogy a 
Magyar Királyság Országos (Nemzeti) Könyv-
tárát, Nemzeti Múzeumát, és Erdély nemzeti 
gyűjteményeit2 nem a király, a német-római 
(1806-tól az osztrák) császár alapította, tehát 
nem a nemzeti uralkodó, ugyanúgy az Akadé-
mia Könyvtárát sem. Nemzeti uralkodója ezek-
nek az országoknak 1540-től (Szapolyai János 
[1487–1540] halálától) nem is volt. Hogy a nem-
zeti intézmények alapítása megkésett, annak 
okát jelentős részben e tényben is kereshetjük. 
Jóllehet a Magyar Királyság nádora, Habsburg 
József (1776–1847) már a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapításának hónapjában maga 

is hozzájárult a tervek megvalósításához, ak-
tív szervezője is lett az eseményeknek, mégis 
fontos hangsúlyozni, hogy a Magyar Királyság 
magyar és nem magyar származású értelmi-
sége, polgárai, nemesei, arisztokrata vezetői, 
az egyházak főpapjai milyen sokat tettek azért, 
hogy a 19. század első negyedének végére meg-
szülessen az elhatározás a Tudós Társaság 
létrehozására.3 Az Akadémia és Könyvtára  
e folyamat eredményeként jött létre. 

A nemzeti gyűjtemények megalapítása kap-
csán a magyarok – gyakran nosztalgiával em-
lített – példaképe Mátyás király (1458–1490) 
volt. E gondolatnak egyik legkonkrétabb meg-
fogalmazása Aranka Györgytől (1737–1817) 
származik: „Azt szokták köz példa beszédben 
mondani: Meghólt Mátyás király, és elmúlt 
az hazai vagy nemzeti tudományról való re-
ménységünk. Az a születése felett fennjáró 
elméjű ritka fejedelem kezdett volt egy királyi 
bibliotékát állítani fel Nagy Magyarországon, 
a’ prédává lett; ami megmaradt is nintsen egy 
nemzeti ezt a nevet érdemlő gyűjtemény. Ideje 
volna már egyszer hozzá kezdeni, és a sok drá-
ga mojjal és porral imitt amott küszködő dara-
bokat, melyek hazánknak mintegy megannyi  

1. Berlász Jenő – Sz. Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár 
múltja és jelene, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1956 (A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai, 2). 
▶ 2. Batthyány Ignác (1741–1798), Erdély római katolikus 
püspöke 1798-ban tette nyilvánossá könyvtári és múzeumi 
gyűjteményeit Gyulafehérvárt; 1802-ben Erdély kormány-
zója, a kálvinista Teleki Sámuel (1739–1822) marosvásárhe-
lyi könyvtárát és múzeumát ajánlotta fel közös használat-
ra; utódja a kormányzói székben, a lutheránus Samuel von  

Brukenthal (1721–1803) hasonlóan tett Nagyszebenben fel-
épített kastélyával, benne könyvtárával és más múzeumi 
gyűjteményeivel. ▶ 3. A megalapítást megelőző folyamat-
ban a Magyar Királyság sokféle származású értelmisége 

„országos” intézményekben gondolkodott. 1802-ben gróf 
Széchényi Ferenc (1754–1820) még Bibliotheca Regnicola-
rist alapított (a mai Nemzeti Könyvtár, Országos Széchényi 
Könyvtár), fia már kifejezetten a magyar nyelv és magyar 
tudomány ápolására tette felajánlását.
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elásott kincsei, az haza hasznára napfényre 
hozni, s egybe gyűjteni, magyar és más közön-
séges bibliotéjkát állítani.”4

A Magyar Királyság és Erdély könyvtártörté-
netében megtalálhatóak az előzményei az MTA 
Könyvtárának mint tudományos szakkönyv-
tárnak. Ennek tarthatjuk akár a 15. század ele-
jén, Lőcsén létrejött első teológiai szakgyűjte-
ményt (Bibliotheca Fraternitatis plebanorum 
XXIV civitatum regalium Terrae Scepusiensis),5 
és bizonyos tekintetben Mátyás király udvari 
könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát is.6

A felsőoktatási könyvtárak mint tudós kö-
zösségek könyvtárai sokáig hasonlóan mosto-
ha helyzetben voltak, mint a Tudós Társaság 
ügye. Ettől függetlenül a Magyar Királyságban, 

de Erdélyben is több egyetemalapítási kísér-
letről tudunk,7 mire az első, alapításától fogva 
megszakítás nélkül működő universitas létre-
jött (1635, Nagyszombat – Buda-Pest). Emellett 
a nagyobb gimnáziumok, kollégiumok, jog- 
akadémiák, papképző szemináriumok is jelen-
tős tudományos könyvtárakat hoztak létre.8

A 16. századtól több „tudós kör”-ről vagy 
olvasótársaságról tudunk, amelyek közös tu-
dományos tevékenységük segítéséhez közös 
könyvtárat alakítottak ki, vagy legalább egy-
egy nagyobb magángyűjtemény tulajdonosá-
nál találkozva, megvitattak filológiai vagy más 
tudományos problémákat. A legismertebbek 
voltak az Academia Istropolitana, majd az úgy-
nevezett „Pozsonyi Tudós Társaság”, amely 

4. Aranka György: Egy magyar Nyelvmívelő Társaságnak 
szükségessége, idézi Kókay György: Nemzeti könyvtárunk 
megalapításának visszhangja a korabeli sajtóban = Kókay 
György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában, 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983, 191. ▶ 5. Eva Selecká- 
Mârza: A középkori lőcsei könyvtár, Szeged, Scriptum, 1997 
(Olvasmánytörténeti dolgozatok, 7); András Vizkelety: Die 
Fraternitas XXIV plebanorum civitatum regalium in Ober- 
ungarn und der Handschriftenbestand Zipser Pfarreibib-
liotheken = Pfarreien im Mittelalter, Deutschland, Polen,  
Tschechien und Ungarn im Vergleich, hrsg. von Nathalie 
Kruppa, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, 
327–338. ▶ 6. Csaba Csapodi: The Corvinian Library: His-
tory and Stock, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973 (Studia  

Humanitatis, 1); Bibliotheca Corviniana, La bibliothèque 
du roi Mathias Corvin de Hongrie, comp. par Csaba Csapo-
di – Klára Csapodi-Gárdonyi, Budapest, Corvina, Helikon,  
1982; Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la 
genèse de l’état moderne, publié par Jean-François Maillard –  
István Monok – Donatella Nebbiai, Budapest, OSZK, 2009 
(Supplementum Corvinianum, II). ▶ 7. Hat évszázad ma-
gyar egyetemei és főiskolái, szerk. Szögi László, Budapest, 
MKM, 1994; Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben,  
Kolozsvár, EME, 2009. ▶ 8. Csapodi Csaba – Tóth András – 
Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet, Budapest, Gondo-
lat Kiadó, 1987; Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra 
Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Budapest, Balassi 
Kiadó, 2003.

Teleki József felajánlása  
a Magyar Ország  

Gyűlésének Írásai első 
kötetében (1825–1826). 

Részlet

Aranka György
munkájának címlapja

A Teleki-könyvtár egyik 
gyarapítójának, a tudós 
társaság gondolatát 
ápoló Teleki Lászlónak 
(1764–1821) arcképe és  
ex librise
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Bécstől Pozsonyon át Németújvárig tudott 
egy asztalhoz ültetni tudós hajlamú arisztok-
ratákat, katolikus és protestáns papokat, il-
letve nagy tekintélyű, nemzetközi hírű tudó-
sokat (például Carolus Clusiust [1526–1609], 
Nicasius Ellebodiust [1535–1577], vagy éppen 
Zsámboky Jánost [Johannes Sambucus, 1531–
1584]).9 Nem kevéssé fontos a Soproni Tudós 
Társaság, amelyet a 17. század elején a város 
polgármestere, Christoph Lackner (1571–1631) 
szervezett;10 és mindenképpen meg kell emlí-
teni azokat a kisebb olvasóköröket, amelyek  
nyomait egy sajátos könyvbejegyzés-típus  
(„… et amicorum”) örökítette meg számunkra.11

A 17. század második felében és a 18. szá-
zad elején megalakuló tudományos akadé-
miák (London, Párizs, Berlin, Szentpétervár) 
egy-egy magyar tudóst is tagjaik sorába fo-
gadtak. Részben ennek is köszönhető, hogy a 
18. században többen is kísérletet tettek egy 
Magyar Tudós Társaság megalapítására. A leg-
jelentősebbeknek a század elején Bél Mátyás 
(1684–1749), majd a század második felében 
Bessenyei György (1747–1811) tervezetei mond-
hatóak. A kérdés 1791-ben már az országgyűlés 
elé is jutott, de 1825 végéig konkrét előrelépés 
nem történt.

A megalapítandó tudós társaság céljai 
között a tudományos élet intézményes kere- 
teinek biztosítása mellett ekkor már a magyar 

nyelv ápolása is szerepelt. Egy olyan ország-
ban, ahol a hivatalos nyelv 1844-ig a latin 
volt, különös jelentősége volt ennek a 
szempontnak.12 A közös nyelvhasz-
nálat viszont számos olyan ellenté-
tet, feszültséget elfedett, amelyek 
a nemzeti nyelv felé fordulással 
felszínre kerültek, így a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapí-
tása után sorra alakultak a Magyar 
Királyságban élő népek kulturális 
szervezetei.13 Ezek váltak az első világháború 
után újonnan létrejövő államok nemzeti intéz-
ményeinek alapjává.

A Magyar Tudós Társaság létrehozását 
szorgalmazó nemesek, értelmiségiek ma-
guk is könyvgyűjtők voltak, és azt sem tartjuk 
véletlennek, hogy szinte mindannyiuk ma-
gánkönyvtára a tulajdonos adományaként 
valamelyik közgyűjteményt gazdagította: a 
saját maguk vezette iskoláét, a pesti Egyetemi 
Könyvtárat,14 a Nemzeti Könyvtárat,15 majd az 
1826-ban alapított Akadémiai Könyvtárat.16 
Az írott kulturális hagyomány megőrzése és 
tudományos szintű feltárása tehát alapítá-
suktól kezdődően a könyvtárak feladata volt.  
Széchényi Ferenc is ezért tért ki erre a kér- 
désre az alapítólevélben, még a könyvtári  
személyzet iskolai felkészültségének mértékét 
is meghatározva.

9. Boross Klára: A pozsonyi humanista kör könyvei az Egye-
temi Könyvtár antikva-gyűjteményében, Budapest, ELTE EK,  
2007 (Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XIII) 157–186; István 
Monok: Scholars’ libraries in Hungary in the sixteenth and 
seventeenth centuries: reconstructions based on owner’s 
mark research = Virtual visit to lost libraries: reconstruction 
of and access to dispersed collections, Papers presented on 
5 November 2010 at the CERL Seminar hosted by the Royal  
Library of Denmark, Copenhagen, ed. by Ivan Boserup,  
David J. Shaw, London, CERL, 2011 (CERL Papers, XI), 57–69. 
▶ 10. Kovács József László: Lackner Kristóf és kora, 1571–1631, 
Sopron, 2004. ▶ 11. Monok István: „Ex libris Nicolai Bethlen et 
amicorum”: Az „et amicorum” bejegyzésről és a közös könyv-
használatról = Humanizmus és gratuláció. Szolgálatomat  
ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. Császtvay  
Tünde, Nyerges Judit, Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 266–
276. ▶ 12. Monok István: Az intézményi könyvtárak szerepe 
a nemzeti kulturális identitás kialakulásában Magyarorszá-
gon a 18. században = Médiumok, történetek, használatok:  

Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére,  
szerk. Pusztai Bertalan, Szeged, SZTE BTK, 2012, 75–92.  
▶ 13. A Magyar Tudományos Akadémia megalapítását kö-
vetően a nem magyar nemzetiségű értelmiség és nemesség  
sorra alapította saját, „nemzeti” kulturális szövetségeit:  
Matica Srpska (1826), Matica Hrvatska (1842), ASTRA  
(Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român, 1861), Matica Slovenská (1863). ▶ 14. Tóth 
András – Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár története,  
1561–1944, Budapest, ELTE, 1982. ▶ 15. Berlász Jenő: Az  
Országos Széchényi Könyvtár története, 1802–1867, Budapest, 
OSZK, 1981; Monok István: Cara patria ac publica utilitas: 
Széchényi Ferenc könyvtáralapítása, Századok, 138(2004),  
739–748. ▶ 16. Örökségünk, élő múltunk: Gyűjtemények  
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, szerk.  
Fekete Gézáné, Budapest, MTAK, 2001 (A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtárának közleményei – Publicationes 
Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae, 37[112]).

Monok István

Bél Mátyás

Bessenyei György  
munkájának címlapja 
és aláírása
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A könyvtár megalapításának emléktáblája. Marschalkó János (1818–1877) munkája
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Gróf Teleki József, 1836. Barabás Miklós olajfestménye



Kézirattár
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Az MTA KIK Kézirattára gyűjteményének 
alapját a könyvtáralapító Teleki József családi 
könyvtárának 600 kötetnyi kézirata vetette 
meg 1826-ban.

A Kézirattár 1861-ben vált önálló szerve-
zeti egységgé. Első vezetője Rómer Flóris 
(1815–1889) régész, művészettörténész, Bene-
dek-rendi szerzetes, az MTA rendes tagja volt. 

Az 1825-ben alapított Magyar Tudós Tár-
saság a magyar nyelv ápolása céljából alakult 
meg. Rendszabásainak első pontja kimondja: 

„A Magyar Tudós Társaságnak egyedül csak 
az van téve céljává, hogy munkálkodása által 
hazánkban a tudományok és szép művészsé-
gek honi nyelven míveltessenek.” A magyar 
nyelv ügye ekkor nem csupán nyelvészeti, tu-
dományos kérdés volt, hanem politikai is, a 
nemzeti függetlenségért vívott harc eszköze. 
Ebből a megfontolásból született határozat a 
magyar nyelv grammatikájának és nagyszó-
tárának elkészítésére. „Minthogy lappangó 
régi kéziratainkban sok kincse rejtezik nyel-
vünknek”, az Akadémia már az 1832-es har-
madik nagygyűlésen – mindössze egy évvel 
az első, 1831. február 14-i nagygyűlés után –  
elrendelte a régi magyar kéziratok összegyűj-
tését, lemásolását. 1838-ban Döbrentei Gá-
bornak, az Akadémia első titoknokának szer-
kesztésében már meg is jelent a Régi Magyar 
Nyelvemlékek című könyvsorozat első kötete.  
(A korszakhatárt 1550-nél húzták meg, az 
ennél korábban keletkezett dokumentumok 
kerültek a kötetekbe.) A gyűjtés és a sorozat  

munkálatai során, a hazafiúi lelkesedésnek 
hála, a gyűjteményünkben található kilenc 
magyar kódex közül nyolcat ajándékba kapott 
az Akadémia. Ez szolgált alapjául a legrégeb-
bi, Magyar Codexek elnevezésű gyűjtemény-
részünknek, amelyben ma 84 tétel található.  
A nyelvemlékeken kívül a 18. század végéig 
írott kéziratok is ide tartoznak. Most csak hár-
mat említünk meg közülük. Leggazdagabban 
illusztrált kódexünk a nagyalakú, 600 lapos  
Érsekújvári kódex, melyet a Margitszigeten 
másoltak Domonkos-rendi apácák a mohácsi 
csata idején. A Czech-kódex, amely Kinizsi Pál 
felesége, Magyar Benigna számára 1513-ban, 
a nagyvázsonyi pálos kolostorban készült 
imádságos könyv, gazdagon díszített iniciáléi-
val hívja fel magára a figyelmet.

A Kézirattár legrejtélyesebb darabja a Ro-
honci kódex. Ez a papírkódex a ma Ausztriában 
található Rohoncról (Rechnitz, Burgenland), a 
Batthyányak kastélyának könyvtárából került 
a gyűjteménybe 1838-ban. Nem tudjuk, hogy 
milyen nyelven, ki, mikor és hol írta. Az isme-
retlen íráson kívül 57, többnyire bibliai témájú 
tollrajz is található benne. Sokan hamisítvány-
nak vélik. Ezt látszik alátámasztani, hogy a 
természetes nyelvek ábécéi általában hozzá-
vetőleg 40 betűből állnak, ellenben a Rohonci 
kódex valamivel több, mint 100 jelet használ. 
Ha hamisítvány is, gondos hamisítvány, 16. 
századi velencei papírt használtak fel hozzá. 
Megfejtésével számosan próbálkoztak, nyel-
vét mondták már ősmagyarnak, dáknak, ősi  
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védikusnak is, de ezek közül a föltevések kö-
zül egy sem állta ki a bizonyítás próbáját.

Kódexeink másik csoportja a Latin Codexek, 
amely 108 darabból áll. (Ide került kisszámú 
görög kódextöredékünk is.) Ezek elsősorban 
ajándékozás révén kerültek gyűjteményünkbe.  
A legnagyobb gyarapodás gróf Vigyázó Fe-
rencnek köszönhető, aki 1928-ban a Magyar 
Tudományos Akadémiára hagyta egész vagyo-
nát, vele együtt 17000 kötetes bibliofil könyv-
tárát, amelyben 73 kódex is volt, köztük több 
gazdagon díszített hóráskönyv.

Latin kódexeink legnevezetesebb darabja 
Ludovicus Carbo itáliai humanista De divi 
Mathiae regis laudibus című műve, amelyet 
az alapító Teleki József vásárolt meg a Tudós 
Társaságnak 1840-ben, és amely bizonyítot-
tan Mátyás király Corvina könyvtárában volt. 
Ezt a pergamenkódexet 1473 és 1475 között 
másolták Ferrarában, tehát éppen akkoriban, 
amikor Hess András Budán nyomdát állított 
fel, és kinyomtatta a Chronica Hungarorumot.  
Szakemberek körében ma is vita tárgya, hogy 
Konrad Kyeser Bellifortis kódextöredéke va-
jon valódi corvina-e. Ezt a szimbolikus boly-
góábrázolásokat – köztük Zsigmond király 
lovas alakját – megjelenítő nyolc papírkódex- 
lapot Vámbéry Ármin az isztambuli Eszki 
szeráj könyvtárából hozta el a török szultán  

engedélyével, és 1893-ban a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának ajándékozta.

Szépségük, gazdag illusztráltságuk okán 
kell megemlíteni Pulszky Ferenc régésznek, 
politikusnak, a Nemzeti Múzeum igazgatójá-
nak ajándékait 1867-ből: egy 13. századi fran-
ciaországi bibliát és két gazdagon illuminált 
franciaországi hóráskönyvet, melyek egyike a 
1400 táján, a Horarium Biturigense (bourges-i 
hóráskönyv) pedig 1485 körül Jean Colombe 
műhelyében készült.

Ebben a gyűjteményrészben található a Kéz-
irattár legrégibb műtárgya, a verespataki tábla 
(római szerződéstáblának is szokták nevezni). 
A ma Románia területén található településen 
(jelenlegi neve Roşia Montană) már a rómaiak 
korában is bányák üzemeltek, s a 2. századból 
való, itt előkerült 1800 éves kis fatáblán latin 
nyelvű szerződés olvasható.

Gyűjteményünk egyik gyöngyszeme ifj. 
Pápai Páriz Ferenc (1687–1740) erdélyi orvos 
Album Amicoruma (emlékkönyve), amelybe 
másfél évtizedes nyugat-európai peregriná- 
ciója (1711–1726) során kortársai számos nyel-
ven jegyezték be gondolataikat, jókívánságai- 
kat. A kiválóságok közül kiemelkedik Isaac 
Newton, a modern fizika atyja, és Edmond 
Halley angol csillagász, matematikus.

Az egykori Széchenyi 
Múzeum

A bourges-i hórás-
könyv egy lapszéli 

díszítése
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A felvilágosodás korából legértékesebb iro-
dalmi hagyatékaink Csokonai Vitéz Mihályé –  
benne a Szerelemdal a tsikóbőrös kulatshoz 
című híres verssel –, Kazinczy Ferencé és  
Berzsenyi Dánielé. A széphalmi mester élet-
művének szinte minden fontosabb darabja 
és levelezésének számottevő hányada a Kéz-
irattárban található, a niklai remete verskéz-
iratai közül A magyarokhoz és A közelítő tél  
a legismertebbek.

Széchenyi István, a Magyar Tudós Társaság 
alapítója kéziratos hagyatékát végrendeletileg 
titkárára, Tasner Antalra hagyta. Az ő család-
jától vásárolta meg 1875-ben az Akadémia. Ezt 
a gyűjteményt egészítették ki Széchenyi Béla 
ajándékai, és alakult ki a Széchenyi-gyűjte-
mény törzse. Az alapító iránti tisztelet jeleként 
1905. november 3-án nyílt meg az Akadémia 
palotájában a Széchenyi Múzeum, amely egy-
szerre volt emlék- és kutatóhely. A 2. világhá-
borúban, Budapest ostroma során a Széchenyi 
Múzeum súlyos károkat szenvedett, s bár hely-
reállítását megkezdték, meg már nem nyitották. 
Az MTA 1949-es átszervezése után, 1952-ben a 
műtárgyakat az Akadémia palotájának helyisé-
geiben helyezték el, a festmények és metszetek 
egy része az Akadémiai Könyvtárba, a kéziratos 
hagyaték pedig a Kézirattárba került. Egyebek 
között olyan ismert művek is, mint a Hitelnek,  
a Világnak és a Stádiumnak az autográfja.

Vörösmarty Mihály szoros szálak- 
kal kötődött Széchenyihez is, és az  
Akadémiához is. Sorsuk abban is kö-
zös volt, hogy az ő kéziratos hagya-
tékát is külön kezelte az Akadémia.  
A Vörösmarty-szoba megnyitására 
ünnepélyes keretek között 1927. jú- 
nius 20-án került sor. Számos halha-
tatlan mű eredeti kézirata volt kiállít-
va: a Szózat, A’ merengőhöz, az Előszó, 
Az emberek, A vén cigány, a Csongor és 
Tünde, a Gondolatok a könyvtárban.  
Az utóbbi nagy gondolati költeményt az Aka- 
démiai Könyvtárnak a mai Petőfi Sándor utcá-
ban, a Trattner–Károlyi-házban történt meg- 
nyitása alkalmából, 1844. december 23-án  
vetette papírra a költő. A 2. világháború idején  

a Vörösmarty-szobát kisebb találat érte, de  
a kéziratokat már ezt megelőzően biztonságos 
helyre menekítették. 1945 után a Vörösmarty- 
szobát nem nyitották meg újra, az MTA átszer-
vezése óta a kéziratgyűjteményt és a relikviák 
egy részét a Kézirattár őrzi.

Széchenyi legnagyobb politikai vitapartne-
rétől, Kossuth Lajostól is sok kézirat található 
a gyűjteményben. A Régi Akadémiai Levéltár  –  
az Akadémia 1825–1949 közötti, az alapítástól 
az átszervezésig terjedő időszakot átfogó hiva-
talos iratainak gyűjteménye – különleges 
darabja az az ajánlás, amelyben báró 
Wesselényi Miklós levelező tagnak 
ajánlja Kossuth Lajost.

Toldy Ferencnek, Vörösmarty egyik 
legközelebbi barátjának, az Akadémia 
második titoknokának, a kor irodalom-
szervezőjének óriási levelezése bepillan-
tást enged a reformkor szinte teljes kulturá-
lis életébe. 

1865 és 1879 között Arany János töltötte 
be az MTA titkárának, majd főtitkárának ne-
héz tisztét. Petőfivel folytatott levelezése az  
1952-ben megszüntetett Kisfaludy Társaság 
irataival került gyűjteményünkbe. Külön meg 
kell említeni Petőfi 1847. február 4-én kelt le-
velét, amelyben a Toldihoz gratulál: TOLDI 
irójához elküldöm lelkemet / Meleg kézfogásra, 
forró ölelésre!... Arany János Kapcsos könyve  

hosszú utat járt be, míg végül 1953-ban, ugyan-
csak a Kisfaludy Társaság iratállományával  
a Kézirattárba került. Arany ismertebb művei 
közül nem maradhat említés nélkül A walesi 
bárdok (1857). 

Toldy Ferenc. Rusz Károly 
metszete

Petőfi Aranyt üdvözlő 
versének részlete
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A Kisfaludy Társaság 
kapta ajándékul  

az ún. „vándor” 
Béranger-kötetet, 

amelyet először Petőfi 
ajándékozott Aranynak.  

A kis könyv további 
tulajdonosairól  

a bejegyzések vallanak

A Kisfaludy Társaság szobája. Ellinger Ede felvétele

Arany János egykori főtitkári lakásának emlékei
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Arany János és családja 1867-ben költözött 
be az Akadémia palotájába, a főtitkári lakásba, 
amelynek része volt a Kézirattár mostani egyik 
szobája is. Az épségben megmaradt cserép-
kályha és fotel emlékeztet nagy költőnkre. 

Jókai Mór 1843-ban küldte be az Akadémia 
drámapályázatára az 1526-os mohácsi vész 
előtti években baljós szerepet játszott Fortuna-
tus (Szerencsés) Imréről szóló drámáját, A zsi-
dó fiút. E korai, művészi értékeit tekintve nem 
számottevő műnek a kéziratát nem csupán 
azért tartjuk nagy becsben, mert Jókai a szer-
zője. A 19. században az irodalmi pályázatok  
beadásakor az volt a szabály, hogy a részrehaj-
lást elkerülendő nem a szerző, hanem idegen 
kéz kellett, hogy lemásolja a pályaművet. Ami-
kor Kecskeméten Jókai a darabon dolgozott, 
vándorszínész társulat érkezett a városba, és 
Jókai úgy kívánt segíteni az egyik nincstelen 
színészen, hogy megkérte, másolja le művét. Ez 
a szegény színész Petőfi Sándor volt, akivel az 
1841/42-es tanévben a Pápai Református Kollé-
giumban kötött barátságot a nagy mesemondó. 
Petőfi gyöngybetűivel lemásolta a drámát, de 
önérzetes ember lévén, barátjától nem fogadott 
el érte semmit.

Ezen a pályázaton egy másik munka is di-
cséretben részesült, a Csák végnapjai. Szer-
zőjét, Madách Imrét azonban nem e szerény  

munkájáért tartja számon a magyar irodalom- 
történet, hanem a világ nyolcvan nyelvére le-
fordított filozofikus drámai költeményéért, Az 
ember tragédiájáért. A Tragédia eredeti kézira-
ta már önmagában is felbecsülhetetlen érték, 
amit még tovább növelnek a szöveget gondozó 
Arany János saját kezű javításai, javaslatai.

Mikszáth Kálmánnak, a következő írónem-
zedék kimagasló képviselőjének, az Akadémia 
tiszteleti tagjának szintén külön emlékszobája 
volt az Akadémia palotájában, amely 1914. ja-
nuár 16-án – az író születésnapján –  
nyílt meg. Mikszáth számos em-
léktárgya, relikviája, íróasztala, 
karosszéke, kéziratai, fényképei 
voltak itt megtekinthetők. A kom-
munista hatalomátvétel után a 
Mikszáth-szoba is a többi kü-
löngyűjtemény sorsára jutott 
– megszüntették. 1950-ben 
a kéziratokat és az emléktár-
gyak egy részét átadták az 
Akadémiai Könyvtárnak. 

A huszadik századi irodalmi hagyatékok 
közül elsőként az Ady Endre-gyűjteményt kell 
említeni, benne a Léda-szerelmet lezáró Elbo-
csátó, szép üzenet ceruzával írott autográfjával, 
és a költő szeretett, széttépett bibliájának borí-
tójával. Kosztolányi Dezsőnek, Szabó Lőrinc-
nek, Pilinszky Jánosnak és Veres Péternek 
majdnem teljes hagyatéka gazdagítja a Kéz-
irattárat, de Babits Mihály egyik gondolatilag 
legmélyebb versének, az Esti kérdésnek a kéz-
irata is gyűjteményünkben található. Móricz 
Zsigmondtól főként leveleket őrzünk.

Egészen páratlan darab Radnóti Miklós Bori 
notesze, amely az abdai tömegsír exhumálása-
kor, 1946 júniusának végén került elő a mártír- 
halált halt költő kabátzsebéből. Gyarmati  
Fanni, a költő özvegye 2008-ban ajándékozta 
férje teljes hagyatékát a Kézirattárnak.

Tamkó Sirató Károly költő, műfordító hagya-
tékával az európai avantgárd számos művészé-
nek autográfja, műve került a gyűjteménybe, 
köztük Joan Miró és Max Bill levelei. Egyedül-
álló a Dimenzionista manifesztum (La dimen-
sionisme) első gépiratos példánya, amelyet 

Mikszáth Kálmánról 
készült árnyképek.  
Karel Klíč alkotásai
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Kandinszkij, Arp, Marcel Duchamp, Delaunay, 
Miró, Moholy-Nagy László látott el kézjegyével.

Illyés Gyula hagyatéka azért különleges, 
mert 2013-ban a kéziratokkal együtt a költő 
szinte teljes könyvtára, valamint fotók, hangzó- 
és videóanyagok is a gyűjteményünkbe kerül-
tek. Ez a legteljesebb irodalmi hagyatékunk.

A Kézirattár állományának túlnyomó része – 
érthető módon – magyar vonatkozású, de szép 
számban vannak benne értékes idegen nyelvű 
dokumentumok is. Itt van a világ negyedik leg-
nagyobb Goethe-gyűjteménye, az úgynevezett 

Elischer Boldizsár-féle gyűjtemény, amelyet az 
1896 májusában megnyílt Goethe-szobában 
helyeztek el. 40 db Goethe-autográf vagy teljes 
egészében a német géniusz kezétől származik, 
vagy az aláírásával látta el őket. A gyűjtemény 
része Goethe három eredeti rajza, valamint 
nagyszámú nyomtatvány, köztük Goethe ösz-
szes munkáinak húszféle kiadása és bőséges 
szakirodalom is. Elischer Boldizsár gyűjtötte 
Goethe kortársainak a kéziratait is, egyebek 
között megvásárolta Beethoven egy autográf 
kottáját is. Az MTA 1949-es átszervezése so-
rán a Goethe-szobát is felszámolták, az emlék-
szoba anyaga pedig az Akadémiai Könyvtár  
Kézirattárába került.

Az írói hagyatékok után a tudóshagyatékok-
ról is szólni kell. Bolyai Jánostól, a nemeuklide-
szi geometria felfedezőjétől számos kéziratot 
őrzünk, a legértékesebb korszakalkotó mű-
vének, az 1831-ben megjelent Appendix első 
kiadásának a példánya, amelynek két címlap-
terve is van. Az egyik édesapja, Bolyai Farkas 
kezétől származik, a másik pedig magától Bo-
lyai Jánostól, csakúgy, mint a lapszéli jegyze-
tek, javítások és a geometriai ábrák. Az Appen-
dix e példánya 2009-ben felkerült az UNESCO 
Világemlékezet listájára.

Eötvös Loránd 1889 és 1905 között töltötte 
be az Akadémia elnöki tisztét; hagyatékának  

Elischer Boldizsár. 
Balló Ede festményének 

részlete

A Goethe-szoba. 
Ellinger Ede felvétele

Az UNESCO oklevele 
arról, hogy az  

Appendix 
2009-ben felkerült 

a Világemlékezet 
listájára

Az Eötvös-féle torziós 
inga. Metszet a gyártó 

cég 1928-as kereske-
delmi katalógusából
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jelentős része is a Kézirattárba került, amely-
nek egy tétele, az 1928-ban kiadott The Small 
Original Eötvös Torsion Balance című keres-
kedelmi brosúra – másik két dokumentum-
mal együtt – 2015-ben szintén felkerült az  
UNESCO Világemlékezet listájára.

A 20. század világhírű magyar, magyar 
származású és külföldi természettudósaitól, 
Neumann Jánostól, Bay Zoltántól, valamint a 
Nobel-díjas Wigner Jenőtől és Szent-Györgyi 
Alberttől, Albert Einsteintől és Werner Heisen-
bergtől is számos levelet, kéziratot őrzünk. Az 
ugyancsak Nobel-díjas Gábor Dénesnek gyer-
mekkori vázlatfüzetét 2008-ban kaptuk aján-
dékba a holográf feltalálójának családjától. 

A társadalomtudósok közül Fülep Lajos 
művészetfilozófusnak és Bibó Istvánnak, a 
magyar politikai gondolkodás klasszikusá-
nak szinte teljes kéziratos hagyatéka a Kéz-
irattár állományában van. Az előbbiben ta-
lálható egy Francis Bacon aláírásával kiadott 
oklevél is.

Aki a Kádár-rendszer irodalompolitikáját 
első kézből szeretné tanulmányozni, nem 
kerülheti meg a Kézirattárat, Aczél György,  

Király István, Sőtér István, Nagy Péter terje- 
delmes hagyatékát.

A Kézirattárban találhatók értékes képzőmű-
vészeti alkotások is, például Kisfaludy Károly 
festményei, Székely Bertalan vázlatfüzetei, gra- 
fikái, mozgástanulmányai, valamint Thomas 
Ender osztrák tájképfestőnek a Felvidék tájait 
ábrázoló 219 akvarellje és Ferenczy Béni rajzai.

Muzsikusoktól is számos kéziratot őrzünk: 
Liszt Ferenc Vörösmarty Mihálynak írott né-
met nyelvű levelét, Kodály Zoltán és Bartók 
Béla több kéziratát és levelét. 

Külön egységet alkotnak a hagyatékokkal 
gyűjteményünkbe került tárgyak és relikviák. 
Többek között az Akadémia első, hegyikris-
tályból készült pecsétnyomója, Petőfi Sándor 
kokárdája, Czuczor Gergely rablánca kufsteini 
raboskodása idejéből, a Vörösmarty Mihály-
ról készült egyetlen fénykép, Széchenyi István 
utolsó döblingi írótolla, Kisfaludy Károly és 
Ady Endre halotti maszkja.

A Kézirattár gyűjteményét természetesen 
nem lehet bemutatni ilyen rövid terjedelem-
ben, de bízunk benne, hogy ez a válogatás is ér-
zékelteti a gyűjtemény rendkívüli gazdagságát. 

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye újonnan kialakított olvasóterme 1951-ben

Babus Antal
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1. A Régi Magyar Nyelvemlékek első 
kötetének címlapja 1838-ból

2. Besztercei szójegyzék, 1380–1410k.  
A kézirat első, nagyobb része,  
a Nominal, fogalmi csoportokba  
rendezett latin–magyar szójegyzék,  
második darabja, a Sapientia  
Salamonis, abc-rendbe szedett latin 
nyelvű bölcs mondások gyűjteménye
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3. Piry-hártya, 15–16. sz. fordulója. Feltehetően 
Krisztus kínszenvedésének és halálának 
szükséges voltáról szóló misztériumdráma 
töredéke
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4. Czech-kódex, 1513. A nagyvázsonyi pálos 
kolostorban Kinizsi Pálné Magyar Benigna 
(1465k.–1526) számára készült, iniciálékkal 
gazdagon díszített imádságoskönyv, latin 
imák magyar nyelvű átdolgozását tartalmazza. 
Czech János (1798–1854) fedezte fel 1833-ban 
az érsekújvári ferencesek könyvtárában
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5. Kriza-kódex, 1532. A három imádságot tartalmazó könyvecskét 
Garay Pál domonkos szerzetes másolta és díszítette, feltehetően 
egy világi asszony számára. Kriza János (1811–1875) bukkant 
rá 1853-ban egy kolozsvári magánkönyvtárban, az Akadémia 
pedig megvásárolta
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276. Érsekújvári kódex, 1529–1531. Az evangéliumok, 
prédikációk, elmélkedések, példák, legendák  
e gyűjteménye az Érdy-kódex és a Jordánszky- 
kódex után legterjedelmesebb régi  
nyelvemlékünk. A Nyulak szigetén  
a Domonkos-rendi apácakolostorban másolták, 
legnagyobbrészt Sövényházi Márta 
 
A kódex első oldala, az Utolsó vacsora (44r)  
és Jézus az Olajfák hegyén (45r)  ábrázolása, és  
a kódex restaurált kötése 
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7. Wathay Ferenc (1568–1609 
után) énekeskönyve, 
1604–1606. A végvári vitéz  
konstantinápolyi  
fogságában „újonnan 
magától szerzett énekei”, 
gazdagon illusztrálva 
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8. Vietorisz-kódex, 1670k. A felvidéki Vietorisz családról elnevezett kéziratos gyűjtemény több magyar, 
latin és szlovák nyelvű világi és egyházi éneket, táncot, trombitadarabot és virágéneket is  
tartalmaz. A hangjegyeket nagyrészt német orgonatabulatúrás írással jegyezték le 
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9. Rohonci kódex.  
16. sz.-i velencei papírra, 
ismeretlen jelrendszerrel 
írott, ismeretlen tartalmú 
kézirat. A rohonci  
Batthyány-könyvtárból 
került az Akadémiai 
Könyvtárba 1838-ban
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10. Verespataki tábla, 2. sz., a Kézirattár 
legrégibb műtárgya. A fatáblán 
feltehetően latin nyelvű szerződés 
olvasható
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11. Latin nyelvű 
hóráskönyv, 
1071–1085k., 
Zára (Zadar) 
 
Krisztus 
(69v, 94v) 
és 
Szent Benedek 
(23r)
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12. Magyarázatok  
a zsoltárokhoz.  
12. sz.-i görög nyelvű  
kézirattöredék  
Moravcsik Gyula 
(1892–1972)  
hagyatékából
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13. Biblia Latina, 13. sz., Franciaország. 
A latin nyelvű bibliát Pulszky Ferenc 
(1814–1897) ajándékozta 1867-ben  
a Magyar Tudományos Akadémiának
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14. Nicolaus de Lyra 
(1270/1275–1349)  
magyarázatai Ezékiel 
próféta könyvéhez, 
15. sz., Németország.  
A négy evangélista  
jelképe, fölöttük  
a világbíró Krisztus 
alakja (76r–v)  
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15. A késő középkorból fennmaradt egyik legkorábbi illusztrált haditechnikai mű, Konrad Kyeser eichstätti 
orvos (1366–1405k.) Bellifortis c. munkájának a töredéke. Nyolc illusztrált oldalán a bolygókat, a Napot és 
a Holdat megjelenítő lovas figurák láthatók. A Nap-ábrázoláson Zsigmond magyar király (1368–1437)  
arcvonásai ismerhetők fel. A töredék az isztambuli Eszki szeráj könyvtárából került elő. Lapjait 1889-ben 
a török szultán engedélyével Vámbéry Ármin (1832–1913) vette magához, majd 1893-ban a Magyar  
Tudományos Akadémiának ajándékozta
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3r Saturnus
3v Jupiter
4r azonosítatlan
4v Mars
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5v Nap
6v Venus
7v Mercurius
8v Hold
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16. Latin–francia nyelvű hóráskönyv, 1400k., Franciaország. Pulszky Ferenc ajándéka 
21r Angyali üdvözlet 
91v Szent Istenanya
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17. Misekönyv, 1440–1450, Bécs–Klosterneuburg. A klosterneuburgi 
Ágoston-rendi kanonokok számára készült, Vigyázó Ferenc 
(1874–1929) hagyományozta az Akadémiára
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18. Hóráskönyv, 15. sz. közepe, Párizs. A négy evangélista, János (13r), Lukács (15r), Máté (16v) és Márk (18v)
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19. Ludovicus Carbo: Ad serenissimum 
principem et inclitum Pannoniae 
regem divum Mathiam Lodovici 
Carbonis dialogus de ipsius regis 
laudibus rebusque gestis, Ferrara,  
1473–1475. Mátyás király (1443–
1490) dicső tetteiről írott corvina, 
Teleki József adománya
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20. Bourges-i hóráskönyv, Jean Colombe  
(1430k.–1490) műhelye, 1485–1490.  
Pulszky Ferenc ajándéka 
 
9v–10r Szeptember–október 
12r December 
25r Angyali üdvözlet  
33v Mária látogatása Erzsébetnél  
49r Háromkirályok imádása  
52r Jézus körülmetélése  
60r Mária mennybemenetele  
65r Bethsabé fürdője 
80r Jób 
113r Krisztus megkeresztelkedése
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21. Szent János evangélista Patmosz szigetén. 
Ábrázolások a Jean Colombe műhelyében 
készült bourges-i hóráskönyvből (13r) és a vele  
egykorú, 15. sz. végi lyoni  hóráskönyvből (15r)
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22. Hóráskönyv, 15. sz. 2. fele, Itália. Madonna a kisded Jézussal (19r)
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23. Szenci Molnár Albert (1574–1634) magyar nyelvű, négysoros verse, melyet heidelbergi tartózkodása 
idején, 1579-ben Janus Pannonius (1434–1472) Guarino-panegyricusa nyomtatott szövege mellé írt.  
A költemény első sora megegyezik Balassi Bálint (1554–1594) Búcsúja hazájától c. versének első sorával: 

„Oh én edes hazam te jo Magiar orzag 
Minden nemö dolgod már kesz nyomorusagh 
Ha teged meg nem szan az mennyei Isten 
Nem adnek egj saak penzt minden szerentseden”
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24. Zrínyi Miklós (1620–1664) Csák-
tornyán, 1654. júl. 20-án kelt 
latin nyelvű levele  
III. Ferdinándhoz (1608–1657). 
Részvétnyilvánítás a császár 
fiatalon elhunyt fia halálára 
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25. Genuinae effigies Principum omnium Transsilvaniae, 1691. 
Erdélyi fejedelmekről készített akvarellek gyűjteménye 
 
   5. f. Báthori István (1533–1586) 
15. f. Bethlen Gábor (1580–1629)
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26. Imagines nationum Ditiones Hungaricas colentium 
illuminatae, 17. sz. Erdélyi viseletekről készül akvarellek 
Cornides Dániel (1732–1787) könyvtárából 
 
2. f. Kálvinista magyar diák 
3. f. Fiatal magyar úr 
4. f. Magyar hajdú
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17. f. Szász szőlőpásztor
27. f. Nagyszebeni újdonsült menyecske
29. f. Szász parasztmenyasszony
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27. A Szécsényben 1705 szeptemberében tartott országgyűlés 
Instrumentum Confoederationis Inclytorum... kezdetű 
pergamen okirata. Itt határoztak a „Szövetkezett  
Rendek” II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) vezérlő  
fejedelemmé választásáról 
 
Képek az Akadémiai Könyvtárban a Rákóczi- 
szabadságharc 300. évfordulójára rendezett kiállításról 
 
Az okirat kötése és első oldalai 
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56



57
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28. Album Amicorum, 1711–1726. Ifjabb Pápai Páriz Ferenc (1649–1716) európai peregrinációja  
emlékkönyvének bejegyzéseiből: 
Bethlen Miklós (1642–1716) erdélyi kancellár, író: „Sok nyomorúságok által kell nékünk az Isten Országába 
bémennünk. – Ezt önmagán napról napra megtapasztalva, nagy világi tisztességekbe beöltöztetve és 
azokból kifogyva írta a hívságos címen grófnak nevezett Bethlen Miklós, az Úr születésének 1711.,  
a bejegyző életének 70., Isten[től reá mért] fogságának 8. évében Bécsben, szeptember 21-én.” 
II. Apafi Mihály (1676–1713) erdélyi fejedelem, emlékíró: „Mindent elérsz kitartó munkával, semmi sem 
/ nehéz annak, aki jól végzi dolgát. – A nemes ifjú Pápai Páriz Ferencnek, emlékezetül és jóindulatának 
jeléül írta – Apafi Mihály, a Szent Római Birodalom hercege sk.” 
Sir Isaac Newton (1643–1727) angol fizikus: „Isten mindent elrendezett szám, súly és mérték szerint. –  
[E könyv] igen tisztelt tulajdonosának e jelmondatát ajánlja – Isaac Newton Londonban, 1722.  
szeptember 11-én.” 
Edmond Halley (1656–1742) angol csillagász és matematikus: „Minden föld hazája az erősnek. – [E könyv] 
nemes tulajdonosának minden boldogságot és szerencsét kívánva ajánlja magát emlékezetébe –  
Edmund Halley – a geometria Savile-professzora – Oxfordban, 1716 április 30-án, az ó naptár szerint” 
(Sajó Tamás ford.)
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29. Virág Benedek (1752–1830) arcképe. 
Metszet

30. Virág Benedek Óda c.  
költeményének kézirata

31. Virág Benedek felolvassa Vörösmarty 
Mihálynak legújabb költeményét. 
Ferenczy Béni (1890–1967) tollrajza
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32. Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) A füredi parton c. versének kézirata egy 1788-as kalendárium lapjain
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33. Csokonai Vitéz Mihály Szerelemdal a tsikóbőrös kulatshoz c. versének fogalmazványa
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34. Csokonai Himfyhez c. versének kézirata

35. Csokonai Vitéz Mihály: Lilla búcsúzálogjai. 
Gottfried August Bürger (1747–1794) 
versének átköltése
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36. A Martinovics-összeesküvés  „családfája”. Egykorú színezett metszet

37. Martinovics Ignác (1755–1795) arcképe. Oberfrank József egykorú rajza
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38. Batsányi János (1763–1845) levele 
Virág Benedekhez 1799. jan. 
14-én

39. Batsányi János verse Kisfaludy 
Sándorhoz (1772–1844)



40. Kazinczy Ferenc (1759–1831) 
fiatalkori arcképe

41. Kazinczy Ferenc rajza és  
feljegyzése munkácsi  
fogsága idején

65
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42. Kazinczy A sajka c. versének kézirata

43. A Pályám emlékezete kéziratának részlete

44. Kazinczy Ferenc epigrammája idősebb  
Wesselényi Miklóshoz (1750–1809)

45. Kazinczy Ferenc árnyrajza ifjabb Wesselényi 
Miklósról (1796–1850)
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46. Kazinczy Ferenc. Johann Ender 

(1793–1854) metszete

47. A felállítandó Magyar Tudós  
Társaság Alapintézetének és 
Rendszabásainak tervezete  
Kazinczy kézírásával

48. A Magyar Tudományos  
Akadémia Kazinczy Ferenc- 
emlékérme, 1859. Antonio  
Fabris (1790–1865) munkája
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49. Berzsenyi Dániel (1776–1836) 
A közelítő tél c. versének első 
változata még Az ősz címmel

50. Berzsenyi Dánielről készült 
acélmetszet, 1813. Jacob 
Schorn elefántcsontra festett 
miniatúrája után készítette 
Blaschke János (1763–1833)
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51. Berzsenyi Dániel Mezei szorgalmunk akadályai c. művének 
kézirata

52. A magyarokhoz (Forr a világ...) kézirata Kazinczy Ferenc 
hagyatékában
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53. Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842) síremléke Dardzsilingben. Olaj, rézlemez. Ismeretlen művész  
munkája. Széchenyi István keretbe foglaltatta, és haláláig döblingi íróasztalán tartotta. A keretre  
vésetett sorok: „Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt, kitartó hazafiságtól lelkesítve –  
Kőrösi Csoma Sándor –, bölcsőjét kereste a Magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távul 
a hazától alussza örök álmát; de él minden jobb magyarnak lelkében. Az itt ábrázolt sírkő nyugszik 
hamvain. Britt Társaság emelte tudományos érdemeiért. Nem magas helyzet, nem kincs a nemzetek 
védőre, hanem törhetetlen honszeretet, zarándoki önmegtagadás, és vas akarat. Vegyetek példát 
hazánk nagyjai és gazdagai, egy árva fiún, és legyetek hű magyarok tettel nem puszta szóval, áldozati 
készséggel és nem olcsó fitogtatással! Széchenyi István.”



71

54. Kisfaludy Károly (1788–1830) levele Bajza Józsefnek 
(1804–1858) [1821]. dec. 18-án az Aurora zsebkönyv 
kiadásának gondjairól

55. Kisfaludy Károly Csalódások c. vígjátékának színlapja

56. Kisfaludy Károly gyászjelentése, 1830. nov. 22.

57. Kisfaludy Károly halotti maszkja
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58. Kazinczy Ferenc árnyrajza  
Kölcsey Ferencről (1790–1838),  
Széphalom, 1814 októbere

59. Kölcsey Ferenc Ábránd  
c. versének kézirata még  
Az ábrándozó címmel
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60. Széchényi Ferenc (1754–1820) mellképe

61. Széchényi Ferenc és családja egész 
alakos képe. Vízfestmény
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62. Széchényi Ferencné 
Festetics Júlia 
(1753–1824) portréja,   
és Széchenyi István 
(1791–1860) hozzá írott 
magyar nyelvű  
köszöntő verse  
a tiszteletére készült 
albumból
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63. Széchényi Ferenc intelmei fiához, Istvánhoz, 1819. 
Mivel a levelet Széchenyi István csak édesapja halála 
után bonthatja fel, apja úgy ír fiának, mint aki már nem 
ezen a világon van. Őt védőangyalként lengi körül. Fia 
fiatalkori vétkeit megbocsájtja, s kéri, hogy fia is bocsássa 
meg, ha nevelésében mulasztott. Tartsa meg jó  
tulajdonságait, s katolikus keresztényhez méltón szeresse 
anyját, testvéreit, sőt ellenségeit, törődjön alárendeltjeivel, 
így őt az Égiek és apja áldása fogja kísérni
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64–71.  Johann Ender osztrák festő Széchenyi István keleti útján készített rajzai és vízfestményei, 1818. Az 
utazásról, amely során felkeresték az ókori görög világ emlékhelyeit, több rajzalbum, vízfestmény 
maradt fenn
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78



79



80
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72. Széchenyi István első magyar  
nyelvű levele Wesselényi Miklósnak, 
Pozsony, 1826. jan. 4.
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73. A pesti lóversenytér 
alaprajza, 1830-as évek. 
Laval Károly rajzának 
színezett litográfiája

74. Hild József (1789–1867) 
csillárterve a Nemzeti 
Casino számára

75. Széchenyi István Hitel c. 
műve, 1829. A Végszó 
befejező mondata:  
„Sokan azt gondolják:  
Magyarország – volt; – én 
azt szeretem hinni: lesz!”
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84
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76. Széchenyi István naplójegyzetei. A lapokon titkára, Tasner Antal (1808–1861) által olvashatatlanná tett 
és kivágott részek
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77. Széchenyi István  
önmagáról készült  
karikatúrája egy  
porcelánlapon

78. Széchenyi István  
sajátkezű feljegyzései 
és ceruzarajzai, köztük 
karikatúrái Batthyány 
Lajosról (1807–1849)
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Waldstein János (1809–1876) karikatúrái  
Széchenyi Istvánról

79. Széchenyi mint az Al-Duna királyi biztosa

80. Széchenyi mint Pest tiszteletbeli utcaseprője.  
A karikatúra Széchenyi Pesti por és sár c.  
munkáját idézi

81. A gyermekágyban fekvő Széchenyi, mellette  
dajkaként báró Sina György (1783–1856) 
a Lánchíddal. Waldstein János levele  
Széchenyinek Triesztből, 1838. szept. 26.
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82. A William Tierney Clark (1783–1852) mérnök tervezte Hammersmith híd a Temzén, mely a Lánchíd 
mintájául szolgált, 1827. Metszet
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83. A Lánchíd alapkőletételére 
szóló meghívó fogalmazványa 
a Lánchíd Részvénytársaság 
nevében

84. A Lánchíd részvényeinek  
mintája, 1841 
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85. A Lánchíd, 1865. Slowikowski Ádám 
litográfiája

86. Illyés Gyula (1902–1983) Széchenyi hídja 
c. versének kézirata



92 87. Széchenyi István, 1836.  
Moritz Michael Daffinger 
(1790–1849) olajfestménye

88. Széchenyi Istvánné Seilern 
Crescence (1799–1875).  
A medalion képe mögött  
a grófnő hajfürtjei

89. Széchenyi István ezüst  
levélpecsétnyomója
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90. Széchenyi István döblingi 
lakása. Fénykép

91. Széchenyi István keze. Halála 
után készült gipszöntvény

92. Széchenyi István-emlékérem, 
1880. Antonio Fabris munkája
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93. A Magyar Tudós Társaság első 
nagygyűlésének jegyzőkönyve. 
Első ülés, 1831. febr. 14. Az első 
oldal Döbrentei Gábor (1785–1851) 
kézírásával

94. A Magyar Tudományos Akadémia  
címere, 1831. Johann Ender után 
Franz Stöber (1795–1858)  
acélmetszete

95. Az Akadémia első, hegyikristály 
pecsétnyomója kalcedon nyéllel



96. Vörösmarty Mihály  
(1800–1855) és  
Schedel (Toldy) Ferenc 
(1805–1875): Vélemény –  
Az Akadémia által  
kiadandó szótár belső  
elrendezéséről. Pest,  
1831. jún. 5.  
Vörösmarty kézírásával

97. Meghívó a Magyar Tudós 
Társaság második  
nagygyűlésére,  
1833 novemberében



98. Teleki József (1790–1855) 
Hunyadiak kora  
Magyarországon c.  
munkájának kézirata

99. Meghívó az Akadémia 
tagjainak az erdélyi 
főkormányzóvá választott 
Teleki József köszöntésére. 
Pest, 1842. jan. 14.  
A köriratot a tagok  
láttamozták
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100. Ferenczy István (1792–1856)  

előtanulmánya Teleki József szobrához. 
Terrakotta

101. Teleki József elnöki megnyitó beszéde 
az Akadémia nagygyűlésén, 1843. okt. 8. 
Teleki József kézírásával

102. Teleki József levele Schedel (Toldy)  
Ferencnek. Kolozsvár, 1844. nov. 1. 
A Teleki-könyvtár Szirákon elhelyezett 
részének átadásáról érdeklődik
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103. Czuczor Gergely (1800–1866) levele Toldy Ferencnek, 1827. 
márc. 12.

104. Czuczor Gergely, 1865. Fénykép

105. Czuczor Gergely kufsteini fogságának emléke, 1849–1851
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106. Vörösmarty Mihály, 1844. Barabás Miklós  
(1810–1898) rajza után acélba metszette  
Christoph Preisel (1818–1877 után)

107. Vörösmarty Mihály Zalán futása c. eposzának 
kézirata

108. A Zalán futása első kiadásának címlapja
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109. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde c. drámai költeményének 
kézirata



110. A Szózat fogalmazványának első oldala
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111. Czuczor Gergely és Vörösmarty Mihály 
Magyar nyelvtan a’ középtanodák’ második 
osztálya’ számára c. munkájának kézirata, 
mely a szerzők nevének feltüntetése nélkül 
jelent meg Budán 1848-ban

112. Deák Ferenc (1803–1876) tréfás  
bizonyítványa Vörösmarty Mihály  
szalonkavadászatáról. Vörösmarty  
megjegyzésével, 1845. máj. 3.
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113. Vörösmarty Gondolatok 
a könyvtárban c. versének 
változata még Haszontalan 
gondolatok (a’ könyvtárban) 
címmel
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114. Liszt Ferenc (1811–1886) levele  
Vörösmarty Mihálynak: 
 

„Teleky Sándor gróf útján arról 
értesülök, hogy Tekintetességed 
azzal tisztelt meg, hogy verset 
írt hozzám, olyat aminőt Ön 
írni szokott, szépet és gyö-
nyörűt. Nem tudom eléggé 
kifejezni, mennyire hízeleg 
ez énnekem, s engedje meg, 
hogy mindennapi keresettség 
nélkül mondhassam meg, mily 
mélyen meg vagyok hatva, hogy 
még oly friss emlékezetben élek. 
 
A jövő tavasszal ismét Pesten 
leszek. Mikor három éve a 
várost elhagytam, azt a büszke 
reményt vittem kebelemben 
magammal, hogy ama mély 
és dicsőséges rokonszenvre, 
amely hozzám fűződött nem 
mutatom magam méltatlannak. 
 
Ön ítéletet tesz hitemről; legyen 
azonban irántam – kérem – sok 
elnézéssel s némi barátsággal,  
s ennek fejében számítson 
őszinte odaadásomra és  
hálámra. Az Ön 
   Liszt F.-e 
[Krzyzanowitz], 1843. márc. 17. 
(Czapáry László ford.)
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115. Vörösmarty Mihály Előszó c. verse első fogalmazványa
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116. Vörösmarty Mihály A vén cigány c. költeményének fogalmazványa
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117. Vörösmarty Mihály kései arcképe. Tiedge János fényképfelvétele a Kisfaludy Társaság ereklyetárából
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118. Kossuth Lajos (1802–1894) Törvényhatósági Tudósításainak egyik saját kezű címoldala, 1836. júl. 15.

119. Kossuth Lajos aforizmagyűjteménye
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120. Kossuth Lajos levele Vörösmarty Mihálynak, 
1840 körül

121. Kossuthnak és a szabadságharc több vezetőjének 
személyleírása egy 1849-es körözvényen
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122. Kossuth Lajos levele Horváth Mihálynak 
(1809–1878). Turin, 1861. jún. 8.

123. Kossuth-bankó
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124–126. Kossuth Lajos Turinban, 1890. 
          Fényképek
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127. Bolyai Farkas (1775–1856) jellemzése fiáról, Jánosról, 
1817

128. Távolság mérésére szolgáló eszköz Bolyai Farkas  
hagyatékából

129. Bolyai Farkas: Tentamen. Marosvásárhely, 1832.  
A Bolyai János (1802–1860) Appendixét is tartalmazó 
első kötet címlapja



114

130. Bolyai Farkas halotti portréja. Dagerrotípia

131. Bolyai Farkas leveleinek viaszpecsétje
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132. Bolyai János emléklapja Vajda Dániel (1793–1860) gyűjteményéből. 
Marosvásárhely, 1814. aug. 3. „Csínján vigadj, s a jajgatást se tékozold 
/ Baj és öröm között hullámzik életünk.” (Phaedrus: Mesék, Terényi 
István ford.)

133. Az Appendix címlapja Bolyai János kézírásával és megjegyzése  
(Anmerkung) az előzéklapon

134. Az Appendix címlapja Bolyai Farkas kézírásával, rajta Bolyai János  
ceruzás jegyzetei és Schmidt Ferenc (1827–1901) piros tintás megjegyzése
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135. Bolyai János magyarázó 
ábrái az Appendixhez

136. Bolyai János névjegye

137. Bolyai Farkas: Az arithme-
tica eleje. Marosvásárhely, 
1830. Nyomtatvány Bolyai 
János lapszéli jegyzeteivel

138. Bolyai János lőporos zacskója

139. Fadarabok Bolyai János koporsójából,  
szemfedélmaradvány és egy katonai  
zsinórféle
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140. Jules-Guillaume Hoüel (1823–1886). Franciára fordította és 1868-ban 
megjelentette Bolyai János Appendixét a bordeaux-i természettudományi 
társaság közleményeiben

141. Az Akadémia alapította Bolyai-díj aranyérmének ónmintája, 1903.  
Stefan Schwartz (1855–1824) alkotása. Első alkalommal, 1905-ben  
Henri Poincarét (1854–1912) jutalmazták

142. Henri Poincaré köszönőlevele
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143. Söjtör, Deák Ferenc szülőfaluja, 19. sz. közepe.  
Gouache technikával készült rajz a Kisfaludy  
Társaság ereklyetárából

144. Deák Ferenc levele Széchenyi Istvánnak, 
1842. márc. 28.

145. Deák Ferenc nyugtája a Vörösmarty Mihály árváinak 
szánt adomány átvételéről. Pest, 1857. dec. 28.
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146. Reguly Antal 
(1819–1858) 
térképe Hanti- 
és Manysiföld-
ről, a Tavda és 
Konda folyók 
vidékéről, 1844



120 147. A Kisfaludy Társaság levele 
az Akadémiának  
a népköltési gyűjtemény-
ről, 1843. dec. 30. Erdélyi 
János (1814–1868) titkár és 
Jósika Miklós (1794–1865) 
elnök aláírásával

148. Czuczor Gergely gyűjtése 
Erdélyi János népdal- 
gyűjteményében
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149. Petőfi  Sándor (1823–1849) gyűjtése

150. Berzsenyi Dániel gyűjtése
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151. Petőfi Sándor 
Dalaim c.  
versének kézirata



123

152. A kétoldalasan nyomtatott Nemzeti dal

153. Petőfi kalapját díszítő strucctoll

154. Petőfi kokárdái és karszalagja,  
melyeket Arany Jánosnénak (1818–1885)  
ajándékozott 
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155. Petőfi Sándor verse Arany 
Jánoshoz (1817–1882). Pest, 
1847. febr. 4.

156. Arany János verses üdvözlete 
Petőfi Sándornak
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157. Ezüst máriás (20 krajcáros)  
éremből készült fűszerkanál. 
Petőfi Sándor ajándéka 
komaasszonyának, 
Arany Jánosnénak

158. Arany János Emlények c.  
költeménye Petőfi emlékére
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159. A walesi bárdok  
kézirata
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160. Arany János levele Toldy Ferencnek, az Akadémia titoknokának, melyben köszönetét fejezi ki a Toldi 
estéjével elnyert Marczibányi-díjért. Nagykőrös, 1859. jan. 10.

161. Arany János viaszpecsétje
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162. Arany Jánosnak,  
az Akadémia 
titoknokának  
levélfogalmazványai, 
1865
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163. Arany János Hamlet-fordításának kézirata
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164. Arany János Toldi szerelme c. művének kézirata
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165. Arany János Kapcsos 
könyve, melyet  
Gyulai Pál (1826–1909) 
ajándékozott neki 1856. 
aug. 20-án. A Kisfaludy 
Társaság ereklyetárából



133
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166. Arany János, 1867. Simonyi Antal (1821–1892) fényképe az egykori főtitkári lakás, ma az Akadémiai 
Könyvtár Kézirattárának falán
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167. Arany János levele Tompa  

Mihálynak (1817–1868),  
melyben Madáchról mint 
elsőrangú tehetségről ír.  
Pest, 1861. aug. 25.

168. Madách Imre (1823–1864)  
levele Arany Jánosnak,  
melyben Aranynak  
a Tragédián végzett javításaira 
válaszol. Alsósztregova, 
1861. nov. 2.
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169. Az ember tragédiájának 
kézirata
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170. Politikusok, illetve az 1861. évi országgyűlés 
tagjai a Vigyázó család hagyatékából  
származó fényképalbumban

Andrássy Gyula 
(1823–1890)

Jókai Mór 
(1825–1904)

Kazinczy Gábor 
(1818–1864)

Kemény Zsigmond 
(1814–1875)
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Klauzál Gábor 
(1804–1866)

Lónyay Menyhért 
(1822–1884)

Madách Imre 

Széchenyi Béla 
(1837–1918)
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Köszönőlevelek az Akadémia külső tagjává  
választásért 1859-ből

171. Michael Faraday (1791–1867) fizikus levele. 
London, 1859. márc. 7.

172. Thomas Babington Macaulay (1800–1859) 
történész levele. Holly Lodge, Kennsington, 
1859. márc. 7.

173. Jacob Grimm  (1785–1863) nyelvész levele. 
1859. márc.

174. Robert Bunsen  (1811–1899) kémikus levele. 
Heidelberg, 1859. máj. 2.
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175. Semmelweis Ignác (1818–1865) levele, melyben felajánlja a gyermekágyi lázról írt német nyelvű  
könyvét az Akadémiai Könyvtárnak. Pest, 1860. november



143
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176. Reformkori akadémiai ezüst jutalmi serleg

177. Az Akadémia palotája megnyitására vert bronz érem, 1865. Karl Radnitzky  
(1818–1901) alkotása
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Az Akadémiai Album 1865-ben, a palota megnyitásának  
idején gyűjti össze a teljes tagság fényképeit. A tagok  
nagy része sötét színű nemzeti viseletben – ez volt  
a legáltalánosabb divat a szabadságharc bukása után – 
vétette le magát Schrecker Ignác (1834–1888)  fényképészeti 
műtermében. Az album 32 lapot tartalmaz, minden lap 
mindkét oldalán 4–4 hellyel vizitkártya méretű, albumin 
arcképek számára

178. Arany János

179. Barabás Miklós
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180. Deák Ferenc

181. Dessewffy Emil 
(1812–1866) 
politikus,  
az Akadémia elnöke

182. Eötvös József 
(1813–1871)

183. Erdélyi János költő, 
esztéta
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184. Ipolyi Arnold 
(1823–1866) 
történész

185. Jedlik Ányos 
(1800–1895) 
fizikus

186. Kriza János 
néprajztudós

187. Markusovszky Lajos 
(1815–1893) orvos
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188. Petzval Ottó 

(1809–1883) 
mérnök-matematikus

189. Podmaniczky Frigyes 
(1824–1907) politikus

190. Sina Simon 
(1810–1876) bankár

191. Sztoczek József 
(1819–1890) mérnök
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192. Toldy Ferenc

193. Tompa Mihály

194. Trefort Ágoston 
(1817–1888) politikus

195. Xantus János  
(1825–1894) 
természettudós
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Waldstein János gróf, a Magyar Tudományos Akadémia Igazgatótanácsának tagja 1868. máj. 8-án az  
Akadémiának ajándékozta Thomas Ender osztrák tájképfestő (1793–1875) a Felvidéken és Északkelet- 
Magyarországon készült 219 vízfestményét. A Magas-Tátra és a Kárpátok hegycsúcsairól készült  
festményekkel a természeti szépségek bemutatásán túl a tudományos érdeklődés figyelmét  
a geológiai jellegzetességekre kívánta ráirányítani. A Waldstein-gyűjteményt az Akadémia Könyvtárában 
helyezték el

196. Besztercebánya a Garam völgyében
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197. Lednic várának 
romjai a falu 
fölött

198. Vágnedec,  
a háttérben 
Vágtapolcával
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199.  Poroszka látképe

200.  Árva várának udvara

201. Krasznahorka vára 
hátulról

202. Likava romjai  
a várudvarról
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203. Magyar László (1818–1864) Utazás Dél-Afrika 
belsejébe c. munkájának címlapja és utolsó 
oldala

204–205. Magyar László rajzai az útleírás lapjain
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206. Jókai Mór dedikált fényképe, 1896

207. Jókai Mór 50. írói jubileumára kibocsátott 
érem, 1893. Gerl Károly (1857–1907) 
munkája

208. Jókai Mór díszdoktorrá avatása alkalmával  
tartott előadása, Erős várunk nekünk  
a tudomány, 1894



156 209. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 
árnyképe, 1765 körül. Ismeretlen művész 
alkotása 

210. Goethe árnyképe, 1780 körül. Ismeretlen mű-
vész alkotása. Rajta gótbetűs folyóírással:  
„Johann Wolfgang von Goethe, a német 
Shakespear, hírnevet Berlichingenje, Clavigója 
és Werthere hozott neki”

211. Goethe Modernes c. versének kézirata

A Kézirattár állományába tartozik a világ negyedik 
legnagyobb Goethe-gyűjteménye. A ritka  
kéziratokat, első kiadású könyveket, rajzokat, 
érméket, emléktárgyakat, képeket és kottákat 
tartalmazó kollekció Elischer Boldizsár (1818–1895) 
eperjesi ügyvédnek köszönheti létrejöttét. Az  
értékes darabokat 1895-ben unokaöccse és  
örököse, dr. Elischer Gyula (1846–1909) az  
Akadémiának adományozta, azzal a kikötéssel, 
hogy a gyűjteményt önálló, külön teremben tegyék 
a nyilvánosság ésa tudomány számára egyaránt 
hozzáférhetővé
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212. Goethe saját kezű feljegyzése  
a gránitról:

„A gránit kristályosodás 
révén keletkezett.
Nem vehető észre rajta  
[, hogy keletkezésében  
közrejátszott] a gravitáció.
Ugyanez vonatkozik a[z 
anyagukban] hozzá  
legközelebb álló  
hegységekre.

Minél inkább eltávolodik tőle 
[anyagában valamely kőzet], 
annál nagyobb szerephez 
jut a nehézkedés, mígnem az 
üledékes kőzetekben már  
éppenhogy csak némi nyo-
ma marad  
a kristályosodásnak.
Földünk egész felépítése  
a kristályosodással  
magyarázható.

Bizonyíték a belsejéből.
Romé de lísle.
Saussure.
Kirwan.
A külsejéből.
Bonis a szabályszerűségről.
Általában.
Az egész és az üledékes kőzet 
hasadéka.
A közönséges neveket  
megtartani.”

(Márton László ford.)
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213. Goethe: Folyóparti táj, 1776–1777. Ceruzarajz

214. Goethe: A Kammerberg Eger mellett, 1808. Lavírozott tus
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215. Goethe tréfás verses feladványa a krumpliról. „Reggel kerek, / délben tört / este szelet. / Maradjunk is 
ennyiben. – Wiesbaden, 1814. szeptember 1. – Goethe”

216. Goethe-érem. Anton Scharff (1845–1903) alkotása

217. Ludwig van Beethoven: So oder so. Dal Karl Gottlieb Lappe versére, 1817. A zeneszerző saját kezű kottája
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A zeneszerző, zongoraművész Bertha Sándor (1843–1912)  
Kézirattárban őrzött hagyatékában egy emlékalbum is van, melybe 
a Párizsban élő művész barátai helyeztek el egy-egy rajzot,  
bejegyzést vagy kottát 

218. Munkácsy Mihály (1844–1900) ceruzarajza Bertha Sándorról

219. Liszt Ferenc Wagner-átiratának kottája. Rajta Bertha Sándor 
kézírásával: „Tannhäuser indulójának variációja Liszt Ferenc 
kezétől”

220. Rippl-Rónai József (1861–1927) rajza
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221. Gyulai Pál bejegyzése  

Rozsnyay Kálmán  
(1872–1948)  
emlékkönyvébe

222. Gyulai Pál-emlékérem, 1919. 
Beck Ö. Fülöp (1873–1945) 
alkotása

223. Aranyserleg Gyulai Pál  
írói munkássága 50.  
évfordulójának emlékére 
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224. Zichy Mihály (1827–1906) önarckép-vázlata Székely Bertalan (1835–1910) hagyatékában
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225–230. Székely Bertalan tanulmányrajzai

 231. Lapok Székely Bertalan vázlatkönyvéből
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Ellinger Ede és testvére által 1881-ben 
készített akadémikus-portréfényképek 
gyűjteményéből

232. Arany László (1844–1898) költő, 
gazdasági és politikai író

233. Fraknói Vilmos (1843–1921)  
történész, kanonok

234. Konkoly-Thege Miklós  
(1842–1916) csillagász

235. Lenhossék József (1818–1888) 
anatómus

236. Petzval Ottó

237. Pulszky Ferenc

238. Rómer Flóris (1815–1889) régész, 
művészettörténész
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239. Mikszáth Kálmán (1847–1910) ifjúkori 

fényképe elhomályosult aláírásával

240. Mikszáth Kálmán névjegyre írott 
sorai Concha Győző (1846–1933)  
jogásznak

241. Mikszáth Kálmán levele Gyulai 
Pálnak, melyben értesíti akadémiai 
székfoglalójáról,  A szökevények c.  
elbeszélésének felolvasásáról.  
Budapest, 1901. márc. 12.
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242. Mikszáth Kálmán emlékére 
kiadott levelezőlap

243. Mikszáth Kálmán 40 éves írói 
jubileumán mondott beszédének 
kézirata, 1910

244. Mikszáth Kálmán 40 éves írói 
jubileumára kiadott emlékérem. 
Murányi Gyula (1881–1920) 
alkotása

245. Mikszáth Kálmán ezüstfedelű 
jegyzetfüzete
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246. Teleki László (1811–1861) 
halálának emlékére kiadott 
érem, 1861. August Kleeberg 
alkotása 

247. A magyar nyelv szótára 
kiadásának emlékére vert 
érem Czuczor Gergely és 
Fogarasi János (1801–1878) 
portréjával, 1874.  
Karl Radnitzky alkotása

248. Az Akadémia nagyjutalom- 
érme Toldy Ferencnek,  
1868. Böhm József Dániel 
(1794–1865) alkotása

249. Toldy Ferenc 50 éves írói 
jubileumára vert érem, 1871. 
Karl Radnitzky alkotása
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250. A Horn-foki expedíció emlékére vert érem, 1883. Alphée Dubois 
(1831–1905) alkotása

251. Pulszky Ferenc 50 éves írói jubileumára vert érem, 1884. Anton Scharff 
alkotása

252. Az Ezredéves Országos Kiállítás 
millenniumi jutalomérme a  
Kisfaludy Társaságnak, 1896.  
Beck Ö. Fülöp alkotása

253. Az Akadémia Wahrmann 
Mór-jutalomérme, 
1898. Anton Scharff 
alkotása. A nagykeres- 
kedő és politikus 
Wahrmann végrende- 
letileg nagy összegű 
alapítványt hagyomá- 
nyozott az Akadémiára az 
ipar területén kifejtett  
úttörő munkásság jutalmazá-
sára. A díjat először 1898-ban  
osztották ki
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254. A Párizsi Világkiállítás alkalmából vert 
érem, 1900. Jules-Clément Chaplain 
(1839–1909) alkotása. Az éremmel az 
Akadémia két tagját, Jendrassik Ernő 
(1858–1921) és Kétly Károly (1839–
1927) bel- és ideggyógyász egyetemi 
tanárokat jutalmazták

255. Kállay Béni (1839–1903) emlékére vert 
plakett, 1903. Anton Scharff alkotása

256. Berzeviczy Albert (1853–1936) 70. 
születésnapjára kiadott emlékérem, 
1927. Szentgyörgyi István (1881–1938) 
alkotása

257. Balogh Jenő (1864–1953) 70. születés-
napjára kiadott emlékérem, 1934. Beck 
Ö. Fülöp alkotása

258. Szentágothai János (1912–1994)  
70. születésnapjára vert érem, 1982.  
Csíkszentmihályi Róbert (1940–) 
alkotása
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259. Eötvös Loránd (1848–1919) akadémiai 

előadásának fogalmazványa, A folyadék 
lemezek feszültségéről, 1882. dec. 11.

260. Eötvös Loránd, 1881. Ellinger Ede felvétele

261. Eötvös Loránd rajzai úti feljegyzéseit  
tartalmazó jegyzetkönyvében

262. Eötvös Loránd levele Gyulai Pálnak,  
melyben invitálja Theodor Wangemann  
(1855–1906) fonográf-bemutatójára
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263. Oklevél Eötvös Loránd 
akadémiai levelező taggá 
választásáról, 1873

264. Eötvös Loránd tagsági 
jegyei

265. Eötvös Loránd kutyáival, 
1916. Fénykép
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Lapok Rozsnyay Kálmán újságíró, műfordító, színész 
emlékkönyvéből. A különlegesen értékes gyűjteményben 
a 19. sz. vége és a 20. sz. első évtizede magyar szellemi 
életének szinte minden ismert egyénisége képviselteti 
magát, és jelentős külföldi írók, művészek neveivel,  
gondolataival vagy rajzaival is találkozhatunk

266. Neogrády Antal (1861–1942) akvarellje,  
Mounet-Sully (1841–1916) színész, Beregi Oszkár 
(1876–1965), Franz von Reichenberg (1853–1905) 
operaénekes és Pascal Dagnan-Bouveret  
(1852–1929) festő bejegyzése

267. Enrico Caruso (1873–1921) operaénekes  
önmagáról készített karikatúrája
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268. Alfons Mucha 
(1860–1939) 
rajza Rozsnyay 
Kálmán emlék-
könyvében
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269. Ady Endre (1877–1919) fényképe, 

1909

270. Elbocsátó, szép üzenet c.  
költeményének kézirata

271. Ady Endre és Léda (Diósy Ödönné 
Brüll Adél, 1872–1934) Párizsban. 
Fénykép fémlapon, mellette  
viaszosvászon tok és ceruzacsonk, 
mellyel Ady állítólag az Elbocsátó, 
szép üzenetet írta
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272. Juhász Gyula (1883–1937) verses 
levele, Válasz Ady Endrének

273. Ady Endre francia nyelvű névjegye

274. Csinszka (Boncza Berta, 1894– 
1934) dedikált fényképe, 1914

275. Ady Most követellek magamnak c. 
versének kézirata
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276. Ady Endre-plakett, 1924. 
Székely Aladár fényképész 
(1870–1940) munkája 

277. Ady Endre A mindegy átka c. 
versének töredéke 

278. Ady Endre halotti maszkja
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279. Babits Mihály 

(1883–1941) 
Esti kérdés c. versének 
kézirata Szabó Lőrinc 
(1900–1957) 
hagyatékában

280. Babits Mihály 
versvázlatai groteszk 
rajzzal Komjáthy  
Aladár (1894–1963) 
hagyatékában
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281. Babits Mihály Új leoninusok 
c. versének kézirata Szabó 
Lőrinc hagyatékában

282. Kosztolányi Dezső  
(1885–1936) Hasonlat c. 
versének kézirata

283. Kosztolányi Dezső levelező- 
lapja Babits Mihálynak  
Csáth Géza (1887–1919) 
soraival. Budapest, 1908. 
jan. 17.

284. A Grand Hotel Hungaria 
Budapest kartonlapja, írók, 
művészek aláírásával 
Kosztolányi Dezső 
hagyatékában
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285. Kosztolányi Dezső. Pécsi József (1889–1956) felvétele

286. Hatvany Lajosné Marton Erzsébet karikatúrája Kosztolányi Dezsőről  
a költő autográf aláírásával

287. Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő c. regénye kézirata

288. Kosztolányi Dezső Goethe-fordítása, A vándor elcsöndesedik
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289.  Rippl-Rónai József Kosztolányi Dezsőnek 
dedikált tusvázlata, 1913

290. Tihanyi Lajos (1885–1938) Kosztolányi 
Dezsőnek dedikált tusvázlata, 1914
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291. József Attila (1905–1937) 
Kosztolányi c. versének 
kézirata
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292. Tóth Árpád (1886–1928) Elégia egy  
rekettyebokorhoz c. versének kézirata

293.  Karinthy Frigyes (1887–1938) rajza  
Tóth Árpádról, 1911. jún. 1.

294. Tóth Árpád rajza
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295–298. Kálmán Kata 
(1909–1978) felvételei 
Móricz Zsigmondról 
(1879–1942)
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299. Szerb Antal (1901–1945) fényképe a Budapesti 
Korcsolyázó Egylet igazolványán, 1918

300. Ascher Oszkár (1897–1965) rajza  
Szabó Lőrincről, 1926. jún. 29.

301. Szabó Lőrinc Egy raguzai leánderhez c.  
versének kézirata

302. Szabó Lőrincné Mikes Klára (1895–1978), 
Tóth Árpád és Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet 
(1902–1950) Újtátrafüreden, 1926 januárjában. 
Fénykép
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303. Szabó Lőrinc Politika c.  
versének kézirata, 1932

304. Szabó Lőrinc Sors és tömeg c. 
költeményének kézirata, 1935

305. Lóránt Mihály (1891–?)  
karikatúrája Szabó Lőrincről

306. Szabó Lőrinc Tücsökzene  c.  
ciklusának 97. verse,  
A nagyerdő,  itt még Debrecen I. 
címmel, 1945
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307. Szabó Lőrinc Tücsökzene c. ciklusának  
329. verse, Az Árny keze, 1946

308. Szabó Lőrinc verstöredéke

309. Borsos Miklós (1906–1990) tusrajza  
a betegágyban fekvő Szabó Lőrincről, 1957
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310. lllyés Gyula Egy ősz c. ciklusának második darabja

311. Illyés Gyula fiatalkori fényképe

312. Illyés Gyula Puszták népe c. művének kézirata 

313. Illyés Gyula Bartók c. versének kézirata

314. Illyés Gyula Hunyt szemmel c. versének  
fogalmazványa

315. Illyés Gyula Kegyenc c. drámájának 1968-as  
előadásán Gábor Miklós (1919–1998), Mensáros 
László (1926–1993) és Tolnay Klári (1914–1998)

316. Illyés Gyula. Móser Zoltán (1946–) felvétele
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317. Radnóti Miklós  
(1909–1944) Cartes 
postales c. ciklusának 
kézirata 

318. Radnóti Miklós 
Huszonnyolc év c.  
versének kézirata

319. Radnóti Miklós tréfás 
rajza

320. Buday György (1907–1990) 
fametszete Radnóti  
Miklósnak dedikálva:  
„Miklósnak szerelmes  
verséhez szeretettel – 
1935”
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321. Radnóti Miklós Harmadik ecloga c. versének fogalmazványa

322–323. Radnóti Miklós a Margitszigeten 1941-ben. Beck Judit (1909–1995) felvételei
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Radnóti Miklós munkaszolgálatos menetoszlopa 1944. szeptem-
ber 17-én indult útnak gyalog Szerbiából, a bori táborból. Társai-
val együtt 1944. november első napjai egyikén lőtték tarkón 
a Győr közelében levő Abda község határában. 1946 júniusának  
végén feltárták a tömegsírt, innen került elő a költő utolsó tizenegy 
versét tartalmazó füzet, melyet Bori notesz néven ismer az utókor

324. A füzet lapján négy nyelven ugyanaz a tartalmú szöveg 
olvasható: „Ez a jegyzőkönyvecske Radnóti Miklós magyar 
költő verseit tartalmazza. Kéri a megtalálót, hogy juttassa el 
Magyarországra, Ortutay Gyula dr. egyetemi magántanár 
címére: Budapest, VII. Horánszky u. 1. I.”

325. Radnóti Miklós Erőltetett menet c. verse a Bori noteszben

326. Radnóti Miklós utolsó verse, a Razglednica (4) kézirata a Bori 
noteszből
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327. Bernáth Aurél (1895–1982) az Erkel 
Színház faliképének festése köz ben, 
1976. Fénykép

 328. Ferenczy Béni ceruzarajza

 329–330. Ferenczy Béni rajzai lányának,  
Rosie-nak írott leveleiben, 1949–
1950
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331. Az Akadémiai Aranyérem mintája, 1961. 
Vigh Tamás (1926–2010) alkotása

332. Az Akadémiai Könyvtár emlékérme, 1988.  
Borsos Miklós alkotása



197

333. A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertről (1893–1986) vert 
érem, 1937. Szentgyörgyi István alkotása 

334. Szent-Györgyi Albert levele már emigrációjából  
Voinovich Géza (1877–1952) főtitkárnak, melyben  
lemond az Akadémia másodelnökségéről, 1948. ápr. 21.
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335. Hevesy György (1885–1966) Nobel-díjas 

vegyész  levelezőlapja Ortvay Rudolf  
(1885–1945) fizikusnak, 1931. ápr. 11. 

336. Max Planck  (1858–1947) Nobel-díjas fizikus 
levelezőlapja Ortvay Rudolfnak, 1936. máj. 21.

337. Wigner Jenő  (1902–1995) Nobel-díjas fizikus 
levelezőlapja Ortvay Rudolfnak, 1935. okt. 14. 

338. Neumann János (1903–1957) levele Ortvay 
Rudolf nak, 1939. febr. 2.



199

339. Karikatúrák az 1953-as varsói matemati-
kuskongresszuson részt vevő tudósokról  
Alexits György  (1899–1978) matematikus 
hagyatékában

340. Erdős Pál (1913–1996)  matematikus 
levele Alexits Györgynek, 1958. ápr. 18.
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341. Bibó István (1911–1979) államminiszteri expozéja a magyarországi helyzetről az indiai nagykövet 
számára, 1956. nov. 6.
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342. Lapok Gábor Dénes  (1900–1979) Nobel-díjas fizikus gyermekkori rajzvázlatfüzetéből
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343. Pilinszky János (1921–1981). Fénykép egyetemi  
leckekönyvéből

344. Pilinszky János Francia fogoly c. versének kézirata

345. Márkus Anna (Anna Mark, 1928–) rajza Pilinszky János  
naplófüzetében
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346. Pilinszky János Introitusz c. versének kézirata, 1961 

347–348. Pilinszky János. Kónya Kálmán (1926–1997) felvételei



Régi Könyvek Gyűjteménye
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A nemzetközi bibliográfiai és könyvtári gya-
korlatban „régi könyvnek” nevezzük a kézi 
szedéssel és kézi nyomással készült könyveket, 
folyóiratokat, illetve az önálló, megjelenési 
hely, kiadási év és a nyomdász nevének feltün-
tetésével (impresszum) kiadott kisebb nyom-
tatványokat. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárában az 1865 óta kialakított Kézirattáron 
belül helyezték el az ősnyomtatványokat, az 
1500 előtt nyomtatott könyvek legbecsesebb 
és legtöbbet kutatott, az egész világon példá-
nyonként számon tartott különgyűjteményét.

Az ősnyomtatványok jelentős része (356 
kötetben 409 mű) a Telekiek adományaként 
került az Akadémia birtokába. Gróf Teleki  
József vásárlásokkal később is gyarapította az 
alapgyűjteményt, például Kresznerics Ferenc 
(1766–1832) nyelvész könyvtárával, amely 88 
kötettel növelte az incunabulumok („bölcső-
nyomatok”) állományát. Ezeknél nagyságren-
dileg sokkal kisebb, értékét tekintve viszont 
semmivel sem jelentéktelenebb gyarapodást 
jelentett, hogy a gyűjteménybe került többek 
között a Jancsó Imre (1793–1848) könyvtá-
rával együtt megvásárolt kilenc magyar vo-
natkozású ősnyomtatvány, a Katona Lajos 
(1862–1910) könyvtárával érkezett négy, és a 
Pulszky Ferenc (1814–1897) 1200 kötetes könyv- 
ajándékával kapott hat incunabulum. Az Aka-
démiának egy-egy kötetet adományozó Érdy 
Jánosnak (1796–1871), gróf Kemény Józsefnek 
(1795–1855) és Madách Imrének (1823–1864)  

köszönhetően ugyancsak értékes példányokkal  
bővült az állomány. A „nyomdai zsengék” kol-
lekciója, ahogy Toldy Ferenc említette őket,  
magánszemélyek és közintézmények ajándé- 
kozásai révén a 19. század végén 466 tétel-
ben 493 ősnyomtatványból állt. Katalógusa,  
Hellebrant Árpád (1855–1925) latin nyelvű 
munkája, 1886-ban látott napvilágot. A követ-
kező negyven évben, elsősorban Ráth György 
(1828–1905) 147 kötetből álló, és gróf Vigyázó 
Ferenc (1874–1928) 425 kötetben 432 művet 
számláló incunabulum-gyűjteményének meg-
szerzésével az eredeti állomány több mint két-
szeresére növekedett. Legutóbb a Zsilka János 
(1930–1999) könyvtárával vásárolt nyolc incu-
nabulummal gyarapodott jelentősebb mérték-
ben a jelenleg 1194 példányban összesen 1021 
művet őrző, Magyarországon a második leg-
nagyobbnak számító ősnyomtatvány-gyűjte-
mény, amelynek angol nyelvű, modern kataló-
gusát Rozsondai Marianne és Rozsondai Béla 
jelentette meg 2013-ban.

Az állomány nyelvi megoszlását tekintve 
túlnyomó részben (95%-ban) latin nyelvű, a 
maradékot a 48 német, 13 olasz, két görög és 
egy holland nyelvű ősnyomtatvány teszi ki. 
Nyomdahely szerinti megoszlásuk alapján 
az incunabulumok több mint fele itáliai és 
német műhelyekből került ki: 295 Velencé-
ből, 122 Strassburgból, 92 Nürnbergből, 70 
Baselből, 68 Kölnből, 56 Augsburgból szár-
mazik. A legnagyobb arányban a nürnbergi 
Anton Koberger és a kölni Heinrich Quentell  



206

kézisajtója képviselteti magát, előbbi 62, utób-
bi 31 kiadással. A teljes állománynak közel 
negyede magyar vonatkozású; a Ráth-ős-
nyomtatványok többnyire, míg a Vigyázó- 
incunabulumok jelentős részben azok. Az egész  
gyűjteménynek szintén mintegy a negyedét 
teszik ki azok a példányok, amelyek mind- 
máig megőrizték eredeti művészi kötésüket; 
ezek közül 195 gótikus, 56 reneszánsz stílusú.

Az ősnyomtatványokból öt példány unikum, 
tehát egyedül az Akadémia Könyvtárában  
található meg a világon, míg másik hat incu-
nabulum teljessége vagy rendkívüli ritkasága 
miatt számíthat különleges érdeklődésre.

Az ősnyomtatványok mellett a Kézirattárban 
kapott elhelyezést az 1930-as évektől a Szabó 
Károly (1824–1890) történész hármas felosz-
tása szerint felállított, 1711 előtti Régi Magyar 
Könyvtár, vagyis a nyelvi, a területi és szerzői 
hungaricumok igen gazdag anyaga. Ezekhez 
csatlakozott negyedikként a külföldön, nem 
magyar szerzőtől, idegen nyelven megjelent,  
de magyar vonatkozású könyvek csoportja.  
A nagy magyar könyvtárakban ekkorra már  
általános volt ez a gyakorlat, amelynek mintá-
jául gróf Apponyi Sándornak (1844–1925) ma  
az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött  
nevezetes hungaricum-gyűjteménye szolgált. 

A Kézirattárral közös szervezeti egységben 
végül 1954-ben alakult meg a Régi Könyvek 
Gyűjteménye, ahol az ősnyomtatványok és a 
Régi Magyar Könyvtár kötetei mellett újabb 
gyűjteményrészek különültek el. Az 1500 után 
következő ötven év nyomtatott könyvtermé-
sét is kiemelték a törzsállományból. Így jött 
létre az „Ant.” elnevezésű gyűjtemény, amely 
mintegy 1200 külföldi, nem magyar nyelvű és 
szerzőjű kötetet számlál. A nemzetközi köny-
ves gyakorlat azonban egyre inkább a teljes 16. 
század nyomtatványanyagát kezelte együtt, s 
nevezte antikvának, ezért a kiváló magyar 
könyvtörténész, Csapodi Csaba (1910–2004) 
szintén leválogatta az Akadémiai Könyvtár 
központi raktárából a század második felé-
ben nyomtatott könyveket is. Mindezeken 
túl a Régi Könyvek Gyűjteményébe kerültek 
azok a könyvek is, amelyek a korábbi tulaj-
donos személye, autográf bejegyzései, iroda-
lom-, művészet-, tudomány-, művelődés- és 
könyvtörténeti vagy történelmi jelentőségük, 
különleges anyaguk, gazdag illusztrációik 
és művészi kötésük okán kiemelt védelemre 
tarthattak számot, azaz a muzeális könyvek 
kollekciója.

A szedés-nyomás 15. századi feltalálása 
utáni négyszáz év könyveit gyűjtő, feldolgozó,  

Thomas Mann Hatvany 
Lajosnak és feleségének 

szóló dedikációja  
a Gallimard kiadónál 

1937-ben megjelent  
Avertissement à 

l’Europe c. könyvben

A Kézirattár egyik szobája 
az ősnyomtatványok 

szekrényeivel 1951-ben
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kutatókat is fogadó Régi Könyvek Gyűjteménye 
javarészt művelt és nagylelkű mecénások ha-
gyatékából származik. 

Az első, igen változatos, sokrétű anyag a 
Teleki családtól való. Tagjai egymástól némi-
leg eltérő indíttatással tettek szert könyveikre. 
Gyűjteményeikre egyrészt a modern, felvilá-
gosult, természettudományos érdeklődés jel-
lemző, ilyen lehetett Teleki József (1738–1796) 
koronaőr könyvtára. Enciklopédikus jellegű, 
bibliofil érdeklődésre valló gyűjtemény fűző-
dik fia, Teleki László (1764–1821) nevéhez.  
E két tekintélyes, egymásra épülő, megörö- 
költ, megközelítőleg 30  000 kötetes könyv- 
anyagot ajánlotta föl a frissen alapított Tudós 
Társaságnak Teleki László másodszülött fia, 
Teleki József (1792–1855) – az Akadémia maj-
dani első elnöke – testvérei nevében is 1826 
márciusában. 

Az értékes családi gyűjtemény könyvei-
nek előtörténetét vizsgálva gyönyörűen ki-
rajzolódik Erdély 16–18. századi értelmiségi 
rétegének (főiskolai rektorok, tanárok, püspö-
kök, orvosok) könyves műveltsége, akiknek  

együtt megőrzött vagy szétszó-
ródott könyvei felbukkannak a  
Teleki-pecsétes kötetek sorában. 
Csak néhány nevet említünk: 
Cornides Dániel (1732–1787) 
könyvtára, Bod Péter (1712–1769), 
a Bölöni, Kendeffy, Vay és más 
tekintélyes családok tagjai. Ke-
vésbé ismert, de örömteli felfede-
zést jelentő nevek a tulajdonosi 
bejegyzések között például Gyu-
laffy Lestár (1556–1606), Báthory 
Zsigmond titkára, diplomatája, 
Georg Deidrich (?–1603/1608) 
szebeni rektor, majd unitárius 
prédikátor, Valentinus Radecius 
(1550k.–1632) kolozsvári unitá-
rius püspök neve. Családi szálak 
révén gyakori a Teleki-könyvtár 
darabjainak felvidéki provenienciája is.

Teleki József könyvtáralapítása után meg-
indult a reformkorra jellemző, hazafias buz-
galomtól vezérelt felajánlások, ajándékozá-
sok sora. E korszakban a Batthyány család 
két nagyobb adománya a legjelentősebb. 
1838-ban Batthyány Gusztáv (1803–1883) 
ajándékozott mintegy 30  000 kötetet, ké-
sőbb pedig – az első pillantásra nem elég 
reprezentatívnak vélt – gyűjteményt öcs-
cse, Kázmér (1807–1854) saját 3000 kötetével  
pótolta ki. Ma már tudjuk, hogy az előbbi  
könyvanyag nagy értékeket rejt, hiszen a 
két adományozó nagyapja, Batthyány Tódor 
(1729–1812) különleges földrajzi, műszaki, tech- 
nikatörténeti és mezőgazdasági gyűjteményét 

A koronaőr Teleki 
József bejegyzése 
Daniel Bernoulli 
Hydrodynamica c. 
művének (Strassburg, 
1738) előzéklapján, és 
supralibrosa a könyv 
külső borítóján

Dobai Székely Sámuel 
(1704–1779) császári 
kapitány és történeti 
forrásgyűjtő saját kezű 
bejegyzése, miszerint 
Cornides Dánielnek 
ajándékoz egy 1582-es 
kalendáriumot 

Bod Péter tulajdonosi 
bejegyzése
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olvasható bejegyzés szerint Georgius Spitko  vásárolta 
Cselényi Jánostól Bártfán, 1665-ben

Bél Mátyás rovásírással foglalkozó tudományos munká-
jának címlapja, és Kresznerics Ferenc tulajdonosi  
bejegyzése a könyv előzéklapján

Aldus Manutius ókori orvosi műveket közreadó 1528-as 
velencei nyomtatványa, előzéklapján a bécsi Hofbiblio-
thek, a Teleki-gyűjtemény és az Akadémiai Könyvtár  
pecsétjével
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is magában foglalja. E tudományágak törté-
netének kutatói valóságos kincsesbányára lel-
hetnek a Batthyány-könyvtár darabjai között. 
Köztük van például Kopernikusz De revolutio-
nibus orbium coelestium-ának 1566-os baseli 
kiadása is.

Teleki József nemcsak Kresznerics Ferenc 
gazdag könyv-, kézirat- és éremgyűjteményé- 
nek megvásárlásával támogatta a Tudós Tár-
saság már önállóan fölállított könyvtárát, ha-
nem 1850-ben megajándékozta a Bibliotheca 
Palatinalis Vindobonensis, a bécsi udvari 
könyvtár duplumaiból származó aldina-gyűj-
teményével is. Ezek a könyvek a híres velencei 
humanista, könyvkiadó és nyomdász, Aldus 
Manutius (Aldo Manuzio, 1449–1515) sajtója 
alól kerültek ki.

16–17. századi nyomtatványaink jelentős 
gyarapodása a neves műgyűjtő, Ráth György 
kitűnő hungaricum-könyvtárának befoga-
dása volt (1905). A külföldi, leginkább német 
antikváriumokban megbízottai által fölkuta-
tott és megszerzett magyar nyelvű, magyar-
országi nyomtatású, hungarus szerzőségű 
és témájában magyar vonatkozású, tehát a 
Szabó Károly megalapozta elrendezésben az 
Akadémiának ajándékozott, s szándékának  

megfelelően azóta is egyben 
tartott gyűjtemény jobbára 
igen ritka nyomtatványok-
ból áll. 

Hasonló módon, sok év-
tizedes szenvedélyes és ki-
tartó gyűjtőmunkával jutott 
óriási és igen értékes bib-
liotékájához gróf Vigyázó 
Sándor (1825–1921), sokszo-
rosára növelve apja, Bojári 
Vigyázó Antal (1793–1861) 
könyvtárát. A bibliofil Sán-
dor az Akadémiának szánta 
gyűjteményét, s fia, Ferenc 
(1874–1928) – tiszteletben 
tartva szülei szándékát – 
hasonlóan végrendelkezett: 
egész vagyonát, s vele külön-
leges, számos ritkasággal büszkélke-
dő 17 000 kötetes könyvtárát az Akadémiára 
hagyta. 

A Római Magyar Akadémiáról került az 
1950-es évek elején régi könyveink közé Frak-
nói Vilmos (1843–1924) történész hányatott 
sorsú könyvtárának sok kötete. Szép számmal 
akad köztük hungaricum, és természetesen 
olasz reneszánsz szerzők műveinek kiadásai, 
melyek ma az antikva-gyűjtemény díszei.

Ha röviden szeretnénk jellemezni régi 
könyveink különböző gyűjteményrészekben 
lévő teljességét, a következő kép rajzolódik 
ki. Mint minden nagyobb muzeális gyűjte-
mény, a Régi Könyvek Gyűjteménye is szá-
mos „standard” nyomtatványt őriz: antik 
szerzők igényes tipográfiájú szövegkiadásait 
alapos filológiai apparátussal, például a Ma-
nuzio család három generációjának mun-
káit, a párizsi Jodocus Badius Ascensius és a 
Petit-nyomdák termékeit, és természetesen 
Henricus Stephanus görög szerzők munkáit 
megjelentető ügyes kis könyveit. Ebbe a körbe 
tartoznak a tudós filológus Zsámboky János-
nak az antwerpeni Plantin-officinában meg-
jelent kiadványai, emblémáskönyve, a magyar 
történetírók és Janus Pannonius korai kiadá-
sai, és még hosszan sorolhatnánk az értékes,  

Ráth György emléktáb-
lája a Kézirattár és Régi 
Könyvek Gyűjteménye 
olvasótermében

Vigyázó Sándor
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a művelt olvasók körében nem 
ismeretlen régi könyveket. 

Az Akadémia mecénásai 
fontosnak tartották azt is, hogy 
megszerezzék a bibliotékájuk 
fényét emelő reprezentatív, 
összefoglaló történeti munká-
kat, atlaszokat, a történelem és 
az irodalom nagy alakjainak 
arcképcsarnokait. Törekedtek 
arra, hogy minél több, minél 
szebb példányhoz jussanak a 
legrangosabb muzeális kiad-
ványok közül. E szép, igényes, 
számos metszetet tartalmazó 

albumokat ma ezért gyakran több példányban 
is őrizzük.

Szembeötlően gazdag anyag található gyűj-
teményünkben mind a reformáció (a lutheri 
német, a kálvini genfi, sőt az antitrinitári-
us irányzat is bőségesen képviselteti magát), 
mind az ellenreformáció könyvtermésének 
köréből. 

Még két csoportját érdemes kiemelni kü-
lönleges ritkaságainknak: sok olyan, jobbára  

aprónyomtatvány-terjedelmű, kevés példány-
ban fennmaradt röplap található 16. századi 
magyar vonatkozású állományunkban, me-
lyek a nyugat-európai közvéleményt a ma-
gyarországi hadieseményekről tájékoztatták. 
Hazánk zaklatott századának jelentősebb török- 
ellenes csatáit számos, főként a délnémet vá-
rosokban, különféle szövegvariánsokkal nap- 
világot látott nyomtatvány adta hírül. Mivel 
ezek aktualitása gyorsan elmúlt, s olvasóik  
kevésbé törekedtek megőrizni őket, mára 
rendkívül kevés példányban maradtak fönn.  
E kiadványaink közel egynegyede magyar-
országi unikum, s akadnak köztük olyanok is, 
amelyekből a világhálón sem található regiszt-
rált példány.

Hasonló a helyzet a 16–17. századi népsze-
rű, szórakoztató ponyvairodalommal. A kis 
füzetek hamar elkallódtak, elhasználódtak, s 
olvasóik sem abból a körből kerültek ki, akik 
az utókornak is megőrzendő könyvtárat gyűj-
töttek volna. Ráth György, Vigyázó Sándor, Jan- 
kovich Miklós, Toldy Ferenc és mások szemé-
ben azonban ezek a ritkaságok a 19. században 
már felkutatandó értékek voltak. Nem véletlen, 
hogy ezek a múltunkból felbukkanó felfedezé-
sek hatalmas izgalmat jelentettek számukra –  
ahogy a széphistóriák mellett olvasható kézira-
tos bejegyzéseikből láthatjuk.

A ritka különlegességek mellett természete-
sen vannak példányaink a legfontosabb, mér-
földkőnek számító hungaricum-nyomtatvá-
nyokból is: Komjáti Benedek, Sylvester János, 
Heltai Gáspár, Telegdi Miklós, Károlyi Gáspár, 
Pázmány Péter munkái, a 16–17. század hitvi-
tázó irodalma szintén nagy súllyal képviselteti 
magát gyűjteményünkben.

A bibliofil főurak és tudósok szenvedélyes és 
kitartó hungaricum-gyűjtése hatalmas szolgá-
latot tett a korábbi századaink irodalom-, mű-
velődés- és nyomdászattörténetét kutatóknak. 
Az ő érdemük, hogy ma az Akadémia mint a 
magyar nyelv ápolására létrehozott intézmény 
nemzeti könyvtárunk után a második legna-
gyobb régi magyar könyvtárat őrzi. 

A Régi Könyvek Gyűjteménye muzeális  
értékei között 19–20. századi könyvek is  

Vigyázó Ferenc

Unikum röplap
(Erfurt, 1594)

Esztergom ostromáról
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találhatók. Miután 1950 után felszámolták az 
Akadémia palotájában berendezett emlékszo-
bákat, az ott összegyűjtött könyveket is ebben 
a gyűjteményben helyezték el. Ide kerültek 
Vörösmarty Mihály könyvei, a Széchenyi Mú-
zeum könyvtára, benne Széchenyi István mű-
veinek első kiadásaival, s a kötetekben itt-ott 
fellelhető saját kezű jegyzeteivel. Szintén itt 
vannak az Akadémia Bolyai-gyűjteményének 
könyvei, köztük Bolyai Farkas Tentamenének 
első (1832–1833), illetve az Akadémia által 
kiadott díszkiadása (1897–1904), mellettük  

Bolyai János Appendixének a 20. század elejéig 
megjelent fordításai is. A Goethe-gyűjtemény 
értékét a Goethe-irodalomnak a teljesség igé-
nyével összeállított könyvtára adja, mely az 
első kiadások, magyar fordítások, korabeli iro-
dalomtörténeti munkák és folyóiratok gazdag 
kollekciója. Kéziratos hagyatékokkal együtt 
megszerzett könyvtárakkal, illetve könyvtár-
részekkel is gyarapodott a muzeális könyvek  
állománya, ezek közül a legjelentősebbek  
Illyés Gyula könyvtára és Hatvany Lajos 
könyvtárának nagyrészt dedikált kötetei.

Pergamenre nyomtatott hóráskönyv (Párizs, 1517 vége/1518) festett illusztrációi. Lukács evangélista  
szimbólumával, a bikával, és Máté  evangélista az angyallal

Boross Klára – Tóth Gábor
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1. A feltámadt Krisztus  
a lepecsételt sziklasírt őrző, 
alvó őrökkel Guillelmus 
Durandus Rationale  
divinorum officiorum  
c. munkája (Ulm: Johann  
Zainer, 1473. dec. 3.)  
előtáblájának belső  
oldalára ragasztott egyleveles, 
kézzel kiszínezett, unikum 
fametszeten (Ulm környéke, 
1440k.)

2. 42-soros Biblia  
(Mainz: Johannes Gutenberg, 
1456. aug. előtt). Az eredetileg 
is csonka, 593 levelet  
számláló példányt Gabriel 
Wells magyar származású 
New York-i könyvkereskedő  
lapokra szedette és levelenként 
bekötve 150 dollárért árulta. 
Az egylapnyi töredék (85v: Jer 
30,8–31,9) Wells ajándékaként 
került az Akadémia  
könyvtárába 1921-ben
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3. Bessarion bíboros: Adversus calumniatorem Platonis (Róma: Konrad Sweynheym – Arnold Pannartz, 
1469. aug. 28. előtt). Kézzel festett, indafonatos iniciálé és szöveg körüli keret (15r)

4. Plutarkhosz: Vitae illustrium virorum ([Róma]: Ulrich Han, [1470]). A második kötet kezdőlapja kézzel 
festett, firenzei indafonatos díszítéssel és aranyozással (1r)
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5. Lactantius: Opera (Rostock: Fratres Domus Horti Viridis, 1476. ápr. 9.). Kézzel festett, aranyozott iniciálé, 
indafonatos keret állatokkal és madarakkal. A lapszélen korabeli kéziratos jegyzetek (13r)

6. Corpus iuris civilis (Nürnberg: Anton Koberger, 1482. nov. 22.). A Digestum vetus prológusának első lapja  
a főszöveg körül futó glossa ordinariával és festett, aranyozott kiadói iniciáléval (2r)
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7. Délnémet gótikus, vaknyomásos, kolostori 
bőrkötés lánccal, illetve közép- és sarok- 
veretekkel a 16. század elejéről, benne több 
ősnyomtatvány és antikva egybekötve. 
Gerinc és előtábla 
 
15. századi misekönyv kéziratos  
pergamentöredéke a kötésből kiemelve
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8. Jacobus de Voragine: Legenda aurea 
sanctorum, sive Lombardica historia 
(Strassburg: [Georg Husner], 1483) 
 
Kézzel festett iniciálé a Legenda 
szövegének elején (15r) 
 
Kézzel festett iniciálé és indafonatos 
díszítés a Legenda előhangjának 
elején (13r) 
 
Olmützi gótikus, vaknyomásos  
bőrkötés a 15. századból. Háttábla
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  9. Alexander de Hales:  
Summa universae  
theologiae ... (Velence:  
Johann von Köln –  
Johann Manthen, 1475). 
15. századi gótikus, 
vaknyomásos bőrkötés 
háttáblája

10. Almanach pro anno 1483 
[Augsburg: Johann  
Blaubirer, 1482k.]. Az 
egyleveles nyomtatvány 
ma ismert egyetlen 
példánya
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11. Diurnale Romanum [Velence: Andreas Torresanus, 
1481?]. A nappali imakönyv ma ismert egyetlen  
példánya

12. Eukleidész: Elementa (Velence: Erhard Ratdolt, 1482. 
máj. 25.). A görög matematikus Kr.e. 300 körül írt  
értekezésének első nyomtatott kiadása. Az arab  
közvetítéssel fennmaradt szöveget az angol  
Adelardus Bathoniensis fordította latinra 1120 táján, 
a kommentárt Johannes Campanus de Novara írta 
hozzá 1260 körül. Az Elementa metszett indafonatos 
keretű címoldala, a margón síkgeometriai ábrákkal, 
alul a Teleki-pecsét és az Akadémiai Könyvtár régi 
pecsétje (2r)
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13. Vincentius Bellovacensis: Speculum historiale (Nürnberg: Anton 
Koberger, 1483. júl. 24.). Kézzel festett, aranyozott kiadói iniciálé és 
indafonatos keret a szöveg körül az enciklopédia első lapján (3r)

14. Antoninus Florentinus: Chronicon (Nürnberg: Anton Koberger, 1484. 
júl. 31.) 
 
Szent György és a sárkány aranyozott, kézzel festett iniciálékban  
(1. kötet 20r, 2. kötet 15r)
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15. Thuróczy János: Chronica 
Hungarorum (Brünn: 
Konrad Stahel – Matthias 
Preinlein, 1488. márc. 20.)
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A kézzel kiszínezett  
fametszeten a magyarok 
bejövetele (1v)
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Szent István és Luxemburgi Zsigmond ábrázolása Thuróczy János krónikájának brünni kiadásában
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16. Constitutiones incliti regni Hungariae 
(Lipcse: [Moritz Brandis], 1488.  
jún. 2.). Mátyás király 1486.  
jan. 25-én kiadott törvénykönyve,  
a Decretum maius első nyomtatott 
kiadása – a mű ma ismert  
legteljesebb példánya – 1898-ban 
került az Akadémia könyvtárába 
Szirmay Andor ajándékaként

Modern bőrkötése, Leszik Károly szignált munkája (1900k.) egy eredetileg Mátyás király (1443–1490) 
könyvtárából származó, ma Erlangenben őrzött kéziratos Biblia kötésének stilizált, kicsinyített mása

A Constitutiones első lapja kéziratos bejegyzésekkel (1r) és nyomtatási engedélye korábbi tulajdonosok 
bejegyzéseivel (3r)
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17. Georgius Arrivabene 
1491/1492-es Horatius- 
kiadásának kötéséből  
kiemelt latin nyelvű,  
pergamenre nyomtatott  
búcsúcédula töredéke

18. Pergamenre nyomtatott latin 
nyelvű búcsúcédula kötésből 
kiemelt töredékei

19. Nicolaus Perottus: 
Cornucopiae linguae Latinae 
(Velence: Paganinus de 
Paganinis, 1489. máj. 14.). 
Kézzel festett kiadói iniciálé 
és szöveg körüli indafonatos 
keret (3r) 
 
Kötésből kiemelt  
kódextöredék iniciáléja
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20. Stephan Fridolin: Schatzbehalter oder Schrein der wahren Reichtümer des Heils und ewiger Seligkeit 
(Nürnberg: Anton Koberger, 1491. nov. [1]8.). A nürnbergi ferences szerzetes ájtatos műve az egyik  
legszebb ősnyomtatvány. 96 nagyméretű fametszete a két évvel később a Schedel-krónikát illusztráló  
Michael Wolgemut (1434/1437–1519) és mostohafia, Wilhelm Pleydenwurff (1460–1494) műhelyében 
készült, ahol 1486–1490 között Koberger (1440/1445–1513) keresztfia, Albrecht Dürer (1471–1528) 
inasoskodott 
 
Az örökkévalóság megjelenik az időben. A Szent Család a ciklikusságukban is állandóságot jelképező 
állatövi jegyekkel és bolygókkal
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Az első könyv 
előszavának 
kezdőlapja. 
Kézzel festett, 
aranyozott 
iniciálé és 
indafonatos 
keret pávával 
(2r)
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Az első könyv 
kezdőlapja,  

„arról, hogy az 
igazi kincs  
Krisztus 
szenvedése”.  
Kézzel festett, 
aranyozott 
iniciálék  
és indafonatos 
keret (4v)
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 Jézus lecsendesíti 
a vihart  
(Mt 8,23–27)
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A Világbíró Krisztus 
Máriával és a tizenkét 
apostollal, balra lent 
az üdvözültek, jobbra 
a kárhozottak
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János evangélista 
patmoszi látomása: 
a mandorlában az  

„Emberfiához hasonló”  
a hét gyertyatartóval, 
a négy élőlénnyel, 
lábánál a Báránnyal, 
körülötte  
a huszonnégy vénnel 
(Jel 4,2–8)
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21. Hartmann Schedel: Liber 
chronicarum (Nürnberg:  
Anton Koberger, 1493. júl. 12.). 
A nürnbergi orvos  
világkrónikájának első,  
latin nyelvű kiadása  
a leggazdagabban  
illusztrált ősnyomtatvány. 
1809 fametszete Michael 
Wolgemut és mostohafia, 
Wilhelm Pleydenwurff  
műhelyében készült.  
E példányt gróf Vigyázó  
Sándor Karl Wilhelm  
Hiersemann lipcsei  
könyvkereskedőtől vásárolta  
1905-ben

A krónika tartalomjegyzékének kezdete, alatta átfirkálva a molsheimi jezsuiták  
tulajdonosbejegyzése 1623-ból (Ir)

A teremtés. A beszédszalagon zsoltáridézet (Zsolt 33,9): „ő szólt, és meglettek, parancsolt, 
és létrejöttek”. Az Úr jobbjának kinyújtott ujjai a parancsolás aktusára utalnak, képileg  
megerősítve a zsoltárvers mandavit („parancsolt”) szavát (Iv)
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Buda látképe. Balra a királyi 
palota, középen a budai 
német polgárok temploma, 
a Nagyboldogasszony-  
(ma Mátyás-)templom,  
illetve a magyar polgárok  
által látogatott Mária  
Magdolna-templom  
(CXXXVIIIv–CXXXIXr)
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Albrecht Dürer (?): Odüsszeusz és Kirké (XLIr)

22. Illusztrációk a világkrónika első, Georg Alt (1450k.–1510) nürnbergi humanista által fordított német 
nyelvű kiadásából
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Az ősanyag (yle, görögül hülé) az 
első létezőkkel, az angyalokkal  
a teremtés pillanata „előtti”  
örökkévalóságban. Kézzel  
kiszínezett fametszet (IIr)

A teremtés ötödik és hatodik napja, 
az első világkorszak kezdete. Kézzel 
színezett fametszet (IVv–Vr)
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A hetedik nap, a bal felső sarokban a keleti szél, szemben vele, a jobb sarokban a déli szél, alattuk az Úristen  
a kilenc angyali renddel, középen a geocentrikus világmindenség a bolygókkal és az állatövi jegyekkel. 
Kézzel kiszínezett fametszet (Vv)
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A 15. századi északi-tengeri kereskedőhajókat mintázó bárka építése, jobbra Noé. Kézzel kiszínezett 
fametszet (XIr)



Ótestamentumi 
genealógiai tábla, 
jobbra Ábrahám, 
akinek születésével 
vette kezdetét  
a világ harmadik 
korszaka, balra  
a leszármazottai. 
Kézzel színezett 
fametszet  
(XXIv–XXIIr)
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248 23. Guido de Cauliaco: Chirurgia cum aliis aliorum tractatibus (Velence: Bonetus Locatellus, 1498. nov. 
21.). Hartmann Schedel (1440–1514) nürnbergi orvosnak, a Schedel-krónika szerzőjének a lapokon 
található bejegyzései, és a kötéstábla belsejére ragasztott kézírásos ex librise: Liber doctoris arcium ac 
utriusque medicine Hartmanni Schedel Nüremb’. A gróf Vigyázó Sándor által 1904-ben vásárolt orvosi 
szakkönyv fia, gróf Vigyázó Ferenc végrendelete révén került az Akadémia könyvtárába 1929-ben

24. Hartmann Schedel: Liber chronicarum (Augsburg: Johann Schönsperger, 1497. febr. 1.). Anton  
Koberger 1493. július 12-én kinyomtatott latin nyelvű kiadásának kicsinyített méretű, olcsóbb papírra 
készült, rövidített „kalózkiadása”. 
 
Buda látképe 



24925. Expositio hymnorum cum commento (Hagenau: 
[Heinrich Gran], 1493). A himnuszmagyarázatok 
címoldala kéziratos tulajdonosi bejegyzésekkel és 
jegyzetekkel 
 
Madách Imre saját kezű bejegyzése az Expositio 
előzékén: „A Magyar Tud. Akademianak ajánlja 
Madách Imre – A Sztregován 1862 Aug 23án –  
E nap kedves emlékeül midön Kubinyi Ferencz 
és Romer Floris barátimat magamnál tisztelhetni 
szerencsem volt”
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26. Scriptores rei rusticae (Bologna: Benedictus Hectoris Faelli, 1494. szept. 19.). A kötet korábbi tulajdo-
nosa Konrad Celtis (1459–1508) német származású humanista, az itáliai mintára létrehozott budai 
és bécsi Dunai Tudós Társaság alapítója és elnöke. Címoldal Konrad Celtis tulajdonosbejegyzésével 
(Con. Cel. Pro. Poete sum), alatta a tulajdonos monogramja – C és fordított C betű – címerbe foglalva

27. Boazana (Bologna: Benedictus Hectoris Faelli, 1495k.). Bolognai diákok vegyes nyelvű, tréfás  
költeménye (ún. makarónivers). A 15. század végi Itáliában kitalált műfaj legismertebb hazai példája 
Petőfi Sándor Deákpályám című, latin és magyar szavakat keverő dala. A rendkívül ritka, ma két  
példányban ismert kötet első és utolsó oldala
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28. Hésziodosz: 
Theogonia  
(Velence: Aldus 
Manutius, 
1495/1496. febr.). 
A Régi Könyvek 
Gyűjteménye  
két görög nyelvű 
ősnyomtatvá-
nyának egyike. 
A lapszélen és 
a sorok között 
latin és görög 
kéziratos 
jegyzetekkel
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29. Antonius Haneron:  
Compendiosus artis  
epistolandi libellus [Lipcse: 
Martin Landsberg, 1498k.].  
A levélformulákat tartalmazó 
nyomtatvány ma ismert 
egyetlen példánya
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30. Heures a lusaige de Romme tout au long sans riens requerir. Avec les figures de lapocalipse et plusieurs 
austres hystoires, tant de lancien que du nouveau testament … (Párizs: Gillet Hardouyn, [1509/1510]). 
Latin – és részben francia – nyelvű hóráskönyv. Pergamenre nyomtatott példány, kézzel kifestett,  
metszett iniciálékkal és húsz egész oldalas metszettel. Megjelenési ideje az 1510–1531-es évekre szóló  
húsvéttáblázat (2r) alapján állapítható meg 
 
Mitológiai jelenet (Gillet Hardouyn nyomdászjelvénye): Héraklész megöli a feleségével, Déianeirával 
erőszakoskodó Nesszosz kentaurt. Alatta a hóráskönyv címe francia nyelven a nyomtatás helyének és  
a nyomdász nevének megjelölésével (1r) 
 
Architektonikus keretbe foglalt csontváz, fölötte a Nap, jobb térdénél a Hold, lába között vörössipkás 
bolond. A négy sarokban a hippokratészi-galénoszi vérmérsékleti tipológia alapján az alapelemeknek 
megfeleltetett négy személyiségtípus (kolerikus/tűz, szangvinikus/levegő, flegmatikus/víz,  
melankolikus/föld; 1v) 
 
A Békesség és az Igazságosság, illetve a Könyörület és az Igazság a Szentháromsággal (12v); Angyali 
Üdvözlet: Szűz Mária Gábriel arkangyallal, a háttérben Ádám és Éva bűnbeesése (13r) 
 
A Szentlélek eljövetele (26r) 
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31. Hore divine virginis Marie secundum usum 
Romanum (Párizs: Gillet Hardouyn – Germain 
Hardouyn, [1512/1513]). Latin – és részben francia –  
nyelvű hóráskönyv. Pergamenre nyomtatott 
példány, kézzel kifestett iniciálékkal és tizenhét 
egész oldalas metszettel. Megjelenési ideje az 
1513–1527-es évekre szóló húsvéttáblázat (2v)  
alapján állapítható meg. Pulszky Ferenc  
ajándékozta az Akadémia könyvtárának 
 
Az Igazságosság és a Békesség az Egyházzal és 
Máriával, fölöttük a Szentháromsággal (12v); 
Angyali Üdvözlet: Mária és Gábriel arkangyal 
(13r) 
 
A hóráskönyv címoldala (a modern címlap 
előfutára) a korábban Guillaume Eustace által 
használt nyomdászjelvénnyel, amelyből, miután 
átvette, Germain Hardouyn eltüntette az E betűt 
és sajátjaként használta. Ebben a példányban a 
két figura alatti fehér szalag üres, hiányzik belőle 
Germain Hardouyn neve
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32. Hore divine virginis Marie secundum usum Romanum (Párizs: Germain 
Hardouyn, [1517/1518]). Pergamenre nyomtatott, 18. századi újrakötése-
kor durván körülvágott példány, kézzel festett iniciálékkal és tizenhárom 
egész oldalas metszettel. Címoldala hiányzik, kolofónja mindössze  
a nyomtatás helyét és a nyomdász nevét adja meg. Megjelenési ideje az 
1518–1532-es évekre szóló húsvéttáblázat (2v) alapján állapítható meg 
 
Kalendárium novemberre és decemberre (5v); János evangélista  
a Jelenések könyvét írja Patmosz szigetén, jobbra mellette szimbóluma, 
a sasmadár (6r) 
 
Jézus születése (23r) 
 
Mihály arkangyal földi megtestesülése, Szent György legyőzi  
a sárkányt (68v) 
 
Szent Pál és Szent Péter apostolok (69r) 
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33. Robertus Caracciolus: Sermones quadragesimales de peccatis … (Velence:  
Johannes de Gregoriis – Gregorius de Gregoriis, 1490. máj. 11.). Budai  
reneszánsz, vaknyomásos bőrkötés a 16. század elejéről. A kötetet gróf  
Vigyázó Sándor 1900-ban vásárolta Ludwig Rosenthal müncheni könyvke-
reskedőtől. Az előtábla restaurált maradványa

34. Statius: Opera (Velence: Aldus Manutius, 1502. aug.). Budai reneszánsz,  
vaknyomásos bőrkötés a 16. század elejéről. Előtábla
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35. Ubertinus de Casali: Arbor vitae crucifixae Jesu 
Christi (Velence: Andreas de Bonetis, 1485. márc. 
12.). Felvidéki gótikus, vaknyomásos bőrkötés 
a 16. század elejéről. Előtábla

36. Budai reneszánsz, vaknyomásos bőrkötés a 16. 
század elejéről. A gróf Teleki József által 
Kresznerics Ferenc könyvgyűjteményével együtt 
megvásárolt kötet egyik korábbi tulajdonosa 
Johannes Alexander Brassicanus (1500k.–1539) 
német humanista, bécsi egyetemi professzor, 
könyvgyűjtő

37. Michael Ritius: De regibus Francorum lib. III … 
(Bázel: Johann Froben, 1534). Lemezzel díszített 
reneszánsz bőrkötés, amelyen a meggyalázott, 
kezében tőrt tartó, öngyilkosságra készülő  
Lucretia látható emelvényen, oszlopok között, 
feje fölött rózsaindákkal. A címerben olvasható  
I. P. monogram mögött Jacob Pandelaert leuveni 
könyvkötő rejlik



260

38. Eberhard Tappe: Germanicorum adagiorum cum 
Latinis ac Graecis collatorum centuriae septem 
(Strassburg: Wendelin Rihel, 1539). Iustitia 
istennőt ábrázoló lemezzel díszített reneszánsz 
bőrkötés 1540-ből, M. P. monogramjáról ismert, 
feltehetőleg prágai mester munkája. Elő- és 
háttábla

39. Iuvenalis: Satyrae (Nürnberg: Anton Koberger, 
1497. dec. 6.). Natúr pergamenkötés az augsburgi 
kereskedő- és bankárdinasztia, a Fuggerek  
könyvtárából, a család egyik tagjának  
supralibrosával
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40. Martin Luther: Sermo de poenitentia 
(Wittenberg: Johann Rhau-Grunenberg, 
1518). Bűnbánatról szóló  
prédikációjának fametszett címoldala

41. Martin Luther: Ad Dialogum  
Syluestri Prieratis Magistri Palatii de 
potestate Pape, Responsio f. Martini 
Luther ... [Lipcse: Melchior Lotter, 
1518]. Luther válasza az egyebek között 
a pápai tévedhetetlenséget védelmező 
Silvestro Mazzolini da Prierio  
(1456/1457–1527) domonkos teológus  
őt támadó vitairatára. Luther  
megsemmisítő erejű érveinek hatására 
X. Leó pápa megtiltotta a teológusnak, 
hogy tovább folytassa a vitát  
a reformátorral. Fametszett címoldal
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42. Martin Luther: Sermo de virtute  
excommunicationis … (Lipcse: Valentin 
Schumann, 1519). Bár Luthernek  
eredetileg nem állt szándékában  
megjelentetni ezt az előző évben 
elhangzott wittenbergi prédikációját, 
elhatározását kénytelen volt  
megváltoztatni, mert tudomására 
jutott, hogy szavait szöveg- 
környezetükből kiragadva, tanítását 
eltorzítva terjesztik. Kiközösítésről 
szóló prédikációjának címoldala

43. Martin Luther: Eine Heerpredigt 
wider den Türcken (Nürnberg: Johann 
Stüchs, 1530). A Bécs 1529-es ostroma 
után született prédikációban Luther az 
iszlámnak a keresztény eszkatológiában 
játszott szerepéről értekezik,  
gyakorlati tanácsokat adva a török  
uralom alá került keresztényeknek 
arra nézve, miként őrizzék meg 
hitüket úgy, hogy közben engedelmes 
alattvalóként szolgálják új uraikat. 
Fametszett címoldal
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44. A Johannes Alexander Brassicanus számára egybekötött, és tulajdonosi bejegyzésével ékes kötet három 
Dürer-művet foglal magában. Az erődítés tudományáról szóló munka, Etliche underricht zu befestigung 
der Stett, Schloß, und flecken (Nürnberg: [Hieronymus Andreae], 1527. okt.) mellett a mérésről, illetve  
az emberi test arányairól szóló értekezések magyarázó ábrákkal, metszetekkel gazdagon illusztrált 
nyomtatványok 
 
Dürer által tervezett eszközök a pontos perspektivikus ábrázoláshoz a mérés tudományáról szóló munkában 
 
Fiatal férfitest ábrázolása Dürer módszerével az emberi arányokról szóló értekezésben



264



265



266



267



268

45. Abacus atque vetustissima veterum Latinorum per digitus 
manusque numerandi (quinetiam loquendi) consuetudo … 
(Regensburg: Hans Kohl, 1532). Címlap és a mű egy   
részlete, betűk és számok kézjelei Beda Venerabilis 
(672/673–735) nyomán (5v–6r) 
 
A legrégebbi magyar ex libris, Hans Teilnkes pozsonyi  
polgár könyvjegye a 16. század második feléből, a 24 
művet tartalmazó kolligátum előtáblájának belsejébe 
ragasztva
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46. La Comedia di Dante... (Velence: Francesco Marcolini, 1544. 
jún.). Alessandro Vellutello (1473–?) híres Színjáték- 
kommentárjának első kiadása. A szövegmagyarázathoz 
szorosan kapcsolódó illusztrációkat vélhetőleg a velencei 
Marcolini-műhelyben dolgozó német származású fametsző, 
Giovanni Britto készítette. A kötet a Római Magyar Intézet 
könyvtárából került a Régi Könyvek Gyűjteményébe 
 
Dante (D) és Vergilius (V) találkozása. Jobbra a gyönyör  
és a hírnév vágyát jelképező párduc és oroszlán, illetve  
a kapzsiság allegóriája, a nőstényfarkas (Pokol 1,31–63) 
 
A simóniákusok a Pokol harmadik bugyrában: „ezer lyuk 
volt a fakó kőbe sebnek / – egyforma mind – kerekre vágva 
szépen. / … És minden lyukból lábukat kinyujták / a bűnösök 
s vastagáig a lábszárt; / a többi részüket a lyukba furták. / 
És a talpáról mindeniknek láng szállt / s úgy rezgett lábuk 
minden íze végig, / mintha letörve látsz rezegni nádszált.” 
(Pokol 19,14–27, Babits M. ford.)



270

47. Fametszetekkel díszített emblémáskönyv. Nicolaus Taurellus 
(1547–1606) albuma, az Emblemata physico-ethica, hoc est, naturae 
morum moderatricis picta praecepta (Nürnberg: Paulus Kaufmann, 
1595) nemcsak egy-egy fogalom jelképes ábrázolását mutatja, 
hanem személyekhez köthető címeres képeket is tartalmaz latin 
versek kíséretében. A díszes kerettel nyomtatott üres oldalakra  
a tulajdonos barátai emléksoraikat írták



48. Zsámboky János (1531–1584) 
emblémáskönyve,  
Emblemata cum aliquot 
nummis antiqui operis  
(Antwerpen: Christophe 
Plantin, 1564), melyet  
metszetanyagával együtt 
már a 16. században több 
kiadásban és több nyelvre  
lefordítva forgathatott  
a művelt közönség. E szép 
példányba a versek és  
a metszetek közé kötött üres 
levelekre a tulajdonos (az 
ingolstadti Georg Noppinger) 
barátai írták be emléksorai- 
kat szépen megrajzolt és 
színesre festett címerük alá 
1575 és 1583 között
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49. Pietro Gherardi: In foedus et victoriam contra  
Turcas … poëmata (Velence: Domenico Guerra, 1572).  
A keresztény hadak törökök feletti győzelmére írott 
versek gyűjteményének első birtokosa és jegyzetelője 
Gyulaffy Lestár, Báthory Zsigmond (1572–1613)  
titkára és lengyelországi követe volt. További erdélyi 
tulajdonosok kezén keresztül a Teleki-könyvtárral 
érkezett az Akadémia gyűjteményébe

50. Thuróczy János: Der Hungern Chronica (Nürnberg–
Bécs: Johann Petreius – Johann Singriener, 1534).  
A krónika német fordítása Bécsben jelent meg  
1534-ben, Hans Hauge zum Freistein (16. sz. első fele) 
fordításában. Ebben már a mohácsi csatáig egészítette 
ki a krónikát. Címlap
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51. Bocskai István: Copey eines  
Sendtschreibens (1605). Az apró- 
nyomtatvány az erdélyi fejedelem 
(1557–1606) magyarországi  
állapotokról írt levelének német  
fordítása. Balthasar Caymox  
(1561–1635) szép portrémetszetét  
utólag kötötték hozzá

52. Albertus Novicampianus: Scopus 
biblicus Veteris et Novi Testamenti 
(Antwerpen: Johann Beller – Ghileyn 
Manilius, 1572). A lengyel humanista, 
orvos és teológus, Wojciech Nowopolski 
(1508–1558) Izabella királyné  
(1519–1559) és János Zsigmond  
(1540–1571) udvari orvosa volt, 
munkáját az ifjú fejedelemnek ajánlotta 
1553-ban. A párizsi kötés a híres francia 
bibliofil, Jean Grolier (1489/1490–1565) 
számára készült különleges, arabeszkes 
motívumokkal gazdagon díszített, igé-
nyes könyvkötések hatását mutatja
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53. Dominicus Custos: Atrium heroicum cae-
sarum, regum, aliarumque summatum ac 
procerum (Augsburg: Michael Manger – Hans 
Schultes, 1600–1602). A portrégalériában a 16. 
század második felének államférfiai között 
néhány jeles magyar személyiség mellképét is 
megtaláljuk, akiknek azóta is ezek a legismer-
tebb portréik 
 
Pálffy Miklós (1552–1600) országbíró, kora 
legkiválóbb magyar hadvezére 
 
Báthori István (1533–1586) erdélyi fejedelem 
(1571–1586), majd 1576-tól lengyel király
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Zrínyi Miklós (1508k.–1566),  
a szigetvári hős

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem

János Zsigmond (1540–1571), Szapolyai János  
király fia, Erdély első fejedelme
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54–55. Két röplap a Dózsa-féle parasztháborúról. 
Ain grosz Wunderzaichen das do geschehen 
ist durch das Creütz… (Strassburg: Matthias 
Hupfuff, 1514. jún. 4. után), illetve  Stephanus 
Taurinus: Stauromachia (Bécs: Johann 
Singriener, 1519). Az erdélyi szász humanista 
Stephan Stieröchsel (1485–1519) gyulafehér-
vári püspöki helynök és történetíró verses 
eposzt írt a parasztháborúról, egyik fél vétkeit 
sem hallgatva el

56. Ferenac Crnko: History von Eroberung der 
ansehenlichen Vesten Sigeth (Augsburg: Hans 
Zymmerman, [1568]). A szigetvári hős, Zrínyi 
Miklós kamarásának horvát nyelven írt, de 
csak fordításokban fennmaradt tudósítása 
Szigetvár elestéről. A német nyelvű röplap 
Jancsó Imre könyveivel került az Akadémiára
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57. Komjáti Benedek: Az Zenth Paal leveley magyar nyelven (Krakkó: 

Hieronymus Vietor, 1533). A magyar nyelvű nyomdászat első  
terméke, Szent Pál leveleinek erazmista fordítása Krakkóban  
jelent meg. Címlap 
 
A nyomdász, Hieronymus Vietor (1480k.–1546/1547) latin nyelvű 
ajánlása a magyar olvasóknak 
 
A fordítás és nyomtatás ügyét támogató Perényi Gáborné  
Frangepán Katalin címere 
 
Figurális iniciálé az első levél bevezetésében
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58. Pesti Gábor: Novum Testamentum 
seu quattuor Evangeliorum volumina 
lingua Hungarica donata (Bécs:  
Johann Singriener, 1536). Pesti Gábor 
Erasmus szellemében készült fordítása 
valójában csak a négy evangélium 
magyarítását tartalmazza 
 
Máté evangéliumának kezdeténél  
a csíksomlyói ferences kolostor 1664-es 
tulajdonosi bejegyzése 
 
Márk és János evangélista ábrázolása
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59. Esopus fabulaij, mellijeket mastan wijion-
nan magijar nijelwre forditot Pesthij Gabriel 
(Bécs: Johann Singriener, 1536). Világi, 
tanító szándékú széppróza magyar nyelven

60. Pesti Gábor: Nomenclatura sex linguarum... (Bécs: 
Johann Singriener, 1538). Egy 1531-ben Nürnbergben 
 kiadott ötnyelvű szótár kiegészítve a magyar  
értelmezésekkel, Jancsó Imre könyvtárából
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61. Szent Ágoston: Haereseon catalogus (Brassó: Johannes Honter, 
1539). Az első, Magyarországon nyomtatott 16. századi könyv, latin 
nyelven, eretnekségek katalógusa

62. Sylvester János: Uy Testamentum mag’ar n’elwenn (Sárvár-Újsziget: 
Abádi Benedek, 1541). Az első, Magyarországon, magyar nyelven 
nyomtatott könyv, amely Nádasdy Tamás (1498–1562) főúri  
támogatásával jelent meg 
 
A sárvár-újszigeti nyomda egy fametszete 
 
Az apostoli leveleket bevezető oldal 
 
A Római levél kezdete
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63. Breviarium Ordinis fratrum 
eremitarum Sancti Pauli 
(Velence: Petrus Liechtenstein, 
1540). A pálosok számára 
nyomtatott zsolozsmáskönyv 
szórványosan magyar szavakat 
is tartalmaz, pl. a kalendárium-
ban a hónapok nevét (Bodog 
azzon hawa, Beijth elew ho)

64. Soltar könü… Szekel’ Estvan-
tul magiar nielre forditatott 
(Krakkó: Hieronymus Vietor, 
1548). Benczédi Székely István 
(1505–1556) zsoltárfordításában 
felhasználta a kódexeinkben 
fennmaradt középkori  
szövegeket. Címlap és  
a zsoltárok tartalmi  
csoportosítása



282

65. A Biblianac első resze… (Kolozsvár: Heltai Gáspár – Georg 
Hoffgreff, 1551). Heltai Gáspár (1510?–1574?) protestáns 
prédikátor és kolozsvári nyomdász a teljes Bibliát egy kisebb 

„munkaközösséggel” tervezte lefordítani. 1551–1552-ben, majd 
1560 és 1565 között összesen hét kötet jelent meg, de a mű  
befejezetlen maradt: a Krónikák könyvétől a Jób könyvéig  
terjedő rész soha nem készült el. A címlap és a Teremtés  
könyvének kezdete fametszetes illusztrációval
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66. Heltai Gáspár: Szaz fabula, mellyeket Esopusból 
és egyebünnen egybe gyütet és öszve szörzet 
a fabuláknac értelmével (Kolozsvár: Heltai 
Gáspár, 1566). A ronggyá olvasott meséknek 
Magyarországon csak csonka példányai  
maradtak fenn, az egyetlen teljeset  
Olmützben (Olomouc) őrzik

67. Melius Juhász Péter: Magiar praedikatioc 
(Debrecen: Török Mihály, 1563). Debrecen első 
református püspökének, Melius Juhász Péternek 
(1532–1572) prédikációi, melyeket Mágocsi  
Gáspárnak (?–1571), a református irányzat  
tekintélyes támogatójának ajánlott 
 
A címoldal fametszetében Debrecen címerének  
egy korai változata
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68. Antonio Bonfini: Chronica az magya-
roknac dolgairol … mellyet Heltai 
Gaspar meg irta magyar nyelven 
(Kolozsvár: Heltai Gáspárné, 1575). 
Heltai Gáspár Bonfini szövegét erő-
teljesen átformálva egy Mátyást és  
a magyar múltat dicsőítő, korának  
magyarjaihoz szóló, moralizáló 
protestáns művet alkotott. Dobai 
Székely Sámuel császári katona-
tiszt, több országban is szolgálván 
kiválóan tudott több idegen nyelvet, 
s mindenütt könyvtári, levéltári kuta-
tásokat folytatott. Háborús emlék- 
iratait, oklevél- és éremgyűjteményét, 
és könyveit hagyta az utókorra. Ez 
az ex librisével ellátott nyomtatvány 
a Vigyázó-gyűjteménnyel került az 
Akadémia könyvtárába

69. Comoedia Balassi Mennihart 
arultatasarol (Abrudbánya: Karádi 
Pál, 1569). Egyetlen példány maradt 
fenn a valós történeti eseményeket 
drámai formában feldolgozó, az 
irodalomtörténészeket még ma is 
foglalkoztató könyvecskéből, amely 
a Teleki-könyvtárral került az  
Akadémiára. A híres címlap régi 
tulajdonosi bejegyzésekkel
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Régi magyar könyveinknek  
kevéssé látványos, ám  
annál becsesebb kincsei  
a 16. század utolsó  
harmadából származó 
széphistóriák: főként bibliai 
vagy antik történetek  
átköltései, többnyire verses 
formában. E népszerű 
olvasmányokhoz, melyekből 
alig maradt fenn néhány 
példány, a vásárok  
ponyváiról jutottak hozzá

70. Ilosvai Selymes Péter 
(1520–1580) verses  
bibliai históriája, 
Az nagy Szent Pál 
apostolnak életéről es 
haláláról szép história 
[Debrecen: Komlós  
András, 1569/1570].  
A címlap nélküli  
nyomtatvány előzékén  
Toldy Ferenc  
(1805–1875) jegyzetei

71. Ilosvai Selymes Péter: 
Historia Regis  
Ptolomei Philadelphi 
[Debrecen: Komlós 
András, 1570/1573].  
A nyomtatvány a görög 
nyelvű Ószövetség- 
fordítás keletkezésének 
legendás történetét 
meséli el. Az előzéken 
Jankovich Miklós  
(1772–1846) és Toldy 
Ferenc fejtegetése



286 72. Alistáli, Márton?: Az vitez Turi Giörgi halalarol [Debrecen: Komlós András, 1571/1573]. A feltételezett 
szerző a kanizsai kapitány íródeákja lehetett

73. Bogáti Fazekas Miklós: Három ieles fö hadnagyoknac … vetélkedésec (Kolozsvár: Heltai Gáspárné, 1577). 
A Báthori Istvánnak ajánlott versben három ókori hadvezér a mennyországbéli elsőségért verseng

74. Bogáti Fazekas moralizáló versezetében, Szep historia az tökélletes aszszonyállatokról (Kolozsvár: 
Heltai Gáspárné, 1577), tizenhárom erényes ókori asszony alakját rajzolja meg

75. Szegedi Veres Gáspár: Szép rövid historia két nemes iffiaknac igaz baratsagokról (Kolozsvár: Heltai 
Gáspárné, 1578). Versezet arról, hogy a barátság vagy a szerelem előbbre való-e
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76. Pázmány Péter: Isteni igazsagra vezerleo kalauz (Pozsony: 
[Érseki Nyomda], 1613). A magyar barokk irodalom  
legnagyobb alakja fő művének első kiadását a címlap felső  
margóján olvasható bejegyzés szerint Károlyi Mihály  
(1585–1626), Bethlen Gábor erdélyi fejedelem sógora  
ajándékozta Kovacsóczy István (1594–1634) erdélyi  
kancellárnak. 18. századi tulajdonosai a kolozsvári  
jezsuiták (1711), majd báró Bánffy Klára voltak

77. Szent Biblia … ford. Káldi György (Bécs: Formika Máté, 
1626). A jezsuita hitszónok Pázmány megbízásából 
készítette el a katolikus bibliafordítást, amelyet Pázmány, 
a református Bethlen Gábor (1580–1629) és a bécsi kincstár 
anyagi támogatásával nyomtattak Bécsben
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78. Antonio de Guevara: 
Feiedelmeknec serkentö 
oraia (Bártfa: Klösz 
Jakab, 1628). V. Károly 
udvari történetírójának 
és hitszónokának  
népszerű fejedelmi 
tükrét I. Rákóczi 
György (1593–1648) 
fordíttatta le. Ezt a 
példányt ő maga  
dedikálta Gyulafe-
hérvárott Christian 
Hirscher brassói  
városbírónak



289



290

A fejedelmi tükör pompás  
magyar kötésének háttáblája
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79. Szent Biblia … ford. Caroli Gaspar (Várad/Kolozsvár: 
Szenczi Kertész Ábrahám, 1661). A Váradi Bibliát  
a 17. századi magyarországi nyomdászat csúcs- 
teljesítményeként szokták emlegetni. A katolikus 
Biblia megjelenése (1626), a hitviták és a református 
prédikátorok működésének és személyes hitéletének 
alacsony színvonala miatt szükségessé vált  
a Károlyi-féle fordítás alaposabb revíziója. 1657-ben 
főúri támogatással kezdte el Szenczi Kertész  
Ábrahám a nyomtatást. Várad 1660-as török 
ostromakor és feladásakor az egyik legfontosabb 
kialkudott feltétel a már elkészült részek sértetlen 
elszállítása volt. A munka már Kolozsvárt, 1661-ben 
fejeződött be. Címlap és a különleges, rendkívül 
gazdagon díszített kolozsvári, legyeződíszes,  
fémpántokkal záródó díszkötés, mely az előtábla 
felirata szerint Teleki Mihály (1634–1690) felesége, 
Veér Judit (†1707) számára készült, a háttáblán 
évszám: 1688
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80. Kemény János: Gilead balsamuma  
(Sárospatak: Rosnyai János, 1659). 
Kemény János (1607–1662)  
a krími tatárok fogságában töltött 
két év alatt (1657–1659) írta meg 
Önéletírását és ezt az elmélkedő 
imakönyvet, melyben zsoltár- 
szövegek, ó- és újszövetségi  
imádságok parafrázisaival  
nyújtott vigasztalást. Szabadulása 
után részese lett az erdélyi  
politikai küzdelmeknek,  
fejedelemmé is választották. 1662. 
jan. 23-án elesett a török elleni  
nagyszőlősi csatában. Alig  
valamivel korábban, január 4-én 
adta e könyvet hívének, Teleki 
Mihálynak, aki ezt bejegyezte az 
előzékre

81. Szent David kiralynak és profe-
tanak szaz-ötven soltari … ford. 
Szenczi Molnár Albert  
(Amsterdam: Misztótfalusi Kis 
Miklós, 1686). A magánáhítatot  
szolgáló kis zsoltároskönyv 
címlapja és Hollandiában készült 
kötése
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82. A’ mi Urunk Jesus Christusnak 
Uj Testamentoma …  
fordíttatott Károli Gáspár 
által (Amsterdam:  
Misztótfalusi Kis Miklós, 
1687). Az Amsterdamban 
nyomtatott Újszövetség  
elegáns címlapja, és  
valószínűleg már Erdélyben 
készült aranyozott kötése

83. A hazai gyűjteményekben 
igen ritka, 17. századi iker-
kötéssel (dos-à-dos, „hát a 
háthoz” kötéssel) készült 
könyvben összesen öt  
nyomtatványt találunk: az 
egyik felében Misztótfalusi 
egyik amsterdami zsoltáros-
könyvét és Újszövetségét,  
az ellentétes oldalon  
magyarországi kiadványokat, 
kolozsvári énekes- és  
imádságoskönyvet s egy 
bártfai, töredékes unikum 
nyomtatványt
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A 18. század eleji debreceni könyvkötőcéhek 
jellegzetes, nyugat-európai eredetű, de  
motívumvilágában erősen magyaros stílust 
alakítottak ki. A pergamenkötéseket lakk- 
festékkel színezték, a táblák felületét szalag- 
fonat vagy kereszt alakú színes sáv tagolja,  
a felületeket színes virág- és indamotívumok 
díszítik. A keretekben, a gerincen és  
a metszésen gazdag aranyozás látható

84. Hé kainé diathéké … (Halle: Orphano- 
tropheon, 1710). Görög nyelvű Újszövetség 
debreceni kötésben

85. Szent Biblia … fordíttatott Károli Gáspár 
által (Basel: Johann Rudolf Imhof, 1764)
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86. Szent Biblia … ford. Karoli Gáspár  
(Basel: Johann Rudolf Imhof, 1770) 
 
Teljes magyar Biblia színes,  
indafonatos, keleties kompozíciójú 
kötésben

87. Hé kainé diathéké … (Halle:  
Orphanotropheon, 1710) 
 
Görög nyelvű Újszövetség, 
színpompás kötése aranyozott 
metszéssel és díszes csatokkal  
(Mária a Kisdeddel)
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88. Nádasdy Ferenc: Mausoleum...  regum 
et primorum militantis Ungariae ducum 
(Nürnberg: Michael et Johannes Endter, 
1664). Az országbíró a magyar nemesség 
számára kívánt történelmünk nagy 
alakjai,  vezérek, fejedelmek és királyok 
ábrázolásával és Nicolaus Avancini 
(1611–1686) dicsőítő szövegeivel  
azonosulásra alkalmas történelemképet 
nyújtani. Ábrázolásai évszázadokra 
meghatározták a magyar  
történetszemléletet 
 
Rézmetszetes díszcímlap allegorikus 
alakokkal és a Szent Koronával 
 
Árpád vezér, háttérben a honfoglaló 
lovasság 
 
Szent István (970/975k.–1038) a trónon, 
mellette fia, Szent Imre (†1031), feje fölött 
az égi akaratra utaló, angyalok tartotta 
Szent Korona
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IV. Béla  (1206–1270). A  „második honalapító” 
alakja mögött még a tatárjárás pusztító képei

Hunyadi Mátyás

III.  Ferdinánd (1608–1657)
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89. Elias Wideman: Comitium gloriae 
centum ... illustrium heroum (Bécs: 
Matthäus Cosmerovius, 1646–1652). 
Az arcképcsarnok három sorozatban 
(1646-, 1649- és 1652-ből) 100-100 
portrét vonultat föl, amelyek sok 
további festménynek és metszetnek 
szolgáltak később mintául. Az első 
sorozatban a Habsburg Birodalom 
kiválóságai között mintegy húsz  
magyar személyiség is szerepel.  
A harmadikban, melynek összeállítója 
Nádasdy Ferenc lehetett, valamennyi 
mellkép szereplője a magyar korona 
alá tartozik. A páros ábrázolásokról a 
eltelt évek és a portrék színvonalának 
emelkedése is leolvasható

Batthyány Ádám 
(1610–1659) az 1.  
sorozatból

Ugyanő a 3. sorozatból

Zrínyi Miklós  
(1620–1664) az 1.  
sorozatból

Ugyanő a 3. sorozatból

Nádasdy Ferenc 
(1623–1671)  
a 3. sorozatból
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90. Petrus Bellecius: Declaratio jurium 
Societatis Jesu heroum (Bécs: Matthäus 
Cosmerovius, 1646). A magyar jezsuita 
hitszónok, a győri kollégium alapítója, 
a nagyszombati egyetem rektora 
a rend magyarországi történetének első 
80 évét foglalta össze. A címoldal alsó 
margóján Nádasdy Ferenc tulajdonosi 
bejegyzése, akinek – lefejezése után 
elkobzott – könyveit nagyrészt az általa 
alapított lorettói szervita kolostor  
fogadta be. Ezt a kötetet a Bécsben 
udvari tanácsos Jancsó Imre  
vásárolta meg
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91. Augustinus Maria Romer:  
Servitus Mariana … seu 
historia Ordinis Servorum B. 
Mariae Virginis (Bécs:  
Hieronymus Verdussen, 1667). 
A nyomtatvány a szervita rend 
német és ausztriai  
provinciájának történetét írja 
le. A burgenlandi lorettomi 
kolostor és templom alapítói, 
Nádasdy Ferenc és felesége, 
Esterházy Anna Júlia  
(1630–1669) portréja,  
háttérben az épületekkel
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92. Esterházy Pál: Mennyei korona az az az egész világon lévö csudálatos Boldogságos Szűz kepeinek  
rövideden föl tett eredeti (Nagyszombat: Egyetemi Nyomda, 1696). A művészetpártoló nádort mindvégig 
Habsburg-hűség és patriotizmus vezérelte, és buzgó katolikusként törekedett a Mária-kultusz  
elterjesztésére. A magyarországi Mária-kegyképek eredete elbeszélésének gyűjteményét 1690-ben 
adta ki, 118 metszettel. A kötetet 1696-ban képek nélkül, de bővített szöveggel jelentette meg újra 
Mennyei korona címmel. A Nagyszombatban készült díszkötés magyaros jellegét nemcsak a táblák 
közepén ovális koszorúba foglalt magyar címer adja, hanem a debreceni kötésekére emlékeztető  
kompozíció is
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93. Esterházy Pál: Harmonia caelestis ([Bécs: ny. n.] 1711). 
Bár a herceg maga is kiváló zenész és a kismartoni udvari 
muzsikálás aktív résztvevője volt, ma már nem őt tartják  
a kantáták komponistájának, hanem inkább csak  
inspirálójának, s a gyűjtemény összeállítójának. A „Mennyei 
harmónia” oldalanként metszett 55 tétele a magyar barokk 
muzsika legfontosabb emléke. Az egyetlen magyarországi 
példány egykori birtokosa – Bartalus István (1821–1899)  
zenetörténész bejegyzése szerint – a későbbi Esterházy- 
udvarban szolgáló muzsikus, Joseph Haydn (1732–1809) volt



94. Conrad Lautenbach: Im Frauwenzimmer … schoenen Kleidungen unnd Trachten der Weiber 
(Frankfurt a. M.: Sigmund Feyrabend, 1586). A Jost Amman (1539–1591) fametszeteivel és 
jámbor versekkel megjelent viselettörténeti összefoglalás a legjellemzőbb európai viseleteket 
mutatja be. Magyar nemesasszony

95. Wilhelm Dilich: Ungarische Chronica (Cassel: Wilhelm Wessel, 1600). A neves német építész, 
mérnök és grafikus Magyarországot ismertető kis könyvecskéjében rézmetszetes térképeket, 
vár- és városlátképeket, és fametszetes viseletábrázolásokat találunk
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96. Edward Brown: A brief account of some Travels 
in Hungaria, Servia ... (London: T. R. for Benj 
Tooke, 1673). Az angol orvos, utazó a Royal 
Society megbízásából kelet-európai utazást tett: 
Nyugat-Európából az akkor még török uralom 
alatti Magyaroszágon és a Balkánon át  
Konstantinápolyig. Útleírása először 1673-ban  
angolul, majd több nyelven is megjelent.  
Címlap és magyar férfi ábrázolása

97. Edward Brown: Naukeurige en gedenkwaardige 
Reysen (Amsterdam: Jan Hoorn, 1682).  
A flamand kiadás díszcímlapja 
 
Ezüstbánya Magyarországon 
 
A bécsi Hofbibliothek
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98. Giulio Capra: XLI. Digestorum, seu Pandectarum Iustiniani … paraphrasis (Basel: Peter Perna, 1560).  
II. Miksa császárnak (1527–1576) ajánlott Justinianus-parafrázis velencei reneszánsz díszkötésben. 
Bordó bőrrel borított táblabelső, középen a Habsburg-címerrel és körirattal: “Effundam spiritum 
meum super semen tuum et benedictionem meam super stirpem tuam.” (Iz 44,3). A táblák külső 
díszítése perzsaszőnyegre emlékeztet, a fekete lakkfestésen és a bemélyített felületeken gazdag, több 
színnel és aranyozással készült reneszánsz mintázat



30999. Panoplia Christiana  
(Genf: Eustache Vignon, 1588).  
Fegyverzet protestáns olvasóknak 
a kísértések és sorscsapások ellen, 
Luther, Erasmus, Melanchthon, 
Kálvin és más neves szerzők  
írásainak gyűjteményével.  
Wittenbergi kötéstáblák 
színes, festett lemezképei: 
Sámson az oroszlánnal és  
Jákob harca az angyallal
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100. Anthon Ernst Burckhard von Birckenstein: Ertz-herzogliche 
Handgriffe dess Zirckels und Linials (Bécs: a szerző kiadása, 
1686). Az osztrák hadmérnök mértankönyvében a 110  
geometriai ábra alatt 17. századi magyar várak és városok látké-
pei sorakoznak. A címlap előtti metszeten a szerző tanítványát,  
a gyermek I. Józsefet vezetik allegorikus alakok a trón felé. 
Kismarton és Fraknó látképe. Reiner Zsigmond (1862–1907) 
könyvtárával került az Akadémiára



101. André Du Laurens: Historia anatomica humani corporis 
(Frankfurt a. M.: Matthäus Becker, 1599). Batthyány Tódor 
bámulatosan gazdag természettudományos könyvtárát 
gazdagította IV. Henrik udvari orvosának, a montpellier-i 
akadémia professzorának nagyszabású munkája. A rézmet-
szetes táblák Theodor de Bry (1528–1598) műhelyéből, a kor 
talán legmívesebb illusztrációit készítő metszőinek kezétől 
származnak  
 
Rézmetszetes címlap a szerző portréjával 
 
Anatómiai táblák
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102. Joseph Furttenbach: Architectura navalis, das ist: von dem 
Schiff-Gebäw (Ulm: Jonas Saur, 1629). Batthyány Tódor 
könyvtárával került az Akadémiára a neves építésznek, 
matematikusnak, a 17. század technikai újítójának több, 
rézmetszetekben gazdag munkája. Címlap és egy szép 
vitorlásábrázolás



314 103. Andrea Pozzo: Perspectivae pictorum 
atque architectorum (Augsburg: Peter 
Detleffsen, 1719). Az olasz jezsuita, 
Pozzo (1642–1709) a barokk perspektíva-  
ábrázolás és -teremtés nagy mestere 
volt, legfontosabb munkái a Róma több 
templomában készített mennyezet- és 
kupolafreskók. E képek fontos elméleti 
munkájához készültek, amelyben az 
épületperspektíváról és a festészet  
illúziókeltéséről értekezik
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104. Jean Le Clerc: Trophaeum vitae solitariae: Oraculum anachoreticum (Párizs: Jean Le Clerc, 1620k.). 
Négy részből álló, összesen 107 rézmetszetet tartalmazó album a remete szentek részletgazdag  
portréival. Címlap 
 
A kőfaragó Szent Marinus, legendája szerint a róla elnevezett apró köztársaság  alapítója
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105. [Erasmus Fröhlich]: Casulae S. Stephani regis Hungariae vera imago et 
expositio, quas publica luce donavit Franciscus Balassa ... publicum  
tentamen subiturus (Bécs: Johann Thomas Trattner, 1754). A jezsuita  
történésznek, numizmatikusnak, a bécsi Theresianum tanárának  
munkája Szent István koronázási palástjáról, amely egy Mária Teréziának 
szóló ajánlással mint Balassa Ferenc (1736–1807) diplomamunkája is 
megjelent. A címlap, és rézmetszeten a palást hű, aprólékos rajzolata



317106. Dante Alighieri: La divina commedia (Velence: Antonio 
Zatta, 1757). Igazi nyomdászati különlegesség a művészet-
pártoló orosz cárnőnek, I. Erzsébetnek (1709–1761)  
ajánlott, velencei Dante-díszkiadás. A három fóliáns  
érdekessége, hogy a színezett képeken kívül az énekek  
kezdetén olvasható, finom ornamentikával körülvett  
„Argomento” és a záródíszítmények is metszetek 
 
A Dante-kiadás címlapja 
 
A Pokol XIII. énekének kezdete
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107. Horatius: Opera (London: John Pine, 1733). John Pine (1690–1756) Horatius-összkiadása, melynek 
csak az első kötete van meg a Régi Könyvek Gyűjteményében, a 18. századi könyvművészet remeke.  
A könyv nem a szedés-nyomás akkor már háromszáz éves mechanikus, nagyipari technikájával  
készült. Pine a több mint 300 illusztráció mellett a szöveg minden egyes betűjét rézbe metszette, 
amint azt a nyomódúc szélének a papíron hagyott lenyomata is mutatja. A gazdag bibliofileknek  
készült Horatius a tömegkiadványok korában a kézműves módszerekkel előállított kódexek  
egyediségét idézte meg
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Címlap és a Lydia-óda
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108. Georg Braun: 
Civitates orbis 
terrarum 
[illustr. Franz 
Hogenberg] 
(Köln: Gottfried 
von Kempen, 
1588).  
A hatalmas 
album rézmet-
szetes város- 
képei között van 
alaprajzszerű, 
a főbb utakat 
is feltüntető 
ábrázolás, és 
látképszerű 
távlati kép is
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Bécs és Buda 
látképe
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Bizánc
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109. Andreas Cellarius: Harmonia 
Macrocosmica seu Atlas 
Universalis (Amsterdam: 
Gerard Valk – Pieter Schenk, 
1708). Johannes Janssonius 
(1588–1664) hatalmas  
rézmetszetei illusztrálják  
a teremtett világ, az  
univerzum harmóniáját.  
A kézzel színezett csillag-
térképeken kívül az atlasz 
bemutatja a ptolemaioszi,  
a Tycho Brahe-féle és hipo-
tézisként a kopernikuszi 
világkép szerkezetét is
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110. Wolfgang Lazius: 
Beschreibung und  
Gelegenheit des Türcken Zugs 
in Ungern… (Basel, 1577). 
Az udvari humanista, tábori 
orvos térképe az 1556-ban 
Ferdinánd főherceg vezette, 
törökök elleni hadjárat 
színtereiről
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111. Partis Hungariae inter 
Tibiscum et Nigrum 
Chrysum nova et 
accurata descriptio 
(Amsterdam, [1664 
után]). Magyarország 
első tájtérképe, mely  
a Tisza és a Fekete- 
Körös közötti területet 
ábrázolja. A térkép 
minden bizonnyal 
református rajzolója 
feltehetően megjárta 
Johannes Janssonius 
hollandiai nyomdáját
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112. Dancker Danckerts: 
Nova et recens  
emendata totius Regni 
Hungariae…  
(Amsterdam, 1663).  
A 17. századi amster-
dami térképkészítő és 
-kiadó cég első  
Magyarország- 
térképe, rajta város- 
látképekkel, kifinomult 
ízlésű gyűjtők  
számára készült



335



336

113. [Samuel Parker]: Hungary from the latest Observations (London, [1728]). Szokatlan, kör alakú térkép, 
négy sarkában 3-3 körben Magyarország történetére, nyelvére, gazdaságára vonatkozó tudnivalókkal
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114. Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier: Voyage pittoresque de la Grèce (Párizs, 1782).  
A francia diplomata és ókortörténész 1776-ban francia tudósok társaságában körbehajózta Görög- 
országot, a szigetvilágot és Kis-Ázsiát. Elegánsan illusztrált útleírása meghozta számára a tudományos 
és politikai karriert egyaránt. Előbb a török portán volt követ, majd 1792-től Oroszországban II. 
Katalin cárnő (1729–1796) a cári könyvtár és művészeti akadémia igazgatójává nevezte ki. 1802-ben 
tért vissza Franciaországba. Munkája nagy hatással volt a görög kultúra iránt vonzódó irodalmi és 
képzőművészeti romantika képviselőire
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A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárán 
belül önálló keleti gyűjtemény létrehozásának 
igényét a magyar tudósok már a 19. század 
végén megfogalmazták. Nem véletlen ez az 
időpont, hiszen abban a korban Európa-szerte 
virágzott a keletkutatás, s ez ösztönzően hatott 
arra, hogy Magyarországon is tudományos 
alapossággal vizsgálják a magyarság tudatá-
ban mindig is élő keleti eredet kérdését, illetve 
azokat a keleti forrásokat, amelyek a magyarok 
őshazájára, korai történelmére vonatkoznak. 
Azok a magyar utazók és tudósok, akik népünk 
őstörténete miatt vonzódtak a Kelethez, ugyan-
akkor jelentős szerepet játszottak Ázsia föld-
rajzi, geológiai, néprajzi, állat- és növénytani 
leírásában is. Közülük számosan tagjai voltak 
a Magyar Tudományos Akadémiának, és nem-
csak saját publikációikkal, hanem az utazásaik 
során gyűjtött kéziratokkal és könyvritkasá-
gokkal is rendszeresen gyarapították a tudós 
testület könyvtárát. A folyamatosan bővülő 
állományt jelentős mértékben növelte a máso-
dik világháború utáni gyűjtőköri megosztásra 
vonatkozó rendelet, amely révén a keletkuta-
tás az Akadémiához került, s ezért a Fővárosi 
Könyvtár rendkívül értékes gyűjtése is itt talált 
új otthonra.

Önálló keleti gyűjtemény megalapítására 
azonban csak a Magyar Tudományos Aka-
démia 1949-es átszervezése után került sor. 
Ebben kiemelkedő szerepe volt Ligeti Lajos 
(1902–1987) akadémikusnak, az MTA orien- 
talista alelnökének. 1951-ben nyílt meg az 

Akadémia palotájának földszintjén a Keleti 
Könyvtár, amely ettől kezdve az orientalisztika 
alapkönyvtára Magyarországon. Megformálá-
sa, beleértve az olvasóterem keleties hangulatú 
kialakítását is, elsősorban Rásonyi László tur-
kológus érdeme, aki 1951 és 1961 között állt a 
Gyűjtemény élén. Ő állította össze az 1826-ban 
alapított Akadémiai Könyvtár régi szakaiból 
az orientalisztika tárgykörébe tartozó anyagot.  
Mindenekelőtt ide került a kézírásos, ún. mün-
cheni katalógus „keleti irodalom” szakának 
teljes állománya. Ez egészült ki az Afrika és 
Ázsia kutatásával foglalkozó tudománysza-
kokba tartozó dokumentumokkal, ezen belül 
minden térségre vonatkozóan elsősorban a 
nyelvvel, történelemmel, irodalommal, vallás-
sal és művészettörténettel kapcsolatos művek-
kel. Mind a mai napig ezek az elvek határozzák 
meg a Keleti Gyűjtemény gyarapítási politi-
káját. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 
a Gyűjtemény csupán a bölcsészettudomány 
művelőinek kutatómunkáját szolgálja, hiszen 
az ókori Kelettől a mai társadalmakig e két 
kontinens civilizációinak minden megnyilvá-
nulása helyet kap itt: az indiai csillagászattól a 
kínai porcelángyártáson és az arab orvostudo-
mányon át a sztyeppei lótartásig.

A nyomtatott, valamint a modern adat-
hordozókon elérhető dokumentumokon kí vül 
már a kezdetek től fogva megtalálhatók voltak 
a Gyűjteményben a jelentős értéket képvise-
lő, sok esetben nemzetközi szinten is egye-
dülálló kéziratos hagyatékok és ajándékok. 
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A Keleti Gyűjtemény
olvasóterme

Holló Barnabás
Kőrösi Csoma Sándort 

ábrázoló szobra a Keleti 
Gyűjtemény olvasóter-

mének bejárata mellett

Duka Tivadar
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Ezek döntő többsége keleti nyelvű 
kézirat, de ezen kívül megtalálha-
tóak magyar orientalisták kutatási 
feljegyzései, írásaik vázlatai, naplói, 
szógyűjtései, fényképei és levelezése. 
Közöttük első helyen kell említeni 
az UNESCO Világemlékezet listáján 
szereplő Kőrösi Csoma Archívumot. 
Kőrösi Csoma Sándornak (1784k.–
1842), a tibetisztika alapítójának 
tibeti kéziratai és fanyomatai 1885-
ben kerültek Csoma életrajzírójának, 
Duka Tivadarnak (1825–1908) kö-
szönhetően a Magyar Tudományos 
Akadémiára. Formai alapon két 
részre oszthatjuk a kis gyűjteményt: 
a legfontosabbak a Kőrösi Csoma 
Sándor nevére utaló ún. Alexan-
der-könyvek, amelyeket tudós lámák  
írtak Csoma kérdéseire válaszolva. A többi  
művet a tudós vásárolta, illetve másoltatta 
magának. A Csoma-könyvtár darabjai a tibeti 
irodalom számos területét érintik: egyaránt 
találhatunk közöttük buddhista filozófiával, 
tantrával, nyelvészettel, költészettel, időszámí-
tással és vallástörténettel foglalkozó műveket. 
A kis Csoma-gyűjtemény képezi az alapját a 
Keleti Gyűjtemény mintegy 6 ezer műből álló 
tibeti kézirat- és fanyomatgyűjteményének. 

Az Országos Rabbiképző Intézet tanára,  
Kaufmann Dávid (1852–1899) hebraika-gyűj-
teménye szintén nemzetközi hírnévnek ör- 
vend. Kaufmann kiváló tudósa volt a közép-
kori zsidó filozófiának, történelemnek és kul-
túrtörténetnek, aki szakemberként gyűjtötte 
a héber kéziratokat és régi könyveket, míg 
anyósa, Gomperz Róza a gazdagon illusztrált 
pergamen kéziratok gyűjtésében lelte örö-
mét. Kaufmann, majd felesége korai halála 
után anyósa a gyűjteményt „az elhunytak 
intentióinak” meg felelően Kaufmann Dávid  
és neje, szül. Gomperz Irma alapítványa né-
ven az Akadémiai Könyvtárra hagyta, annak 

„örök tulajdonaként”. A gyűjtemény három 
részre tagolódik: kódexek és kéziratok, geni-
za-töredékek, nyomtatott könyvek. A kö-
zel hatszáz kézirat felöleli a héber irodalom  

minden ágát és korszakát; köztük számos 
egészen ritka értékű darab is található. Ilyen 
például az A50 jelzetű Misna-kódex, valamint 
több más, gazdagon díszített kézirat, amelyek 
az európai zsidó könyvművészet legszebb  
alkotásai közé tartoznak.

Kaufmann Dávid. Thein 
Izidor festménye

Asztrológiai kézirat  
a tibeti gyűjteményből
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Misné-Tóra



A Keleti Gyűjtemény mintegy ezer tételt 
számláló török kéziratainak java Szilágyi Dá- 
niel (1830–1885) hagyatékából került Budapest-
re. A debreceni teológusból lett huszár az 1848–
49-es magyar szabadságharc leverése után 
Kossuth Lajossal együtt emigrált Isztambulba, 
s ott élt haláláig. Kiválóan megtanult törökül, és  
elismert tolmács lett. Érdeklődése a török írás-
beliség emlékei felé fordult, kis könyvesboltot 
nyitott, és gyűjteni kezdte a török kéziratokat. 
Boltja a Timoni utcában hamarosan ritka kéz-
iratairól vált híressé, ahova az Isztambulban 
megforduló magyarok is elzarándokoltak. 
Halála után Vámbéry Ármin erőfeszítéseinek 
köszönhetően kerültek a kéziratok a Magyar 
Tudományos Akadémia tulajdonába. Szilágyi 
Dániel könyvtára 500 kéziratot tartalmaz, ezek 
közül 438 török, a többi perzsa és arab nyel-
vű, előbbiek nagy része az Oszmán Birodalom  
történetével foglalkozik.

Vámbéry Ármin (1832–1913) nevezetes 
közép-ázsiai útjáról származó perzsa és 
török kéziratai fia, Vámbéry Rusztem aján-
dékaként kerültek az Akadémia könyvtárá-
ba. Vámbéry Ármin a Magyar Tudományos 
Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagja volt; 
gyűjteménye 660 műből áll, ebből 61 kézirat. 
A kéziratok nagy része török nyelvű, egy ré-
szük a közép-ázsiai török nyelvek emlékét 
őrzi. Vámbérynek köszönhető az is, hogy már 
1860-ban az Akadémia tulajdonába került az 
a Magyarország történetére vonatkozó kéz-
irat is, a Tárih-i Ungurusz, amelyet ő talált 
Isztambulban.

A keleti könyvek és kéziratok között számos 
hungarikum is található. Ezek között meg 
kell említeni Schulhof Izsák Budai Króniká-
ját, amely nem más, mint Buda visszavételéről 
(1686) egy szemtanú által héber nyelven írt 
elbeszélés. Ezt a művet e kézirat alapján már 
maga Kaufmann is kiadta 1895-ben. Magyar 
fordítása 1981-ben jelent meg. Különösen 
sok magyar vonatkozású művet tartalmaz 
török gyűjteményünk, amelyben Magyaror-
szág történetére vonatkozó forrásokon kívül 
majdnem teljes sorozata található azoknak a 
török ősnyomtatványoknak, amelyek a magyar  

származású Ibrahim Müteferrika (megh. 1747) 
isztambuli nyomdájában készültek. Az első tö-
rök nyomda alapítójáról kevés pontos ismeret-
tel rendelkezünk. A Kolozsvárott született, ere-
detileg valószínűleg unitárius  
kötődésű Ibrahim valamikor a 
17. század utolsó éveiben került 
a törökök szolgálatába, s tért át 
az iszlámra. A szultáni udvar 
tisztségviselői közé emelkedő 
tehetséges fiatalember II. Rá- 
kóczi Ferenc portai kapcsolat-
tartójaként is szolgált a fejede-
lem rodostói évei alatt. A tuli-
pán korszak néven ismert török 
reformkor nyitottságát kihasz-
nálva, az írott művek addig tiltott sokszorosí-
tási technikájának meghonosításával Ibrahim 
az iszlám világ szellemi megújulását kívánta  
elősegíteni.

Kégl Sándor (1862–1920) te-
kintélyes, 11 ezer kötetes könyv-
tára fivére adományaként, 1925- 
ben került az Akadémia birtoká-
ba. Kégl a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, a bu-
dapesti Tudományegyetemen 
a perzsa nyelv és irodalom első 
tanára volt. Az igen sokoldalú és 
széles érdeklődésű tudós-föld-
birtokos szoros szálakkal kö-
tődött a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárához is: ő 
készítette el a keleti kéziratok 
első katalógusát, és írta le az 
addig az Akadémia birtokába 
került török, perzsa és arab 
kéziratokat. A Kégl-könyvtár a legnagyobb 
volumenű adományok közé tartozik az Akadé-
miai Könyvtár történetében; megduplázta az 
addigi 60 darabos perzsa kéziratgyűjteményt. 
A kéziratok között a klasszikus perzsa iroda-
lom több jeles alkotása megtalálható, valamint 
több munka a lexikográfia és a nyelvtan, az 
asztrológia, illetve az orvoslás köréből.

A török és a perzsa kéziratokkal ellentét- 
ben az arab kéziratok többsége nem magyar  

Vámbéry Ármint  
ábrázoló plakett, 1909.
Murányi Gyula alkotása

Kégl Sándor
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gyűjtők révén került az Aka-
démiára. Ezek a művek a 20. 
század elején Budapesten 
élt muszlim közösség tulaj-
donában voltak. Az iszlám 
vallási élet gyakorlásához, 
illetve az arab nyelv tanu-
lásához elengedhetetlenül 
szükséges művek széljegy-
zetei jól mutatják, hogy 
több generáción át állandó 
használatban voltak. Ezen 
kívül neves személyiségek-
hez köthető Mamlúk-kori 
kéziratok teszik jelentőssé 
ezt a gyűjteményi egységet. 

Más jellegű a magyaror-
szági keletkutatás két, nem-
zetközileg legismertebb kép- 

viselőjének hagyatéka. Az európai iszlámku-
tatás máig legnagyobb alakjának, Goldziher 
Ignácnak (1850–1921) felbecsülhetetlen érté- 
kű levelezését, a hozzá írt több mint 13 ezer 
levelet, az Akadémia a tudós fiának, Goldzi-
her Károlynak a rendezésében kapta meg.  
Goldziher korában a nemzetközi kongresszu-
sok mellett a tudományos érintkezés legfőbb 
formája a levelezés volt, így leveleiben ő is 
számos tudományos kérdést vitatott meg a 
kor legnevesebb tudósaival. Hagyatéka nem-
csak levelezését, hanem néhány művének 

kéziratát, s az azokhoz készített előmunkála-
tokat is tartalmazza.

A 20. századi Selyemút-kutatás meghatá-
rozó tudósa, az Indiában élő és dolgozó ré-
gész-felfedező Stein Aurél (1862–1943) könyve-
inek egy részét már 1925-ben az Akadémiának 
ajándékozta, amelynek könyvtárához ifjúsága 
sok kedves emléke fűzte. Műveit, közvetlenül 
megjelenésük után, szintén megküldte. A ma-
gát egész életében magyarnak valló Sir Aurel 
Stein könyvtárának többi része végrendelete 
értelmében került az Akadémiára, halála után 
tizennégy évvel. A nagy nemzetközi érdeklő-
désre számot tartó, Angliából és Indiából ér-
kezett Stein-hagyaték mintegy 2300 könyvet 
és különlenyomatot, 180 kötetnyi folyóiratot, 
több mint 8 ezer saját fotóját (egy részük 31 
fényképalbumba rendezve), a hozzá írott mint-
egy 1500 levelet, egyes műveinek kéziratát, 
térképeit tartalmazza. A Stein-könyvtár máig 
a Keleti Gyűjtemény Belső-Ázsiára vonatkozó 
anyagának a magva, amely nagybecsű művek-
kel gazdagította az iranisztika és az indológia 
tárgykörét is.

Szintén Belső-Ázsiához kapcsolódnak a 
mongol és mandzsu kéziratok és fanyomatok. 
A mongol gyűjtemény megalapozója Ligeti 
Lajos, aki 1928 és 1930 közötti belső-mongó-
liai és kínai tanulmányútjáról több mint száz 
kéziratot és fanyomatot hozott haza a Magyar 
Tudományos Akadémiának. A dokumentumok  

Goldziher Ignác 

Stein Aurél Lahórban

Stein Aurél az  
Akadémiai Könyvtárban
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tekintélyes része a buddhizmus tárgykörébe 
tartozik. A legrégebbi és legértékesebb darab 
egy 17. századi kézirat, Szá-Szkja Pandita mű-
vének, a Bölcs mondások kincsestárának pre- 
klasszikus mongol és tibeti nyelvű változata.  
A mandzsu gyűjteményt Bálint Gábor (1844–
1913) gyűjtése alapozta meg, aki Széchenyi 
Béla (1837–1918) kelet-ázsiai expedíciójának 
volt tagja. 

A Keleti Gyűjtemény ritka kincsei között 
fellelhetők az Afrikától Indonéziáig terjedő 
térségben megtalálható kultúrák kéziratai, 
amelyeknél változatos hordozóanyagokat cso-
dálhatunk meg a fakéregtől a pálmalevélen át 
a selyemig. Az etiópiai, indiai, kelet-ázsiai, ör-
mény és batak kéziratoknak nemcsak témájuk 
szerteágazó, hanem kivitelezésük is egyedi. 

A 21. században természetesen a Keleti 
Gyűjtemény is él a technika adta lehetőségek-
kel, hogy a kéziratok és könyvritkaságok ne 

csak kevés kutató számára legyenek hozzáfér-
hetőek, hanem a világ bár mely részén, s egy-
ben a legszélesebb olvasókö zönség számára 
is, hogy ezáltal bővíthessék ismereteiket, vagy 
pusztán gyönyörködjenek bennük. E cél el-
érése érdekében tematikus digitális gyűjtemé- 
nyek készültek, amelyek a képanyag mellett 
több nyelven tartalmaznak szakértők által ké-
szített komoly tanulmányokat. 

A napi könyvtári és tájékoztató munka mel-
lett a Keleti Gyűjtemény kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatokat ápol, amelyek részeként konfe-
renciákat szervez, és több könyvsorozatot is 
megjelentet. Ezekkel a szerteágazó tevékeny-
ségekkel biztosítja azt, hogy a folyamatosan 
változó igényeknek megfelelően tudjon hasz-
nos könyvtári hátteret nyújtani a térség kuta-
tóinak, illetve a Kelet világa iránt érdeklődő 
nagyközönségnek egyaránt.

Ligeti Lajos

Szá-Szkja Pandita művének, a Bölcs mondások kincsestárának 
17. sz.-i kézirata

Dévényi Kinga – Kelecsényi Ágnes
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1. „Az indiai-Rúm országbeli (=római vagyis európai) Szken dha  
(=Szkander vagyis Sándor) kérdéseinek feleletei”, Zángszkár, 1824

2.   Nyomódúc, rajta lancsa betűkkel az „Om mani padme hum” felirat 
ismétlődik. Szerencsehozó áldozatokat nyomtathattak a segítségével

3.   Szertartási kellék nyomódúca
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4. Illusztrált fanyomat tibeti papíron, 18. sz.  
A Kőrösi Csoma Sándor könyvtárából származó  
tibeti nyelvű mű, Tsong kha pa (1357–1419)  
leghíresebb munkája, a Lam rim chen mo avagy 
a Megvilágosodáshoz vezető fokozatos ösvény 
rövid változata. Tsong kha pa a tibeti buddhizmus 
gelug iskolájának alapítója, a buddhista tanítások 
reformátora volt. A Csoma-gyűjtemény 2009-től az 
UNESCO Világemlékezet listájának része

Aszanga (4. sz.), a jógacsára buddhizmus egyik 
alapítója

Dharmacsakra mudra, azaz a tanítást jelző  
kéztartás a buddhista ikonográfiában

5. Nyomtatott szerencsehozó amulett, 19. sz.
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6. Asztrológiai kézirat, a tigris és a nyúl évének 
horoszkópja, 20. sz. eleje

7. A kívánság-teljesítő drágakövek hercege, 
magyarázat a Gyógyító Buddhához szóló 
felajánlási rítusokhoz, 18. sz. vége

8. Szerencsehozó amulett, 19. sz.
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9. A Gyémánt Szútra első, festett oldala, 19. sz. 
vége. A Gyémánt, vagy pontosabban Gyémánt-
vágó Szútra, a Pradzsnyápáramitá szútrák közé 
tartozik, vagyis a mahájána buddhizmus egyik 
alapszövege. Tartalmát tekintve azonban már 
a vadzsrajána buddhizmus filozófiája jelenik 
meg benne. A tibeti buddhizmus egyik  
leggyakoribb szövege

10. Nyomódúc hátoldala, amely szerencsehozó  
áldozatok nyomtatására szolgált

11. Tibeti kotta, 19. sz. vége
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12. Pradzsnyápáramitá (azaz A tökéletes bölcsesség szútrái) festett hátlapja, rajta  az égtájakat őrző  
királyokkal, 19. sz. vége
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13. Mandzsu–kínai–mongol–ojrát 
szótár. Kézirat a 18. sz.-ból

14. Képeskönyv a buddhista poklokról. 19. sz-i tibeti és mongol nyelvű 
fanyomat. Hagyományosan a tibeti-mongol alvilág nyolc nagy meleg 
pokolból és nyolc hideg pokolból áll, s a meleg poklokhoz 16-16  
alpokol kapcsolódik, kiadva így összesen 136 poklot, melyekbe  
ki-ki a bűneinek megfelelően kerül – kitéve ezáltal a különféle  
démonok kínzásainak – következő újjászületéséig
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15. Buddha élete a fogantatástól a megvilágosodásig, 
illetve Buddha tanítványaival. Az Észak-Burmában 
(Mianmar) élő san nemzetiség rituális tárgya



353

16. Észak-burmai san népművészet. A kézirat a 20. sz. elején készült, rajta a megrendelő horoszkópja  
szöveges résszel és képi illusztrációval
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17. Levéltervezet a kairói Ben Ezra zsinagóga geniza-töredékei közül. A címzett 
az egyiptomi zsidó közösség vezetője, Avraham ha-Nagid (megh. 1310k.), 
Maimonides fia.  Mellette és a másik oldalon héber és arab írásgyakorlatok. 
Kaufmann Dávid könyvtárából
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18. Misna-kézirat, az ún. Codex Kaufmann, a Kaufmann-gyűjtemény legjelentősebb darabja, mely  
a hagyományos zsidó törvényirodalmat tartalmazza héber nyelven a 2. sz.-ban megszerkesztett  
formában. A három ma ismert teljes Misna-kézirat közül a tudományos közvélekedés kéziratunkat  
tartja a legjobbnak. A kéziratot 1896-ban, néhány évvel halála előtt szerezte meg Kaufmann nagy  
nehézségek árán, és az efölött érzett nagy örömét magasztos szárnyalású versében, „Dávid  
zsoltárában” juttatta kifejezésre, amelyet a kézirat előzéklapjára írt
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19. Mahzór, ünnepi 
imakönyv. 
Dél-Németország, 
1270–1290k.
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20. Maimonides (1135–1204) Misné Tóra c. vallásjogi művének Északkelet-Franciaországban 1296-ban 
készült példánya. Díszítése, pompás illusztrációi révén a középkori héber könyvművészet egyik  
legértékesebb darabja. Kaufmann Dávid könyvtárából



359



360



361



362



363

21. Az ún. második Kaufmann Misné Tóra,  
Maimonides vallásjogi művének 
1310-ben, Délnyugat- Németországban 
befejezett példánya
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22. Háromosztatú Mahzór, ünnepi imakönyv. Dél-Németországban, a Boden-tó környékén készült 1320 
körül. Kaufmann Dávid könyvtárából 
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Az imakönyv jellegzetes illusztrációi közé tartoznak azok az egymásba fonódó páros medalionok,  
amelyek az állatövi jegyek mellett az adott hónapokra jellemző természeti jelenségeket, illetve  
mezőgazdasági munkákat ábrázolják. Ikrek hava – virágba borulás, solymászat. Rák hava – kapálás
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23. Kaufmann Haggáda. Ez a 14. sz.-i Katalóniából származó kézirat a zsidó húsvét, a peszah előestéjén, 
bensőséges családi ünnepi szertartás során elmondandó imákat, költeményeket és elbeszélő szövegeket 
tartalmazza, amelyekben az ünneplők felidézik az egyiptomi szolgaságból való megszabadulás örömét, 
és hálát adnak Istennek. Kaufmann Dávid könyvtárából
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24. Bódhiszattva fej. Dombormű, Ming-oi, 7–8. sz.

Stein Aurél felvételei második belső-ázsiai régészeti expedíciójáról
(1906–1908)
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25. Kerija folyó. Az expedíció tagjai szomjukat  
oltják a sivatagon való átkelés után 26. Átkelés a Takla-Makánon

27. Stein Aurél munkatársaival 
Ulúgh-mazárban
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28. Avalókitésvara donátorokkal. Selyemfestmény  983-ból

A dunhuangi 
Ezer Buddha 

barlangtemplomok 
és kincseik
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29. Dunhuang. Részben restaurált stukkó szoborcsoport, középen  
Buddha, két oldalán tanítványai, Ánanda és Kásjapa, Avalókitésvara  
és Ksitigarbha bódhiszattvák, valamint két égtájőrző király

30. Dunhuang, az Ezer Buddha barlangtemplomok kívülről 

31. Dunhuang, Qianfodong. Kéziratköteg
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32. Kasmíri tirtha. Kasmíri szent helyekre vonatkozó versek Pandit Govind Kaul (1846–1899) gyűjtésében
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A 20. sz. elején készült kézirat Stein Aurél könyvtárából származik, és Kasmír történeti földrajzára  
vonatkozó kutatómunkájának fontos segédeszköze volt
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33. A Mahmúd  Mírza Kádzsár (1799–1853) perzsa herceg műveit 
tartalmazó gyűjtemény Kádzsár-korra jellemző lakkozott 
külső és belső kötéstáblája, valamint címoldala. A kézirat 
Vámbéry Ármin hagyatékából származik
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35. A Feredzs bad es-Sidde, azaz Borúra 
derű c. mesegyűjtemény 1451-ben 
készült kéziratának címoldala.  
Ez a példány Vámbéry Ármin  
hagyatékából származik

34. A magyarok török nyelvű krónikája, a Tárih-i Ungurusz címoldala. 
Az unikális kéziratot Vámbéry Ármin ajándékozta az Akadémia 
könyvtárának
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36. A perzsa–török világban  
több változatban elterjedt, 
népszerű szerelmi történet,  
a Ferhád és Sírín 1533-ból 
származó kéziratának 
címlapja Vámbéry Ármin 
tulajdonosi bejegyzésével
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37. Díszített oldalak Firdauszí (940 k.–1020) Sáhnáme c. eposzának 15. sz.-i kéziratából
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38. Harci jelenet Firdauszí Sáhnáme c. eposzának a 19. sz. elején 
készült kéziratos példányából

39. Inájat Alláh (megh. 1671) Bahár-i dánis c. mesegyűjteménye
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40. Nizámí (1141–
1209) Hamsza 
c. verseskötete, 
a Kádzsár-kori 
perzsa könyv-
művészet jelleg-
zetes alkotása. 
Kötéstábla és 
címoldal
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41. Az arab irodalom egyik leghíresebb misztikus versének, al-Búszírí (megh. 1296) Burda (A köpeny) c. 
művének további sorokkal kiegészített változata 
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A Mohamed prófétát dicsőítő költemény e díszes kézirata az egyik mamlúk emír megrendelésére készült 
az 1440-es években, Egyiptomban. Címlap és kezdő oldal
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42. Esztétikusan elrendezett, különböző  
művekből származó kommentárok egy  
arab jogtudományi munka margóján,  
a 18. sz.-ból

43. A Korán 7. (A magaslatok) fejezetének 
kezdete egy mamlúk-kori kéziratban
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44. II. Bajazid szultánnak  
ajánlott, 1507-ben írt arab 
nyelvű jogtudományi mű 
kezdő oldalai. Jobboldalt  
a mű címe alatt vers,  
a baloldalon az ajánlás 
szövege

45. A muszlim örökösödési joggal foglalkozó arab kézirat, amelynek 
széles sorközeit és vastag margóját teljesen kitöltik a kommentárok
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46. 1701-ből származó, magrebi írásos 
tulajdonosi bejegyzések egy arab 
nyelvű jogtudományi mű díszes 
előzéklapján

47. A muszlim hitvallásról (saháda) szóló arab nyelvű értekezés, maláj lapszéli és sorok közötti kom-
mentárral, a 19. sz.-ból. A papír jellegzetes textúráját az adja, hogy a kínai papíreperfa (Broussonetia 
papyrifera) kérgéből készült
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48. Ibn Hazm (megh. 1064) 
Dzsamharat anszáb al-arab c. 
genealógiai munkájának díszes 
indiai másolata. A kéziratot  
a rampuri uralkodó készíttette  
1905-ben a könyvtárában lévő 
korábbi példány alapján 
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49. Jellegzetes, fekete keretes nyugat-szumátriai (Indonézia) muszlim bőrkötés, 19. sz.



50. Batak (Indonézia) pusztaka. A varázslók  
(datuk) által használt, mágikus rajzokkal  
illusztrált, kemény fakéregre írt jóskönyv  
a 19. sz.-ból

395

51. Pálmalevélre írt, leporello batak könyv a 19. sz.-ból.  
Az Észak-Szumátrán (Indonézia) élő batak nemzetiség  
saját írással és könyvkultúrával rendelkezik. Könyveik 
szinte kivétel nélkül vallási tartalmúak



396



397

52. A Nagy Sándor legendás történeteit megörökítő Iszkendernáme török változata. A kézirat a 13. sz.-ban  
élt költő, Ahmedí művének másolata
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54. Lovas hadmozdulatokat szemléltető ábrák Matrakcsi Naszúh 16. sz.-ban élt török szerző Riszále-i  
Tohfetü’l-guzát (A harcosok könyve) c. harcászati munkájában

53. Ibrahim Pecsevi (1572–
1650) török történetíró 
krónikájának kéziratos 
példánya
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55. Illusztráció a Keleten számos változatban elterjedt „papagáj-mesék” (Sukaszaptati; Tútínáme) 18. sz.-i 
török adaptációjában
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56. Címoldal és illusztráció 
a 18. sz.-ban élt török 
misztikus szerző,  
Ibrahim Hakki  
Erzurumí  
Maárifetnáme c.  
kozmográfiai művéből
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57. Mehmed Rásid 18. sz.-i oszmán 
udvari történetíró krónikájának 
1741-ben, a magyar származású 
Ibrahim Müteferrika isztambuli 
nyomdájában megjelent kiadása
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58. Metszetek az Ibrahim Müteferrika által 1730-ban kiadott Tárih-i Hind al-Garbí (Nyugat-India – azaz 
Amerika – története) c. török nyomtatványból
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59. Térkép Kátib Cselebi  
17. sz.-i török tudósnak az 
oszmánok tengeri haditetteit 
összefoglaló történeti  
művéből. Készült 1729-ben 
Ibrahim Müteferrika  
nyomdájában
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60. Festett kínai selyemkönyv, 20. sz. eleje. A kép a Dél-Kínában élő fehér miao népcsoportnak az ősök 
tiszteletére bemutatott bivalyáldozatot követő vigasságát mutatja be
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62. Szanszkrit versgyűjtemény. A kézirat a 18. sz. végéről  
származik, és Pulszky Ferenc (1814–1897) adományaként 
1867-ben került az Akadémiai Könyvtár gyűjteményébe. 
A képen két hindu istenség, balra Ganésa, a bölcsesség 
és szerencse istene, az akadályok elhárítója, jobbra  
Szaraszvati, a tudás istennője

61. Páli nyelvű buddhista kézirat, Srí Lanka,  
20. sz. eleje. A szöveget pálmalevélre 
karcolták
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63. Szanszkrit kézirat, Kasmír, 1815. Pulszky Ferenc ajándéka. A miniatúra a Visnu ezer nevéről szóló  
költemény illusztrációjaként a világ teremtésének kezdetét mutatja.  A kék testű isten az Ananta nevű 
kígyón fekszik, köldökéből lótusz sarjad, amelynek kelyhében Brahmá isten ül. Lábainál Bhúmidévi,  
a Földistennő



411

64. Etióp kézirat evangélium kivonatokkal 
és imákkal geez nyelven, jellegzetes 
fatáblás kötésben. A képen jobbra 
Mihály és Gábriel arkangyalok.  
Pergamen kézirat, 20. sz.
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65. Szenkesszár, az etióp 
ortodox egyház 
szentjeinek rövid 
élettörténete az  
egyházi év napjai 
szerint. Etióp (geez) 
nyelvű pergamen 
kézirat, 20. sz. eleje
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66. Awetaran, klasszikus örmény nyelvű evangélium és kötéstáblája a 17. sz.-ból



Törzsgyűjtemény
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A nyomtatásban megjelent könyvek és folyó-
iratok 1954-ig egyetlen gyűjteményt alkottak a 
Könyvtárban. Ekkor – igazodva a nemzetközi 
feldolgozási és megőrzési szokásokhoz – lét-
rejött a Régi Könyvek Gyűjteménye, a Kézirat-
tárral egy szervezeti egységben. A Könyvtár 
alapítóinak, illetve adományozóinak gyűjte-
ményeit ekkor szétválasztották. A Törzsgyűj-
teményben maradtak a Magyar Királyságban 
és Erdélyben 1850 után, illetve a világban 1800 
után megjelent kiadványok, így történetében 
szükségképpen ismétlődnek azok a nevek, 
amelyeket már a régi nyomtatványok kapcsán 
megismertünk.

1826. március 17-én gróf Teleki József, az 
Akadémia első elnöke közel 30 ezer kötetes 
családi könyvtárát ajánlotta fel a „haza összes 
polgárainak használatára”, és ezzel megala-
pította a Magyar Tudós Társaság Könyvtárát. 
Az alapítólevél a Könyvtár helyét a Nemzeti 
Múzeum Könyvtára és az Egyetemi Könyvtár 
mellett jelölte meg, és így nem egy szűk körű 
tudományos testület igényeit kielégítő, korlá-
tozott nyilvánosságú és gyűjtőkörű intézmény, 
hanem általános tudományos szakkönyvtár 
létrehozását tűzte ki célul. 

A Tudós Társaság 1831-ben kezdte meg mű-
ködését, a Teleki-gyűjtemény átvétele azon-
ban csak az 1840-es években történhetett 
meg. 1844. december 23-án került sor – egye-
lőre csak bérelt termekben – a Könyvtár ün-
nepélyes megnyitására, amelyet az Akadémia 
tagjai, és elnöki engedéllyel más tudósok is  

látogathattak. Teleki József végrendeletében 
is nagylelkűen gondoskodott az intézményről: 
odaajándékozta ötezer kötetes kézikönyvtárát, 
valamint 24 ezer forintot a gyarapításra. 1865-
ben épült fel az Akadémia mai palotája, amely-
nek a földszintjén a Könyvtár is megfelelő he-
lyet kapott egészen 1988-ig, amikor a korábban 
akadémiai bérházként működő, átalakított 
mai épületébe költözött az Arany János utcá-
ban. 1865-ben jött létre az Akadémia Elnök-
ségéhez és Igazgatótanácsához tartozó Könyv- 
tári Bizottság, melynek első elnöke Toldy  
Ferenc, tagjai Arany János és a kor kiemelkedő 
tudósai voltak, akik a Könyvtárral kapcsolatos 
szinte valamennyi kérdéssel foglalkoztak, a 
használattól a gyarapításig. Ez a Bizottság ma 
is működik, tagjait az Akadémia mindenkori 
elnöke kéri fel.

A hazai megjelenésű könyveket 1837-től 
királyi határozat alapján kötelespéldány-
ként kapta meg az intézmény. Az Akadémiai 
Könyvtár kötelespéldányjoga egészen 1997-ig 
fennállt, s így ez állományának egyik legfonto-
sabb forrása maradt.

A Törzsgyűjtemény alapját, és később is 
fontos gyarapodási forrását jelentették az 
adományok. Az első évtized nagyobb ado-
mányai közé tartoznak: Kresznerics Ferenc 
könyv- és pénzgyűjteménye, Marczibányi 
István könyvtára, Batthyány Gusztáv 30 ezer 
kötetes rohonci könyvtára, valamint testvé-
rének, Batthyány Kázmérnak 3000 kötetes 
ajándéka. Értékes művekkel gyarapították  
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a Könyvtárat az Akadémia tagjai, Széchenyi 
István, Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály, 

Bolyai Farkas és mások. 1929-ben gróf 
Vigyázó Ferenc végrendelete révén ke-

rült a gyűjteménybe a 17 ezer kötetes 
Vigyázó-könyvtár (értékes kódexek, 
ősnyomtatványok, régi magyar köny-

vek gazdag gyűjteménye). Egyes ado-
mányok más gyűjtőket továb-

bi adakozásra ösztönöztek. 
1895-ben az Akadémiára 

szállt Elischer Boldizsár 
világviszonylatban is je-
lentős Goethe-kollekció- 

ja, s napjainkban két gyűj- 
tő, a német könyvtáros és  

író Klaus Seehafer, és Bá- 
zelben élő hazánkfia, a mi-
neralógus Arnóth József is   

  a könyvtárnak adományozta 
Goethe munkásságával kapcsolatos könyv-
gyűjteményét. A gyarapodásnak egy történel-
mileg szomorú eseménysorozat is hasznára 
volt. A második világháború után a kommu-
nista állam – hasonlóan ahhoz, ahogy a fran-
cia forradalomban történt – elkobozta a főúri, 
egyházi és nagypolgári gyűjteményeket, és a 
Népkönyvtári Elosztó Központon keresztül az 
Akadémiai Könyvtár is kapott a „közvagyon-
ból”. További nagy gyarapodás volt az 1827-
ben alapított és 1945-ben megszüntetett Nem-
zeti Casino könyvtára is. A Casino szabályzata 
ugyanis úgy rendelkezett, hogy megszűnése 
esetén könyvtára az Akadémiára szálljon.

Az Akadémiai Könyvtár történetében 
kulcsszerepet játszottak a külföldi cserekapcso-
latok. A Könyvtár küldetése ugyanis már kez-
dettől az volt, hogy a hazai tudományos élet 
alkotásait eljuttassa a külföldi tudományos 
intézményekhez, illetve hogy a külföldi tudo-
mányos szakirodalom beszerzésével támo-
gassa a magyarországi tudományos kutatást. 
Nemzetközi kapcsolatokat először 1832–1833-
ban létesített az Akadémia, legelső partnere  
a Philadelphiai Filozófiai Társulat volt. Az 
1833-ban kiadott első akadémiai évkönyvet  
Teleki József elnök és Döbrentei Gábor főtitkár 

e sorok kíséretében küldte el a külföldi tudós 
társaságoknak: „A magyar tudós társaság év-
könyveinek első kötetét Uraságtoknak azon 
érzéssel küldi meg, mely az egész emberiséget, 
tudományok és művészségek szeretete által 
köz lelki atyafiságos nagy egyesületbe vonja.”

A csere egyben lehetővé tette a tudós társa-
ságok közötti személyes kapcsolatok létrejöttét 
is: az akadémiai évkönyv első kötetét az alapító 
Széchenyi István mint másodelnök maga adta 
át a bajor, a francia és a brit tudós társaságok 
vezetőinek. A cserekapcsolatok egészen az 
első világháborúig fejlődtek, akkor azonban 
a könyvkiadás válsága és az Akadémia anya-
gi gondjai miatt szinte teljesen megszakadtak.  
A két világháború között sikerült felújítani a 
nemzetközi kiadványcserét, s a második világ-
háború okozta visszaesés után új lendületet vet-
tek a cserekapcsolatok. 1986-ban 72 állam 1516 
intézményével állt kapcsolatban a Könyvtár, 
ma 69 ország 723 intézményével cserél kiadvá-
nyokat, s bár az elektronikus információszol-
gáltatás jelentősége napjainkra megnövekedett, 
ma is ez az egyik fontos beszerzési forrás.

Teleki József. 
Az 1842. évi erdélyi 

országgyűlés  
tagjainak arcképeit 

közlő korabeli  
albumból 

A Könyvtár  
gazdagítóinak  

az emléktáblája  
a lépcsőházban

Az Amerikai Filozófiai 
Társulat emblémája
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A Könyvtár egykori  
olvasóterme az  
Akadémia palotájában

Az 1988 novemberében 
megnyílt könyvtár- 
épület olvasóterme
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Szabadpolcos 
könyvtári belső az 

1890-es évekből.  
Ellinger Ede felvétele

A Philosophical Transactions 
első számának címoldala és 
metszete

A Journal des savants első  
számának címoldala
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1869-ben Eötvös József kultuszminiszter 
igyekezett összehangolni a nagy pesti könyv-
tárak működését, s ekkor határozták meg 
először az Akadémiai Könyvtár gyűjtőkörét. 
E szerint a Könyvtár gyűjti a külföldi tudós 
egyesületek és intézetek kiadványait, a leg-
fontosabb tudományos folyóiratokat, szótára-
kat, nyelvészeti és irodalomtörténeti munká-
kat, enciklopédiákat és kézikönyveket. Ma az 
MTA Könyvtár és Információs Központ mint 
országos tudományos szakkönyvtár gyűjti az 
ókortudomány, a klasszika-filológia, a világ- 
irodalom története, a nyelvtudomány és az 
orientalisztika szakirodalmát. Könyvtárunk 
állománya napjainkban összesen több mint 
2,4 millió könyvtári egység, ebből a könyv- 
állomány meghaladja a másfél milliót, a fo-
lyóiratok gyűjteménye 2100 kurrens címet 
tartalmaz, és mintegy 29 000 elektronikus  

folyóirathoz nyújtunk hozzáférést. Az ezred-
forduló óta pedig egyre több elektronikus 
tartalom válik elérhetővé adatbázisainkban. 
2015 és 2016 folyamán minden olyan köny-
vet és folyóiratot digitalizáltunk, amelyhez  
a Magyar Tudományos Akadémiának akár ki-
adóként, akár támogatóként köze volt. 

A Könyvtár évszázados tradícióját jól jellem-
zi, hogy számos rangos tudományos folyóirat 
kezdettől máig csaknem hiánytalanul megta-
lálható gyűjteményében: ilyenek például a Jour-
nal des savants és a Philosophical Transactions 
(mindkettő 1665-től). A Könyvtár a jövőben is 
feladatának tartja, hogy ápolja hagyománya-
it, és elérhetővé tegye a külföldi tudományos 
szakirodalom egy jelentős részét a magyar tu-
dományos élet számára, valamint a hazai tudo-
mányos műveket hozzáférhetővé tegye itthon 
és a nagyvilágban egyaránt.

Isztray Simon

A Könyvtár épülete a Duna felől
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1. Beschreibung des Hochfürstlichen Schlosses Esterháß im Königreiche 
Ungern (Pozsony: Anton Löwe, 1784). Az Esterházy „pompakedvelő” 
vagy „fényes” Miklósként emlegetett herceg 1766-ra felépült  
kastélya adott helyet a híres Esterházy-vigasságoknak. Még  
építtetője életében jelent meg a kastélyt, melléképületeit és kertjeit 
bemutató, kihajtható rézmetszetekkel ékesített kötet. Az album  
a műkincs- és könyvgyűjteményeknek, Haydn operaházának,  
a marionettszínháznak, a különleges állat- és mulatókerteknek 
szenteli a legnagyobb figyelmet
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2. Georg Wolfgang Franz Panzer 
(1755–1829) száz, kézzel színezett 
metszettel jelentette meg  
rovartani munkáját, Faunae 
insectorum Germanicae initia 
oder Deutschlands Insecten 
(Nürnberg, [1793]) címmel. 
A következő húsz évben még 
109 hasonló kötet mutatta be 
Németország rovarvilágát

3. A német zoológus Carl Wilhelm 
Hahn (1786–1835) albuma, Die 
Arachniden: Getreu nach der 
Natur abgebildet und  
beschrieben (Nürnberg, 1831)  
a pókokról szép, színes  
metszetekkel, 16 kötetben. 
Illusztrációk az első kötetből
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4. A francia természettudós, 

Georges Cuvier (1769–1832) 
egyik művét a Magyar  
Tudományos Akadémia is 
lefordíttatta és megjelentette 
1841-ben Az állat-ország  
címmel. Néhány szép  
illusztráció a halakat  
bemutató 14 kötetes  
munkájából: Histoire  
naturelle des poissons  
(Paris: F. G. Levrault, 1828)
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5. Kubinyi Ágoston: Magyarországi mérges növények:  

Alsóbb osztályú kivált nép iskolák számára  
(Buda, 1842) 
 
Kubinyi Ágoston (1799–1873) a Magyar Nemzeti  
Múzeum igazgatójaként kiépíttette az épület körüli 
kertet, és Sina Simon bankár anyagi támogatásából 
jelentősen bővítette a múzeum könyv- és természet- 
tudományi gyűjteményét. Népszerűsítő munkákat írt  
a régészet, a zoológia és a botanika tárgyköréből.  
E tankönyve Vigyázó Ferenc gyűjteményével került  
az Akadémiai Könyvtárba
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6. A vármegyei orvos és  
táblabíró Lugosi Fodor 
András (?–1859) útleírása az 
egykori római katonai tábor, 
Ad Mediam közelében fekvő 
Mehádia és a népszerű 
nyaralóhely, Herkulesfürdő 
vidékéről, Méhádia vagy  
a Hercules-fürdők és utazás 
Hunyadmegyén keresztül  
a mehádiai fürdőkre  
(Kolozsvár: ifj. Tilsch János, 
1844). A kötet korabeli  

„bédekker”, amelyben  
a szerző bemutatja a vidék 
történetét és természet-
rajzát, kirándulóhelyeit



428 7. Hanák János: Természetrajz: vagyis Az állat-  
növény- és ásványországnak természethű  
rajzokkal ellátott rendszeres leírása magán, és 
nyilvános oktatásra (Pest: Hartleben, 1846).  
 
Hanák János (1812–1849) piarista tanár, zoológus, 
az egyetemi könyvtár segédőre természettudós-
ként Cuvier rendszerének követője volt, 1846-ben 
az Akadémia levelező tagjává választották.  
A szabadságharc bukása után, menekülés közben 
szerzett betegségben halt meg fiatalon
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8. A német születésű, kalandos életű mérnök, 
litográfus Szerelmey Miklós (1803–1875)  
1845-ben nyitotta meg műkőnyomdáját Pesten. 
Saját rajzaival illusztrált albumai közül is 
kiemelkedik a hazai történelmi emlékhelyeket 
magyarul és németül bemutató,  
Magyarországon először színesen litografált  
munkája, Magyar hajdan és jelen: Élethű 
rajzolatokban (Pest: Beimel, 1847), melynek 
magyarázó szövegeit az Akadémia jeles tagjai, 
Döbrentei Gábor, Toldy Ferenc, Henszlmann  
Imre (1813–1888) és mások írták. Vigyázó  
Ferenc könyvtárából
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9. Eötvös Loránd egykori nevelője, a jogásznak indult, majd a tájképfestészet felé  
forduló Keleti Gusztáv (1834–1902) a magyar rajzoktatás megszervezője és  
a Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda megalapítója volt. A tokaji borvidéket négy 
nyelven (magyar, német, francia, angol) bemutató albumot az ő tájrajzainak  
kőnyomatai díszítik. A Tokaj-Hegyaljai Album (Tokaj-Hegyaljai Borművelő  
Egyesület, 1867) eredeti példányai igazi könyvritkaságnak számítanak
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10. Philipp von Stubenrauch (1784–1848) portréfestő, 
jelmeztervező a bécsi színházak kosztümeiről 
összeállított albuma, Kostüme der kaiserl, königl, 
National und der anderen privil. Theatern in Wien 
(Wien: Jos. Geistinger, 1807). A szerző már mint  
a Burgtheater díszlet- és jelmeztervezője  
koronázási ünnepségekre is készített díszruhákat, 
többek között I. Ferenc osztrák császár kabátját 
abból az alkalomból, hogy fiát 1830-ban  
V. Ferdinánd néven magyar királlyá koronázták
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11. A francia portré- és zsánerfestő,  
Louis Léopold Boilly (1761–1845) humoros 
rajzainak kézzel színezett litográfiáit Les 
grimaces címmel 1823-ban tette közzé.  
Az album Vigyázó Ferenc könyveivel 
került az Akadémiai Könyvtárba
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12. Shakespeare’s comedy of The Tempest (London: Hodder and 
Stoughton, 1908). A Vihar c. vígjáték kiadásához  
az illusztrációkat Edmund Dulac (1882–1953)  
könyvillusztrátor, bélyegtervező készítette
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13. Samuel Rogers: 
Italy: A poem, 
(London, 1830).   
A kötetet díszítő 
metszetek 
William Turner 
(1789–1862)
rajzai alapján 
készültek



436

14. James Millingen (1774–1845) régész, 
numizmata, műgyűjtő többrészes, 
Ancient Unedited Monuments című 
sorozatában, mely az anyagi  
támogatás szűkössége miatt  
befejezetlen maradt, addig ismeretlen 
ókori műemlékeket, szobrokat,  
reliefeket, vázákat ismertetett. Görög 
vázaképek kézzel festett, színes  
nyomatai a sorozat első részéből

Pulszky Ferenc, a Magyar Nemzeti  
Múzeum igazgatója az anyai  
nagybátyjától, a régész, műgyűjtő 
Fejérváry Gábortól (1780–1851) örökölt 
régiség- és könyvgyűjteményt különösen 
angliai emigrációja idején gyarapította 
tovább régészeti és művészettörténeti 
szakkönyvekkel. Az igényes olvasók 
érdeklődésére számot tartó, exkluzív 
kiállítású metszetes albumok Pulszky 
ajándékaként kerültek az Akadémiai 
Könyvtárba



43715. Lord Kingsborough: Antiquities of Mexico… 
Vol. I–VII (London, 1831). A hatalmas  
fólió méretű kötetekben a közép-amerikai 
maja, azték, mixteca kultúrák prekolumbián 
időből való, európai könyvtárakban és  
múzeumokban őrzött kéziratainak  
facsimiléi vannak összegyűjtve.  
A monumentális vállalkozás, bár  
befejezetlen maradt és a lordot anyagilag 
is tönkretette, mégis sok későbbi kutatás 
ösztönzője lett
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16. Leopoldo Cicognara: 
Memorie spettanti  
alla storia della 
Calcographia (Prato: 
Nella tipographia dei  
Fratelli Giachetti, 
1831). A Velencei  
Szépművészeti  
Akadémia elnökének 
a rézmetszés  
történetéről szóló  
munkájában  
a metszetek két  
sorozatban is  
láthatók: az egyik 
ezüstnyomásos és 
kézzel, akvarellel 
festett, a másik  
fekete-fehér. Az ezüst-
nyomásos sorozatot is 
tartalmazó változatból  
Fejérváry Gábor  
1847-es könyvjegyzéke  
szerint egyetlen  
példány készült
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17. Giuseppe Micali: Monumenti inediti a illustrazione della storia degli antichi popoli italiani 
(Firenze: coi tipi della Galileiana, 1844)

A régi itáliai népek, közöttük az etruszkok történetét műtárgyaikon keresztül bemutató album, 
illetve a vatikáni etruszk gyűjtemény, a Museum Etruscum Gregorianum anyagát a nagyközönség 
elé táró sorozat szintén Fejérváry Gábor könyveivel, Pulszky Ferenc ajándékaként került az  
Akadémiai Könyvtárba
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18. Musei etrusci quod Gregorius 
XVI Pon Max in Aedibus  
Vaticanis constituit  
monimenta … Pars 1–2 (Roma: 
ex Aedibus Vaticanis, 1842)
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19. Az első jelentős magyar irodalmi folyóirat, a Kazinczy 
Ferenc, Baróti Szabó Dávid (1739–1819) és Batsányi  
János szerkesztette, a honi nyelv és poézis „csinosítására” 
alapított Magyar Museum első kötete, 1788–1789.  
Kazinczy és Batsányi versei

20. A Bécsben megindított, Görög Demeter (1760–1833) 
szerkesztette magyar folyóirat, a Hadi és más nevezetes 
történetek első kötete, 1789. A folyóirat, melynek eszmei 
hátterét a magyar nemesi mozgalom adta, sem a  
szerkesztők, sem a szerzők nevét nem tüntette fel.  
Hasábjain 1791-ben Hajnóczy József (1750–1795)  
a francia forradalom eseményeiről is beszámolt

21. A Kazinczy köréhez tartozó Dessewffy József (1771–
1843) Kassán szerkesztett folyóirata, a Felső Magyar 
Országi Minerva első száma, 1825. A periodika a Pesten  
megjelentetett Tudományos Gyűjtemény vetélytársa 
kívánt lenni
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22. Az 1837–1843 között Bajza József, Vörösmarty 
Mihály és Toldy Ferenc szerkesztésében  
megjelent Athenaeum első száma, 1837.  
Programadó írása Kölcsey Parainesise volt,  
színházi rovatában, a Magyar játékszíni krónikában 
Bajza és Vörösmarty kritikái jelentek meg

23. A verseket, novellákat, életképeket tartalmazó 
irodalmi antológia, az Életképek havonta jelent meg 
Frankenburg Adolf (1811–1884) szerkesztésében 
Pesten, 1844–1848 között. Címoldalát mindvégig  
a Nemzeti Színházat ábrázoló metszet díszítette. 
Munkatársai között volt mások mellett  
Vörösmarty, Arany, Petőfi és Jókai is
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24. A Török János (1807–1874) nemzetgazdász  
szerkesztette időszaki folyóirat, a Hazánk első száma 
1858-ból, Deák Ferenc arcképével. A mindössze 
három évet megélt honismereti folyóirat egyaránt 
közölt történeti forrásokat, politikai írásokat és –  
váltakozó színvonalú – természettudományi  
értekezéseket is

25. A Császár Ferenc (1807–1858) szerkesztésében  
1853-ban indult szépirodalmi, művészeti és divatlap,  
a Divatcsarnok „kivált a női lelket is ékesítő  
tudományok mezejének mívelésével” kívánt fellépni. 
A német családi lapokhoz (Familienblatt) hasonló  
közlönyben a  tudománynépszerűsítés mellett 
fontos szerepet kaptak a családi élet kérdései is. Első, 
legszínvonalasabb évfolyamainak szerzői között 
megtalálhatjuk Arany Jánost, Tompa Mihályt,  
Erdélyi Jánost és Jókai Mórt is
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26. A Weimarban 
1787–1812 között  
havonta kiadott  
Journal des Luxus und 
der Moden 25 ezres 
olvasóközönségével 
az első igazán jelentős 
német divatmagazin 
volt. Első évfolyama 
1786-ban még Journal 
der Moden címmel 
jelent meg. A Telekiek 
könyvtárából

27. Az előkelő  
olvasótábornak szánt 
lipcsei Zeitung für 
die elegante Welt 
1801–1859 között 
jelent meg. Irodalom, 
művészet és színház  
mellett divattal és 
kertszépítéssel is  
foglalkozott. A Telekiek 
könyvtárából
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28. Az Europa: Chronik der gebildeten Welt című folyóirat August 
Lewald (1792–1871) író, publicista szerkesztésében 1835–1846 
között jelent meg Stuttgartban. A színes divatképekkel,  
kottákkal, térképekkel és egyéb illusztrációkkal gazdagon  
díszített folyóirat Vigyázó Ferenc könyvtárában is megvolt
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29. Tompa Mihály (1817–1868) költő, az MTA tagja. Roskovics Ignác (1854–1915) alkotása
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30. Ipolyi Arnold (1823–1886) folklorista, művészettörténész, nagyváradi püspök, az MTA tagja. Ábrányi 
Lajos (1849–1901) alkotása
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31. Szily Kálmán (1838–1924) nyelvész, természettudós, műegyetemi tanár, az MTA tagja és főtitkára. Biczó Géza 
(1853–1907) alkotása
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32. Mikszáth Kálmán fiai. Benczúr Gyula (1844–1920) alkotása



Akadémiai Levéltár
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Az Akadémia megalakulása óta maga gondos-
kodott az intézményben keletkező iratanyag 
őrzéséről. Már az 1831-es alapszabály is a  
titoknok (mai elnevezéssel: főtitkár) kötelessé-
gévé tette az Akadémia levéltárának (hivatalos 
iratainak, levelezésének, jegyzőkönyveinek) 
őrzését. A következő száz évben is a főtitkári 
hivatal keretében működött az irattár/levéltár, 
majd az 1930-as években az anyagot levéltári 
szempontok szerint rendezték, és a második 
világháborút követő akadémiai átszervezések 
következtében az MTA Könyvtára Kézirat-
tárában helyezték el. Ezeket az iratokat ma is  
a Kézirattárban őrzik, itt kutathatók, jelzetük 
RAL (azaz Régi Akadémiai Levéltár).

A történelmi változások az Akadémia szer-
vezetét is érintették, az Akadémiáról szóló 
1949-es törvény szerint az intézmény már 
nem szűk körű tudományos testületként, 
hanem az egész ország tudományos éle-
tét irányító szervként működött tovább. Így  
rövid idő alatt jelentős iratanyag keletkezett,  
melynek őrzéséről gondoskodni kellett, ezért –  
az intézmény hagyományát és a többi szoci-
alista ország gyakorlatát szem előtt tartva –  
az Akadémia Elnöksége 48/1963. sz. hatá-
rozatában önálló Akadémiai Levéltár létre-
hozásáról döntött. Az Akadémiai Levéltár  
szervezetileg első pillanattól kezdve az Aka-
démiai Könyvtárhoz tartozott, feladata pedig 
az 1949 után keletkezett akadémiai iratok 
(dokumentumok) gyűjtése, őrzése és feldol- 
gozása lett. Az 1994-es akadémiai, és az  

1995-ös levéltári törvény alapján ma köztestü-
leti levéltárként működik.

A levéltár első vezetője, Szelei László (1923– 
1979) munkatársaival együtt többéves mun- 
kával összegyűjtötte az Akadémia központi 
szerveinek 1950 után keletkezett iratanya-
gát, illetve felmérte a kutatóintézetekben levő 
iratokat. Ő írta az első levéltári ismertetőt, és 
készítette az első fondjegyzéket. A következő 
vezetők (Szőllősy László, Körmendy Adrienne, 
Wojtilla Gyula) idején, a hetvenes-nyolcvanas 
években folyamatossá vált a levéltári átadásra 
érett, maradandó értékű irattári anyag átvétele 
az MTA Központi Hivatalától, de közben egyre 
több anyag került a törökbálinti külső raktárba. 
1991-ben költözött az Akadémiai Levéltár je-
lenlegi helyére, az Akadémia palotája egy mű-
emléki termébe, és kialakult az a munkatársi 
gárda, amely most is a levéltárban dolgozik.  
1998-ban – a Nemzeti Kulturális Alap pályá- 
zati támogatásával – megjelent az Akadémiai  
Levéltár új fond- és állagjegyzéke. A 2000-es 
évek a Levéltárat új kihívások elé állították: egy-
részt teljes állománya külső raktárba került, 
másrészt megjelent az akadémiai szerveknél 
a számítógépes iratkészítés, harmadrészt a le-
véltári feldolgozásban is teret nyert a modern 
technika, így szükség lett az elektronikus  
nyilvántartások, adatbázisok létrehozására.

Az Akadémiai Levéltár állománya 2016. de-
cember 31-én 117 fond és 3665,65 iratfolyó-
méter, melynek többsége géppel írt hivatalos 
levél vagy feljegyzés A4 méretű papíron, így 
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külsőre semmi látványos nincs bennük, de 
természetesen – még a nem szakemberek szá-
mára is – sok tudománytörténeti érdekességet 
tartalmaznak. A Díszalbum számára azonban  
sikerült néhány olyan iratot, hat kézírásos  
levelet kiválasztani, melyek nemcsak fontosak, 
hanem mutatósak is.

Az első fondcsoportban található a Magyar  
Tudományos Tanács anyaga, mely nem nagy 
terjedelmű, de annál nagyobb jelentőségű. 
A Magyar Tudományos Tanácsot a kom-
munista hatalomátvétel után, 1948 végén a  
Magyar Dolgozók Pártja politikai koncepció-
jának megfelelően hozták létre, elnöke Gerő 
Ernő (1898–1980), főtitkára Alexits György 
(1899–1978) lett, és feladata a tudomány szo-
cialista átalakítása volt. Rövid ideig működött, 
1948. szeptember 8-tól 1949. december 15-ig, 
és miután feladatát teljesítette – többek között  
átszervezte a Magyar Tudományos Akadé- 
miát –, megszűnt. Ebből az anyagból származik 
Zemplén Géza (1883–1956) levele, amely szin-
tén az átszervezésről szól, tudósokat ajánl tudo-
mányos státuszba sorolásra, ami azt jelentette, 
hogy az ide tartozó kutatók kiemelt fizetést kap-
tak, hogy ne legyenek megélhetési gondjaik, és 
csak a tudománnyal foglalkozhassanak.

Szintén a Magyar Tudományos Tanács 
anyagában található Hevesy György (1885–
1966), Nobel-díjas magyar vegyész levele  

is, melyben megköszöni, hogy a Magyar  
Tudományos Akadémia 1945. május 30-án 
tiszteleti taggá választotta. Első ránézésre 
meghökkentő, hogy Hevesy 1949-ben köszöni 
meg ezt, de valószínűleg egy olyan levélre vála-
szolt, amelyben megerősítik, hogy ő a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 1949-
ben ugyanis nemcsak az Akadémia szerveze-
tét változtatták meg, hanem tagságának ösz-
szetételét is, némelyeket nyíltan kizártak, míg 
másokat (122 fő) átminősítettek tanácskozó 
taggá. Hevesy volt az egyetlen, külföldön élő 
magyar tiszteleti tag, akinek a neve 1950 után 
szerepelt az Akadémiai Értesítőben megjele-
nő tagnévsorokban, mivel ő már 1920-ban –  
amikor Niels Bohr meghívására a koppen-
hágai egyetemen folytatta kutatásait – elhagyta  
Magyarországot. 

Külön fondcsoportot alkotnak az Akadémia 
elnökeinek, főtitkárainak és más vezetőinek 
iratai. Ezek nemcsak az intézmény történeté-
nek, hanem az ország tudományos életének 
is fontos forrásai, mivel az Akadémia vezetői  
sokszor állami pozíciókat is betöltöttek.

Zemplén Géza

Szelei László

Az Akadémiai Levéltár 
fond- és állagjegyzéke
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Az elnöki iratokból való a következő, a kor-
ra igencsak jellemző levél, Mészöly Gedeon 
(1880–1960) tanácskozó tag levele. Mészöly, 
amellett, hogy beszámol arról, hogy milyen 
tudományos munkát végez, kéréssel is fordul 
az elnökhöz, méghozzá azzal, hogy juttassa 
be az Akadémia „fizetéses tagjai” sorába. Eh-
hez azt kell tudni, hogy Mészölyt, aki 1921-től 
az Akadémia levelező tagja volt, az 1949-es 
átszervezésnél visszaminősítették tanácskozó 
tagnak. A tanácskozó tagság az 1950–1956 kö-
zötti alapszabályok szerint az akadémiai tag-
ság egyik formája. Bizonyos jogokkal ők is ren-
delkeztek, például az Akadémia osztályainak 
ülésein (a zárt ülések kivételével) részt vehet-
tek, és tudományos kérdésekben felszólalhat-
tak, csak éppen a havonta külön kiutalt akadé- 
miai illetményt nem kapták meg, nem úgy, 
mint az Akadémia rendes, illetve levelező tagjai. 
Ugyanakkor ő a többi tanácskozó taghoz viszo-
nyítva még jól járt, mert az újonnan felállított 
minősítési rendszer szerint a nyelvtudományok 
doktora lett, és így részesült a doktorokat megil-
lető pótlékban, bár ez természetesen kevesebb 
volt, mint a levelező tagoknak járó pénzösszeg.

Az 1949-es átszervezéssel elindult az aka-
démiai kutatóhálózat kiépítése az önálló ku-
tatóintézetek létrehozásával vagy átvételével. 
Így került az MTA felügyelete alá a Nyelvtu-
dományi Intézet, melynek igazgatója Németh 
Gyula (1890–1976) turkológus akadémikus 
lett, az ő köszönőlevele a következő levéltári 
dokumentum.

Szintén az elnöki iratoknál található meg 
Környey István (1901–1988) orvos, neuropato-
lógus levele. Ez a levél az 1950-ben átszerve-
zett Akadémia egyik kellemetlen eseményé-
vel, Sántha Kálmán (1903–1956) kizárásával 
kapcsolatos. Sánthát a Magyar Tudományos  
Akadémia Elnöksége, az Orvosi Osztály  
javaslatára, 1951. június 18-i ülésén a 2/1951 
sz. határozatával kizárta az MTA tagjai közül. 
Az indoklásban az szerepelt, hogy Sántha az  
egyetemi előadásain olyan álláspontot  
foglalt el, amely szerintük nem volt összeegyez-
tethető a Magyar Tudományos Akadémia 
Alapszabályaival, ugyanis azt mondta, hogy  

a „sztahanovista munkamód-
szerek bizonyos körülmények 
között ártanak az egészségnek”. 
Sántha kizárása az önállóan 
gondolkodó értelmiség megfé-
lemlítésére szolgált, mert meg  
kellett mutatni, hogy bár-
milyen érdemei legyenek is, 
bármilyen magas állami vagy 
tudományos poszton legyen is 
valaki, ha nem igazodik a „Párt” 
hivatalos álláspontjához, akkor 
büntetést érdemel. Környey 
betegsége miatt nem tudott 
megjelenni a Sántha kizárását 
eldöntő osztályülésen, de miután értesült a 
kizárásról és arról, hogy a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetem Kari Tanácsa Sánthát 
megfosztotta katedrájától és a balassagyar- 
mati közkórházba száműzték, tollat ragadott, 
és megpróbált segíteni a barátján.

Bár ez ekkor nem sikerült neki, a továb- 
biakban is mindent megtett a méltatlanul ne-
héz helyzetbe került kollégájáért. Az Akadémia 
1956. májusi közgyűlésén rehabilitálta Sánthát, 
és a 11/1956-os elnökségi határozattal vissza-
vették az MTA tagjai közé. Környey nagy sze-
repet játszott abban, hogy ezt Sántha el is fo-
gadja. 1956 nyarán több levélben is közvetített 
Rusznyák és Sántha között, hogy megtalálják  
a visszavétel senkit sem sértő formáját.

Az utolsó közölt 
dokumentum is az 
elnöki levelezésben 
maradt fenn, ez pe-
dig Szent-Györgyi 
Albert (1893–1986) 
köszönete a 70. szü-
letésnapjára írt gra- 
tuláló levélért. Szent- 
Györgyi 1948-tól már 
nem volt Magyaror-
szágon, ezért 1949-ben az átszervezésnél ko-
moly gondot jelentett tagsága, hiszen kizárni 
kínos lett volna az egyetlen magyar Nobel-dí-
jast. A Magyar Tudományos Tanács javaslatá-
ban ezt olvashatjuk: „Külön eset Szent-Györgyi 

Németh Gyula

Hevesy György

Környey István
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Albert. Ő ma már bízvást disszidensnek tekint-
hető, annál is inkább, mert körével együtt több 
kutatót disszidálásra bírt és a disszidenseket 
segítette (legalábbis erkölcsileg). A Pártnak 
kell határozatot hoznia a tekintetben, hogy 
Szent-Györgyit mint disszidenst nyíltan ki-
zárjuk-e az Akadémikusok közül, vagy pedig 
megtűrjük a címzetes akadémikusok sorában.” 
Rusznyák, az újjászervezett Akadémia elnöke 
(1950–1970), aki Szegeden Szent-Györgyinek 
professzortársa is volt, levélben tudakozódott 
szándékairól (nemcsak neki, hanem több kül- 
földön élő akadémikusnak is feltették ezt a 
kérdést). Szent-Györgyi azt válaszolta, hogy  
a kutatásai jól állnak, és nem szeretné azokat 
abbahagyni, így egy ideig nem megy haza.

A következő években nem volt kérdéses 
Szent-Györgyi tagsága, hiszen az ötvenes 
években nem voltak külföldi kapcsolatok, és 
nem jelent meg az Akadémiai Almanach sem, 
amelyben fel kellett volna sorolni az Akadémia 
tagjait. Az 1950-es évek végére a nemzetközi 
helyzet enyhülésével felmerült a külföldi tudó-
sok tagságának a rendezése is.

1960-ban az Akadémia vezetése átnézte az 
1939–1950 között megválasztott külföldi tagok 
névsorát, és a még életben levőkből néhányat 
kizárt a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjai sorából (pl. Julian Huxley), néhánynak 
meg utólag átadták a tiszteleti tagságról szóló 
oklevelet (pl. C. V. Raman). A kizártakat 1989-
ben rehabilitálta az Akadémia. Ez a tagrevízió 
Szent-Györgyi nevét semmilyen formában 
nem említi, de az 1962-ben hosszú szünet 
után újra megjelentetett Almanachban nem 
szerepel a tagok névsorában. 

Itthon maradt tanítványai ezekben az évek-
ben is tartották vele a kapcsolatot. 1962-ben 
Straub F. Brunó (1914–1996) meg akarta hívni 
egy biokémiai konferenciára, amelyre termé-
szetesen szovjet díszvendéget is hívott volna, 
ezt azonban akkor az akadémiai (illetve párt-) 
vezetés meggátolta, ahogy az 1962. december 
21-i elnökségi ülés anyagában olvasható. Azt 
ugyanakkor megengedték, hogy Szent-Györgyit 
meghívják egy másik alkalomra. Így, amikor 
az elnökség a következő évben, 1963-ban írt 

Szent-Györgyinek 70. születésnapja alkalmá-
ból, meghívták Magyarországra, hogy tartson 
egy előadást. Szent-Györgyi erre a meghívásra 
válaszolt a közölt levélben. 

Meghívásával együtt azonban tisztázandó-
nak érezték a tagságát is. Hosszas egyeztetés 
után azt a választ kapták a pártközpontból, 
hogy forduljanak levélben Szent-Györgyihez, 
és írják meg neki, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia Szent-Györgyi tagságát nem szün-
tette meg, és kérdezzék meg tőle, hogy vajon 
ő is fenntartja tagságát, vagy sem. A helyzetet 
egyszerűsítette, hogy Szent-Györgyi 1945. máj. 
30-tól tiszteleti tag volt, mivel akkor még a bel-
ső (magyar) tagok jelentősebbjeit ajándékozták 
meg ezzel a címmel. A tiszteleti tagság fogalma 
1949 után megváltozott, ettől kezdve már főként 
a külföldi tudósokat becsülték meg ezzel, bár élt 
még a külföldieknek szánt külső tagság is. Az 
1964-es Alapszabály hagyta el a külső tag fogal-
mát, ahogy az előterjesztésében írták, már évek 
óta nem volt jelentős különbség a tiszteleti és a 
külső tag meghatározása között, és a gyakorlat 
az volt, hogy a külföldieket általában tiszteleti 
tagnak választották, magyar állampolgárságú 
tudós pedig már rég nem lett tiszteleti tag.

Az elnöki irattárból nem derül ki ponto-
san, hogy mit írtak Szent-Györgyinek, csak 
az a levél maradt fenn, amelyben Rusznyák 
elnök már azt közli Szent-Györgyivel, hogy a 
következő (1967-es) Almanachban neve már 
ott fog szerepelni a tiszteleti tagok között. Aka-
démiai körökben sem volt teljesen tisztázott 
Szent-Györgyi helyzete, így az Akadémia alapí-
tásának 150 éves évfordulójára megjelent kiad-
ványban (Az MTA tagjai 1825–1973), amelyet a 
Könyvtár munkatársa, Fekete Gézáné készített, 
gondos egyeztetés után az a szöveg jelent meg, 
hogy Szent-Györgyi „tagsága 1949-63 között 
politikai okokból szünetel”.

A levéltár következő fondcsoportja az Aka-
démia Központi Hivatalának (ma Titkárságá-
nak) iratait tartalmazza, ezekből az iratokból 
teljes képet kaphatunk az intézmény 1950  
utáni működéséről.

Az Akadémia tudományos élete kezdetektől 
fogva a tudományos osztályokon valósul meg, 

Rusznyák István

Szent-Györgyi Albert
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ezek az iratok az V. fondcsoportba kerültek. Az 
osztályok anyagában találhatók az osztályok-
hoz tartozó bizottságok anyagai, és az 1950-es, 
illetve az 1960-as évekből származó kutató- 
intézeti anyagok is.

1950 után az átszervezett Akadémia feladata 
lett a tudományos életben részt vevők értékelé-
se és tudományos minősítése (a kandidátusi és 
a tudományok doktora címek adományozása), 
illetve a tudományos életre való felkészítése 
(aspiráns, tudományos továbbképzési ösztön-
díjas). Ezeket az iratokat külön fondcsoport- 
ban őrizzük.

A levéltár illetékességi körébe tartozó ku-
tatóintézeti anyagnak csak kis része került a 
levéltár állományába, azok nagyobb részét az 
intézetek maguk őrzik. A levéltár állományá-
ban találhatók továbbá a közgyűlések és egyéb 
vezetői értekezletek iratai, valamint az intézeti 
iratokkal együtt érkező néhány tudóshagyaték 
is. A levéltár állományába 7036 darabos fény-
kép- és 1024 darabos hangszalaggyűjtemény  
is tartozik.

Az Akadémiai Levéltár  
olvasóterme

Hay Diana



458

1. Zemplén Géza  1949. márc. 4-i levele Alexits Györgynek, a Magyar Tudományos Tanács főtitkárának
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2. Hevesy György 1949. dec. 11-i levele Alexits Györgynek, az MTA főtitkárának
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3. Mészöly Gedeon 1951. nov. 14-i levele Rusznyák Istvánnak (1889–1974), az MTA elnökének
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4. Németh Gyula 1951. ápr. 3-i levele Rusznyák Istvánnak, az MTA elnökének
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   5. Környey István 
1956. jún. 9-i 
levele az MTA  
elnökének 
Sántha Kálmán 
ügyében
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6. Szent-Györgyi Albert 1963. 
szept. 14-i levele az MTA elnök-
ségének

7. Straub F. Brunó (jobboldalt) 
fogadja a ferihegyi repülőtéren  
Bay Zoltánt (1900–1992,  
baloldalt) és Szent-Györgyi 
Albertet 1973-ban. A háttérben 
Csapó Árpád (1918–1981) orvos
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A dokumentumok és tárgyak  
lelőhelye

Mutatónkban nem közöljük a festményeket, emléktáblákat, illetve a bevezetőkben  
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