
November 25-én, a Széchényi-emléknapon,
amelynek nyilvános programja délután fél
egykor kezdõdött, már déli tizenkét óra elõtt
egymás kezébe adták a kilincset a bejelent-
kezett középiskolások, hiszen ettõl a naptól
kezdve minden, a tizenhatodik életévét be-
töltött fiatal beiratkozhat az Országos Szé-
chényi Könyvtárba. 

A beiratkozási pult elõtt hosszú sorok ala-
kultak ki, mindenki arra várt, hogy beiratko-
zás után átvehesse belépõkártyáját. A döntés
jelentõségét mutatja, hogy az elsõ tíz beirat-
kozó fiatal olvasójegyét Réthelyi Miklós
nemzeti erõforrás miniszter adta át. 

Az emléknap programjaira érkezett ven-
dégeket, új olvasókat a könyvtár fõigazgató-
ja, Sajó Andrea üdvözölte, külön köszöntve a
középiskolásokat és tanáraikat. A fõigazgató
Széchényi Ferencrõl és az alapítás jelentõsé-
gérõl beszélt, kiemelve, hogy akinek fontos a
magyarsága, annak fontos az emléknap is.
Emlékeztetett ennek a napnak a különleges-
ségére, arra, hogy mától a könyvtár kitárja
kapuit a fiatal generáció elõtt, majd felkérte
a minisztert, köszöntse a vendégeket. Réthe-
lyi Miklós Jorge Luis Borges gondolatával
szerszámnak nevezte a könyvtárat, amely az
emlékezetünket hosszabbítja meg. Megem-

lékezett Széchényirõl, arról a felvilágosult
mágnásról, akinek nemzeti kultúránk egyik
alapintézményét köszönhetjük. Ralph Waldo
Emerson amerikai költõ-lelkész egyik mon-
dását idézve azt mondta, a könyvtár varázs-
szoba, ahol a végtelent próbálják elrendezni.
Kiemelte az Országos Széchényi Könyvtár
kulturális jelentõségét, hiszen ma csak itt ta-
lálható meg számos mû és folyóirat egyetlen
megmaradt példánya. 

Beszéde végén az õt körülálló fiatalokhoz
fordult, és hivatalosan bejelentette a beirat-
kozási korhatár tizennyolcról tizenhat évre
történt leszállítását. „Gyertek minél többen,
fedezzétek fel a legnagyobb közgyûjte-
ményt, hiszen itt vannak azok a kódok, ame-
lyek a tudás kapuját nyitják ki” – mondta,
majd átadta az elsõ tíz középiskolásnak olva-
sójegyét és egy díszes oklevelet a mai nap
emlékére. A megnyitóünnepség közös fotó
készítésével zárult. 

A tíz frissen beiratkozott középiskolás –
nyolc lány és két fiú, a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium és a Lónyai Utcai Református
Gimnázium és Kollégium tanulói –, a mi-
niszter és a könyvtár fõigazgatója Elbe Ist-
ván információszolgáltatási igazgató vezeté-
sével könyvtárlátogatásra indult. Megnézték
a könyvtári múzeumot, Széchényi Ferenc
köteteit, az alapító okirat másolatát, benéz-
tek a raktárakba, ahová még kollégáink több-
sége sem léphet be, megtekintették a
különgyûjteményeket, végül a VII. emeleti
katalógusteret és az olvasótermeket. Infor-
mációszolgáltatási igazgatónk bemutatta
Kossuth Lajos könyvtartó dobozát, amely a
könyvkiadó elõtt van kiállítva, és elmondta,
mennyire meglepte az angolokat, hogy a kor-
mányzó milyen kiválóan beszélte a nyelvü-
ket. Elbe István végül bemutatta, hogyan le-
het használni a számítógépes könyvkeresést,
és átadta a klaviatúrát Réthelyi Miklósnak,
aki arra volt kíváncsi, vajon megtalálja-e
gyermekkora egyik kedvenc kötetét,
Kosáryné Réz Lola Brimi és Brumi címû me-
seregényét. A nemzeti erõforrás minisztere
nem csupán megtalálta a könyvet, de kézbe
is vehette. 
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Sikeres Széchényi-emléknap



Az emléknap eseményeit rengeteg ember
kereste fel, köztük számos fiatal. Nagy sike-
re volt a Vállalkozás, kultúra, polgárosodás
címû új nagykiállításunknak is, különösen a
helyben, az eredeti Columbia gyorssajtón ki-
nyomtatott Nemzeti dalnak. A fiatalok közül
sokan próbálták fel a korabeli ruhákat, kipró-
bálták a számítógépes játékokat, képkirakót.
Több felnõtt látogatónk is kedvtelve játszott
a számítógépen, ahol a régi és a mai Buda-
pest helyszíneit kellett felismerniük és egy-
másnak megfeleltetniük. 

Mindeközben a VI. emeleten Hagyomány
és megújulás: az írás és az olvasás jövõje a
kommunikációs technológiák fényében cím-
mel tudományos ülésszak folyt, amelynek
elsõ elõadója, Pléh Csaba akadémikus úgy
vezette be elõadását, hogy ami most zajlik,
az nem öröm, nem bánat, azt kell eldönte-
nünk, vajon valóban felszínesek lettünk-e, és
valóban egyszerûbb-e ma, a számítástechni-
ka világában hozzáférni az információkhoz. 

Ezt követõen került sor a POLIS Nemzet-
közi Kulturális Egyesület Hazafiság a ro-
mantika korában címû konferenciájára, az
olasz egység százötvenedik évfordulója tisz-
teletére. 

A Kézirattárban 13 órakor nyílt meg az
Ipolyi Arnold pályakezdõ éveit bemutató,
Lépjetek be, az istenek itt is jelen vannak cí-
mû tárlat, amely február 29-éig látható. 
A Térképtárban március 14-éig tekinthetõ
meg az Egy kozmográfiai atlasz különleges-
ségei, avagy kincsek Széchényi Ferenc könyv-
táralapító gyûjteményébõl címû kiállítás. 

A Széchényi-emléknapon összesen két-
százan váltottak éves bérletet, ebbõl 145-en
iratkoztak be elsõ ízben, és 55-en hosszabbí-
tották meg olvasójegyüket. A tizennyolc év
alatti korosztályból összesen 108-an iratkoz-
tak be, míg 42-en napijegyet váltottak. Nép-
szerûek voltak kiállításaink is, hiszen csak a
kiállításokra 261 belépõjegyet adtunk ki. ■
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Sárvár-felsõvidéki gróf Széchényi Ferenc
János József (Széplak, 1754. április 29. –
Bécs, 1820. december 13.) 

Tanulmányai befejeztével a kõszegi ke-
rületi tábla ülnöke 1776-tól, késõbb a báni
tábla elnöke és egyben a horvát bán he-
lyettese 1783-tól. II. József uralkodása
alatt több vármegye fõispáni helytartója és
királyi biztosa. 1786-ban például a pécsi
kerület királyi biztosa lett, de amikor a
császár a rendi alkotmányt meg akarta
szüntetni, minden tisztségérõl lemondott
és a magánéletbe vonult. Az 1790-es or-
szággyûlés után újra hivatalba lépett, majd
II. Lipót küldöttjeként Nápolyban is járt.
1798-ban kinevezték Somogy vármegye
fõispánjává, és a Duna és a Dráva szabá-
lyozásának királyi biztosa lett. 1799-ben
fõkamarásmester, 1800-ban országbíró-
helyettes, 1808-ban pedig az Aranygyap-
jas rend lovagja lett.

1802. november 25-i dátummal 11 884
nyomtatványból, 15 000 kötet könyvbõl és
1152 kéziratból álló gyûjteményét a ma-
gyar nemzetnek adományozta, amit ké-

sõbb cenki gyûjteményének 6000 rézmet-
szetével és 9206 kötet könyvével egészí-
tett ki. Azonban mindezek elõtt elkészítet-
te a leendõ könyvtár katalógusát is, amibõl
egy-egy példányt külföldi tudományos in-
tézeteknek is megküldött. Ezt a dátumot
tekintjük az Országos Széchényi Könyvtár
és Magyar Nemzeti Múzeum megalapítási
évének is. Késõbb József nádor indítvá-
nyozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak
mint a magyar vonatkozások gyûjtemé-
nyének létrehozását, amelyhez hozzátar-
tozna a Széchényi Ferenc által 1802-ben
megalapított Nemzeti Könyvtár is. 1808-
ban létre is jött az intézmény. Bõkezû ado-
mányaiért és szolgálatainak elismeréséért
érde-meit 1807-ben az országgyûlés tör-
vénybe iktatta.

1812-tõl a bécsi tudományos akadémia
tiszteletbeli tagja. 1812 és 1820 között, az-
az az abszolutizmus évei alatt ismét a ma-
gánéletbe vonult, mintegy tiltakozva Met-
ternich rendszere ellen. A politikai reakci-
ót látva egyre levertebb lett, és ahogy fia
írta: a nemzet jövõje felett kétségbeesve,
reménytelenül szállt sírjába 1820-ban. ■

A rovat folytatása a 27. oldalon


