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A különböző szervezeti szabályzatok, házirendek fontos forrásai egy-egy intéz
mény történetének. Ezekben a belső rendeletekben ugyanis nemcsak egy elvárt, 
illetve kötelező szabályrendszer jelenik meg, hanem az intézmény szervezeti fel
építése mellett az ott folyó élet, a dolgozók mindennapjai. 

A Nemzeti Múzeum első szolgálati szabályzatát 1811. április elsején nyújtotta 
be Miller Jakab Ferdinánd, a múzeum első igazgatója jóváhagyásra a nádornak.1 A 
23 oldalas és 25 szakaszos Instructiones getierales, et specialespro Offiáalibus, et Senntori-
bus MuseiNationalis című, latin nyelvű tervezet a nádori levéltárba került.2 

Itt maradt fenn (az időrendben második ilyen jellegű) A' magyar nemzeti Museum 
tisztviselőinek utasításai s há^i rend címet viselő, és 1845 tavaszán Kubinyi Ágoston 
múzeumigazgató által készített szabályzat is, melyet - a hozzá kapcsolódó iratok
kal együtt - az alábbiakban közlöm. József nádor 1845. április 16-án rendelte el új 
házirend készítését.1 Erre azért volt szükség, mert immár a befejezéséhez közeled
tek a Nemzeti Múzeum építkezései, és aktuálissá vált a múzeumi gyűjtemények és 
a személyzet beköltöztetése az új épületbe. Úgy tűnik, Kubinyi már e hivatalos 
nádori utasítás előtt megkezdhette ez irányú munkálkodását, legalábbis erről árul
kodik 1845. március 3-án kelt, Horvát István könyvtárőrnek írt levele, amelyben 
(március 9-i határidővel) kéri a könyvtárral és személyzetével kapcsolatos vélemé
nyét, hogy azt a készülő szabályzathoz felhasználhassa.4 Az elkészült szabályzatot 
az igazgató 1845. május 11-én terjesztette fel József nádornak jóváhagyásra, a 
magyar nyelvű ügyintézés január elsejei bevezetésének köszönhetően, magyar 
nyelven.5 A húsz oldalas szolgaiad utasítást és házirendet a nádor Havas Józset 
két oldalt kitevő észrevételeivel kapta kézhez/' A véleményező formai és tartalmi 
kifogásokat felsorolva több ponton javasolta a szabályzat átdolgozását. Azt, hogy 
ez mikor és milyen mértékben történt meg, nehéz a jelenleg fellelhető, illetve 
fennmaradt iratanyag alapján megállapítani, de hogy Kubinyi is szükségesnek 
tartotta, arra forrásként szolgálhat az István nádornak 1847. november 29-én írt 
levél, amelyben az áll, hogy az 1845-ben beterjesztett szabályzatot a megváltozott 
körülményekhez kell igazítani.7 

1 BliRl.ÁSZ, 1981. 95-97. 
2 A nádori levéltárba került (jelzete: MO], N24 Archívum Palatinalc. |ózset" nádor levéltára. 

Általános íratok. 461. cs. Museum. 1944/1811), de jelenleg - valószínűleg 1925 óta - az O S / K 
Irattára őrzi (ki. Kigyűjtött iratok. 288/1925. d. ad 97. sz.). 

3 MOI. N24 Archívum Palatinalc. |ózsef nádor levéltára Általános iratok. 493. cs. Museum. 
733/845. 
ÜS/.KI 6/845. Saját sz.: 46/845. Kubinyi c levélben már hivatkozik a nádori utasításra, ami ekkor 
még csak szóbeli lehetett, hiszen azt a nádori kancellária április 16-án adta ki. 

5 MOI. N24 493. cs. 2287/845. 
6 M()]. N24 493. cs. 2287/845. I lavas József Kubinyi egyik 1850-cs levelében kancellán (ja^ű/aként 

szerepel (OS/KI kigyűjtött iratok. 288/1925. d. 252. sz). Ielképzelhető, hogy Havas a nádori 
kancellária vezetőjeként fogalmazhatta meg véleményét a tárgyalt szabályzattal kapcsolatosan. 

' MOI. N31 Archívum Palatinalc. István nádor levéltára. 27. cs. Muscumi. 1254/847. 



Az 1845-ös utasítás és házirend jóváhagyási folyamata - talán az átdolgozás 
elmaradása miatt - megakadhatott, úgyhogy Kubinyi Ágoston igazgató úgy dön
tött, hogy addig is, amíg elfogadják, ideiglenes jelleggel kiadja a múzeumi háziren
det. Az 1846. március 28-án kiadott és 22 pontba foglalt ideiglenes házirend" a 
József nádorhoz korábban benyújtott változathoz képest rövidebb lett, és megál
lapítható, hogy több ponton eltért attól. 

Az 1845-ös szabályzat pontjainak gyakorlati alkalmazására végül valószínűleg 
csak 1848 elejétől kerülhetett sor, amikor már minden tár a helyén volt az új mú
zeumépületben, és a rendezett gyűjtemények, a könyvtár kivételével, megnyílhat
tak a közönség számára. 

Források 

1. 
József nádor'; levele Kubinyi Ágoston múzeumigazgatónak1" 

Pest, 1845. április 16. 
(Magfar Országos Levéltár. N 24 Archívum Pala/ina/e. József nádor iratai. 

Általános iratok. 493. cs. Museum. 733/845., fogalmazvány) 

A Nemzeti Múzeum igazgatójának 
Mind inkább közeledvén azon idő, midőn a Nemzeti Museumbéli tisztvise-
lók[ne]k és szolgáknak, e részben kiadott világos utasításom értelmében, a 
Museum új épületében beköltözniük kelletik, itt az idő, hogy általános gondosko
dás történjék az iránt, nehogy az eddig tapasztalt rendetlenségek és visszaélések 
bár miként megújuljanak. 

Erre nézve különösen szükséges, hogy mindenek előtt szigorú házi rend 
dolgoztassék ki, melynek megtartására valamennyi, a Museumban lakozó egyének 
egyiránt kötelezve legyenek. Ehhez tartozna pedig jelesül az, hogy az annyi költ
séggel felépült ház minden tekintetben jó és úszta állapotban tartassék — az egyes 
lakások semmiképp el ne rútítassanak, a különböző lakók között folytonos béke 
és nyugalom uralkodjék - idegenek, és a házhoz nem tartozók, az épületben ne 
türettessenek - a tisztek vagy szolgák által, úgy nevezett kosztosok fel ne fogad
tassanak — állatok[na]k vagy bármi nemű apró marháknak a háznál hely ne enged
tessék — a rendelendő alkalmatosságokon kívül az illetők által egyéb helyek el ne 
foglaltassanak, sem valami változások szállásaikon önkényesen ne történjenek - a 
Museumhoz tartozó mindenféle eszközök épségben hagyassanak, a lakók házi 
szükségeihez tartozó holmik láb alatt soha se szenvedtessenek, sót az illető raktá
rakba behelyeztessenek, szóval mind arra gond legyen, mi a külső csin és a belső 
rend tekintetében ily nagyszerű nemzeti intézetnél méltán igényelhető. 

Cz[ímzett] Uraságodnak ennél fogva meg hagyatik, hogy a fentebbiek nyomán 
egy minden tekintetben kimerítő házi rendet kidolgozván ezt jóváhagyás végett 
ide terjessze fel, egyébaránt addig is kivált a szolgák és ezek családjaira szorossan 

8 Magyar Nemzeti Múzeum. Irattár. Krcm- és Rcgiscgtár iratai. 1. d. sz. n. 
' Habsburg József Antal |ános főherceg (1776-1847), 1796-tól haláláig Magyarország nádora. 

10 Kubinyi Ágoston (1799-1873), régész, természettudós, 1843 és 1869 között a Nemzeti Múzeum 
igazgatója. 
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felügyeljen, s a beköltözés alkalmával ezeknek világosan tudtára ad)a, hogy ha bár 
mi tekintetben a felsőség parancsai iránt engedetleneknek mutatkoznak, s az 
eleibők kiszabandó házirendet meg szegik, azonnal szolgálatbóli elbocsájtással 
lesznek büntetendők. 

Midőn egyébiránt ez. U[raságodat] ez alkalommal arról is értesíteném, hogy a 
mai napon Pollak építő mesterhez intézett rendeletem értelmében addig, miglen a 
museum épülete körüli munkálatok végkép befejezve nem lesznek, az épület felet
ti vigyázatot ezentúl is ugyan a nevezett építőmester, policijával együtt viendi, 
utóbb pedig egy alkalmatos ház gondviselőt ajánland, ki ez. Uraságodtóli tökéletes 
függésben valamint parancsait egyenesen ez. Ur[aságodtól]. veendi, úgy jelentéseit 
is ugyan oda adandja be. 

A levél külzetén: „Letisztázva] 845-ik évi Szt. György hó 16-án, Bene m.p." 

2. 
Kubinyi Ágoston múzeumigazgató levele József nádorhoz 

Pest, 1845. május 11. 
(MOLN'24 Archívum Palalinale. Jo\sef nádor iratai. Altalános iratok. 493. cs. 

Museum, 2287/845.) 

Fenséges Császári Királyi s' örökös Herczeg, Austria Fóherczege, s' Magyar 
Ország Nádorispánja, Kegyelmes Uram! 

Fenségednek folyó év Szent György hó 16-án 733. szám alatt hozzám bocsátott 
kegyes intézvénye következtében, szerencsém van az '/• alatti csatolmányban ke
gyes jóváhagyás végett felterjeszteni a' Magyar Nemzeti Museum tisztviselőit és 
szolgáit érdeklő s' általam készített utasitvánvokat, melyekben egyszersmind a' 
Museum épületében lakók és az őr katonaság által megtartandó házi rend is fog
laltatik. Bátor vagyok egyúttal alázatosan megjegyezni, hogy ezen utasítványok a' 
Museum tisztviselői és szolgai személyzetének nem csupán mostani számához 
vannak alkalmzava, hanem azon egyénekre is terjesztetek, kikre az intézet állásá
hoz képest idővel elkerülhetetlenül szükség lesz, mely időpont bekövetkezéskor 
könnyű leend nekik az illető utasitványt ezen kész munkából veendő kivonatban 
kiszolgáltatni. 

Ki egyébiránt magamat Császári Királyi Főherczegségednek magas pártfogá
sába s kegyelmébe ajánlván, hódoló alázattal s mély tisztelettel vagyok 

Császári Királyi Főherczegségednek 

Pesten, Május 11-én, 1845. 

alázatos engedelmes szolgája 
Kubinyi Ágoston m[anu] p[ropria] 

a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója 
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3. 
A' magyar nemzeti Museum tisztviselőinek utasításai 's házi rend 
(MOL N24 Archívum Palatinak. József nádor iratai. Altalános iratok. 493. cs. 

Museum, 2287/845.) 

I Iogy a nemzeti Museum a közönségre nézve, hasznos intézetté váljék, és ennek 
tisztviselői hivatásuknak minden módon megfelelhessenek, és a' közönséget ki
elégítsék, szükség, hogy ebben a' rendszer bureaucraticus legyen. — 

Egy új rendnek behozatala mindazáltal csak úgy tartathatik fel, ha a' N. 
Museumi személyzet, a' felsőbb helyről kiadott rendszabásokat, szorosan megtart
ja, minden igyekezetét arra fordltja, hogy a' haza oly sok áldozatokkal felálított 
tudományos nemzeti intézete, mind inkább inkább virágozván, ne csak a jelennek, 
de még a késő jövendőnek is, gazdag gyümöltsöket teremjen. Ezeket előre bo
csátván, szükség, hogy a' tisztviselősék magát szorosan e' következő rendszabás
hoz tartsa: 

A. Tiszti utasítások 

1. Aligazgató tiszti utasítása 

1. Fő őrje levén a nemzeti Museumnak, ebben fog minden, akár házi ud
vari, akár belső kabineti rend összpontosulni, e' szerint 

2. Minekutána a' nemzeti Museum oly intézet, mely önkéntes adakozá
sokból, és a nemzet által törvényesen kivetett pénzbeli összegekből fel 
állítatott, 's folyvást bővíttetik, hogy a haza minden lakosa érdeke to
vábbá is ébren tartassék, s minden adakozó ajándoka máltányoltassék, 
szükség, hogy minden a nemzeti Museumnak, akármely osztályába 
ajándékozott, vagy akármi módon megszerzett, 's illetőleg bejött tárgy, 
minekelőtte, az illető osztálynak beadattatnék, mindenkor előbb az 
igazgatóságnak mutatassék be 's általa időrül időre, a gyűjtemények 
szaporodásáról - kitevén mendég azt, kitől a tárgy beadatott, vagy 
ajándékoztatott - a' honi hírlapokban jelentés tétessék. 

3. Hogy pedig a hírlapokban, a' nemzeti Museum részéről történendő, 
akár mi néven nevezendő, vagy akár mi tárgyú hivatalos jelentések , 
diplomaticus állásukat a' közönség előtt meg tartsák, ezek mindenkor 
csak az igazgató, vagy ennek helyettese által történhetnek — értetődvén, 
hogy az illető szak őrei vagy segédjei, szükség esetében e' tárgyban, az 
igazgatóságnak segéd kezeket nyújtani köteleztetnek. 

4. I Iogy az igazgató hivatásának, 's kiterjedt nagy körének (mely ily inté
zet mellett mint a' magyar nemzeti Museum, hol oly sok különböző 
szakú tudomány kincs van letéve, 's annyira elágazik) csak egy részben 
is megfelelhessen, mindenek előtt szükség, hogy a nemzeti museumi 
hivatalon kívül, semmi más kenyérkereső hivatalt ne viseljen (kivévén 
a' megtiszteltetéseket) 's minden igyekezetét és szorgalmát arra fordít
sa, hogy a nemzeti Museum, akár tisztjei, akár pedig szolgál kiszabott 
kötelességüket pontosan teljesítsék. 

5. Minden nap, kivévén az innep- és vasárnapokat, valamint a' szünnapo
kat, délelőtti 10 órától egész déli 12 óráig a' nemzeti Museum épületé-
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ben, a' környülményekhez képest, akár tulajdon szállásán, akár pedig az 
illető kabinetekbe," a' hivatalos tárgyak elintézése végett (kivévén né
mely rendkívüli eseteket) mulatni tartozik. — 

6. Más Museumokban, az illető osztályok bővítésére 's illetőleg szaporítá
sára, bizonyos pénzalapok (dotátiók) vannak rendelve, melyekből a' hi
ányok kipótoltatnak — c' részben, kivévén a' Széchényi országos 
könyvtárat, mely gróf Széchényi Lajos 400 p|cngő|forint alapítványá
ból bővíttetik,12 eddig intézetünknek semmi más pénzalapja nintsen. 
Addig is, míg e' részben országilag sikeres lépések tételhetnének, szük
ség volna az úgy nevezett Museumi kézi pénztárat, némely rendkívüli, 
gyakran előre nem látott 's nélkülözhetetlen tárgyak megszerzése végett 
és az új Museutn épületében megszaporodott költségek tekintetéből, 
legalább évenként 400 pftra felemelni. - Hogy pedig ennek kezelése 's 
a mire lett fordítása, vi'sga szemmel tartathassék az igazgatón kívül, 
senkinek sem lészen szabad ezen pénztárból, akár a tisztaság fenntartá
sára, valamit kiadni, ellenben bejelentetvén a szükségek, az illető 
museumi személyzet által az igazgatónak, ha általa helyeseknek 
ismertetnek, meg fognak szereztetni, a kézi pénztárból kifizettetni, 's az 
illető kabineti naplóba, vagy házi bútorok leltárába foglaltatni. A' kézi 
pénztárról pedig, minden kiadásairól hiteles nyugatványok előmutatása 
mellett, az igazgató % évenként O Cs. Kir. Főherczegségének, a Ke
gyelmes Nádornak, mint a nemzed Museum főpártfogójának számolni 
tartozik. 

7. Ami pedig a nagyobb költségeket kívánó, akár a kabineti, akár házi 
szerzeményeket illeti, ezek az illető tisztviselőség által, az igazgatóság
nak bejelentetvén, általa, ha különben szükségök elismertetik, O Cs. 
Kir. Főherczegségének megszereztetés végett, fel fognak terjesztetni. 

8. Mi a üsztviselőség változásánál való átadást és átvételt illeti, ennek szo
rosan úgy kellene történni, hogy minden új őr, pontosan rendezett 
lajstromok mellett, venné által a reá bízott kabinetet, minek az igazgató 
és egy vagy más Ö Cs. Kir. Főherczegsége által kinevezendő szaktudós 
jelenlétében, kellene megtörténni, a rcsignationális oklevelet, mind az 
átvevő őr, mint pedig az átadó igazgató és melléje rendelt egy vagy 
több tanúk aláírván. — Minekutána nemzeti Museumunk még mind ed
dig pontos lajstromokkal, sőt sok tárgyra nézve éppen semmi lajstro
mokkal ellátva nintsen ezt mostan kenteiének vagyunk elmellőzni, csu
pán jövendőben sikcreltethetvén. 

9. Minden a' felelet terhét magában foglaló szemesség szorosan megkí
vánja azt, hogy lehetőségig minden, de kivált a kincstári tárgyak súlya 
és becslése is, ki legyen az illető lajstromokban téve, minek megtartásá
ra az igazgató kivált tigyelmezzen. -

11 osztályokon 
12 Gróf Széchényi Lajos (1781-1855), a múzeumalapító gróf Széchényi l'crcnc legidősebb tia. 

1827. május 5-én, Bécsben 10 000 forintos tökepénzzel alapítványt tett a könyvtár javára. A 
tökepénz. évi 500 ezüst forintot kitevő kamatából -400 forintot hungarikumok vásárlására lehetett 
fordítani, a maradék 100 forintot a könyvtár őrének kellett fizetési pótlékul kifizetni. 
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10. Az oly sokfele tudományos és művészeti tárgyakat magában foglaló 
Nemzeti Museum, csak úgy mérkőzhetik más kitűnő európai hason in
tézetekkel, 's csupán úgy felelhet meg nagy hivatásának, ha évről évre 
lehetőségig minden osztálya bővíttetik 's az ebben működő tisztviselők 
gyakorlati ismereteit mind inkább szaporítják — mi főkép úgy érethetik 
el, ha minden évben az igazgató, vagy maga, vagy pedig egy vagy más 
egyéne a Museumnak illő napi díjak mellett a kiterjedt tudományok, 's 
nemzeti Museum érdekében részint a hazában, részint a hazán kívül 
utazandik, egyik főczéljának tartván mindenkor a gyűjtemények szapo
rítását, 's az ezekben, még létező hiányok kipótlását. Teljesen lehetvén 
ennek kivitelét a haza rendéinél reményleni, a magyar bőkezűség, kivált 
ily úton mutatná meg legjobban világos példáját a serény és bőkezű 
adakozásnak. 

11. Az ekképp' behozott mód szerint, leg jobban ki lehetne kerülni az ed
dig vett gyűjteményi tárgyakért kiadott költségek egy részét, mivel eze
ket nagy részt ingyen kereshetnék ki a szakértő nemzeti muscumi tiszt
viselők. -

12. Szükség lesz az illető őröknek lajstromokat nem csak az egyes, hanem 
a kettős, hármas 'sat. példányokról is vinni, 's ezek, mind addig, még e 
részben O Cs. Kir. Főherczegsége, a Főpártfogó, különösen nem ren
delkezik, se ki nem cserélhetnek, más, talán hiányosokért, sem el nem 
adathatnak, sem oda nem ajándékoztathatnak, mire az igazgatónak ki
váltképp felügyelni szoros kötelessége leend. — 

13. Hogy a' Museum tisztviselői mentek legyenek minden gyanútól, 's állá
suk, a' nagy és gyakran könnyenhívő közönség előtt, magok, sőt nagy 
részt a' nemzeti Museum tetemes kárára, ne veszélyeztessék, minden 
netalán történhető kicserélések kikerültessenek, és több időt nyerjenek 
az intézet tisztviselői arra, hogy hivatásuknak híven és pontosan meg
feleljenek, szorosan eltiltatnak attól, hogy azon szakban, melyben őr
ködnek, magány gyűjteményeket ne csináljanak 's magokat erősen óv
ják a' vásárlásoktól, csereberélésektől. Mire jó példával járván maga is 
elő az igazgató szorosan fel fog vigyázni. 

14. Az igazgató V* évenként röviden hírlapokban arról fogja a nagyközön
séget értesíteni, kik által mi, vagy honnan szereztetett a' N. Museum
nak. 

15. Az említett rövid tudósításon kívül még minden évben egy nemzeti 
museumi folyóirat név alatt kiadandó munkában az intézet gyarapodá
sáról 's új felfedezésekről, szükség lesz az igazgató befolyásával a N. 
Museum tisztviselőinek tudományos értekezéseket írni, 's ezekkel a je
lesebb vagy kitűntető, akár tudományos, akár művészeti tárgyakat, 
hogy idővel a feledékenység örvényébe ne essenek, a nagyvilággal tu
datni, így nyerhet csak tudományos irányt nemzeti intézetünk, 's így fe
lelhet meg igazán valódi hivatásának. 

16. Fel fog arra ügyelni az igazgató, hogy az illető őrök vagy segédőrök, 
különben is eltiltatván a magány gyűjteményektől - semmiféle gyűjte
ményi tárgyak, akár kicseréléseibe, akár megvásárlásaiba, akár pedig el-



adásokba, se magok, sem pedig a Nemzeti Museum részéről, bele ne 
bocsátkozzanak. 

17. Hogy az intézet becse ne veszélyeztessék 's a' nagyközönség ettől el ne 
idegenedjék, fel fog szorosan mind maga az igazgató, mind pedig az 
őrök ügyelni, hogy a látogatók az illető szolgák által, ne zsaroltassanak, 
's elégedjenek meg mindenkor azon jutalommal, melyet netalán nékiek 
valaki, különben is kötelességi szolgálatukért, önként ad. — 

18. Hogy a' fő felvigyázat pontosabban legyen, az igazgató, mind télen, 
mind nyáron a Museum épületében tartozik lakni, 's eltávozása végett 
tovább három napnál, mi csak rendkívüli esetekben történhetik, 's 
ilyenkor mindég az ideigleni igazgatást a Museum legöregebb őrjére 
bízván, mindenkor O Cs. Kir. Fóherczegségétől, a' N. Museum Fő-
pártfogójától fog eltávozási szabadságot kérni. 

19. Minden V* évben elnöksége alatt tartani fog museumi gyűlést, melyen 
minden nevezetesebb, és közérdekűbb tárgyak fel fognak vétetni, 's 
ezek jegyzőkönyve O. Cs. Kir. Főherczegségének a' Nádornak felter
jesztetni. — 

20. Minden igyekezetét oda fordítsa, hogy mind a' Museum tisztjei, mind 
pedig szolgál közt kívánt egyetértés, közbizalom tartassék fenn, 's min
denki kitűzött kötelességét pontosan teljesítse. 

//. Könyvtári őr és segédjének, ki egyszersmind igazgatói titoknok leend, tiszti utasításai^ 

A' Könyvtár a' közönség használatára lévén rendelve, ebből kirekeszteni senkit 
sem lehet, 's hogy ez kitűzött nagy hasznú céljának megfelelhessen kezelése egy 
őrre, egy segédörre, ki egyszersmind igazgatói titoknok leend, egy írnokra és szol
gára következendő utasítással bizatik: 

1. Mindenek előtt szükség, hogy a könyvtár, melyhez a levelestár is fog 
tartozni, úgy állíttassék fel, hogy külsőleg is mutasson valamit, tudo
mányos szakokra legyen elosztva, egyébiránt abban a kíváncsi idege
nek, vagy olvasó számára mindent rögtön fellehessen találni. 

2. Fő kötelessége lesz az őrnek a könyvlajstromokat pontosan elkészít
tetni, 's ezeket mindenkor rendben tartani. 

3. A' könyvtár felvigyázása ugyan az őrre bizatik, nem lészen neki mind
azáltal szabad valamit ezen osztály részére megvenni, vagy kicserélni, a 
nélkül, hogy ezt az igazgatónak jelentené. 

4. Ha valami a' N. Museum részére ajándokképpen hozatik hozzá, azt el 
ne fogadja, hanem azonnal az igazgatóhoz utasítsa, ennek várván el az 
iránti rendeléseit. 

5. A' rendes naplón kívül tartozik tudományosan rendezett lajstromokat, 
nem csak az anyakönyvtári gyűjteményekről, hanem a' dupücatumok-
ról is, tisztán és csinosan írva vinni, 's ezeket mindenkor, a mikor kí
vántatni fog az igazgatóságnak előmutatni. 

6. A' leveles és kéziratok tárát nagyobb biztosság végett, mindenkor el
csukott szekrényekben tartsa, 's ezeknek kulcsait csak a segédőrnek 

11 A könyvtári rendelkezéseket modem átírásban már közölte: HKRI.ÁSZ, 1981. 284-285 
155 



adhatja ki. Kinyitásuk és megszemléltctésük pedig tekintélyes, biztos, 
vagy tudomány értő személyek számára csupán a nevezettek közül egy 
vagy másik jelenlétében történhetik. -

7. Az őrizete alatti termek kulcsait mindenkor magánál tartsa, 's heten
ként bizonyos napokon és órákban, midőn t. i. osztálya látható lesz a 
nagyközönség által, maga vagy segédőrje és a szolga segítségül pedig 
egy udvarszolga is jelen legyenek. 

8. Minden nap, kivévén a tisztogatási, azaz szombat, az ünnep és vasár
napokat, reggeli 9 órától, déü 1 óráig, kivévén talán némely rendkívüli 
eseteket, vagy más hivatalos elfoglalásokat, melyeket mindazáltal az 
igazgatónak tudnia kell, az őr vagy segédőrje az olvasó terem melletti 
dolgozószobában, az írnok pedig és szolga, az olvasó teremben mun
kálkodva, jelen lenni tartoznak. 

9. Kiváltképp megkívánván ezen osztály a szemességet és hív felvigyá-
zást, meghagyatik az őrnek ('s ha lehetséges a segédőrnek is) hogy laká
sát mind nyárra, mind télre a Museumba tegye által, 's lakásáról egy 
napon túl egész három napig, csak az igazgató tudtával távozhatik el, 
ha pedig ezen túl akarna eltávozni, ez iránt mindenkor a Magyar Nem
zeti Museum Főpártfogójától, Ö Cs. Kir. Főherczegségétől, tartozzék 
az igazgatóság útján, engedelmet kérni. 

10. Az 1836-1 országgyűlése határozatánál fogva, a Nemzeti Museumból 
akár mi tárgyat költsön kiadni, vagy kicserélni, akárkinek is, semmi szín 
alatt szabad nem lészen. Ide nem értvén a kettős példányokat, melyek 
O Cs. Kir. Főherczegsége, a kegyelmes Nádor helyben hagyásából, or
szággyűlési engedelem nélkül is kicseréltethetnek. -

11. A' termek kulcsait magánál tartván az őr, a segédőrnek ugyan szaba
don, a szolgának mindazáltal csupán kiszabott órákra adhatja, 's ezek 
kitelvén, ismét magához veszi. 

12. Este gyertyavilágánál, vagy setétben sem magának, sem a' szolgának, a 
kabinetbe menni nem lesz szabad. -

13. A' kabinet ablak tábláit a' káros por ellen, mindenkor betéve tartassa, 
csupán a' szemléléskor nvitatván azokat ki. — 

14. A' szolga fél napon túl az őr híre nélkül soha se merjen a Museum épü
letéből eltávozni. 

15. A' könyvtári kabinet minden héten két nap, reggeli 9 órátúl l-ig a 
nagyközönségnek oly formán szabadon nyitva fog állni, hogy egyszerre 
többen 12 személynél be ne eresztessenek, a szolga által illően emlé
keztessenek az együtt maradásra, valamint arra, hogy a földre ne köp
jenek, semmihez ne nyúljanak. Mivel pedig alig lehetséges, hogy több 
termekben egy szolga, ha mindjárt jelen lesz is az őr vagy segédőrje a 
látogatókat, kik közt olyanok is lehetnek, kiktől méltán tarthatni a ron
tástól vagy épen a lopástól is, kivált ha elszélednek, szemmel tarthassa, 
melléje rendeltetik még segítségül egy udvarszolga, a kabinetekbe fel 's 
alá járandó. -

16. Az olvasószoba a' nagyközönség számára minden nap reggeli 9 órátúl 
délutáni l-ig kivévén az innep, vasárnap és tisztogatási szombat napot, 
valamint a szünnapokat t. i. pünkösd előtt 3 hétig és 15-ik Augustustól 



l -ö Octóbcrig mclv időben az általános tisztogatások és kiporoztatások 
fognak történni, nyitva lesz. Minden olvasó vendég kényelme 's jobb 
rend fenntartása végett, függni fog benne egy óra 's egy fekete táblán 
az olvasás és könyvtári rövid szabályok. 

17. Az olvasás órája után az írnok minden könyvet az olvasó szobából, az 
őr szobájába fogja következendő olvasási napig és óráig letenni, 's mi
dőn egészlen kiolvastatott, tékájába visszahelyezteti. — 

18. Fel fog az őr vigyázni, hogy az írnok, kitől megkívántatik, hogy jó és 
sebes író, több nyelvet tudó és tudományos józan életű legyen, minden 
nap, kivévén az innep, vasárnap és szombat napokat, legalább 7 óráig a 
Nemzeti Museum ügyében foglalatoskodtassék — egyébiránt józan éle
tű, csendes viseletű és engedelmes legyen. 

19. Fel fog továbbá arra ügyelni az őr, hogy az írnok fél napon túl a 
Museum épületéből az ő, egy napon túl az igazgató, 3 napon túl pedig 
ő Főherczegsége a Nádor engedelme nélkül el ne maradjon. 

20. Fel fog az őr arra ügyelni, hogy a' szolga mindenkor hon háljon 's jó
zan, becsületes, munkás életet viseljen, és többi társaival egyetértésben 
éljen. 

21. A' kabinet szolgája által minden szombaton ki fogja a termeket, min
den olvasó nap délutáni órákban pedig, az olvasó és őrszobát úsztán 
söpörtetni, az ablakokat és szekrényeket leporoztatni. — 

22. Tekintélyes, tudományos, idegen, vagy éppen külföldi személyeket, kik 
soká Pesten mulatni nem szándékoznak, a kiszabott rendes napokon 
kívül is bevezethed a' kabinetbe az illető őr, segédőrje, vagy más erre 
az alkalomra általa megbízott két dszttársa. — 

///. Régiség és pén^űjtemény-os^tályi őr, tiszti utasítása 

A' számtalan ékességekből 's különbféle kisebb és nagyobb, gyakran egymáshoz 
hasonló sok tárgyból összeállított kincs, régiségek és pénzek gyűjteménye, kiter
jedt tudományos ismeret mellett úszta kezelést és munkás és fáradhatatlan szor
galmat kíván. 

E ' szerint szükség, hogy a kinevezett kincstári őr magát szorosan e' követke
zőkhöz tartsa: 

1. Minden gyanú kikerülése végett semmi oly tárgyakból, milyenek őrize
tére bízattak, magány gyűjteményt tennie, annyival inkább ezekkel ke
reskedést, vagy csereberélést űznie, nem lesz szabad. -

2. A' nemzed Museum részére valamit megvenni, vagy cserélni a' nélkül, 
hogy ezt az igazgatónak jelentené, nem lesz szabad. -

3. Ha valami a nemzed Museum részére ajándokképen hozatik hozzá, azt 
el ne fogadja, hanem azonnal az igazgatósághoz utasítsa ennek várván 
el az iránd rendelését. -

4. Minden tárgyra, mely a gyűjteményben fel fog állíttatni, lehetőségig kis 
czédulára fel kell írnia, mikor, ki által ajándékoztatott, vagy hol találta
tott 's micsoda. 

5. A' rendes naplón kívül, melybe lehetőségig a tárgyak, kivált a pénzek és 
kincsek súlyát is ki fogja tenni, tartozik tudományosan rendezett lajst-
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romokat, nem csak az anyagyűjtemény tárgyairól, hanem a' duplicatu-
mokról is, tisztán és csinosan írva vinni, 's ezeket mindenkor, a' mikor 
kívántatni fog, az igazgatóságnak előmutatni. 

6. A' nagyobb becsű tárgyakat mindenkor zár alatti szekrényekben tartsa, 
's ezeknek kultsait a szolgának magának soha se adja által, kinyitásuk 
pedig addig is, míg ezen osztályhoz egy segédőr neveztetik ki, csupán 
általa tudományértő, vagy tekintélyes és biztos személyek számára tör
ténhetik. 

7. Az őrizete alatti termek kultsait mindenkor magánál tartsa, 's hetenként 
bizonyos napokon és órákban, midőn t. i. osztálya látható lesz, a' nagy
közönség által, a szolgán kívül maga is ott legyen 's a tudományos kér
dések iránt a búvárkodó, tudományértő vagy kedvelő nézőknek tanul
ságos felvilágosítást adjon. 

8. Minden nap, kivévén a tisztogatási, az innep és vasárnapokat, reggeli 9 
órátúl délutáni l-ig kivéve talán némely rendkívüli eseteket, vagy más 
hivatalos elfoglalásokat, melyeket mindazáltal az igazgatóságnak tudnia 
kell, a kabinet melletti dolgozó szobájában munkálkodva, jelen lenni 
tartozik. -

9. Egy osztály sem kívánván jobban a szemességet és hív felvigyázást, 
mint ez, szorosan meghagyatik az őrnek, hogy lakását mind nyárra, 
mind télre a Museumba tegye által 's lakásáról egy napon túl egész há
rom napig csak az igazgató tudtával távozhatik el, ha pedig ezentúl 
akarna eltávozni, ez iránt mindenkor a Magyar Nemzeti Museum Fő-
pártfogójától, Ö Cs. Kir. Főherczegségétól, tartozzék az igazgatóság 
útján engedelmet kérni. 

10. Hogy az őr hivatásának tökéletesen megfelelhessen, a' Nemzeti Muse-
umi őri hivatalnál egyéb kenyérkereső hivatalt, a' milyen p[éldának] 
o [káért] az ügyvédi, professori 'sat. viselnie, szabad nem lészen. Ide 
nem értvén mindazáltal a megtiszteltetéseket, milyenek például a' táb
labíróság, Doctoratus, valamely tudós társaság, vagy hasznos intézet 
tagtársi czíme 'sat. 

11. Az 1836-i országgyűlése határozatánál fogva a' Nemzeti Museumból, 
akár mi tárgyat költsön kiadni, akárkinek is, semmi szín alatt szabad 
nem lészen. Ide nem értvén a kettős példányokat, melyek O Cs. Kir. 
Főherczegsége, a kegyelmes Nádor helybenhagyásából, országgyűlési 
engedelem nélkül is kicseréltethetnek. 

12. A' termek kulcsait magánál tartván, a' szolgának csak kiszabott órákra 
adhatja, 's ezek kitelvén, ismét magához veszi. 

13. Este, gyertyavilágnál, vagy setétben, sem magának, sem a szolgának, a 
kabinetbe menni nem lesz szabad, kivévén talán valami váratlan vesze
delmet p. o. betörést, vagy tűzveszélyt. — 

14. A' kabinet ablak tábláit a káros por és világosság ellen, mindenkor be
téve tartassa, csupán a' szemléléskor nyittatván ki. -

15. A kabineteken levő ablakokat tiszta levegő beeresztése tekintetéből 
olykor, és midőn a termek tisztítatnak - minek minden héten két na
pon történnie kell, nyitva tartassa. 



16. A kabinet minden héten két nap, reggeli 9 órától délutáni l-ig a nagy
közönségnek oly formán szabadon nyitva fog állani, hogy egyszerre 
több 8 személynél be ne eresztessék, utánok pedig az ajtó mindenkor 
becsukatassék, 's csupán midőn ezek már áttekintették a gyűjteménye
ket, eresztethetnek be mások. Mivel pedig alig lehetséges, hogy több 
termekben egy szolga, ha mindjárt jelen lesz is az Or, a látogatókat, kik 
közt olyanok is lehetenek, kiktől méltán tarthatunk a' rontástól, vagy 
épen a lopástól is, kivált ha elszélyednek, szemmel tarthassa, melléje 
rendeltetik még segítségül egy más kabineti szolga, a belső termekbe fel 
's alá járandó és őrködendő, szinte egy házi szolga oly végből, hogy az 
ajtónál őrködjék 's a' pálezákat, esernyőket, napernyőket, melyekkel a 
látogatóknak bemenni szabad nem lészen, átvehesse, ezekre visszajö-
vetelökig felvigyázandó. -

17. Köteles leend a' kabinet szolgája, előforduló alkalommal, egész illen
dőséggel arra figyelmeztetni és kérni a' látogató vendégeket, hogy min
denkor együtt maradjanak, kézbe semmit ne vegyenek, semmihez se 
nyúljanak és a földre ne köpjenek. Mi szinte általános figyelem végett, 
fel fog egy kifüggesztendő táblára íratni. -

18. A' szolga fél napon túl az őr híre nélkül soha se merjen a Muscum épü
letéből eltávozni. 

19. Fel fog az őr arra ügyelni, hogy a' szolga mindenkor hon háljon, 's jó
zan, becsületes, munkás életet viseljen és többi társaival egyetértésben 
éljen. 

20. Fel fog szinte az őr arra ügyelni, hogy a szolga, a kabinetet, nála, vagv 
valamely más tiszt nélkül, senkinek se mutassa. -

21. S kabinet szolgája által minden héten két nap ki fogja a termeket tisz
tán söpörtetni, az ablakokat és szekrényeket leporoztatni. 

22. Tekintélyes, tudományos, idegen, vagy épen külföldi személyeket, kik 
soká Pesten mulatni nem szándékoznak, a kiszabott rendes napon kí
vül is bevezetheti a kabinetbe az illető őr, vagy más, erre az alkalomra 
általa megbízott, két tiszttársa. 

23. Szünnapokul ezen osztálynak (mely alkalommal a gyűjtemények és 
szekrények kitisztíttatnak) a rendes innep és vasárnapokon kívül, pün
kösd előtt 3 hét 's egész September hónap engedtetik meg. — 

IV. Terméssel os~/á/yi őr és segédőr tiszti utasítása 

A' természet osztály és műgyártmányi (technológia) gyűjteményei, a legkiágazot-
tabbak levén, kiterjedt tudományú ismeretet, 's hogy kitűzött czéluknak megfelel
hessenek, ezek kezelése 's a közönség általi czélirányos használata, nagy pontossá
got és szorgalmat kíván. 

Természeti állásuknál fogva, legczélszerűbben felosztatnak: 
1. A műgyártmányi, 
2. Füvészeti, 
3. Ásványi és földismei (Geológia) 
4. Gerninczes állatokra (wirbel Thiere) 
5. Gerincztelen állatokra (wirbellose Thiere); 
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Csaknem lehetetlen, hogy egy férfiú, mind ezen szakokba egyformán jártas le-
gyen, 's hivatásának, mint tudomány előmozdítója és őr, tökéletesen megfelelhes
sen. Szükség e' szerint, hogy ezen kiterjedt nagy osztály, a körnvülménvekhez 
képest, három tisztre oly formán bízassék, hogy az első, jelenleg Szadler József,14 

a' növény- és ásványgyűjtemények, Frivaldszky Imre15 segédőr, a' gerincztelen 
állatok és műgyártmányok, Petényi Salamon16 segédőr pedig, a gerinczes állatok és 
a' csontváz gyűjtemények felett őrködjenek, Osszpontosulás tekintetéből azon
ban, minden rendelések, melyei akár Nádor, O Cs. Kir. Főhcrczegségétől, akár az 
igazgatótól magától ezen osztályhoz érkeznek, Szadler József őrhöz, vagy ennek 
távollétében az öregebb segédőrhöz, fognak intéztetni, 's az őr lesz az egész kabi
net, valamint az ennél használandó írnok és ide rendelt szolga, rendben tartásáért 
kiváltképp felelős. 

Mi pedig a' kitömőt illeti, a' ki nélkül az emlősállatok, madarak és az oly annyi
ra szükséges csontvázak gyűjteménye, csak silányul állhat fel, ez egyenesen Peté
nyi Salamon segédőrre, mind ezen osztály mellé rendelt tisztre, oly formán 
bizatik, hogy a kabinet érdekében őt, mind helyben, mind pedig tudományos 
kirándulásaiban és utaiban, mindenkor haszonnal foglalatoskodtassa. Ezeket előre 
bocsátván, az őr és segédjei magokat szorosan e következendőkhöz fogják tartani: 

1. Minden gyanú kikerülése végett, semmi oly tárgyakból, milyenek őri
zetökre bízattak, magány gyűjteményt tcnniök, annyival inkább ezekre 
kereskedést, vagy csereberélést űzni nem lesz szabad. 

2. A nemzed Museum részére valamit megvenni, vagy cserélni a' nélkül, 
hogy ezt az igazgatónak jelentenék, nem lesz szabad. 

3. Ha valami a nemzed Museumnak ajándokkép hozaük hozzájok, azt cl 
ne fogadják, hanem azonnal az igazgatósághoz utasítsák, ennek várván 
el az iránti rendeléseit. 

4. Minden tárgyra, mely a' gyűjteményben fel fog állítatni, lehetőségig kis 
czédulára fel kell irmok, ki által ajándékoztatott, vagy hol találtatott 's 
micsoda. 

5. Rendes naplón kívül, tartoznak tudományosan rendezett lajstromokat, 
nem csak az anyagyűjtemény tárgyairól, hanem a duplicatumokról vagy 
triplicatumokról is, tisztán és csinosan írva, vinni, 's ezeket mindenkor, 
amikor kívántatni fog, az igazgatóságnak előmutatni. — 

6. Lehetőségig mindent üveg alatt elzárt szekrényekben tartsanak, 's kivált 
a' nagyobb becsű tárgyak, milyenek a' ritkább ásványok; kultsait a szol
gának magának soha se adják által, kinyitásuknál pedig mindenkor va
lamelyik közülük, vagy elfoglaltatásuk esetében, valamely általuk meg
keresendő nemzeti museumi két úsztviselő, jelen legyen. -

" Sadler József (1791-1849), botanikus. A Nemzeti Múzeumban 1820-tól dolgozott, először mint 
segédőr, majd 1821-től múzeumi őrként vezette a Természetrajzi Tárat. Kubinyi Ágoston 
múzeumigazgatót távollétében több ízben helyettesítette. 

15 T'rivaldszky Imre (1799-1870), zoológus, botanikus, akadémikus. 1822-től a Nemzeti Múzeum 
segédőre, 1850-től a 'Természetrajzi 'Tár őre, azaz vezetője 1851-es nyugdíjba vonulásáig. 

"' Petényi Salamon János (1799-1855), ornitológus, evangélikus lelkész. A magyar tudományos 
madártan megalapítója, akadémikus. 1834-tól a Nemzeti Múzeum Állattárának segédőre, 1850-től 
tiszteletbeli őre. 
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7. Ezen egész osztály kabinet kulcsait mindenkor az őr tartsa magánál, 's 
hetenként bizonyos napokon és órákban, midőn t. 1. ezek láthatók 
lesznek a nagyközönség által, a' szolgán kívül, maga és két segédőr is 
ott legyenek 's a tudományos kérdések iránt a búvárkodó, tudományér
tő, vagy kedvelő nézőknek, tanulságos felvilágosítást ad]anak. 

8. Minden nap, kivévén a tisztogatási, az innep és vasárnapokat, reggeli 9 
órátúl délutáni l-ig, kivévén talán némely rendkívüli eseteket, vagy más 
hivatalos clfoglaltatásokat, melyeket mindazáltal az igazgatóságnak 
tudnia kell, a kabinet melletti dolgozószobában munkálkodva, jelen 
lenni tartoznak. 

9. Nagyobb pontosság tekintetéből meghagyatik az őrnek és segédőrök
nek, hogy lakásukat mind nyárra, mind télre a' Museumba tegyék által, 
's lakásukról egy napon túl egész három napig csak az igazgató tudtával 
távozhatnak el, ha pedig ezentúl akarnának eltávozni, ez iránt minden
kor a Magyar Nemzeti Museum Főpártfogójától O Cs. Kir. Főherczcg-
ségétől tartozzanak, az igazgatóság útján, engedelmet kérni. 

10. I Iogy az őr és segédőrök hivatásuknak tökéletesen megfelelhessenek, a 
nemzeti museumi hivatalokon kívül, egyéb kenyérkereső hivatalt, a' 
milyen p. o. az ügyvédi, professori 'sat. viselni szabad nem lészen. Ide 
nem értvén mindazáltal a megtiszteltetéseket, milyenek például a tábla
bíróság, Doctoratus, valamely tudós társaság vagy hasznos intézet tag-
társi czíme 'sat. 

11. Az 1836-i országgyűlése határozatánál fogva a' nemzeti Museumból, 
akármi tárgyat költsön kiadni, vagy kicserélni akárkinek is, semmi szín 
alatt szabad nem lészen. Ide nem értvén a' kettős példányokat, melyek 
O Cs. Kir. Főherczegsége, a' kegyelmes nádor helybenhagyásából, or
szággyűlési engedelem nélkül is, kicseréltethetnek. 

12. Az őr a' termek kultsait magánál tartván a' segédőröknek ugyan szük-
ségökhöz képest kiadhatja, de a szolgának csak kiszabott órákra, 's 
ezek kitelvén, ismét magához veszi. -

13. Este, gyertyavilágnál, vagy setétben, sem magának az őrnek, sem a se
gédőröknek, szóval senkinek sem lészen szabad a' kabinetbe menni, 
kivévén talán valami váratlan veszedelmet, p. o. betörést, vagy tűzve
szélyt. 

14. Az őr a kabinet ablak tábláit a' káros por és világosság ellen mindenkor 
betéve tartassa, csupán a' szemléléskor nyittatván ki. 

15. A' kabineteken levő ablakokat tiszta levegő beeresztése tekintetéből 
olykor, és midőn a' termek tisztítatnak, - minek minden héten két na
pon történnie kell, nyitva tartassa. — 

16. A ' kabinet minden héten két nap reggeli 9 órátúl délutáni l-ig, a' nagy
közönségnek szabadon nyitva fog állani, mely alkalommal a' jelenlevő 
tisztek az idegeneket illőleg fogadják, 's mind magok, mind pedig a' 
szolga által, fel fognak arra vigyázni, hogy a' tárgyakat, sem kézzel, sem 
más eszközzel senki ne érintse, 's nagyobb tisztaság tekintetéből senki 
a' padolatra ne köpködjön és csizmáját kívül jól leporoztassa. Segítsé
gül a' szolga mellé a' kinyitási időre egy házi szolga fog oly végből az 
ajtóhoz rendeltetni, hogy ez a' bejövő idegeneket szemmel tartsa, 's 
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tőlök a pálczákat, esernyőket, napernyőket, melyekkel a' látogatóknak 
bemenni szabad nem lészen, átvehesse, ezekre visszajövetelökig felvi
gyázandó. 

17. A ' szolga fél napon túl az őr híre nélkül soha se merjen a' Museum 
épületéből eltávozni. -

18. Fel fog az őr arra ügyelni, hogy a' szolga a' kabinetet, nála, vagy vala
mely más tiszt nélkül, senkinek se mutassa. 

19. Fel fog szinte arra is ügyelni, hogy a' szolga mindenkor hon háljon, 's 
józan, becsületes, munkás életet viseljen és többi társaival egyetértés
ben éljen. 

20. A' kabinet szolgája által minden héten két nap ki fogja a' termeket tisz
tán söpörtetni, az ablakokat és szekrényeket leporoztatni. -

21. Tekintélyes, tudományos, idegen, vagy éppen külföldi személyeket, kik 
soká Pesten mulatni nem szándékoznak, a' kiszabott rendes napokon 
kívül is bevezetheti a kabinetbe az illető őr, vagy más erre az alkalomra 
általa megbízott két tiszttársa. — 

22. Szünnapokul ezen osztálynak (mely alkalommal a gyűjtemények és 
szekrények kitisztítatnak) a' rendes innep és vasárnapokon kívül Pün
kösd előtt 3 hét 's egész September hónap engedtetik meg. -

I •'. Képcsarnoki őr lis^li utusitúia 

A' nemzeti Museumban létező Kép és Szobor-tár, mint szelídebb századunk 's 
miveltségi haladásunk nagybecsű emléke, részint ízlés terjesztés tekintetéből, ré
szint nemes buzdításul, a' nagyközönségnek, kívánt óvatossággal használatul fog 
állani. Hogy pedig a' kitűzött czélnak megfelelhessen, egy műértő festő őrködésé
re bizaűk, minek következendő léend utasítása: 

1. A' képtár czélszerű elrendezése a' szerint, a' mint egy, vagy más kép, 
több vagy kevesebb világosságot igényel. 

2. A' mennyire lehet a' képtárnak iskolákrai felosztása. 
3. A' képek és szobrokkali gyöngéd bánásmódot, nem csak maga köteles 

tudni, hanem a képtár szolgát is, ezen szükséges ügyességre betanítsa. — 
4. A ' kép alapja legyen fa, vagy vászon, a' hideg és meleg összehúzó 's tá

gító erejénél fogva, gyakori változás alatt lévén, nem különben a' falak 
kigőzölgései, többször penészt 's onnan eredő rombolást hozhatván 
elő, e' bajt mindjárt kezdetben hárítsa el. 

5. Az eddigi, bármi ok miatt megsérült, úgy szinte részint az idő, részint 
por 's nedvesség miatt clszcnnvesedett 's romlásnak induló képeket ki
javítja. -

6. A' képeknek 's szobroknak becsét, érdemét 's történetét tudományos 
szempontból is tudni és ismerni köteles. 

7. Rendes naplón kívül, hivatalos jegyzőkönyvet viszen, melyben, minden 
kép és szobor eredete, nagysága, tartalma, története feliratik, 's ezeket 
mindenkor, amikor kívántatni fog, az igazgatóságnak előmutatja. 

8. A nemzeti Museum részére valamit megvenni, vagy cserélni a nélkül, 
hogy ezt az igazgatónak jelentené, nem lesz szabad. 
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9. 1 la valami a' Museum részére ajándokkép hozatik, azt cl ne fogadja, 
hanem azonnal az igazgatósághoz utasítsa, ennek várván el az iránti 
rendeléseit. 

10. Minden kép vagy szobor mellé, mely a gyűjteménybe fel fog állítatni, 
kis czédulára fel kell írni, ki munkája 's ki által ajándékoztatott. -

11. Az őrizete alatti termek kulcsait mindenkor magánál tartsa, 's hetenkint 
két nap, reggeli 9-től l-ig midőn t. í. osztálya látható lesz a nagyközön
ség által, a szolgán kívül maga is ott legyen, a vendégeket illőleg fogad
ja, 's a' ki valamely kép, vagy szobor iránt tőle ismeretet kívánna sze
rezni, értesítse. De egyszersmind szorosan felügyel és szolgája által 
felvigyáztat, hogy a képeket és szobrokat, sem kézzel, sem más eszköz
zel senki ne érintse, 's nagyobb biztosság tekintetéből, senki a padolat-
ra ne köpködjön és csizmáját kívül jól leporoztassa. 

12. Minden nap, kivévén a tisztogatási, az innep és vasárnapokat, reggeli 9 
órátúl, délutáni 1 óráig, kivévén talán némely rendkívüli eseteket, vagy 
más hivatalos eltoglalásokat, melyeket mindazáltal az igazgatóságnak 
tudnia kell, a kabinet melletti dolgozó szobájában, a' hol a kezdőknek 
kiszabott időben, rajz és festészeti órákat is adhat, munkálódva, jelen 
lenni tartozik. 

13. Az 1836-1 ország gyűlése határozatánál fogva a' nemzeti Muscumbol 
akármi tárgyat költsön kiadni, akárkinek is szabad nem lészen, ha valaki 
a képcsarnokból valamit másolni kívánna, csupán az őr felelősége mel
lett, ezt az úgy nevezett másoló, vagy képjavító szobában teheti. 

14. Az őr lakása mind nyárra, mind télre a' Museumba lészen, 's erről egy 
napon túl egész három napig csak az igazgató tudtával távozhatik el, ha 
pedig ezentúl akarna eltávozni, ez iránt mindenkor a' Magyar Nemzeti 
Museum Főpártfogójától tartozzék, az igazgatóság útján engedelmet 
kérni. — 

15. Este, gyertyavilágnál, vagy setétben, sem magának, sem a' szolgának a 
kabinetbe menni nem lesz szabad, kivévén talán valami váratlan vesze
delmet p. o. betörést, vagy tűzveszélyt. 

16. A termek kulcsait magánál tartván az őr, a' szolgának csak kiszabott 
órákra adhatja, 's ezek kitelvén, ismét magához veszi. 

17. A' kabinet ablak tábláit, a káros por és világosság ellen, mindenkor be
téve tartassa, csupán a szemléléskor nyittatván ki. 

18. A' kabineteken levő ablakokat tiszta levegő beeresztése tekintetéből 
olykor, és midőn a termek tisztíttatnak - minek minden héten két nap 
történni kell, nyitva tartassa. 

19. A' szolga fél napon túl az őr híre nélkül soha se merjen a' Museum 
épületéből eltávozni. 

20. Fel fog arra ügyelni, hogy a' szolga mindenkor hon háljon, 's józan, be
csületes, munkás életet viseljen, és többi társaival egyetértésben éljen. 

21. A' kabinet szolgája által minden héten kétszer ki fogja a' termeket sö-
pörtetni, az ablakokat, képeket és szobrokat leporoztatni. — 

22. Tekintélyes tudományos, idegen, vagy éppen külföldi személyeket, kik 
soká Pesten mulatni nem szándékoznak, a kiszabott rendes napokon 
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kívül is bevezetheti a' kabinetbe az illető őr, vagy más, erre az alkalom
ra általa megbízott tiszttársa. 

23. Szünnapokul ezen osztálynak (mely alkalommal a' képek és szobrok ki-
tisztítatnak) Pünkösd előtt 3 hét 's egész Scptember hónap engedtet
nek meg. — 

B. Há^i rendtartás a lisztek és ha^i szolgák számára 

1. Szükség, hogy az épület külső és belső tisztán tartása szabályai, mind a 
tisztek, mind a szolgák, mind az őrködő katonaság által megtartassa
nak. 

2. A' szolgák gyermekei az épület falait bemázolni, vagy karczolni ne 
próbálják. 

3. A' ki szállásán ablakát betöri, vagy ajtaja pléhét elrontja, kálháját betöri, 
maga költségén tartozik elkészítetni. 

4. A' lármás mulatságok, dcvcrnák,17 részegeskedésektől, ment legyen az 
épület 's minden lakosai. 

5. Szállást idegennek, kivált pénzért, senki a' Museum lakói közül kiadni 
ne merjen. -

6. Kotsikat, szekereket fél napon túl az épületben megszenvedni senkinek 
szabad nem lészen, mire a kapus tartozik felügyelni. 

7. Este, kivált gyertyavilágnál a kabinetekbe menni senkinek szabad nem 
lészen, kivévén a tűzveszélyt, betörést vagy más rendkívüli esetet. 

8. Szinte a padlásra szorosan tiltatik a gyertyával való menetel, ' s ennek 
kulcsa mindenkor a kapusnál lészen, és mindenki szükség esetében, tő
le fogja elkérni, és ismét néki visszaadni. -

9. A' pinczébe setétbe csak lámpással lehet be menni, 's a főajtók kulcsai 
a kapusnál őriztetnek 's nyárba 10, télbe 7 órakor általa bezáratnak. 

10. A' folyósokon levő ablakokat a' nagy szél által következhető romlás el
hárítása tekintetéből kinyitni csak rendes időben lesz szabad. Ezeket a' 
két udvarszolga szemmel tartván, szorgalmatosan és tisztán le fogja se
perni 's éjszakára mindenkor betenni. 

11. A belső udvarok tisztán tartása, minden folyósok, lépcsők söprése, a 
kapus és udvarszolgák kötelességeikhez fog tartozni, ennek egyébiránt 
reggeli 9 óráig mindég meg kell történni. -

12. Minden házigazda cselédje, valamint az udvarszolgák is, tartoznak a' 
gyúlt szemetet, kijelelendő helyre szórni, mit a kapus szemmel fog tar
tani, 's midőn meggyűlik, a Museum udvarából kivitetni. 

13. A' havat addig is, míg elvitethetik, a kapus és a' házi szolgák, tartoznak 
rakásokra felhányni. -

14. A' külső udvart 's ennek útjait a' kapus és udvarszolgák tartoznak tisz
tán és rendben tartani. 

15. Az árnvékszékekbe nem lesz szabad nagyobb rongyokat, nagyobb 
csomó papirost, szalmacsutakokat, akárminemű szemetet, üveget, tö
rött edényt, szóval, mi a rendes lefolyást hátráltatná, vagy épen megre-

17 tivornyák 
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kcsztené, belehányni. A' magány árnyékszékek tisztán tartása, minden 
házigazda cselédje kötelessége. A nyilvános árnyékszékek minden nap 
való megtekintése és tisztán tartása, a' kapusra bizatik. 

16. A' lépcsők gyakori megmosatása szinte a' kapusra bizatik. 
17. Az olvasó szoba és kabinetek fűtése az udvarszolgák kötelessége leend. -
18. A' közös fára a' kapus fog fel ügyelni és ezt rendesen kiosztani. 
19. Hogy a kivilágítást, kemények söprése, udvarbóli szemét kihordása, ár

nyékszékekből való salak kihordása eszközöltessék, erre a kapus fog 
felvigyázni. 

20. A' favágás csupán kint történhetvén a' külső udvaron, fel fog a kapus 
arra vigyázni, hogy a' favágók az épületet el ne rongálják. Szinte fel
ügyelni tartozik arra is, hogy akár a' pinczébe, akár a konyhába, akár 
pedig a folyósokon vagy pitvarokba, fát senki ne merjen hasogatni. 

21. Tilos a Museum udvarában kutyákat 's apró marhát tartani. 
22. A' kapus fel fog arra vigyázni, hogy az idegenek kutyákat magokkal az 

épületbe ne hozzanak. 
23. A' kapus fel fog vigyázni, hogy semmiféle házaló, koldus, vagy kintor-

nyás (Werkl-Spieler) musikusok be ne eresztessenck. 
24. Minden bejövendő idegent, oda hová menni kíván illendően el fog uta

sítani. 
25. A' külső kapu nyáron 9, télen 7 órakor a kapus által be fog csukatni, 

kinyittatik pedig nyáron 4, télen 6 órakor. 
26. A' kapushoz közel a' belső udvarba egy kis harang lészen, mely a' ka

binetek kinyitása és becsukatása, valamint a' kapu csukás és nyitás órá
in, vagy valami rendkívüli eset alkalmával jeladás, 's hirtelen való ösz-
szehívás végett, milyen a' netaláni tűz vagy tolvajság jelentése meghú-
zatik. 

27. Minden idegen, ki a' házba bejó, csizmáját a kapu aljába meg fogja tisz
títani, 's erre, ha úgv kívántatnék, a kapus által emlékeztessék. 

28. A' nagy terem 's egyéb kabineti tennék 's közös raktárak tisztaságára 
különösen a kapus tartozik felvigyázni, 's ezek kultsai az igazgatónál 
lesznek letéve. 

29. A kapus minden nap este a' két udvarszolga segítségével a kapu becsu
kása után be fogja lámpával járni a pincze folyosóit s az alsó tornáczo-
kat oly végből, nincsen ezekben valaki elrejtezve. 

30. Az udvarszolgák jelentésűket a kapus által tegyék az igazgatóságnak. 
31. Mind a' kapus, mind pedig az udvarszolgák, ha hivatalokon kívül csak 

egy pár órára is távozni kívánnának a Museum épületéből, ez iránt 
mindég engedelmet kérjenek az igazgatóságtól. Egyébiránt szorosan 
oda utasítatnak, hogy mindenki iránt nvájasak, a' felsöség iránt pedig 
engedelmesek legyenek, többi szolga társival egyetértésben éljenek, 's 
magokat minden lármás mulatságoktól, vagy netalán iszákos társasá
goktól, szóval minden botránytól őrizzék. — 
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C. I iáqj rendtartás a~ őrködő katonaság számára 

Az őrködő katonákat illető szabályokat az igazgató közleni fogja az illető katonai 
hatósággal, nevezetesen: 

1. Hogy az őrházat tisztán és rendbe tartsák, melyet minden nap meg fog 
a kapus vi'sgálni. 

2. Szükségöket az idegenek és lakók szemek láttára, minden botrány kike
rülése tekintetéből, a nekik szánt árnyékszékekbe végezzék. 

3. Fát az őr-szobába és folyóson ne hasgassanak. 
4. Este setétbe az őrálló katonák senkit a kabinetekbe, vagv padlásra be 

ne eresszenek. 
5. A külső udvaron álló strázsák ne engedjék, hogy az idegenek szükségö

ket az épület körül végezzék, 's ehhez valami rossz szándékból, talán 
fal bepiszkolás, vagy rontás, vagy éppen ablakoni betörés végett, köze
lítsenek. 

6. Rossz személyeket 's idegen, kivált gyanús embereket, az őrházba be 
ne eresszenek, 's magokat illendően és csendesen tartsák. 

4. 
Vélemény „A' magyar nemzeti Museum tisztviselőinek 

utasításai 's házi rend" címet viselő szabályzathoz 
Pest, 1846. január 13. 

(MOL N24 Archívum Páladnak. 493. a. 2287/845.) 

Jelen utasításokra nézve több részint alaki, részint erdemlegi észrevételek forog
nak fenn. - Alakra né~i>e: 

a) T ö b b helyen olyanok kevertetnek a szabály szövetébe, mik in
kább kérelem, tervezet, vagy előterjesztés tárgyai, például, hogy' 
a' Museumnak egy kézi pénztár, és oly éves pénzöszveg szüksé
ges volna, mely gyarapítására és mindennapi kissebb költségei 
fedezésére szolgálna. — Vagv: mily üdvös volna, ha az illető őrök 
ismereteik bővítése végett külföldi Museumokat látogatnának. -

b) Némely szabályok minden egyes tisztviselő külön utasításában 
ismételtetnek, a' mi pedig őt kiváltkép és különösen illeti, az kel
lő szabottsággal kjemelve, és részletekig kimerítve nincs. Ezen 
hijány és ismétlések a' szerkesztési rendszer hibás voltából szár
maznak. - Hogv ily Intézet dolgainak vitelében a tisztviselőseg 
czélszcrűen, és megegvezőleg működjék, szükséges, miszerint 
azon szellem, mely az egészet átlengjen, általános elvek felállítá
sa, és oly szabályok, melyek mindegyiket kötelezik, egybefoglalá
sa által meghatározva és kijelelve bocsátassek elő. — 
Ez meglévén, és az ilyen elvek, és szabályok szoros teljesítésére 
minden hivatalnok általánosan köteleztetvén, következnek az 
egyesek utasításai, melyek csak úgy felelnek meg a czélnak, ha 
kimerítők, részletesek, és az egyes osztályok külön minőségéhez, 
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sót némely egyes tárgyak sajátságához alkalmazottak, mi a jelen 
tervezetben több tekintetben hijánvzik. -

c) A ' szerkezet, és szólásmód némely helyeken nem elég szabatos, 
parancsoló és világos, ugv hogy az illetőt kétségben hagyja, mi 
szabad neki, mi nem? — pjéldánakj ojkáért] azon (II. 3.) szabály 
„A könyvtár őrjének nem lészen szabad ezen osztály részérc va
lamit megvenni, vagy kicserélni anélkül, hogv ezt az Igazgatónak 
jelentené". Itt nem világos, valljon a jelentésnek előlegesnek - e , 
vagy utólagosnak kell nenni? 's hát az Igazgató beleegyezése nem 
szükséges? 

Érdemileg. — Úgy látszik - olyanokat tételez fel a' szerkesztő, melyek gyakorlati 
életben, legalább jelenleg nem - sőt épen ellenkezőleg állanak, például hogy az 
osztályőrök más keresetmódot, úgymint tanárságot, ügyvédséget, 's. t. eff. ne 
viselhessenek. 

Ellenben olyanokat, mint nem létezőket említ, vagy halgatással mellőz el, me
lyek nélkül rendet behozni, biztosítást szerezni, szóval az intézet legszentebb 
czéljait megőrizni 's elérni nem lehet. Ide tartozik a lajstromok hijánya, melyek 
minden őrködésnek - rendnek, magának a hivatalkodási kezdetnek alapjai. - Ide
tartozik az is, hogy az illető őrök kötelességük mulasztásából következendő károk 
pótlásaival tartoznak, és e tekintetben minden vagyonok Muscum biztosításául 
leköttöttnek tekintetik, mi sehol sem említetik. 

I Iijánynak lehet végtére venni azt is, hogy világosan és rideg szavakkal ki nem 
mondatik, mikép minden osztályőr, vagy az Intézet egyéb hivatalnoka hivatalos 
dolgokban közvetlenül az Igazgató hatósága alá rendeltetik, neki engedelmesked
ni, és mindenről felelni köteles, e mellett segétségére szolgáló személyzet — mint 
őrseged, osztályszolga sat. — az őrnek alárendeltei lévén, valamint közvetlenül ő 
parancsol nekik, ugy rólok felelni is tartozik, az Igazgató felsőbbsége, és minden 
egyes tisztviselő vagy szolga irányában fenálló főnöksége épen maradván. -

Ezen alázatos észrevételek, mennyire helyeseknek kegyesen ítéltetnének — 
használatával ujon szerkesztett Utasításokat minden részleteikben könnyebben 
lehetne megbírálni és kijavítani. 

I lavas Józsefem, p. 
Pesten, Jan[uár] 13. 1846. 

Havas József kancellária iga^gci/ókínt szerepel Kubinyi Ágoston igazgató Mátray (labor 
könyvtárőrnek írt 1850. április lá-én kelt, 163. számú levelében (OS/KI Kigyűjtött iratok. 
288/1925. d. 252. sz.). 
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5. 
Ideigleni házi rend 

a' Magyar N e m z e t i Museum tisztei és szolgái számára 
Pest, 1846. március 28. 

(MNMl Erem- és Régiségtúr iratai. 1. d. s%. n.) 

1. Szükség hogy az épület külső és belső tisztán tartása szabályai, mind a 
tisztek, mind a' szolgák mind pedig őrködő katonaság által megtartas
sanak. 

2. A' benn lakók az épület falait bemázolni, vagy karczolm ne próbálják. 
3. A' ki szállásán ablakát beton, vagy ajtaját pléhét s.a.t. elrontja, kályháját 

beton, maga költségén tartozik elkészíttetni. 
4. A lármás mulatságok, devernák, kicsapongásoktól ment legyen az épü

let 's minden lakosai. 
5. Szállást idegennek, kivált pénzért senki a' Museum lakói kőzzül kiadni 

ne merjen. 
6. Kocsikat, szekereket, fél napon túl az épületben tartani senkinek sza

bad nem lészen, mire a' kapus tartozik felügyelni. 
7. Estétől reggelig a kabinetekbe menni senkinek szabad nem lészen, ki

vévén a tűzveszélyt, betörést vagy más rendkívüli esetet. 
8. A' padlásra szorosan tiltatik a' gyertyával való menetel. 
9. :Y jiinczékbe setétbe csak lámpással lehet bemenni. 

10. A folyósokon levő ablakokat a' nagy szél által következhető rontás el
hárítása tekintetéből kinyitni csak csendes időben lesz szabad. Ezeket 
az udvar szolga szemmel tartván, szorgalmatosan és tisztán le fogja se
perni, 's éjezakára mindenkor betenni. 

11. A' Belső udvarok tisztán tárása, minden folyosók, lépcsők söprése az 
udvar szolga kötelességeihez fog tartozni, ennek egyébiránt reggeli 9 
óráig mindég meg kell történni. 

12. Minden házi gazda cselédje, valamint az udvar szolga is tartoznak a' 
gyűlt szemetet a' kijelelendő helyre szórni, mit a' kapus szemmel fog 
tartani. 

13. Az árnyékszékekbe nem lesz szabad nagyobb csomó papirost, szalma
csutakokat, akár minemű szemetet, üveget törött edényt, szóval mi a' 
rendes lefolyást hátráltatná, vagy éppen megrekesztené, bele hányni. A' 
magány árnyékszékek minden nap való megtekintése, és tisztán tartása 
az udvar szolgára bizatik. 

14. A' lépcsők gyakori megmosatása, valamit első kapuallya tisztán tartása 
a' kapusra bizatik. 

15. Az olvasó terem, őrszobák és kabinetek fűtése az udvar szolga köteles
sége leend. 

16. A' közös fára a' kajius tog felügyelni, és ezt rendesen kiosztani. 
17. A' favágás csupán kint történhetvén a' külső udvaron, fel fog a kapus 

arra vigyázni, hogy a' favágók az epületet el ne rongálják. Szinte fel
ügyelni tartozik arra is, hogy akár a' pinczébe akár a' konyhába, akár 
pedig a' folyosókon vagy pitvarokba fát senki ne merjen vágatni. 
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18. A' kapus fel fog vigyázni, hogy semmiféle házalló, koldus, vagy 
kintornvás (W'erkl Spicler) muzsikusok be ne eresztessenek. 

19. Ugyan ez, minden bejövendő idegent oda, hová menni kíván, illendően 
el fog utasítani. 

20. A' kapu nyáron 9, télen 7 órakor a' kapus által be fog csukatni, kinyitta-
tik pedig nyáron 4, télen 6 órakor. 

21. Minden idegen, ki a' házba be ]ő, csizmáját a' kapuallvába meg fogja 
tisztítani, 's erre ha úgv kívántatnék, a' kapus által emlékeztessék. 

22. Mind a' kapus, mind pedig az udvar szolga, ha hivatalukon kívül fél 
napon túl távozni kívánnának a' Museum épületéből, eziránt mindég 
engedelmet kérjenek az igazgatóságtól, a' többi távozni kívánó szolgák 
pedig illető őrjeiktől. Egyébiránt szorosan oda utasítatnak a' Nemzeti 
Museum minden szolgái, hogy mindenki iránt nyájasak, a felsőség iránt 
pedig engedelmesek legyenek, többi szolga társival egyetértésben élje
nek, 's magokat miden lármás mulatságoktól, szóval minden botránytól 
őrizzék. 

Költ Pesten, Marthus] 28-án 1846. 

Kubinyi Ágoston m.p. 
a' Magyar Nemzeti Museum igazgatója 
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