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Fitz József 
a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának 

főigazgatója. 

Tisztelt Gyászoló Közönség! 

A halott, akitől búcsúzunk, Nemzeti Múzeumunk 
mecénása volt. 1919 decemberében, amikor a magyarság 
mindenből kifosztottan tengette életét, amikor nemzeti 
könyvtárunk, az Orsz. Széchényi Könyvtár az üres ál
lampénztárból nem kaphatott javadalmat, amikor a ma
gánkézen levő műkincseket és könyvritkaságokat össze
vásárolták gazdag amerikaiak, amikor nálunk az emberek 
eladták családi relikviáikat, elesettségünk e leggyászosabb 
idejében a most utolsó földi útjára induló nemeslelkű asz-
szony az örökségként rászállt páratlanul gazdag hungari-
cum-gyüjteményét, melynek megalapításában és rendezé
sében finom érzékkel és szerető fáradozással ő maga is 
résztvett, fejedelmi ajándékként odaadta a nemzetének. 

Az Orsz. Széchényi Könyvtár egyik legértékesebb 
gyarapodását ekként éppen akkor kapta, amikor a leg
szegényebb és legreménytelenebb volt. Vagyonokat érő 
ősnyomtatványok, remek hibátlan példányok, híres uni
kumok, a legkiválóbb mesterek és ötvösművészek kötésébe 
öltöztetett magyar ritkaságok voltak ebben az ajándék
ban. Oly egyedülálló gyűjtemény ez, hogy értékét összeg
szerűen nem is lehet kifejezni. 

A múzeumok és könyvtárak a nemzetek kincstartói, 
mecénásaik nevét feljegyzi a kultúrtörténet s emlékük ad
dig eleven, amíg az általuk naggyá tett intézmény él. 
A művelődés történetének mindig lesznek lapjai, amelye
ken nevük, mint a hazafias és kulturális áldozatkészség 
nemes példája ragyogni fog. A nemzeti intézmények me
cénásai halhatatlanok. 



DR. SCHÖFFER ALADÁRNÉ RAVATALÁNÁL 

Dr. Schöffer Aladárné nemzedékek lelkében fog továbbélni, 
ott nagyszerű adományainak történeti ténye dicsfénnyel fogja őt 
körülfonni s különösen ragyogni fog annak az emléke, hogy 
gesztusát nehéz időben tette meg, olyan időben, amikor az em
berek nem igen adtak, hanem elsősorban önmagukra gondoltak. 
Szeretetét, mellyel a szép gyűjteményt az ajándékozás után is 
elhalmozta, midőn a Múzeumban méltó keretéről, helyisége 
finom ízlésű bebútorozásáról gondoskodott, szeretetét, mondom, 
még századokon át viszonozni fogják az olvasók, amikor az ő 
egykori könyveiből merítenek tudást és ihletet. 

Ez olvasók nevében hajtom meg ravatala előtt az Orsz. 
Széchényi Könyvtár zászlaját s mondok örökké tartó hálát 
azért, amit a nemzetének adott. 

Dr. Schöffer Aladárné szül. Horváth Aranka dr. Todoreszku 
Gyulának, a nagy magyar könyvgyüjtőnek volt az özvegye. 
Első férje halála után ennek nagyértékű régi magyar könyv
tárát a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtárá
nak adományozta, s most, mint a halála után felbontott vég
rendeletből kiderült, vagyonának jelentékeny részét a „Dr. 
Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka" nevet viselő régi 
magyar könyvtárra, illetőleg a Magyar Nemzeti Múzeum Or
szágos Széchényi Könyvtárára hagyományozta. 


