
DEÁK FERENC K Ö N Y V T Á R Á R Ó L . 

Bizonyára kevesen tudják a szakkörökben, hogy hazánk nagy 
fia, DEÁK FERENC könyvtárának értékesebb, tudományos része 
DEÁK többi emléktárgyaival együtt a Parlamenti Múzeumban, az 
úgynevezett DEÁK FERENC-szobában van elhelyezve, miért is, úgy 
véljük, nem lesz érdektelen e folyóirat olvasói előtt ismertetni, 
hogy miként jutottak azok oda és hogy mik voltak azok a főbb 
művek, melyeket a haza bölcse magának megvásárolt és amelye
ket olyan nagy figyelemmel olvasott, hogy közülök egynéhányat 
még széljegyzetével is ellátott. 

A Parlamenti Múzeumban levő és DEÁK FERENCnek 1876. 
január 29-én bekövetkezett halála után rokonaira szállt könyv
gyűjteménynek megvásárlásával legelőször az 1913. december 
20-án tartott képviselőházi könyvtári bizottság foglalkozott. 
Ekkor ugyanis BEÖTHY PÁL, a képviselőház és a bizottság akkori 
elnöke bejelentette a bizottságnak, hogy „DEÁK FERENC unoka-
huga, özv. DARÓCZY TAMÁSNÉ írásbeli ajánlatot tesz" azoknak 
a könyveknek a megvásárlására, amelyek egykor DEÁK FERENC 
tulajdonát képezték. Ezeknek a könyveknek egyrésze, amint elnök 
jelentette, a nagy magyar államférfi sajátkezű névaláírásával 
vannak ellátva. Azokat pedig, amelyekből az aláírás hiányzik, 
Daróczyné fogja igazolni, hogy tényleg DEÁK FERENC tulajdonai 
voltak. E bejelentés után a bizottság elhatározta a könyvek meg
vásárlását s azzal az elnököt bízta meg, egyben pedig úgy döntött, 
hogy a megvett könyveket díszes szekrényben fogja az elnöki 
fogadóban elhelyezni. 

A könyvtári bizottság e határozata után 1914. január 26-án 
özv. DARÓCZY TAMÁSNÉ szül. SZENICZEY STEFÁNIA paks-biritói 
földbirtokosnő a következő levelet intézte BEÖTHY PÁL képviselő
házi elnökhöz: 
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„Nagyméltóságú Elnök Úr! Dr. Daróczy Aladár (akkor orsz. 
képviselő) fiam tudatta velem, hogy Nagyméltóságod a tulajdo
nomat képező Deák Ferenc könyvtárát a képviselőház részére 
4000 koronáért megvenni óhajtja. Ezen 4000 korona felajánlott 
vételárat a magam részéről elfogadom s egyúttal felkérem Nagy
méltóságodat, hogy a könyvek átvétele iránt intézkedni kegyes
kedne, a könyvek vételárát, vagyis 4000 koronát pedig kérem 
címemre Paksra elküldeni. Kelt Paks, 1914. január hó 26. 
Maradtam hódolatteljes tisztelettel özv. Daróczy Tamásné sz. 
Szeniczey Stefánia." 

E levélből tehát kitűnik, hogy a képviselőház akkori elnöke 
által a könyvgyűjtemény megvásárlási áraként felajánlott 4000 
koronát, ami kötetenkint kb. 15*50 koronát tett ki, DARÓCZY 
TAMÁSNÉ elfogadta. De bizonyítja ezt BEÖTHY PÁL elnöknek 
FÜLÖP ÁRON akkori könyvtárigazgatóhoz intézett következő 
rendelete is: 

„Értesítem könyvtárigazgató urat, hogy a könyvtári bizott
ság határozata értelmében az özv. Daróczy Tamásné által meg
vételre felajánlott Deák Ferenc tulajdonát képezett könyvgyűjte
ményt a képviselőház könyvtára részére négyezer (4000) koro
náért megveszem. Ezen elhatározásomban döntő befolyással volt 
reám ama kegyelet, melyet lelkében mindenki a haza bölcsének 
emléke iránt táplál. Utasítom tehát könyvtárigazgató urat, hogy 
a könyvgyűjtemény beszállítása és árának kifizetése, úgyszintén 
annak a könyvtárban leendő elhelyezése iránt a szükséges lépése
ket tegye meg. Budapest, 1914. január 28." 

E rendelet értelmében FÜLÖP ÁRON a könyveket 1914. február 
4-én átvette, amely igazolása szerint 61 műből állott 259 kötetben. 
Az átvett könyvek azután, — amelyek legnagyobbrészt egykorú 
félbőrkötésben vannak, és a címlapokon ott látható a nagy állam
férfi kezeírása: DEÁK FERENC, vagy D. F., vagy latinosan FR. 
DEÁK, vagy csak bélyegző: DEÁK FERENCÉ lenyomattal, a könyvek 
előzéke pedig „Daróczy Zoltán könyvtára" feliratú bélyegzővel 
van ellátva, — a közbejött világháború miatt ládákba be
csomagolva hevertek a könyvtárban egészen a háború végéig. 
Csak a háború után, amikor a bevonult öt könyvtári tisztviselő 
közül kettő hazatért, — kettő ugyanis elesett a harctéren, — 
kerültek a könyvek feldolgozásra és osztattak be a megfelelő 
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szakokba még azok is, amelyek már meg voltak a könyvtárban. 
Ezeket a könyveket azután, amikor a képviselőház a Parla

menti Múzeumot felállította (megnyitotta ZSITVAY TIBOR kép
viselőházi elnök 1929. január 23-án), — és a DEÁK FERENC-féle 
relikviákat a Nemzeti Múzeumtól megkapta, — a képviselőházi 
könyvtári bizottság 1928. május 24-i ülésében hozott határozatá
val a Parlamenti Múzeumnak ajándékozta. így kerültek DEÁK 
FERENC könyvei a Parlamenti Múzeumba, amelyek ott a DEÁK 
FERENC-szobában levő egyik könyvszekrényben vannak a haza 
bölcse többi ingóságai között elhelyezve. 

A képviselőház által 4000 koronáért megvásárolt Deák 
Ferenc-féle könyvek politikai, közjogi, jogbölcseleti, történeti, 
közgazdasági, filozófiai és szépirodalmi művek, melyek leg
nagyobbrészt németnyelvűek. Ha a politikai és közjogi vonat
kozású könyveket forgatjuk, rögtön észrevesszük, hogy a nagy 
államférfi igen sokat lapozgatta német fordításban MONTESQUIEU 
KÁROLY francia politikai írónak a „L'esprit des lois" című művét, 
amelyet „Der Geist der Gesetze" címen HAUSWALD fordított le 
három kötetben és Halléban jelent meg 1829-ben. Ez a mű magyar 
nyelven először „A törvények lelkéről" címmel Pozsonyban 1833-
ban látott három kötetben napvilágot. E mű II. kötetének 20. lap
ján a haza bölcse a következő sorokat húzta alá: „Die Politik ist 
eine stumpfe Feile, welche unmerklich angreift, aber gleichwohl 
ihren Zweck erreicht." (A politika tompa reszelő, amely észre
vétlenül támad, de mégis eléri célját.) 

Azután olvasta ANCILLON JÁNOS PÉTER FRiGYESnek, a huge
notta-családból származó államférfinak, — aki METTERNiCHhel 
együtt tervezte 1834-ben a bécsi Schlussprotokollt, amely Német
országban az alkotmányos jogok minden kiterjesztését kizárta, — 
„Über die Staatswissenschaft", Berlin, 1819. és az „Über den 
Geist der Staatsverfassungen", Berlin, 1825. című műveit, továbbá 
MURHARD F. W. A., a kitűnő publicista több műve között a 
„Das königliche Veto", Kassel, 1832. címűt, amely „DEÁK 
FERENC" kézjeggyel van ellátva, valamint POLITZ K. H. LUDWIG, 
lipcsei egyetemi tanárnak a „Die europäischen Verfassungen seit 
1789", Leipzig, 1817—1825. címűt négy kötetben. 

Sokat forgatta ROTTECK KÁROLY német politikus, történet
író, freiburgi egyetemi tanárnak, a bádeni kamara szabadelvű 
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pártvezérének a „Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staats
wissenschaften" című I—IV kötetes művét, amely Stuttgartban 
1829—1836-ban jelent meg. Ennek a II. kötet 57. lapján, ahol 
szerző az állam céljáról szólva azt mondja: „Ausgeschlossen vom 
Staatszweck bleibt dagegen Alles, was nicht die bemerkten 
Charakter an sich trägt", a következő széljegyzet olvasható: 
„Also auch der Vorrecht der Ämter und der Eigenthümer", a 
132. lapon pedig, ahol a sajtószabadságról van szó, aláhúzta 
a Pressfreiheit szót s széljegyzetnek németül odaírta a következő
ket: „In Ungarn bis jetzt ein Traum." 

Ezek között van még SIEYÈS EMÁNUEL JÓZSEF francia állam
férfinak, az akadémia tagjának, aki a francia forradalomban nagy 
szerepet játszott, a „Politische Schriften" 1796-ban megjelent 
munkája is. 

Meglepő azonban, hogy a közjogi művek között nem talál
tuk, — pedig feltétlenül meg kellett lennie, — LUSKANDL VENCEL 
osztrák jogi író és tanárnak, az osztrák centralizmus egyik fő
képviselőjének a „Das Österreich-ungarische Staatsrecht" című 
művét, mert ez ellen írta 1861-ben „Adalékok a magyar közjog
hoz" című hírneves művét. — Pedig ez lett volna ennek a leg
értékesebb darabja, mert ezt bizonyára bőven ellátta szél
jegyzeteivel. 

Érdekes és érdemes feljegyezni, hogy milyen történeti mun
kák voltak DEÁK FERENC könyvtárában. 

Legelőször is szemünkbe akad GIBBON EDUÁRD kitűnő angol 
történetírónak „Die Geschichte des römischen Reichs" című híres 
műve német fordításban s 15 kötetben, amelynek eredetije: 
„History of the décline and fali of the Roman Empire" címen 
hat kötetben jelent meg Londonban 1782—1788-ban. Magyar 
nyelven HEGYESSY KÁLMÁN készített ebből kétkötetnyi kivonatot 
1868—69-ben. 

Olvasgatta VILLEMAIN ABEL FERENcnek, a Sorbonne nagy
hírű tanárának és az országgyűlés tagjának „Geschichte Crom-
well's" című művét, amelynek eredetije „Histoire de Cromwell" 
1819-ben jelent meg. Azután a francia forradalmat röpiratokban 
támadó royalista-publicista PRADT DUFOUR DOMONKOS bárónak 
„Über den Wiener Kongress", Leipzig, 1816, eredetije: „Du Con
gre ss de Vienne" címen, Párizs 1815—16-ban két kötetben jelent 
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meg; majd RAYNAL VILMOS TAMÁS FERENC filozófiai és történet
írónak, a londoni és a berlini akadémia tagjának a „Philosophische 
und politische Geschichte der Besitzungen und Handlungen der 
Europäer in beiden Indien" című, 1873—1878-ban megjelent tíz
kötetes munkáját, amelynek 1772-es, genfi kiadását politikai és 
vallásellenes irányzata miatt 1785-ben megégették. Ezért RAY-
NALt 1781-ben száműzték, aki akkor Szentpétervárra, azután 
Berlinbe, majd Svájcba ment, ahonnan csak 1788-ban tért vissza 
Franciaországba. Megszerezte még DEÁK FERENC többek között 
az orosz birodalom historiográfusának, KARAMZIN MIHAJLOVICS 
MiKLÓsnak, aki az első orosz almanach megindítója volt „Aonidy" 
címmel 1796—1799, a „Geschichte des russischen Reichs", Riga, 
1820—1833 című 11 kötetes művét, amely orosz nyelven 12 
kötetben jelent meg Szentpéterváron 1816—29-ben és amelyet 
BLUDOV gróf orosz államférfi fejezett be. 

Azután GUTHRIE—GRAYnek angolból fordított „Allgemeine 
Weltgeschichte" című, 98 kötetből álló művét, amely a XVIII . 
század végén igen olvasott mű volt. 

A közgazdasági munkák között ott találjuk német fordítás
ban a világhírű angol közgazdasági írónak, SMITH AüAMnak 
„Untersuchung über die Natur und die Ursachen des National
reichtums" című, 1810-ben megjelent háromkötetes művét, amely 
angolul „Inquiry intő the nature of the wealth of nations" címen 
1776-ban jelent meg Londonban két kötetben s a szerző életében 
öt kiadást ért meg. Magyarra „Vizsgálódás a nemzeti vagyonos
ság természetéről és okairól" címen ENYEDI LUKÁCS és PÓLYA 
JAKAB fordították le 1892-ben. 

A filozófiai munkák közül megszerezte a haza bölcse KRUG 
VILMOS TRAucoTTnak, KANT utódának a königsbergi egyetemen 
és a későbbi lipcsei egyetemi tanárnak „System der theoretischen 
und praktischen Philosophie", Königsberg, 1806—1819 című 
hétkötetes művét, továbbá VERNER JÓZSEF pesti egyetemi tanár
nak latinnyelvű filozófiai munkáit, amelyek az 1830-as években 
jelentek meg Pesten. 

A szépirodalmi munkák között ott találjuk német fordítás
ban SHAKESPEARE ViLMOsnak műveit 37 kötetben, amelyek Bécs
ben jelentek meg. Az első kötetben levő SHAKESPEARE arcképe 
alá valószínűleg maga DEÁK FERENC írta oda a nagy drámaíró 
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születésének és halálának idejét, 1564. és 1616. éveket. Azután 
LESSTNG GOTTHOLD EpHRAiMnak, a kiváló német írónak és 
könyvtárigazgatónak, akit kortársai német Catullusnak nevez
tek, „Sämmtliche Werke" cím alatt Karlsruhéban 1824-ben ki
adott munkáit. 

Ezekben láttuk szükségesnek a könyvgyűjtemény főbb anya
gát ismertetni s hisszük, hogy a Parlamenti Múzeum látogatói 
megilletődéssel tekintenek ezekre a könyvekre, amelyeket egykor 
DEÁK FERENC olvasgatott s önkéntelenül is hálát éreznek mind
azok iránt, akik előmozdították — habár nagy áldozattal is —, 
hogy hazánk nagy fiának könyvei méltó helyre kerüljenek. 

A most nagyjában ismertetett és a Parlamenti Múzeumban 
őrzött DEÁK FERENC-féle könyvgyűjteménnyel kapcsolatban meg 
kell még említenünk, hogy PALÓCZI EDGÁR a Magyarság 1925. 
július 5-én közölt cikkében hírt adott arról, hogy DARVAS LAJOS 
terézkörúti antikváriusnál DEÁK FERENC könyveire bukkant, 
amelyek törvénygyűjteményekből, latin klasszikusokból és német
nyelvű szépirodalmi művekből álltak. Megállapítása szerint 
ezek a könyvek 1854-ben, amikor DEÁK kehidai birtokát eladta, 
a veszprémvármegyei ÉjszAKi-család (azelőtt: NERLINGER) birto
kába kerültek. Ezért van a könyvekbe beírva az ÉJSZAKI név is. 
ÉJSZAKI KÁROLYnak, a Petőfi Társaság alelnökének halála után 
ezeket a könyveket HATTYUFY DEZSŐ dr. fejérvármegyei régész 
szerezte meg, aki a könyvekbe a ÜATTYUFY-család címerét is be
ragasztotta. Ezeket a könyveket, amelyeknek egy része rossz 
állapotban volt, magam is megnéztem akkor s megállapítottam, 
hogy néhány kötetben tényleg benne volt DEÁK FERENC ovális 
bélyegzője. DARVAS ezt a könyvgyűjteményt egy Teleki-téri bú
torkereskedőtől vásárolta, aki viszont azt, állítólag HATTYUFYÍÓI 
vette meg bútorokkal együtt. A könyvekért DARVAS — úgy 
emlékszem — harmincmillió koronát kért, ami olyan nagy ár 
volt, hogy a megvételről még csak tárgyalni sem lehetett. Később 
ezeket a könyveket néhai ERNST LAJOS, a neves műgyűjtő vásá
rolta meg, hogy mennyiért, azt akkoriban sem ő, sem DARVAS 
nem árulta el. Hogy ezek a könyvek most hol vannak, arról nincs 
tudomásom.* PANKA KÁROLY. 

* A M. Nemz. Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárában is található 
36 mű Deák Ferenc könyvtárából. Ezek azonban nem a Hattyufy-féle anyag
ból valók. 


