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A XVIII. század folyamán az egyházi könyvtárak mellett az arisztokraták 

tették a legtöbbet a könyvkultúra felvirágoztatása érdekében. Ezek közül 

a főurak közül kiemelkedik gróf Festetics György, a magyar irodalom és 

tudomány pártolója. Ő hozta létre 1798-ban Európa első mezőgazdasági 

főiskoláját, a híres Georgikont. Folytatta nagyatyja és apja könyvgyűjtését, 

megvetve ezzel a híres keszthelyi Helikon Könyvtár alapjait. A könyvtárban 

olyan becses, régi magyar könyvek találhatók, mint pl. a Festetics-kódex.

Ezt a különlegesen szép könyvtárat kívánja bemutatni a Kadmos Kiadó 

legújabb kötete.
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„A hazai nyelv a nemzeti szeretetnek legszorosb kapcsa még 

azoknál is, kiknek nemzete különböző részekre szaggattatott, 

s egy testet többé nem tészen.”

Kazinczy Ferenc, 1808
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Könyvkultúra a felvilágosodás 

korában Magyarországon

Az a mintegy nyolc évtizedet átfogó időszak amelyet 
a magyar szellemi élet történetében a felvilágosodás 
kora és a reformkor néven szokás emlegetni, a 
magyar nyelv- és irodalom fejlődésében sorsdöntő, 
meghatározó változásokat hozott. Nem sok túlzással 
mondhatjuk, hogy ebben a mintegy nyolc évtizedben 
több történt, mint előtte hosszú évszázadokon 
keresztül.

A több hullámban kibontakozó reformkor iro-
dalmának meghatározó fontosságú része az, amelyik 
Magyarország földrajzi, gazdasági, társadalmi, poli-
tikai állapotának felmérésével foglalkozott. E terület 
nagyrészt tudós művelői a valóságos helyzet számba-
vétele alapján kívánták volna a jövő terveit értelme-
sen kialakítani. Lipszky János elkészítette az ország 
minden addiginál pontosabb térképét, Vályi András 
kiadta Magyarország áttekintő leírását, Berzeviczy 
Gergely összefoglalta az ország gazdasági fejleszté-
sének egyformán szakszerű és akkor még utópista 
tervét.

E félévszázad során épül ki a magyar irodalmi 
élet intézményrendszere is. Véglegessé válik a ma-
gyar nyelv használata az irodalomban. Irodalmi tár-
saságok szerveződtek, ahol nyilvános tudományos és 
irodalmi viták zajlanak. 1825-ben megalakul a Ma-
gyar Tudományos Akadémia, mely az irodalmi élet 
legfontosabb központi szervezőjévé növi ki magát.

Lipszky János

Kármán József

Lipszky János Magyarország térképe, 

XVIII. század
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Ebben a felvilágosult környezetben a főpapok mel-
lett a magyar főurak tették a legtöbbet a könyvtári 
kultúránk felvirágoztatása érdekében. A század köze-
pén alakultak ki azok a főúri gyűjtemények, amelyek 
közül legjelentősebb a Batthyány, a Bethlen, az Ester-
házy, a Festetics, az Illésházy, a Jankovich, a Nádasdy, 
valamint a Ráday családoké volt. Ekkor tudatosodott 
a főurakban, hogy a könyvgyűjtés nem csupán tudós 
műhelyek, hanem a nemzeti kultúra írott emlékeinek 
lerakatai is.

A nyugateurópai államaihoz viszonyítva Magyar-
ország azonban hátrányos helyzetben volt, mert nálunk 
nem alakulhatott ki nemzeti jellegű abszolút monarchia. 
Elég, ha csupán a világ egyik legnagyobb közkönyvtárát, 
a párizsi Bibliothèque Nationale-t említjük, amelynek 
közvetlen elődje a párizsi Királyi Könyvtár (Bibliothèque 
Royale) volt. Műértő gonddal, anyagi áldozatot nem saj-
nálva udvari gyűjteményeket teremtettek, s fejlesztettek 
ki, s ezzel letették az alapját a nemzeti művelődési intéz-
ményeknek.

A Habsburg-háznak a spanyol örökösödési háború 
lezárulása után le kellett mondania a spanyol trónról. A 
hatalmas birodalom súlypontja a bizonytalan nyugati 
területekkel szemben a dunai tartományok felé toló-
dott, ennek következtében a területi egységet vissza-
nyert Magyar Királyság jelentősége megnövekedett. A 
dinasztia jövőjének biztosítása szempontjából a családi 
hatalom örökösödési rendjének szabályozása játszotta a 
legfőbb szerepet. 

A fiúág kihalása esetén a leányág öröklését biztosító 
titkos családi szerződés (1703), majd a Pragmatico Sanctio,1 
mely összekötötte Magyarország és Ausztria sorsát.

„ő legszentségesebb császári és királyi felsége fér-
fiágának megszakadtával […] az öröklési jogon való 
utódlást e Magyarországban és koronájában […] és […] 
ehhez tartozó részekben, országokban és tartományok-
ban, felséges osztrák házának nőágára is […] uralkodás 
és kormányzás végett átruházzák.” 

Így került Mária Terézia huszonhárom évesen, 
kormányzásban még tapasztalatlanul, királynőként 
a Habsburg-monarchia élére.

A királynő gondosan ügyelt magyarországi kap-
csolataira, ezért az udvarhű arisztokrácia, az álta-
la életre hívott nemesi testőrség és a magasabb ál-
lamhivatalnokok képzésére megalapította a bécsi 
Theresianumot, mely 100 magyarországi, 20 erdélyi 
nemes if jút készített elő politikai pályára Bécsben. A 
Mária Terézia-féle alapítványok szerint az intézetnek 
kettős célja volt: megkönnyíteni a nemeseknek, hogy 
fiaik magasabb műveltséghez jussanak, és a közszol-
gálat számára kiválóbb férfiakat nevelni. A gimná-
ziumi tanuló magyar növendékek magyar nyelv és 
irodalomtörténetből, Magyarország földrajzából és 
történetéből külön magyar nyelvű oktatást kaptak, 
és e tárgyakból kötelesek voltak érettségi vizsgát is 
tenni. A testőrpalota ennek hatására a szellemi élet 
és a nemzeti kultúra egyik műhelyévé vált.

A testőrség tagjai közé tehetséges magyar ne-
mesi fiatalok kerültek, akik elsősorban irodalmi, és 
általában szellemi munkásságukkal váltak ismertté 
korukban. Ezen magyar if jak fogalmazták meg az 
1770-es években a magyar nyelvű tudományosság 
első programját.

Bibliothèque Nationale, Párizs

Mária Terézia

Theresianum, Bécs

Pragmatica SanctioAz Enciklopédia címlapja

A Habsburg Birodalom 

címere
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„Ha azért a’ Nemzetünket valóban akarjuk szeret-
ni: ne dísztelenítsük semmi idegen öltözettel a’ Nyel-
vünket: hanem a’ maga ékes ruháiban tisztán tartsuk 
azt mindenha: és az ő hasonlíthatatlan Dísze s Fénye 
szerint gyarapítsuk azt, egy akarattal és teljes igyeke-
zettel: s rendes móddal (III. 4. a. b) törekedve: hogy igy 
jobban-jobban becsülhessék azt még az idegenek is; és 
Nemzetünket, az szerint, szerethessék és tisztelhessék 
mindenek.

ISTEN
légyen és maradjon

velünk
édes Nemzetem!”2

Felértékelődött a nemzeti nyelv szerepe, vala-
mint az igény a hazai szakképzés megalapítására, 
beleértve a modern magyarországi közgazdasági és 
mezőgazdasági irodalom megszületését is. A ko-
rabeli magyar társadalom különböző rétegeinek 
szellemi hatások iránti fogékonysága nem csak a 
központi kormányzat befolyásától függött, hanem 
a társadalomban betöltött vagyoni helyzet is fontos 
szerepet játszott az új gondolatok befogadásában, 
terjedésében. Hiszen udvari, családi s nem utol-
só sorban anyagi helyzeténél fogva a főnemesség 
könnyebben gyarapíthatta könyvtárát esetleg olyan 
művekkel is, melyek tiltólistán szerepeltek. Itt is-
merkednek meg a felvilágosodás, majd később a 
szabadkőművesség eszméivel, melyet a XVIII. szá-
zad elején szabadelvű polgárok alakították meg 
egy londoni fogadóban.

Voltak már egy századdal korábban is elő-
deik, humán értelmiségiek, akik felvételüket 
kérték egy építészpáholyba, az egyiptomi pira-
misépítők és a titokzatos rózsakeresztesek utó-
dainak vélve őket.

Tevékenységükben fontos szerepet juttattak a 
jótékonykodásnak, az emberbaráti cselekedetek-
nek és a művelődés szorgalmazásának. Az utób-
bit saját könyvek kiadásával is bizonyították.

Grossmuth-i szabadkőműves páholy

 Hunyadi téri műhelye, 

Budapest, 1860-as évek

Szabadkőműves mesterköpeny

Szabadkőműves jelkép 

a budapest i Gál-palota 

homlokzatán

A megkoronázott Reményhez 

címzett páholy 
(Ismeretlen festő, 1790)

Podmaniczky utca 45. alatt 

álló szabadkőműves székház, 

Budapest
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Főúri könyvtárak Magyarországon

Ebben az időben Bécs volt a birodalom 
művelődési központja. Rendszeresek voltak a 
könyvvásárok, könyvárverések. A gazdag Udvari 
Könyvtár akkori igazgatója, Michael Denis 
szakmai, bibliográf iai és könyvészeti előadásokat 
tartott az ott tanuló negyedévesek számára. A 
Theresianumban tanult többek között Széchényi 
Ferenc, Batthyány Ignác, Csáky István, Apponyi 
Antal és Festetics György, megannyi híres név a 
magyar könyvtártörténetben. 

Valamennyiükre jellemző volt a tudomány- 
és a könyvszeretet, az enciklopédikus és haladó 
szellemű tudásra való törekvés. Könyveiket első-
sorban a bécsi könyvkereskedőktől szerezték be, 
de sokat vásároltak külföldi útjaik során is. Ők 
azok, akik a császárváros termékeny levegőjéből 
magukba szívják a nyugati művelődés eszméit, s 
hazatérve átültetik azt a hazai talajba.

A nemesi nemzeti mozgalommal és a magyar-
nyelvűség programjával kapcsolatban merült fel 
a hungarica-gyűjtés igénye. A könyvtárak nyil-
vánosságának eszméje is kezd tért hódítani, s bár 
ez Magyarországon majd csak a XIX. században 
valósul meg, számos könyvgyűjtőnk szívesen bo-
csátja a könyveit az olvasók, a tudósok rendelke-
zésére. Például Széchényi Ferenc könyvtárában 
bővíti ismereteit Hajnóczy József, Ráday Gedeon 
könyvtárából kapja kölcsön Révai Miklós3 az új 
kiadásban közzéteendő művek példányait. 

„Esedezem Nagyságodnak, hogy amiket ke-
gyesen méltóztatott eddig ajánlani oly gazdag 
bibliotékájából dolgom előmozdítására, azt most, 
mivel éppen nagy szükségem vagyon már reá, 
megküldeni ne te rheltessék. Nevezetesen: 1. 
Gyöngyösi I stván Kemény Jánosát és Murányi 
Venusát. 2. Vajha valamit lehetne bővebben írni 
Gyöngyösinek születésé rő l, idejé rő l, neveltetésé-
rő l és t i szte irő l! Er re való bővebb dokumentumo-
kér t i s esedezem. 3. Benitzki Péter rő l i s hasonló 
instrukc iókat kívánnék. Küldje meg Nagyságod 
ezeket Szerentsi Nagy I stván Úrnak, Győr ig 
postaszekeren. Ő onnét által szolgáltatja nekem 
Pozsonyba. Minden késés nekem veszteség. Én, 
amint a háláló é rzés nékem kötelességemül fel-
adja, ezekér t a különös kegyelmekér t nyilván is 
fogok jelenségeket tenni. Kívánok szerenc sés új 
esztendőt, s magamat ezek után is különösen 
ajánlván kegyes pár t fogása alá, vagyok holtomig-
lan mély ti sztelet tel

  Nagyságodnak alázatos szolgája

   Révay Miklós m.p.”4

Klimó György püspök Pécsett, majd Apponyi 
György gróf Pozsonyban 1774-ben, Esterházy 
Károly érsek Egerben 1793-ban, s majd mások 
is megnyitják a könyvek hozzáférhetőségét az 
olvasók előtt.

Budai vár látképe a pesti oldalról Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Klimó György püspök

gróf Esterházy Károly 

egri püspök

Michael Denis

Révai Miklós
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Ráday Gedeon (1713-1792)

A legönzetlenebb mecénások sorában meg kell 
említeni a református Ráday családot. A Ráday-
családban Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc egykori 
titkára kezdte a nemzeti szellemi könyvgyűjtést, 
majd fia, Ráday Gedeon még intenzívebben foly-
tatta azt. Péceli kastélyában, gondos alapossággal 
megtervezett és kifestett földszinti könyvtártermé-
ben, melyet a tudomány szentélyének neveztek kb. 
12 000 kötetes könyvtárat hozott létre. Kapcsolat-
ban állt külföldi antikváriusokkal, pesti könyvke-
reskedőkkel, de a kortárs magyar írók közül pl. Ka-
zinczy Ferenc és Bod Péter is kutatták, vásárolták 
számára az értékes régi és korabeli könyveket.

Hogy mennyire nehéz volt az akkori Magyaror-
szágon megvalósítani ezeket a törekvéseket, jelzik 
azok a sorok, amelyeket Bod Péter – Bethlen Kata 
udvari lelkésze és könyvtárosa – 1756-ban írt Rá-
day Gedeonnak:

„a könyvek szerzésében igyekeztem, de kevésre le-
hetett menni, minthogy a régiségeket hazánknak sokféle 
vesződései, amelyek voltanak is, megemésztették; de nem 
csuda, hogy e tatár égette, török hamvaztatta hazában 
csak ennyit is lehet találni, holott itt egymást érte a sok 
pusztulás azelőtt.”

Gazdag anyagát számos író, tanár, pap használta. 
Azon magánkönyvtárak közé tartozott, amelyek 
közösségi, társadalmi funkciót is betöltöttek. 

A Ráday–könyvtár későbbi sorsa jól mutatja, 

hogy azok a nagy magánkönyvtárak, amelyek nem 
kerültek köztulajdonba, a XIX. században megáll-
tak a fejlődésben. Ez történt Ráday Gedeon halála, 
1792 után a családi könyvtárral is. Az utódok nem 
fejlesztették tovább, így hamarosan már az eladás-
ra gondoltak, de erre csak a XIX. század második 
felében került sor. Addig a könyvtár használaton 
kívül állt a péceli kastélyban, állománya nemhogy 
gyarapodott volna, inkább csökkent. 1861-ben Tö-
rök Pál püspök kezdeményezésére, országos gyűjtés 
révén a Dunamelléki Református Egyházkerület 
megvásárolta a könyvtárat, s jelenleg is itt működik 
a gyűjtemény Ráday Könyvtáraként.

Széchényi Ferenc (1754-1820)

Ráday Gedeonnál is nagyobb és magyar köny-
vekben is gazdagabb könyvtárat gyűjtött gróf Szé-
chényi Ferenc, aki célul tűzte ki maga elé a hazai 
műveltség és tudományosság szolgálatát. Magyar 
vonatkozású művekből álló könyvtárát s egyéb 
gyűjteményét I. Ferenchez (1768–1835) írt felter-
jesztésében 1802-ben felajánlotta a nemzetnek: 

„méltóztassék kegyesen engedélyezni, hogy ezen 
gyűjteményt Magyarországnak adományozhassam, 
amely nekem az ezek megszerzésére szükséges esz-
közöket nyújtotta; éspedig a nyomtatott katalógusban 
foglaltakat azonnal, a kézirat jegyzékben foglaltakat 
pedig akkor, ha ezeknek lajstromai az én költségemen 
nyomtatásban is meg jelentek.”5

Ráday Gedeon

Bod Péter

A péceli Ráday-kastély 

a XIX. század közepén 

Széchényi Ferenc

Török Pál püspök

A Ráday-kastély díszterme, Pécel
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Az egykorú újságok is megemlékeznek Széché-
nyi felajánlásáról: 

„Gróf Széchényi Ferenc »mindkét« magyar ha-
zánkban már elhíresedett férfiú, nagy fáradsággal és sok 
költséggel szerzett ritka gyűjteményeit, melyek köny-
vekben, kézírásokban, képekben, címerekben, mappák-
ban és pénzekben állnak, példás hazafisággal a magyar 
haza közhasznára ajánlotta és ajándékozta.”6 

Nagycenki birtokán hozzálátott könyvtárának 
rendezéséhez. Ebben segítségére volt Tibolth Mi-
hály könyvtárosa, aki rendezte és katalogizálta a 
könyvanyagot, Michael Denis rendszere alapján. 
Eleinte minden tárgykört és külföldi munkákat is 
gyűjtött, 1795 után a nemesi–nemzeti mozgalom 
és a felvilágosodás nemzeti programja szellemé-
ben, Kovachich Márton György biztatására tért át 
a hungarica–gyűjtésre, és igyekezett a teljes ma-
gyar és magyarvonatkozású könyvtermést meg-
szerezni magának. Magyar könyveit és kéziratait 
a nagycenki kastélyában, a külföldi könyvanyagot 
Sopronban helyezte el. A nyilvánosság elől Szé-
chényi sem zárkózott el: írók, tudósok kutathat-
tak gyűjteménye anyagában. A Collectio librorum per 
Hungaros et de Hungaria Scriptorum elnevezésű, több 
mint 7 000 darabból álló gyűjteménye katalógusát 
nyomtatásban is kiadta, s szétküldte Európa–szerte 
barátainak, neves tudósoknak és tudományos in-
tézményeknek. 

Ahogy az fentebb olvasható 1802-ben átadta 
a könyvtárát a teljes nyilvánosságnak. Felajánlot-

ta a nemzetnek kb. 15 000 kötetes cenki könyv-
gyűjteményét, 2 000 kéziratát, térképeit, metszeteit 
és érméit. Ezzel megalapította a Magyar Nemzeti 
Múzeumot, s vele együtt megvetette az Országos 
Széchényi Könyvtár alapjait.

Széchényi Ferenc célja a nagycenki könyvtár 
létesítésével és jegyzékének kiadásával elsősorban 
az volt, hogy megmentse az ország szellemi örök-
ségét. 

Teleki József (1790-1855)

A másik XIX. századi nagy közkönyvtárunk, a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának alapítá-
sa szintén főúri kezdeményezésre alakult. A könyv-
tár alapítója Teleki József gróf, az Akadémia ké-
sőbbi elnöke volt. Az Akadémiai könyvtár-alapító 
Teleki József nagyatyja, ugyancsak Teleki József 
(1738-1796) koronaőr vetette meg a gyűjtemény 
alapját. Az ő tudós nevelője volt Bod Péter.7 Teleki 
svájci, hollandiai, német-, francia- és olaszorszá-
gi útjain már jelentékeny könyvanyagot vásárolt, 
majd egykori titkára Cornides Dániel (1787) híres 
egyetemi tanár halála után megvette az ő könyvtá-
rát is. A könyvtárat fia, Teleki László (1764–1821) 
tovább gyarapította, s e mintegy 30 000 kötetes 
családi könyvtárat ajánlotta fel az if jabb Teleki Jó-
zsef a család nevében két nappal azután, hogy az 
országgyűlés elfogadta a Magyar Tudós Társaság 
alapításáról szóló tervezetet (1826.március 17-én) 
a Magyar Tudományos Akadémiának. Mivel az 

A Magyar Tudományos Akadémia, BudapestSzéchényi Ferenc kastélya, Nagycenk

Teleki József

MTA lépcsőháza

A Széchényi-család címere

A nagycenki kastély lépcsőfeljárója
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anyaintézménynek nem volt ekkor még önálló 
épülete, csak hosszabb idő után, 1844-ben vált le-
hetségessé a könyvtár átadása. Később a könyvtár 
gyűjteményét sok és jelentős magánadományokkal 
gyarapították. Az 1860-as évek közepén költöztek 
mai helyükre, a Duna mellé, s 1868 szeptemberé-
ben adták át a könyvtárt az olvasóknak. 

Teleki Sámuel (1739-1822)

A marosvásárhelyi Teleki–könyvtár főbejárata fe-
lett kőbe vésve található a következő felirat:

Musis patriis gratisque posteris D.D. Samuel S.R.I. 
comes Teleki ( = A honi múzsáknak és a hálás utókornak 
ajándékozta Teleki Sámuel római szent birodalmi gróf ), 
mely hirdeti a könyvtár alapítójának, a nemzetne-
velő gróf Teleki Sámuelnek a nevét „a Tudományoknak 
nemzetemben s hazámban előmozdításokra”.

Könyvtárát sokáig Bécsben tartotta az erdélyi 
udvari kancellária épületében. Neki is volt könyv-
tárosa, Mihelyest Sámuel személyében. 

A Téka igen értékes része Teleki Sámuel fele-
ségének, iktári Bethlen Zsuzsannának (1754–1797) 
kétezer kötetes, teljes épségében fennmaradt ma-
gyar nyelvű gyűjteménye; amely egy XVIII. szá-
zadi erdélyi arisztokrata asszony könyvtáraként be-
pillantást enged egy főúri hölgy szellemi világába.

Az olvasók tájékoztatásának megkönnyítésére, s 
hogy gyűjteményét ismertté tegye a világ számára, 

Teleki Sámuel összeállította, és négy kötetben köz-
zétette könyveinek katalógusát8 (Bécs 1796–1819). 

A XVIII. század könyvtárszervezési elveinek 
figyelembe vételével tárgykörök szerint tagolta a 
szakszerű címjegyzéket. Az alapító katalógusban 
közli a könyvtár működésének szabályzatát.

Könyvtárát, melyről azt írta, hogy annál „drá-
gább kincsem életem, feleségem és gyermekeimen kívül 
nincsen”.

Teleki Sámuel halála után a Téka rendszeres 
gyarapodása akadozni kezdett, majdnem megszűnt. 
Az alapító azonban végrendeletében gondoskodott 
a gyűjtemény sorsáról: hitbizományként örököseire 
hagyta, kötelezve őket a könyvtár továbbműködte-
tésére, ugyanakkor felügyeletével az erdélyi refor-
mátus főkonzisztóriumot bízta meg.

1801-ben Marosvásárhelyre szállítatta a könyv-
tárát. Ezt az épületet ma is Tékának nevezik.

Apponyi Antal György (1751–1817)

Az Apponyi család könyvtárát 1774-ben alapí-
totta Bécsben Apponyi Antal György. Fia, Apponyi 
Antal külügyi szolgálata alatt számos értékes, első-
sorban történeti vonatkozású művel gyarapította a 
könyvtár állományát. A család könyvtárosa Gruber 
Károly volt. 1827-ben – Széchenyi István akadé-
miaalapító bejelentése nyomán – könyvtárát litteris 
in patria agendis (= a hazai irodalom szolgálatára) jel-
szóval közkönyvtárrá nyilvánította, és Pozsonyban 
állította fel, ahol a könyvtár 1846-ig működött. 

Teleki Téka, Marosvásárhely

Teleki Sámuel

Teleki ex-libris-e

Apponyi–kastély, Hőgyész

gróf Apponyi AntalTeleki Téka 
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Ekkor – mivel a családi könyvtáros Gruber Ká- 
roly halála után a város nem volt hajlandó könyv-
tárosi állást szervezni – megneheztelt Pozsonyra, 
a könyvtárat család birtokára, a Nyitra megyei 
Nagyapponyba szállíttatta. 

Apponyi Sándor neves könyvgyűjtő kül-
földi könyvesboltokban kutatta fel Hungarica-
gyűjteménye köteteit.

Mindezeknek a főúri könyvtáraknak egyik kü-
lönleges és fontos funkciója az volt, hogy − mint 
ezt Kosáry Domokos9 írja − bennük 

„akadálytalanul férhettek hozzá... az új irodalom-
hoz a nagyurak szolgálatában titkári, könyvtárosi teen-
dőket végző értelmiségiek” 

mint láttuk, Batsányi, Hajnóczy és mások. De 
nemcsak ők, hanem a könyvtártulajdonosok kiter-
jedt, többségében felvilágosult, sok esetben szabad-
kőműves felfogású arisztokratákból, birtokos ne-
mesekből álló ismeretségi köre is.

A keszthelyi Helikon Könyvtár

A keszthelyi Helikon Könyvtár a Festetics család 
tulajdonában volt, alapjait a XVIII. század elején 
vetette meg mintegy 2 000 kötettel Festetics Kristóf, 
aki óriásira növelt uradalmai székhelyül Keszthelyt 
választotta.

A családi hagyomány szerint a Festeticsek 
Horvátországból költöztek Magyarországra. Első 
említésük 1634-ből való. Ekkor Festetics Pál 
Németújváron gróf Batthyány Ádám várának ka-
pitánya és várnagya, ezen kívül íródeákja, később 
tiszttartója volt. A házasság révén először Tolna, 
majd Somogy és Fejér megyékben szerzett birtoko-
kat. A család keszthelyi uradalmát György nagyap-
ja, Festetics Kristóf vásárolta 1739-ben Pethő Zsig-
mondtól. Két év alatt megszerezte az összes, még 
magántulajdonban lévő telket is, így lassan az egész 
város az ő tulajdona lett. Mária Terézia 1741-ben 
erősítette meg Kristófot és utódait e jelentős bir-
tokban. 1745-ben kezdte meg a kastély építését. 

Amikor 1745-ben elkezdték építeni a kastélyt, 
már működött egy könyvesház. A gyűjtemény első 
darabjai olyan munkák voltak, amelyek a birtok-
igazgatás szervezéséhez szükségesek. Mivel Festetics 
Kristóf jogász volt, ezért főként a jogi és politikai 
műveket gyűjtötte, de ezek mellett megtalálhatók 
történeti és földrajzi tárgyúak is. Az olvasás az ön-
művelésen túl már ekkor is szórakozás volt, termé-
szetes tehát, hogy a könnyebb olvasmányok is meg-
jelentek a könyvtárban. Festetics Kristóf nem csak 

Festetics György

Festetics kastély, KeszthelyApponyi Sándor londoni könyvgyűjtő 

körútján

Márványozott tükörrel ellátott, aranyozott 

egész bőrkötésű könyvek, XVIII. század 

közepén
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gyűjtötte, hanem használta is könyveit, amit a levele-
zésében található utalások bizonyítanak. A könyvtár 
alapításának pontos dátumát nem ismerjük; a szakiro-
dalom 1763-ra datálja. Az bizonyos, hogy az alapítás 
folyamatában valójában nemcsak a művek összegyűj-
tése, hanem az évszázados őrzésükre tett intézkedések 
is döntő szerepet játszottak. Ezt pedig úgy biztosí-
totta Festetics Kristóf, hogy könyvtárát hitbizomány 
részévé tette, ily módon az elidegeníthetetlenné vált. 
Ennek a bölcs intézkedésnek köszönhetjük, hogy e 
nagyértékű könyvtár napjainkig megmaradt. 

Festetics Kristóf két falba épített szekrényben tá-
rolta elsősorban jogi, politikai, történeti és földrajzi 
tárgyú, mintegy 2 000 kötetből álló könyvgyűjtemé-
nyét. 

Fia, Festetics Pál (1722–1782) hatalmasra növelte 
a család vagyonát és mint Mária Terézia bizalmasa, 
grófi címet is kapott. Az ő birtoklása alatt rangosabb 
lett a keszthelyi udvartartás, s mind emellett építésze-
tileg jelentősen kibővítette a kastélyt. 

Szenvedélyes könyvgyűjtő volt, aki tekintélyes 
összeget áldozott a könyvek megszerzésére. Segítsé-
gére volt ebben udvari állása is, hiszen amit pénzért 
nem tudott, összeköttetései révén sikerült megszerez-
nie. Nemcsak könyveket gyűjtött, ő rakta le a hírlap-
tár alapjait is. Az első folyóirat, amelyre előfizetett a 
Wienerischer Diarum c. lap volt. A Journal Encyclopedique 
c. folyóirat 1763-tól húsz éven át járt a könyvtárba, 
ahol ma is megtalálható. Ugyancsak Festetics Pál 
vásárolta meg a felvilágosodás korának egyik leg-
nagyobb vállalkozásaként ismert Diderot-féle Nagy 
Enciklopédiát.

A nagyértékű könyvvásárlások mellett sokat 
költött a könyvek művészi kötésére is. Az arányok-
ra jellemző, hogy pl. 1756 és 1766 között 274 forin-
tot fizetett ki vásárlásra és 124 forintot köttetésre.

A mennyiségi gyarapodásnál talán még fontosabb 
az a szakszerű válogatás, amely révén a könyvtár a 
kor leg jobb szakmunkáival gyarapodott. A könyv-
tár első, kézzel írott katalógusa 1765-ből maradt 
ránk, betűrendben mintegy 600 művet tartalmaz. 
Sok „Index” is megmaradt ebből a korból. Ezekben 
tárgyuk szerint csoportosították a műveket. 

Olyan becses nyelvemlékek kerültek birto-
kába, mint a Veliki Gergely által 1522-ben írt 
zsolozsmáskönyv, az ún. Keszthelyi–kódex. A tu-
dós Horányi Elek 1755-ben megjelent Memoria 
Hungarorum10 című művében már említi Festetics 
Pál könyvtárát, mint olyant, amely jelentékeny se-
gítséget nyújtott műve megírásában. Festetics gróf 
alkalmazott először a könyvtári munkák ellátására 
függetlenített szakembert. Neve sajnos feledésbe 
merült, pedig ő dolgozta ki a gyarapítás szempont-
jait, és osztályozta a beérkező műveket, amelyeket 
négy csoportba sorolta. Az elsőbe a bölcseleti, tör-
ténelmi és erkölcsi műveket, a másodikba a klasz-
szikus irodalom, fizika és matematika könyvek, a 
harmadikba a hadművészettel foglalkozó iroda-
lom és ennek függelékeként a térképek; a negye-
dik csoportba pedig a magyar vonatkozású művek 
(magyar szerzők tudományos és szépirodalmi mű-
vei, Magyarországról szóló művek) kerültek. Fes-
tetics Pál szenvedélyes gyűjtő révén, megalapozta 
a sok ritkaságot rejtő – tudományosan még máig 

Festetics Pál által állíttatott 

Szentháromság-szobor, 

Keszthely

Horányi Elek

Denis Diderot

Főtér, Keszthely A Helikon Könyvtár
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sem teljesen feldolgozott – metszetgyűjteményt is. 
Festetics Pál viszonylag rövid ideig volt a hitbizo-
mány ura és a könyvtár tulajdonosa, de tevékenysége 
maghatározta a könyvtár további fejlesztésének irá-
nyát. 

1782-ben bekövetkezett halála után fia, Festetics 
György folytatta ezt a munkát.

A könyvtár a felvilágosodás és a reformkor idején 
élte aranykorát. Festetics György idejében, 1801-ben 
készült el az új, kimondottan könyvtári célokat szol-
gáló terem, melyet 1802-re be is rendeztek.

Festetics György egy feltörekvő, udvarhű, mos-
tanra már főnemesi családból származó diplomata. 
Udvari értékeket felvállaló udvari tanácsos, vagy a 
jogtudomány jelentős alakja, a magyar nemzet egyik 
legnagyobb mecénása lett. Roppant vagyont áldozott 
iskolák alapítására, a magyar értelmiség képzésére, és 
a tudományra. Példamutató önzetlen szándékát még 
ellenségei sem vonták kétségbe. Alakja még kortársai 
szemében is rejtély volt. Tanulmányait tizenhárom 
éves korától − apja akaratának megfelelően − szintén 
a bécsi Theresianumban végezte. Itt kötött barátsá-
got későbbi sógorával, Széchényi Ferenccel.

Ismeretes, hogy már nagyon fiatal korában szen-
vedélyesen olvasott, tanult. Elsajátította az európai 
nyelveket, és eredetiben tanulmányozta a felvilágo-
sodás eszméit. Bécsi éveiben csatlakozott a szabad-
kőműves mozgalomhoz, az „Igaz egyetértés” páholy 
tagja lett, Helikon néven. Fényes főhivatalnoki pálya 
előtt állt. Egy váratlan döntése nyomán azonban ka-
tonai pályára lépett.

Ebből az időből, az 1778-as évekből két könyv-

jegyzék11 maradt fenn Festetics György könyveiről. 
Pontosan abból az időből, amikor apja, Festetics 
Pál kamarai alelnök akaratával szembeszegülve le-
mondott a horvát királyi tanácsnál Zágrábban vi-
selt posztjáról és csatlakozott Nádasdy Ferenc gróf 
huszárezredéhez (1778. júl. 27.). Ez a két könyv-
jegyzék összesen 388 tételt tartalmaz. A fiatal gróf 
utasítása nyomán 1778. május 15. után került sor 
a két katalógus összeállítására. A kölcsönzési jegy-
zék szerint összesen huszonhét szerző munkáját 
tartalmazta. A köteteket méretük (octavo, quarto, 
duodecimo, folio), továbbá nyelv (gallica, anglica, 
germanica, italica, hungarica), valamint tematika 
(historia, lingua, philosophia, politica, militaria, 
poetica, belles lettres) szerint csoportosították.

Könyvgyűjteményében az ókori szerzők mel-
lett a felvilágosodást meghatározó személyiségek 
művei is jelentős számban képviseltették magu-
kat, így például Descartes, Newton, Locke, Wolff, 
Montesquei, Rousseau, Voltaire és Hume. Korábbi 
tanulóévek és a bécsi szellemi közeg hatása is meg-
figyelhető a könyvtárról az 1778-ban összeállított 
katalógusban. Erre vall mindenekelőtt az, hogy két 
egykori tanára Martini és Sonnenfels12 több művé-
vel is rendelkezett. Karl Anton Martini jogfilozófiai 
tankönyvei a klasszikus természetjogi gondolkodók 
meghatározó szerepére engednek következtetni, s 
ily módon Festetics világlátására is befolyással vol-
tak a Martini hivatkozásaiban előforduló szerzők, 
így Grotius, Hobbes, Wolff, Thomasius, Pufendorf 
és követőik munkássága.

Joseph Sonnenfels, Mária Terézia felvilágosult 

A Festetics kastély bejáratat

Festetics György

Nádasdy huszárezred címere

Nádasdy-vár , Sárvár

Magyar testőr díszöltözetben 

a XVIII. században
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abszolutista rendszerének kulcsfigurája filozófi-
ai, pénzügyi, közgazdasági művek sorával képvi-
seltette magát Festetics könyvtárában. Az előítélet 
nélküli ember című műve mellett külön figyelmet 
érdemel A haza szeretetéről című írása, melyet a 
theresianumi tanár Mária Terézia királynőnek 
ajánlott. 1781. február 21-én Széchényihez inté-
zett levelében könyvtárának sorsáról azt írja, hogy 
noha még csak kezdetei vannak birtokában egy na-
gyon vegyes irányú könyvtárnak, amely „arra van 
szánva, hogy hazafiakat képezzen”, még ezt is csak 
kevéssé használhatja, mert „bolyongó sorsa nem ülő 
tudóssá, hanem vándorló tatárrá” alakította át. Ennek 
elpanaszolása után jelzi Széchényinek, hogy két 
láda könyvet és valamennyi kéziratát fogja gond-
jaira bízni a katalógussal együtt. Levelének befe-
jezése szinte látnoki tehetségéről tesz tanúságot, 
amennyiben ezt mondja: 

„Te bizonyára jól belátod, hogy ezeknek nem vehetem 
hasznát, de téged a természet, a gondviselés és nemes 
gondolkodásmódod abba a helyzetbe juttatott, hogy egy-
koron sok szorongatott emberrel jót tehetsz és szegény 
elhagyott hazánk mindig őszinte és becsületes gondolkodó 
barátot fog benned találni”.13

Időközben apja nyomatékos kérésére érdekhá-
zasságot kötött Sallér Judittal, akire háromszázezer 
forint örökség várt. Ezzel a lépéssel olyan családdal 
került rokonságba, amelynek feje a leg jobb gazdák 
közé tartozott. A házasság azonban nem sikerült, 
ezért a békés válást választották.

1790-ben, mint a Graeven huszárezred alezrede-
se több társával együtt beadványban kérte a pozso-

nyi országgyűléstől, hogy a magyar tisztek vezetése 
alatt, békeidőben az országban való állomásoztatás; 
a vezényleti nyelv magyar legyen; valamint a testi 
fenyítés eltörlését indítványozta. Emiatt letartóz-
tatták, II. Lipót az udvar ellenségei közé számította 
és büntetésül Belgiumba helyezte át. György ennek 
hatására 1791-ben lemondott tiszti rangjáról, elkö-
szönt a katonai pályától és Keszthelyre vonult visz-
sza. Zala vármegyében vitt ellenzéki szerepe miatt 
I. Ferenc megfosztotta kamarási rangjától is, és ki-
tiltotta az udvarból.

Ezek után keszthelyi birtokára visszavonulva 
gazdálkodott, és nagyarányú kulturális tevékeny-
ségbe kezdett. 

Berzsenyi Dániel így méltatta az önzetlen 
mecénást:

Gróf Festetics Györgyhöz

Festetics! boldog, kit az ég kegyelme 
Anyja méhében kijegyez magának, 

S a szerencsének ragyogó ölében 
                    Rengeti a sors. 

S aki jóltévő kezeit kinyújtván, 
Mint egy istenség, valamerre fordul, 

Hinti áldását, s kebelében érzi 
                    Tettei bérét. 

Akkor írigylem fejedelmi kincsed, 
Amidőn áldó kezeid kiszórják, 

Akkor, oh, akkor vetekedve törnék 
                    Véled az égre. 

Berzsenyi Dániel

A Helikon emlékmű, KeszthelyII. Lipót

A könyvtár

Keszthely címere

Kocsimúzeum a kastély területén
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Mint te, olly gazdag vagyok én magamnak, 
S mint te, oly forrón szeretem hazámat, 

Ámde nincs kincsem, s csak ezen betűkben 
                    Ömledez a szív. 

„Midőn egy olyan ember, kinek jövedelme 3 millió 
körül van, egy ilyen ünnepre 30 000 frt-t költ, az sem-
mi, de nem semmi az, midőn az ősz Festetics a szegény 
Berzsenyinek az utcára kalap nélkül eléje szalad. Oly 
népnél, ahol a nyelvet és a poétát lenézik, Festetics 
nagy ember, vagy ami még több, jó ember.”14

Számos közhasznú intézményt alapított. Töb-
bek között Nagyváthy János, neves szakíró taná-
csára és Tessedik Sámuel, evangélikus lelkész véle-
ménye alapján megalapította a Georgikont, vagyis 
az „Oeconomicale Institutum”-ot, mely 1797. július 
1-jén nyitotta meg kapuit. A georgikon ógörög 
szó eredeti jelentése: a földművelésről szóló tan-
költemény; a leghíresebb Vergilius Georgicája. A 
keszthelyi Georgikon neve ezen túl az alapító ke-
resztnevére is utal. 

Az iskola kezdetben látszólag magánintéz-
ményként működött, de valójában a hazai felsőfo-
kú mezőgazdasági szakemberképzést szolgálta. A 
Magyar Hírmondó 1798-ból származó cikke szerint 
pedig, jóllehet „ a Georgikon főleg a gróf tisztjeinek 
képzésére alakult, de mások is bemehetnek oda.”

Festetics gróf sokat áldozott iskolájára, tanul-
mányi ösztöndíjfelhívást jelentetett meg azok szá-
mára is, akik nem birtokain kívántak elhelyezked-
ni. A legkiválóbb diákokat Georgikon éremmel 

tüntették ki. Mintagazdaságként arra törekedtek, 
hogy a gyakorlatban is be tudják mutatni a nö-
vénytermesztés, állattenyésztés különböző ágaza-
tait. Az oktatás magyar és részben német nyelven 
történt.

Továbbfejlesztette a keszthelyi gimnáziumot, 
új protestáns gimnáziumot létesített Csurgón 
1792-ben, ahol Csokonai Vitéz Mihály is tanított. 
Festeticset köszöntő versében a költő új Helikon 
eljövetelét remélte.

Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 
oskoláról Somogyban

Óh, szomorú sorsa 
     Egy szép megyének! 
     Hol a magyar lelkek 
     Megvetve heverének. 

     Óh, nem fáj-é a szíve 
     Minden magyarnak, 

     Hogy a magyar fiakkal 
     Gondolni nem akarnak? 

     De tán jő 
     Oly idő, 

     Melyben nékünk 
     A vidékünk 

     Új Hélikon lesz.

A kultúrának anyagi támogatója, mecénása 
volt. A korabeli újságok15 számtalan híradásban 
számoltak be a különféle kulturális intézmények-
nek juttatott jelentős adományairól.

Az alapító Festetics György szobra

A Georgikon Növényvédelmi Intézete

Tessedik Sámuel

Csokonai Gimnázium, Csurgó

Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai szobra, Debrecen
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A jeles mecénás nagyszabású irodalmi ünnepsé-
geket rendezett Helikon ünnepségek néven. Az első 
előadás 1817-ben, látszólag az uralkodó születés-
napjára tartott ünnepély volt, a diákif júság szerep-
lésével. Az ünnepi napokra korának számottevő 
íróit, költőit hívta meg, többek között jelen volt 
Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, Pálóczi Hor-
váth Ádám, Dukai Takács Judit, hogy csak a leg-
nevesebb résztvevőket említsük, akik felolvasták 
műveiket.

Mindent elkövetett, hogy keszthelyi kastélya kis 
magyar Weimarrá váljon. Őseitől örökölt könyv-
tárát, melyet számottevően apja Festetics Pál ala-
pított, továbbfejlesztette. Ehhez sógora, Széchényi 
Ferenc véleményét is kikérte. A könyveknek kü-
lönálló épületszárnyat építtetett Andreas Fischer 
építész, a bécsi akadémiai tanár közreműködésével.  
Ez a kastély külső képének kialakítására vonatkoz-
hatott, mivel ekkorra már nagyrészt megtörtént az 
építkezés. Fischer készített is két tervet, de ezek 
nem tetszettek Festeticsnek, inkább megmaradt az 
uradalmi építész Rantz János György terveinél, 
amelyek az építtető elgondolásait valósították meg. 
Az 1799-ben készült tervrajzok alapján feltételez-
hető, hogy most valóban felépült a sokat vitatott 
északi szárny. Az udvari homlokzat rajza metszet-
ben ábrázolja mind a két szárnyat. A nagykönyv-
tár 1799−1801 között épült a kastélyhoz, melyet a 
weimari udvari könyvtár stílusában bútoroztatott 
be. 

A gyönyörű asztalosmunkát magyar mester, 
Kerbl János készítette szlavón tölgyből. A Helikon 

Könyvtár valóságos kis empire ékszerdobozzá 
vált, mely kifogástalan ízlésről, páratlan kézműves 
csapatmunkáról tanúskodik. A könyvtár téglalap 
alakú, amelyet rövidebb oldalon 2 ajtó, illetve 2 
ablak, a hosszabbik oldalon 3–3 ablak tagol. A két 
szintre osztott termet függőlegesen csigás konzolban 
végződő akantuszleveles pillérek tagolják. A 
bibliotéka falait beborítják a míves polcokra 
helyezett kötetek. A földszinten csigás fejezetű 
pilaszterek tagolják polcrendszerét. A karzat szintjére 
kecses csigalépcső vezet fel, a körbefutó mellvéd 
akantuszlevelekkel díszített. A padló kövezetét 
Bécs mellől hozatták, és a helyi Zitterbart József 
kőfaragó rakta le. Ugyanő készített kőből faragott 
ajtó– és ablakkereteket, párkányokat, kutakat. A 
jeles mester figurális díszeket, mennyezeti stukkókat 
is készített, amelyeket nyolc évtized múltán − egy 
építkezés során − sajnálatos módon levertek. A 
lakatosmunkát szintén helyi mester, Dobrolán József 
végezte. Az épület fűtésére szolgáló cserépkályhák 
zömét Pittermann József keszthelyi gelencsér rakta 
le, aki az utasításban megadott minták szerint 
dolgozott. 

A könyvtár közepén elegáns, alacsony tárlókat 
helyeztek el, amiket Bécsből hozattak. Egykor met-
szet és éremgyűjtemény kapott helyt bennük, most 
könyvek laknak itt is. A kis és a nagy glóbusz 1808-
ban Nürnbergben, az éggömb 1840-ben Párizsban 
készült, állványzatuk egykorú magyar munka. A te-
rem végén Festetics György Phoenix nevű vitorlásá-
nak terve látható 1796-ból. 

A hajó igen nagy népszerűségnek örvendett, 

Kisfaludy Sándor

Magyar Kurir

A glóbusz

A csigalépcső

A könyvtárterem részleteA ló idomítását szemléltető ábra az 

Oeconomia szakcsoportból, 1800 körül
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egész komoly versírói láz alakult ki körülötte, ennek 
egyik példáját olvashatjuk Batsányi János versében.

 A mindent elrontó idő hatalmának
Már egyszer a hajó is engedett:

De köz jóra termett jeles nagy Urának
Szavára még egyszer feléledt:

S bár néha e gyakran háborgó tengernek
Hullámi majd eget, majd poklot vernek,-

Megvetvén a szelek mérges ostromait,
Bátorsággal járja kiszabott uttyait.

Áldgyák Somogy s Zala megörült vidéki.
Áldom, s dicsőítem én is! S örömemet

Zengvén homlokára függesztem versemet.�

A tárlókra állított francia tűz-aranyozott bronz 
gyertyatartók, a pesti vagy bécsi aranyozott facsillár 
a könyvtári bútorzattal egy időben, empire stílus-
ban készültek. Bal oldalon, az ablakmélyedésben áll 
Festetics György fehér márvány mellszobra, ame-
lyet 1883-ban készített Stróbl Alajos szobrászmű-
vész. Itt kapott helyet Joseph Kopf és L. McDonald 
Négy évszak és Kopf Diana c. szobra. 

A könyvtár örökölt darabjai más főúri gyűjte-
ményekhez hasonlóan történelmi, bölcseleti, jogi 
és más klasszikus munkákból álltak. György gróf 
tervszerűen folytatta a jelentős könyvek beszerzé-
sét, ő gyűjtötte össze a könyvtár törzsállományának 
tekintélyes részét. Minden hozzáférhető külföldi és 
magyar folyóiratra előfizetett. Ez jelentős újdonság 
volt. Külföldi megbízottjai útján figyelemmel kí-
sérte a bécsi, párizsi és más kiadók híreit és jó előre 

gondoskodott minden jelentősebb kiadvány meg-
szerzéséről. Gyakorlatilag hetente vásárolt újabb és 
újabb műveket Bécsben és Pesten. 

A könyvbeszerzés helyzete sokat javult, amikor 
Pesten megnyitotta kapuit az első hivatásos pesti 
könyvkereskedő, Maus Gellért. A tulajdonos halála 
után, 1774-ben Weingand János Mihály és Köpff 
János György vásárolta meg az üzletet. 1792-ben 
már öt könyvkereskedő működött Pesten. Ezek 
régi (antikvár) könyveket is vettek és árusítottak.

Nagymértékben megélénkítette a könyvfor-
galmat a szerzetesrendek feloszlatása16 Mária Teré-
zia, de főként II. József idejében, mert a szerzete-
si könyvtárak könyveinek egy része is könyvárusi 
forgalomba került.

1797 folyamán gróf Festetics György „a hazai 
gazdálkodás célszerű előmozdítása” érdekében saját 
költségén Georgikon néven gazdasági iskolát ala-
pított, amely az első rendszeres felsőfokú gazdasá-
gi tanintézet volt az európai kontinensen. 1804-
ben nyílt meg a Georgikon keretén belül az ún. 
Pristaldeum, ahol jogot végzett diákok részesültek 
továbbképzésben gazdaság jogból és mezőgazdasági 
ismeretekből. 1806-ban az intézményt erdészeti és 
vadászati felső- s alsóosztályokkal, valamint föld-
mérnöki iskolával bővítették.

Festetics György, mint egykori theresianumi 
diák mezőgazdasági ismeretekre is szert tett, hiszen 
ez a tárgy is a tanterv részét képezte. A könyvtár 
gyűjteményében megtalálható a mezőgazdasági is-
meretet oktatásával kapcsolatos Tervezet, mely lé-
nyegében az iskola gyakorlati, közhasznú ismeretek 

Kopf Diana c. szobra

A Phoenix gálya terve 

A tölgyfa-lambériás díszlépcsőház

Az ebédlőfolyosóA könyvtár

VII. terem
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tanítására irányuló célkitűzéseit jellemzi, s aminek 
értelmében minden művelt nemes if júnak rendel-
keznie kellett általános termesztéstechnikai és bir-
tokigazgatási ismeretekkel. Éppen ezért nem lehe-
tett véletlen, hogy a jezsuita tanintézetek könyv-
táraihoz hasonlóan Festetics John Mills összefog-
laló angol mezőgazdasági szakkönyvét, A New and 
Complete System of Practical Husbandry német nyelvű 
kiadását szintén beszerezte.

A könyvtár kiemelten gyarapította a mezőgaz-
daságról szóló műveket magába foglaló Oeconomia 
et Technologia szakcsoportot, s ezáltal gondosko-
dott arról, hogy a Georgikon tanárainak és ta-
nulóinak minden forrás a rendelkezésükre álljon. 
Ugyan ilyen alapossággal gyűjtötte a lovakról szóló 
könyvek minden fontos darabját is: mindaz, amire 
a „reformgrófnak” a fenékpusztai ménes eredményes 
működtetése végett szüksége volt. 

Leszármazottai versenyistállóvá − tehát a főúri 
fényűzés részévé − tették a ménest. A könyvtár 
idevágó anyagát is ilyen értelemben egészítették 
ki: híres versenylovak, vadászatok, lovasbemutatók 
képeivel, értékes díjakkal, de a gyűjteményt a ké-
sőbbiekben egyre inkább elzárták a közönség, az 
olvasók elől.

Festetics György a legfontosabbnak ítélt köny-
veket két példányban is beszereztette, s mindez azt 
mutatja, hogy ő már túllépett a zárt főúri könyv-
tár ideálján. E nagyarányú gyarapítás eredménye, 
hogy a könyvtári állomány az ő idejében közel 
megötszöröződött, 5–6 ezer egységről mintegy 25 
ezer egységre nőtt. A könyvtár értékét az olvasók 

szellemi gyarapításában látta. A növekvő használat 
miatt 1808-ban már szigorítani kellett a könyvtár-
használat rendjét. 

Nagy gondot fordított a könyvtárban folyó 
munkára is. 1808-ból való magyar nyelvű könyv-
tárosi utasítása sokoldalú könyvtári tájékozottság-
ról és érdeklődésről tanúskodik. Ebben az évben 
jelentette meg az Instrukciókat

 „…mely a bibliotekáriusnak (könyvtárosnak) a 
könyvtár rendbeszedésében és jövendőbeli könyvek mani-
pulációjában (kezelésében) útmutatásul kiadattatik.”

Részletek az Instrukcióból:

„1. A bibliotekáriusnak a könyvtárban, az ide mellé-
kelt tabellák szerint, két diáriumot fog vezetni

2. Semminemű szín alatt komissió nélkül, avagy a 
direkciónak különös determinációján kívül, annyival in-
kább az ellen, a bibliotekáriusnak vagy könyvet, vagy 
akármit egyebet kiadni szabad nem lészen.

5. A tárgyaknak felosztása a könyvtárban tizenki-
lenc materiákra defigáltatik [szakokra határoztatik], 
mely tizenkilenc materiákból itten in extractu [kivona-
tosan] 16 útmutatásul kiadatik, hogy aszerint könyvek 
elenchusokra felosztassanak.

6. Ezen 16 tárgyakon kívül még három felosztások 
lesznek úgymint: magyarországi históriát, geográfiát és 

A tükörterem

A könyvtár belső tere

A georgikoni tangazdaság épületeinek 

alaprajza a vele szemben kialakított erdei 

fás kert tervével, 1807

Festetics Tasziló lovasportréja

A fenékpusztai ménes

A kis könyvtár
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diplomatikát [oklevéltant],magyarországi törvényt, törvé-
nyes dolgokat, politikát és statisztikát, és magyarországi 
litteratúrát elegyes részét tárgyazó könyvek

11. Minthogy a Georgikon-béli professzoroknál leg-
több könyv szokott kinn heverni, hogy tehát az ilyes 
könyvek sok időkig a professzroknál ne rongáltassanak, 
az esztendei prelekcióknak [ főleadásoknak] végével, ti. 
szeptember holnapnak elején minden azon könyveket, 
melyeket esztendő által a könyvtárbul fent írt mód sze-
rint kivettek, vissza kell szedni, nem különben másoknál 
is, leg feljebb három holnapnál tovább semmiféle könyv 
hagyattasson, hanem eltelvén a három hónapok, hogy a 
dolog feledékenységbe ne menjen, a visszaadás sürgettes-
sen és eszközöltessen.

Ezen fent előadott 15 pontokban foglalt rendszabáso-
kat tehát a bibliotekáriusnak időrül időre és pontrul pont-
ra megtartani, s a könyvtárnak manipulációját serényen 
folytatni köteles lészen.

   
Költ Keszthelyen, júliusnak 20-kán, 1808-dik esz-

tendőben.
Gróf Festetics György”17
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Történelem 37 6 17 2

Politika 26 15 3 8 1

Jog 6 3 16 1

Hadtudomány 14 2 2

Filozófia 25 25 2 4 1 1

Természettudomány 5 11 1 12

Irodalom 10 20 12 5 6 1 5

Nyelv 5 8 3 5 2 2 1 1

Vallásos 3 1 3 1 1

Gazdaság 11 14 1

Képzőművészet 6

Utóda, László idejében a könyvtár életére a 
méréskelt fejlődés a jellemző. Inkább a megőrzés-
re, mint a gyarapításra fordított nagyobb gondot. 
A megőrzés érdekében Festetics László a könyvtár 
használatát fokozatosan korlátozta. Kárpótlásul négy 
vármegye számára alapított nyilvános közkönyvtá-
rat, és hatalmas összegeket áldozott a művelődésügy 
fejlesztésére.18 Bővítette a Georgikont és elrendelte, 
hogy ott a tanítási nyelv magyar legyen.

A saját és a Georgikon könyvtára számára tovább-
ra is apja által kialakított ügynöki hálózata útján szer-
zi be a könyvek többségét, de szívesen veszi a szerzők 
közvetlen ajándékát is. E könyvbeszerzés még akkor 
sem szűnik meg, amikor élete vége felé romló anya-
gi helyzete miatt kénytelen zárgondnokságot kérni 
maga ellen.

Jelentős változás, fejlődés akkor kezdődött a 
könyvtár életében amikor (1883-tól) II. Tasziló lett 
a hitbizomány ura. Diplomataként közeli kapcsolat-
ba került az angol királyi házzal. Mary Hamiltonnal 
kötött házassága után vette át a hitbizományt, amely-
nek minden részét, így a könyvtárat is fejlesztette. 
A könyvtárosok legérdemesebbike, Párkányi József, 
aki 1887–1890 között korszerű katalógust készített, 
egyébként hagyományos módon, tárgykörök szerint 
fölállított törzsanyagról, amely Tasziló feleségének, az 
angol királyi családból származó Hamilton Máriának 
főként angol és nyugat–európai munkákat tartalmazó 
gyűjteményeivel szerencsés módon egészült ki. 

Rendkívüli adománya 1908-ban az a 20 000 ka-
tasztrális hold, amelyet négyezer családnak parcellá-
zott fel, hogy visszatartsa őket a kivándorlástól.

Mary Hamilton

Festetics László

A Festetics-család címere Festetics György magánkönyvtárában 

feltüntetett művek nyelvek és téma szerinti 

megoszlásban

Festetics György névjegye
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Hercegi rangra 1911-ben I. Ferenc József emelte. 
II. Tasziló 1933-ban halt meg. Főbb kitüntetései: 
Aranygyapjas-rend, a Magyar Vöröskereszt-rend, 
az osztrák Lipót-rend, az angol Viktória-rend.

Festetics Tasziló halála után, 1933-ban fia 
György örökölte a hitbizományt. 1936-tól Klempa 
Károlyt19 alkalmazta könyvtárosként, aki a 40-es 
évek elején cikkeiben tudósított a könyvtárról és ta-
nulmányokat írt annak értékeiről. Festetics György 
a nagy könyvtárterem mellett 1938-ban, egy ki-
sebb könyvtártermet is berendezett. Itt helyezték 
el a mezőgazdasági szakirodalom anyagát; közte a 
Georgikon egykori kézikönyveit.

A II. világháborút közvetlenül megelőző idő-
szakban az állomány kb. 50 ezer kötet volt, amit 
26 szakcsoportba soroltak. 29 062 önálló mű, 3 860 
kötet folyóirat, kb. 2 000 zenemű, 609 db térkép 
− köztük kézi festésűek a XVII. század elejéről − 
4 470 metszet mellett 1 456 kézirat és 48 ősnyom-
tatvány volt. A háborúk nem tettek nagyobb kárt 
a könyvtárban. Egy ideig kölcsönkönyvtárként 
működött, majd ismét zárttá lett, hogy a pótolha-
tatlan műveket megőrizhessék.

A hitbizomány államosítása után a könyvtár, 
ugyancsak műemlékként 1948-ban állami tulajdon-
ba, az Országos Széchényi Könyvtár felügyelete alá 
került, s lassanként kibővült az egykori környeze-
tének hangulatát idéző kastélymúzeummal. Ekkor 
kapta a Festetics György által rendezett keszthelyi 
irodalmi ünnepségek emlékére a „Helikon” elneve-
zést. Ezt követően, mint műemlék könyvtár meg-
nyílt az érdeklődők és kutatók előtt.

Jelenleg a 36 szakcsoportba osztott könyv- és 
folyóirat – állomány nagysága meghaladja a 86 000 
kötetet, a kéziratok száma 119, az ősnyomtatvány-
oké 4 db. A könyvek között sok régi, értékes mun-
ka is található, több olyan, amelyből szerte a vilá-
gon is csak egy-egy példányt tartanak számon.

A gyűjtemény jelentős szerepet tölt be a régeb-
bi irodalmi emlékeink megőrzésében. A Kinizsi 
Pálné számára 1491 táján magyar nyelven írt ima-
könyve az ún. Festetics-kódex például egyike a 
legszebb hazai kéziratos könyveknek. Ennek elle-
nére a könyvtár mégis idegenforgalmi-, közműve-
lődési célokat szolgál, ezért is rendeznek a kastély 
dísztermében hangversenyeket, és a kongresszusok 
mellett időszaki kiállításokat.

Az Aranygyapjas-rend

A keszthelyi Festetics-kastély 

vörös szalonja, XVIII. század

A tükörterem

XV. terem Az egykori ebédlő
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Pálos rend

A pálos rendet (Boldog) Özséb (1270), az esztergomi 
kanonokból lett remete alapította, aki összegyűjtötte 
a Pilisben élő remetéket, és a mai Klastrompuszta 
helyén felépítette a Szent Kereszt monostort. Varsányi 
István pálos atya tizennégy soros hexameterben 
énekelte meg az alapítót, akire a környék remetéi 
mint vezetőjükre tekintettek. 

„Vir sacer hanc heremita Eusebius atque sacerdos
Sub titulo tandem Sanctae Crucus extruit aulam,

Mox ad eum fratres specubus fluxere relictis,
Caeperuntque simul claustralem ducere vitam.

Itt a kegyes remeténk s papi férfi, Özséb alapítja
Végre a rend házát, s a keresztnek szent neve címe.

Lassan a testvérek barlang jukat elhagyogatják,
S kezdenek együtt szigorú szent zárdai életet 

élni.”20

Özséb ezután elkérte a pécsi Bertalan püspök 
által írt szerzetesi szabályzatot, melyet a Mecsekben 
lévő Szent Jakab kolostorban élő szerzetesek hasz-
náltak. 1263-ban Rómába ment a pápához, hogy 
elnyerje a jóváhagyását, s ehhez nem mástól, mint 
Aquinói Szent Tamástól kért segítséget. A rend 
1308-ben, Gentilis bíboros, pápai követ látogatása-
kor kapta meg az engedélyt, hogy véglegesen Szent 
Ágoston regulája szerint szervezze meg életét.

A végleges pápai megerősítés csak 1376-ban kö-
vetkezett be, amikor V. Orbán pápa (1362-1370) 
ratifikálta és approbálta a rendet.

Hamarosan az ország több területén felbukkan-
tak a pálos regulát követő szerzetesi közösségek.  A 
kolostorok száma 1327-ben meghaladta a félszázat. 
Az aszketikus szerzetesi élet középpontjában az 
imádság, a kétkezi munka, olvasás és az elmélkedés 
állt.

A rendi szabályok értelmében minden monos-
tornak rendelkeznie kellett jó néhány könyvvel, 
köztük a rendtörténet vagy a historia domus napra-
kész állapotú példányaival. Ez az előírás a kéziratok 
terjedését nyilván nagymértékben elősegítette. A 
pálosok általában híres könyvmásolók voltak, ezért 
a kolostorok könyvszükségleteit ki tudták elégíte-
ni. A nagyvázsonyiak közül név szerint ismerünk 
is egyet, Tetemi Pál vicariust, ki 1516 augusztus 12 
előtt a Gömöry Codex 47–58. lapját írta, de isme-
retes még Jeles Istváné és Nagy Gálé is, akik szintén 
híres könyvmásoló szerzetesek voltak. Pálos erede-
tűnek látszik a Peer-kódex, mely minden jel szerint 
egy Simon nevű világi ember imádságos könyve 
volt. Ismeretes, hogy a nagyvázsonyi kolostornak 
volt egy csepeli Simon nevű jótevője, tehát nem 
lehetetlen, hogy ez a kódex is ugyanonnan ered. A 
budaszentlőrinci Báthori László az egész bibliát le-
fordította magyarra s fordítása Mátyás király udvari 
könyvtárába került.

A pálos rend a középkor végéig megőrizte reme-
tejellegét. Ennek megfelelően többnyire a lakott te-
lepülésektől távol, erdős hegy- vagy dombvidéken 

Boldog Özséb

Szent Ágoston

Pálos rend címere

Remete Szent Pál ábrázolás a pálosok pécsi 

Lyceum templomában

A gellérthegyi Sziklakápolna
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létesültek monostorai. Ellentétben a domonko-
sokkal vagy a ferencesekkel a pálosoknál a magas 
szintű tudományos képzés nem volt cél. A világtól 
elzárkózó, kontemplatív életmódot folytató rend-
tagok fokozatosan kapcsolódtak be az egyház lel-
kipásztori munkájába, amelyre eredetileg a pálosok 
tevékenysége nem terjedt ki. A hangsúlyeltolódást 
jól érzékelteti IX. Bonifác pápa 1401-ben kelt bul-
lája: a pápai engedély értelmében a szerzetesek bár-
hol prédikálhatnak.

A XIV. század elején Buda szomszédságában 
emelt, Szent Lőrinc tiszteletére szentelt kolostor 
vált a rend főkolostorává. 

1309-től ott tartották az évenkénti káptalant. 
Ezen választották meg a rend vezetőjét, az általá-
nos perjelt (generalis prior), aki kinevezte helyet-
tesét és a monostorok perjeleit. 1381-ben Nagy 
Lajos király megszerezte Velencétől Remete Szent 
Pál ereklyéjét, és azt a szentlőrinci pálosoknak ado-
mányozta. Ennek köszönhetően a budaszentlőrinci 
kolostor az ország egyik leg jelentősebb zarándok-
helyévé vált. Megemlékezik erről az Érdy-kódex 
is, a Peer-kódex Pál legendája pedig ekként értesít 
az ereklyék hollétéről: 

„Ezen országban vagyon ő szent teste Budának fe-
lől egy küs mélyföldön, Szent Lőrinc klastromába, kinek 
testét foglalták aranyban és ezüstben, kit tisztelnek és 
gyakorta látogatnak püspökök és jobbágyok, papok, diá-
kok és közönséges népek.” 

Mátyás király is gyakran látogatott el a szerze-

tesekhez, s dicsérte a remete fráterek kemény pe-
nitenciáját. Itt kapott helyet a szerzetesrend könyv-
tára is.

Magyarország területén a közkedvelt pálosok-
nak az 1520-as években több mint hatvan kolosto-
ruk volt. Kis- és középnemesek, főpapok és főurak 
mellett uralkodóink is támogatták a rendet, amely 
a középkor folyamán az ország határain túl is gyö-
keret vert, így német területen, Lengyelországban, 
Portugáliában, Spanyolországban és Itáliában.

A pálos rend virágzásának a török pusztítás ve-
tett végett. A török ellen a pálosok is fegyvert ra-
gadtak. 1600 körül magyar földön mindössze hat 
kolostoruk maradt.

1786-ban II. József 37 magyar pálos kolostort 
szüntetett meg. Az utolsó pálos szerzetes, Kristóffy 
Gáspár 1845-ben hunyt el. Több sikertelen próbál-
kozás után lengyel segítséggel 1934-ben a gellért-
hegyi kolostorban és sziklakápolnában, 1935-ben 
Pécsett, 1940-ben Pálosszentkúton, 1944-ben az 
ősi pálos remetevidéken, a mecseki Szent Jakab-
hegyen kezdtek el újra közösségi életet, és folytat-
ták 700 éve megkezdett áldásos istenszolgálatukat. 
„Fehér Barát” címmel folyóiratot adtak ki.

1989-es adatok szerint a pálos rend 24 házában 
353 szerzetes él. Központi kolostoruk most lengyel 
földön, található.

A pálosok középkori történetírójának Gyöngyösi 
Gergelyt, volt általános perjelt tekintjük (1472-leg-
később 1532), aki 1520 és 1522 között rendfőnök 
volt. A Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti Pauli 
primi eremitae, vagyis Az első remete Szent Pál rendjén 

A budaszentlőrinci kolostor romjai

IX. Bonifác pápa

A czestochowai pálos kegytemplom

Remete Szent Pál ereklyéi 

behozatalának leírása az 

Érdy-kódexben

Pálos kolostor romjai 

Esztergom-Pilisszentléleken

Fekete Madonna
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lévő remete testvérek élete21 című munka megírásához 
felhasználta elődei adatgyűjtését, ugyanakkor maga 
is végzett forráskutatást: magyarországi, szlavóniai 
és osztrák kolostorok oklevéltárait aknázta ki. 

„49. fejezet

„Fráter Mihály, a szent teológia professzora, kivá-
ló tudós, rendünk, Remete Szent Pál rendjének és ládi 
Cudar Jakabnak költségén Párizsban végezte tanulmá-
nyait, Nyolc évi tanulás után hazatért Magyarországra 
és Budaszentlőrinc híres kolostorát választotta lakóhelyül 
magának. De nem azt művelte ott, amit szerzeteshez 
méltó, mert bizalmas barátja lett sok világi úrnak, sőt 
még Mátyás király figyelmét is magára vonta. Mindig 
hajlandó volt elhagyni a kolostort, hogy kívüle keresse 
vigasztalását, de rest volt visszatérni a szerzetesi közös-
ségbe. A lakomákon roppant vidám volt, de ha böjtölni 
kellett, szomorú lett. Rekedt volt, ha imádkozni kellett, 
de harsogott, ha vitatkozott. Süket volt, ha engedelmes-
kedni kellett és megbénult, ha munkára került a sor. A 
szent ájtatosság megszentelt óráit vagy teljesen elhanya-
golta, vagy sétálva és meg-megszakítva hadarta el.”22

Tárgya a rend kialakulása és elterjedése a rend 
legfőbb vezetőinek hivatali ideje szerinti csoporto-
sításban, valamint a rend élete szempontjából fon-
tos események számbavétele. Az ő munkái tették ki 
a budaszentlőrinci kolostor könyvtár állományának 
legnagyobb részét. Gyöngyösi följegyezte, hogy 
mikor 1526-ban a törökök elpusztították a kolos-
tort, 1 000 forint értékű könyv veszett oda.

Nagyvázsonyi pálos kolostor

A későgótikus udvari formakincset közvetítő, 
Mátyás-kori rendi építőtevékenység legnagyobb 
emlékcsoportja Nagyvázsony környezetében ala-
kult ki. Az itt létrejött pálos műhelyek a hazai ké-
ső–gótika élvonalába tartoztak. A vázsonyi műhely 
megoldásai széles körben terjedtek el a veszprémi 
egyházmegye területén. 

A nagyvázsonyi pálosok nagyszerű kolostorát 
1480 körül egy korábbi templom helyén Magyar 
Balázs és Kinizsi Pál, Mátyás király egyik leg je-
lentősebb hadvezére alapította Szent Mihály tiszte-
letére, családi temetkezőhelyül. Ki már kezdetben 
is, utóbb is nagy birtokokkal gazdagította a rendet. 
Kinizsi hozzátartozói is kiválóan bőkezűek voltak 
e kolostor iránt; így apja, Magyar Balázs és az ala-
pító, Kinizsi Pál elhunyta után özvegye, Magyar 
Benigna is többször gazdag birtokokkal ajándékoz-
ta meg az általuk annyira kedvelt vázsonyi pálos 
szerzeteseket. Az építési munkálatok 1483-ra feje-
ződtek be. A kolostor első lakói Tálodról települtek 
át ide. 

Az alapító Kinizsi Pál síremlékét a templom 
szentélyterében helyezték el. A XVIII. század 
elején kincskeresők dúlták fel a sírját. Sodronyos 
páncélinge, sisakja, pallosa sok hányattatás után a 
Nemzeti Múzeumba került. Sírkövének töredé-
kei sok viszontagság után 1957-ben visszakerült 
Nagyvázsonyba, a vár kápolnájába, Csontjai jel-
telen sírban nyugosznak a plébániatemplom mel-
lett. A templomot 1543-ban hagyták el a szer-

Jakab-hegyi pálos kolostorrom Nagyvázsonyi pálos kolostorrom

Kinizsi Pál síremléke

A márianosztrai pálosok 

temploma
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zetesek. 1552-ben a helybéli földesurak felrob-
bantották az épületeket amiatt, hogy ne szolgál-
hassanak hadi építményként a török harcokban.  
Temploma, melynek északi fala ma is csaknem 
párkánymagasságig áll, egyhajós elrendezésű volt, 
sokszögzáródású szentéllyel. A templomot, csillag-
formát mutató hálóboltozattal fedték. A templom 
épületéhez északról, csaknem azonos szélességben 
csatlakozó kolostorszárny szabályos kerengő köré 
szerveződött, melynek keleti oldalán az apszissal 
kiemelt rendfőnöki kápolna állt. Mellette, a temp-
lom felőli oldalon feltehetően, a szintén apszidiális 
bővületű, egyenes záródású sekrestye lehetett. Az 
együttes feltárt és konzervált látványos romjai a 
községi temető mellett állnak.

Kinizsi Pálné Magyar Benigna

Magyar Benigna Mátyás egyik hadvezérének, 
Magyar Balázsnak második házasságából született. 
A Hunyadiak familiárisa vitézségének és a család 
iránt tanúsított hűségének köszönhette felemel-
kedését: elnyerte az erdélyi vajda címet, valamint 
Horvátország és Dalmácia báni méltóságát. Kini-
zsi Pál, aki szintén hadvezérként futott be ragyo-
gó karriert és vált nagybirtokossá, Magyar Balázs 
mostohafia volt. A két hadvezér kölcsönös örökö-
södési szerződést kötött egymással, amelynek kere-
tében Magyar Balázs fiává fogadta Kinizsit. 

A törökverő hős 1490 körül vette feleségül 
Magyar Benignát, aki ekkor 14–16 éves lehetett. 

1492-ben a súlyos betegségben szenvedő főúr vég-
rendeletet készített, amelyben feleségét tette meg 
örökösének, így akarván nyugodt életet biztosítani 
a számára. Kinizsi az általa alapított vázsonyi ko-
lostor fennmaradását gazdag adományokkal biz-
tosította. Valószínűleg az alapító iránt érzett hála 
késztette a pálos szerzeteseket arra, hogy felesége, 
Benigna számára összeállítsák a ma Festetics–kó-
dexnek nevezett imádságoskönyvet, amely a „Pál 
uram” gyógyulását kérő imát is tartalmazza. 

Kinizsi 1494. november 29-én bekövetkezett 
halála után felesége, Magyar Benigna dúsgazdag 
özveggyé vált: férje javai mellett örökölte apja jó-
szágait is, így birtokai több megyében terültek el. 

Benigna asszony Kinizsi halála után még kétszer 
ment férjhez. 1495-ben már Kamicsáczi Márk ki-
rályi udvarnok felesége.

Kamicsáczi szerencsés házasságának köszönhe-
tően rövid időn belül budai királyi várnagy lett. 
Miután 1505-ben részt vett a rákosi országgyűlés 
által az idegen trónkövetelők ellen hozott törvény 
megalkotásában, II. Ulászló Dalmácia, Horvátor-
szág és Tótország báni méltóságára emelte. Magyar 
Benigna Kamicsáczi 1508 körül bekövetkezett ha-
lála után Kereky Gergelyhez ment feleségül, aki-
ről szinte semmit sem tudunk. Benigna továbbra is 
pártolta a vázsonyi pálosokat: 1511-ben két pusz-
tát adományozott nekik Veszprém megyében. Fel-
tehetőleg ezt a jótéteményt akarták meghálálni a 
kolostor lakói azzal az 1513-ban egybeszerkesztett 
imádságoskönyvvel, amelyet ma Czech-kódexnek 
nevezünk. Talán az asszony harmadik házassá-

A visegrádi-vár A Kinizsi vár bejárata

Mátyás király II. Ulászló és gyermekei a Gersei 

Petheő család címeres levelén.
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gának problémáira utal a kódex kolofonja, amely 
néhai Kinizsi Pál feleségeként, „néhai Kenézsy Pál 
társának” nevezi meg. Kinizsi özvegye 1519-ben 
bérgyilkosokkal megölette Kereky Gergelyt, tet-
tének kiváltó okai azonban ismeretlenek. A tör-
vény fej- és jószágvesztésre ítélte. Valószínűleg 
világi és egyházi összeköttetéseinek köszönhette, 
hogy II. Lajostól kegyelmet kapott, és jószágait is 
megtarthatta. Birtokaiban így is csak néhány évig 
maradhatott meg, ugyanis Szapolyai János 1527-
ben egyik hívének, Bodó Ferencnek adományozta 
azokat. Magyar Benigna alakja ezek után eltűnik a 
szemünk elől.

Kódexek

A Zsigmond király uralkodásával kezdődő és a 
mohácsi vészig tartó időszakot a magyar nyelv 
története szempontjából ómagyar kornak nevezzük. 
Evvel a korral kezdődik a magyar nyelv történetének 
nyelvemlékes korszaka, amelynek magyar nyelvéről 
egykorú írott források, az úgynevezett nyelvemlékek 
alapján nyilatkozhatunk. 

A nyelvemlékeket jellegük szerint két nagy sza-
kaszra lehet osztani: az első szakaszt a szórvány-
emlékekre és a szövegemlékekre. A kor második 
szakaszának írásbeliségéről némi általánosítással 
elmondható, hogy a kódex méretű magyar nyelvű 
szövegek jellemzik, így aligha véletlen, hogy a kort 
a kódexek korának szokás nevezni. Természete-
sen az Árpád-korból is ismeretesek kisebb magyar 
nyelvű szövegek. A XIV. század közepéről való 
másolatban ránk maradt, de minden valószínűség 
szerint – régies nyelve és helyesírása alapján – en-
nél régibb keltezésű a Königsbergi Töredék és Szalag-
jai23 egy hosszabb magyar nyelvű írás fennmaradt 
részletei, de egy még nem teljesen magyar nyelvű 
kódexből valók. 

A Töredék kilencsoros Mária anyaságát dicsőítő 
középkori mariale műfajhoz tartozik, a Szalagok ti-
zenhét egész és harmincnégy fél sora pedig vallási 
történeteket tartalmaz, amely az angyali üdvözletet 
is magukban foglalják.

A XV. században a feudális elnyomás ellen az 
elnyomott és kizsákmányolt paraszti tömegekben 

Kódex-díszítés Zsigmond 
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Európa–szerte mozgalmak indultak meg. Ezek a 
forradalmi megmozdulások főként az egyház, mint 
az egyik leghatalmasabb földesúr ellen irányultak. 
Szembefordultak az egyházi renddel, az általá-
nos papság elvét hirdették, ideológiájukban vissza 
akartak térni az apostoli kereszténységhez, mely-
nek iránytűje az evangélium. 

A vallásújító mozgalmak már a XII. század vé-
gén és a XIII. század elején megindultak. Igazi 
forradalmiságukban azonban hozzánk csak a XV. 
század első felében értek el, mikor – különösen a 
Délvidéken – egymás után lépnek fel a különféle 
szekták: katharok, valdensek, albingensek stb. A 
hivatalos egyház e mozgalmak egy részét az erő-
szak erejével nyomta el, más részét viszont ügyes 
taktikával a saját szolgálatába állította. Az eretnek-
ség visszaszorítására, valamint a humanizmus hatása 
alatt az egyház kebelében jelentkező elvilágiasodás 
meggátlására irányuló törekvés hozta létre a XV. 
század második felében a szerzetesi reformokat. 
Hozzájárult ehhez a nyomtatott latin nyelvű val-
lásos irodalom elterjedése, a papság, különöskép-
pen a szerzetesek szélesebb rétegeihez való eljutása. 
Megjelent a nem latin iskolázottságú olvasóréteg, 
melynek következtében a magyar nyelvű írásbeli-
ség hirtelen magasra tört, ugyanakkor virágzásnak 
indult a magyar nyelvű vallásos irodalom is, azon-
ban ez nem volt egységes.

A magyar irodalmi nyelv még nem alakult ki; 
minden kódexíró, illetőleg másoló a maga nyelv-
járásában írta meg munkáját. Ez a korszak fontos 
szakasz a magyar irodalmi nyelv kialakulásának 

történetében, mert az egyre növekvő írásbeliség; az 
egyre gyarapodó fordító, szövegmásoló és –olvasó 
tevékenység a magyar fogalmazó- és stíluskészség 
gyors erősödésének és egyes helyesírási szokások 
szélesebb körben való elterjedésének megindítója 
lett.

Pontosan körülhatárolható az a réteg, mely la-
tinul nem tudó apácákból, férfikolostorokban élő 
laikus testvérekből és szerzetesekből állt. Kódexe-
ink jelentős része apácakolostorok tagjai: benignák, 
klarisszák, domonkos rendiek számára íródott A 
könyv ebben az időszakban kizárólagosan a vallásos 
elmélyülést s a lelki épülést szolgálta. 

A nyelvemlék-kódexek ájtatossági szövegei ki-
vétel nélkül fordítások. A fordítások forrásai általá-
ban nyomtatott könyvek, a középkor legnépszerűbb 
művei voltak. Az egyes kódexek tartalmát azonban 
az olvasó-, használói igény szabta meg. Ezt az igényt 
azonban a rendek megreformálói ébresztették a 
gondozásukra bízott lelkekben. Mindenekelőtt a 
rendezett kolostori életvitelhez nélkülözhetetlen 
regulákat, rendi konstitúciókat, s az ideális szerze-
tesi életre nevelő traktátusokat adtak állandó kö-
zös olvasmányként az apácák kezébe. A domonkos 
sororok számára Váci Pál említett regulafordítása 
mellett lefordították még a Szent Jeromosnak tu-
lajdonított Regula monacharumot (Virginia-kódex, 
XV. század eleje) és a XIII. századi domonkos no-
víciusmester, Augsburgi Dávid Formula novitiorumát 
(Horváth-kódex). Ugyancsak ide tartozik az a nagy 
becsben tartott latin nyelvű nyomtatvány, mely-
be Ráskai Lea az említett formulát bejegyezte. 

Püspöki jelvények a XV. század elejéről

Iniciálé a Képes krónikából

Heltai Gáspár Krónikájának 

címlapja

Szent Jeromos Domenico 

Ghirlandaio festményén

Margitszigeti kolostor, 1542
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Vincentius Bandellus, az 1501-ben megválasztott 
generális 1505-ben Milánóban megjelent kiadvá-
nya ez, mely az ágostoni regula mellett tartalmazza 
a rend konstitúcióit és privilégiumait, s a pápáknak 
a domonkosokra vonatkozó határozatait. Ez volt az 
alap, a napi gyakorlatban azonban a magyar nyelvű 
fordítások éltek. 

Ráskai Lea nem egyszerű másoló, gyakran fűz 
megjegyzéseket az előtte fekvő szöveghez, zára-
dékaiban pedig utal az adott évben történt helyi 
vagy országos eseményekre. Ugyancsak ő lehetett 
a kolostor könyvtárosa is, akit a kolostor főnökasz-
szonya, Bocskai Ilona a kódexmásoláson túl egyéb 
írásos teendőkkel is megbízott. Vele íratott magyar 
nyelvű levelet bátyjának, Bocskai Istvánnak, hogy 
ne zaklassa a kolostor jobbágyait, s vele jegyezte-
tett be a kolostor egyetlen fennmaradt nyomtatott 
könyvének (B.H. 1587) hátsó kötéstáblájára egy la-
tin formulát, mellyel valakit helyettes főnöknővé 
fogad, Ilona olvasni bizonyára tudott, de írni nem. 

A fordítók jó része egyszerű szerzetes, szemé-
lyükről keveset tudunk. Ezek a fordítások gyakran 
eltérnek egymástól, de olykor merítenek is egy-
másból. Főleg a kedvelt idézetek, gyakran használt 
zsoltárversek találhatók meg ugyanabban a formá-
ban, hasonló vagy ugyanolyan szavakkal, mondat-
szerkezettel. A későbbi fordítások egyre szebbek és 
tökéletesebbek lettek: felhasználva a régi jó darabo-
kat, módosítva a kevésbé jobbakat. A fordítók nem 
erőltetik mindenképpen a latin szó igazi magyar 
értelmét, gyakran megfelelnek a rokon értelmű 
szavak is, ezzel még hatásosabbá teszik a verseket. 

Legtöbbjük díszítetlen megjelenésű, olcsó pa-
pírra készült darab, kivétel a Festetics-kódex, me-
lyet a pálosok Kinizsiné Magyar Benigna számára 
készítettek, valamint a Nádor-, a Lobkowitz- és 
a Jordánszky-kódex. Fontos még a gyönyörű ma-
gyarságú és igen szép írású XV. századi Guary-
kódex, mely az 1492 körüli időben íródott, és szin-
tén vallásos elmélkedéseket tartalmaz. A kicsiny 
Birk-kódexnek 1474-ből az a nevezetessége, hogy 
törlésekkel, javításokkal tarkított fogalmazvány, és 
szerzője is ismeretes: a váci születésű Pál munká-
ja, mely a domonkos rendi apácák szerzetesi sza-
bályzatát tartalmazza. A másik név szerint ismert 
fordító a Székelyföldről származó Nyújtódi András 
ferences fráter, aki Judit nevű apácahúga számára 
ültette át magyar nyelvre a Bibliából Judit könyvét. 
Nyújtódi a testvérének szóló meleg hangú ajánlás-
ban nevezi meg magát, a Székelyudvarhelyi-kódex 
is az ő keze írását őrzi. A Jordánszky-kódex isme-
retlen bibliafordítója szokatlanul személyes han-
got ütött meg arról panaszkodván, hogy Mózes II. 
könyvének egy részét nem érti, az V. könyv vé-
gén pedig megkönnyebbülten lélegzik fel és kéri 
az olvasókat, hogy imádkozzanak érte. Az ország 
több kolostorában voltak kódexmásoló műhelyek: 
a Margit-szigeti (akkori nevén Nyulak szigeti) do-
monkos nővéreknek, a ferenceseknek Óbudán, a 
pálosoknak pedig Nagyvázsonyban. A Ferenc-rend 
kódexeit klarissza–apácák, részben harmadrendiek, 
benignák számára készültek.

A lemásolt kódexeket az egyes másolóműhelyek 
gyakran kölcsönadták egymásnak, s ezért egy-egy 

Guary-kódex

A klarissza rend alapítója 

Simone Martini freskóján

Domonkos első ismert 

ábrázolása a bolognai Szent 

Domonkos Bazilikában

Kódex az Országos Széchényi KönyvtárbanBocskai a hajdúk között. Korabeli német

metszet (Magyar Nemzeti Múzeum)
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szövegrész több kódexben is olvasható. A nyelv eb-
ben a korban még nem volt egységes, a másolók 
általában saját nyelvjárásukban írták le az előttük 
levő szöveget. A kódexek cseréje viszont elősegí-
tette az írott nyelv egységesebbé válását. 

A világiak számára csak egy-két imádságos 
könyv készült, a másolt kódexek közül valameny-
nyi a magánáhítatot szolgálta. Az imádságok forrá-
sa gyakran a Hortulus animae (=Lélek kertecskéje), és 
Nocolaus Salisetus Antidotarius animae című nép-
szerű latin imádságoskönyve volt.

Az olvasás közös alkalmai az apácáknál sem tér-
tek el a férfikolostorokban előírtakétól. A refektó-
riumban és a káptalanteremben azonban nem lati-
nul, hanem magyarul olvasták fel a napi evangéli-
umot, hetente a regulát, s ezeken kívül szabadon 
legendákat, példákat, elmélkedéseket. A magáno-
san olvasott devóciós szövegek és imádságok ennél 
személyesebb kapcsolatot teremtettek a könyvvel. A 
magyar nyelvű fordítás-irodalomban mintegy hat-
van-hetven év alatt megérlelődött az írott irodalmi 
nyelv, és közben kialakult egy vékony, de rendszere-
sen, anyanyelvén olvasó réteg. 

Az írásba a nők is bekapcsolódtak, főként a kó-
dexmásolásba, de Ráskai Lea esetében láttuk, hogy 
alkalmilag a kolostor levelezését is bonyolította. Idé-
zett levele - bár könyvírással készült - jelzi, hogy az 
anyanyelvű íráshasználat minden helyzetben termé-
szetes számára. Az 1526-ig fennmaradt 20 magyar 
nyelvű misszilis levélből hármat apácák írtak.

A kódexek korának végére a magyar nyelvi 
műveltség már olyan fokot ért el, hogy – a hazai 

Müncheni-kódex

Érdy-kódex

könyvnyomtatás megindulásával egyidőben – meg-
kezdődhetett magyar irodalmi nyelv kialakulásá-
nak lassú, három évszázadra is elnyúló folyamata.

A kódexek névadása különböző szempontok 
szerint történt.

1. Ha a kódex egy tartalmi egység, ami ritkán 
fordul elő, akkor természetesen adódik a neve: Do-
monkos-kódex, Krisztina-legenda, Margit-legen-
da.

Legtöbb kódexünk viszont vegyes tartalmú 
(imák, legendák, szentek élete, bibliai részletek 
stb.), ilyenkor az elnevezés nem a kódex szövegé-
ből származik. Ebből a további csoportok állítha-
tók össze:

2. A kódex a felfedezőjéről kapja a nevét: Czech-
kódex, Érdy-kódex, Kriza-kódex, Thewrewk-
kódex, Vitkovics-kódex.

3. A kódex a tulajdonosa, illetve ajándékozó-
ja nevét viseli: Apor-kódex, Ehrenfeld-kódex, 
Gömöry-kódex, Guary-kódex, Jordánszky-kódex, 
Kulcsár-kódex, Lányi-kódex, Lázár Zelma-kódex, 
Lobkowicz-kódex, Peer-kódex, Simor-kódex, Vir-
ginia-kódex és Winkler-kódex.

4. A kódexet a felfedezéskori lelőhelyéről ne-
vezik el: Bécsi-kódex, Debreceni-kódex, Érsekúj-
vári-kódex, Gyöngyösi-kódex, Keszthelyi-kódex, 

Jordánszky-kódex

Székely Bertalan: Szent-Margit zárdába lépMátyás király babérkoszorús portréja,

Bibliotheca Corviniana
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Müncheni-kódex, Nagyszombati-kódex, Pozso-
nyi-kódex, Székelyudvarhelyi-kódex, Tihanyi-kó-
dex, Batthyány-kódex (Gyulafehérvár, Batthyány 
Könyvtár), Festetics-kódex (Keszthely, Festetics 
Könyvtár), Teleki-kódex (Marosvásárhely, Teleki 
Téka).

5. A kódex nevezetes személyekről kapja nevét, 
tiszteletből, bár munkájuk, működésük nem kötő-
dik az adott kódexhez: Birk-kódex, Bod-kódex, 
Cornides-kódex, Döbrentei-kódex. 

Festetics kódex

A Festetics-kódexet 1493 körül másolták a pálosok 
nagyvázsonyi kolostorában, amelyet Kinizsi Pál 
alapított egy évtizeddel korábban, 1483-ban. 

A kötet 148*102 mm kisméretű, ami rendelte-
tésével magyarázható: mivel mindennapi, egyéni 
használatra készült, fontos volt, hogy a tulajdonos 
könnyen magánál hordhassa. A kódex különösen 
szépen díszített, 208 levél terjedelmű. A benne 
található zsoltárfordítások az Apor-kódex fordí-
tásain alapulnak, de attól nyelvileg eltérnek. A 
kódex némi jelentéktelen kivétellel egy kéz írá-
sa. A könyv arról tanúskodik, hogy Kinizsi Pál 
felesége tudott olvasni férjével ellentétben, aki 
valószínűleg sem olvasni, sem írni nem tudott. 

A Máriát különösen tisztelő szerzetesrendek-
ben (mint pl. a pálosoknál, kik a szombatot a 
Szent Szűz szeplőtelen fogantatásának szentelték) 
a nagy breviáriumon kívül az ún. kis breviáriu-
mot: Mária off iciumot is szokás volt alkalmazni. 
Egy ilyennek a fordítása teszi ki a Festitics-kódex 
törzsét a „Bódogasszony Hóráit” vagyis zsolozs-
máit. Ezt egészíti ki a szombati Mária-off icium 
vecsernyéjével, az egyébként önálló imádságos 
könyvül szolgáló Chech-kódex. A kódex emel-
lett tartalmazza az Itáliából kiinduló humaniz-
mus meghatározó alakjának, Petrarcának hét 
bűnbánati zsoltárának magyar fordítását, vala-
mint János evangéliumának elejét.

Kanizsai Dorottya címerlevele, 1519

Kódexmásoló szerzetes

83. lap

94. lap

2. lap
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Petrarca hatodik bűnbánati zsoltára

Megszállottanak engemet én ellenségim, igen for-
gatván sokféle gerelyekkel. Meglankadtam, bódogtalan, 
és igen megrettentem, halálnak féleme állapott énraj-
tam. Könyöklöttem én pálcámra, és mondtam: imé, 
megszenvedém, s meg nem csökkeném. Nem tekéntettem 
naptámadatra, sem honnag kellett volna segéjtséget 
vártam, sem miként méltó vala reménlettem. Azért 
az gyámol, kire könyöklettem vala, engemet hirtelen 
meghagya, és én hanyatt-homlok földre esött vagyok. 
Megismertem, leesvén, mely betegül állottam volt.

Tolvajok szökének leesöttre, meg fosztának engemet 
sok kazdagságoktól, gyűjtöttekről énnekem igen mesz-
szünnen, evvel és vérrel megszörnyéjtének engemet, 
igen nehéz sebekkel megtökéjtének engemet, holt-ele-
venen és mezéjtelenen hagyának az kietlenben, fe-
jemet és én mellemet általverék, még én szivemnek 
alatta kereskedtenek keményben. Ott az seb avolással 
megrothadott, én életemnek félök. Ott te kezeidet, 
Uram nyótsd reá hamarsággal, mert élsz, én Idvezítőm, 
és ezt látván magasságból, hallgattál és szenvedted, 
mert én érdemlettem. Irgalmazsz talántán, sem szen-
veded végiglen, mert tenmagad hatalmas vagy törvényt 
vetni halálnak. Te meg fogod hóhérokat én halálomtól, 
mert tebenned reménységem nagy vagyon, te idvezítesz 
engemet kegyetleneknek kezeiből. Dicsőség Atyának és 
Fiúnak és Szentléleknek, miként vala kezdetben és ma 
is mindenha és örökkül örökké. 

Amen.

A kötet nyelvemlék, első magyar nyelvű imakönyv 
voltán túl, díszítettsége miatt is becses emlékünk.

A Festetics-kódex, amely a magánáhítatot szol-
gálja, szemben a mise vagy a zsolozsma keretében 
közösségben végzett imádsággal. A különböző szer-
zetesrendekhez köthető nyelvemlék-kódexeinket 
elsősorban apácák számára állították össze, ugyan-
akkor ismerünk világiak magánhasználatára írt kö-
teteket is. Ilyen a Festetics-kódex is, amely Kinizsi 
Pál felesége, Magyar Benigna számára készült. A 
kódex gazdagon díszített, igen szép, betűtípusa az 
ún. bastarda,24 hártyára írott és 12 rét alakú. 

A kódex készítése összefüggésben lehetett Kini-
zsi Pál betegségével, mert az egyik ima, a 177. lapon 
kezdődő „Paal wram betegseegerewl zerzet Imaadsaag” 
pont az ő gyógyulásáért szól. Minthogy Kinizsi Pál 
1494. május 3-án halt meg, a kódexnek még vala-
mennyire ez idő előtt kellett készülnie.

Írója és festője nyilván nem egyazon személy. A 
festő munkája végigkíséri a kódexet. Majd minden 
lapon találni egynéhány arany nagybetűt. Ezeknek 
a helye eleinte üres volt, mert először az író vé-
gezte a munkáját, majd a munka végeztével a lap 
bal szélére mindig odajegyezte, hogy milyen be-
tűt kell festeni a fenntartott helyre. Az illumináto-
rok ebben a korban is gyakran rejtőzködtek, nem 
szignálták a nevüket. Általában csak stíluskritika 
alapján lehetett őket azonosítani. Ebben az esetben 
azonban még erre sincs lehetőség.

Címlap ebben a korban még nem létezett. Az 
első levél szép iniciáléja és lapszéldíszei a meg-
ajándékozottnak szólnak. A kódex első lapját igen 

Bastarda betűtípus

Bastarda betűk

Francesco Petrarca

Két scriptror az echternachi írószobában, 

1040 körül
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ügyesen, finoman és jó színérzékkel festett dús in-
dafonatos virágdísz keríti, melyek nemcsak a Má-
tyás–kori itáliai származású miniatúraművészethez 
igazodnak, hanem kapcsolatot mutatnak a Paep 
budai könyvárus műhelyében Váradi Péter számá-
ra 1499-1501 között készült díszített Esztergomi 
Missale ősnyomtatvány elnagyoltabb jellegű rene-
szánsz díszítésével is. A növények jól felismerhető-
ek. A figurális ábrázolások iránti hajlandósága mel-
lett a természeti táj szépségének megjelentetésére is 
törekedett az illuminátor. A lap alsó szélén találha-
tó a tulajdonos címere. A Kinizsi-címer, egy álló 
egyenes kardot fogó, balfelé forduló kar, fölötte 
fölfelé néző félhold és csillag, mindez kék pajzson, 
arany foglalatban. A címer két oldalán egy-egy 
madár aprólékosan kidolgozott alakja látható.

A második lap kettős aranyvonallal van kerítve, 
mely körül különféle színű virágok és arany göm-
bök dúsan fonódnak a zöld folyondárban. A díszí-
tésnek ez a módja a Mátyás alatt betódult flórenci 
kéziratok példájára vall. Egyéb magyarországi 
kéziratokban pl. a Kálmáncsehi-Domonkosnak a 
liechtensteini könyvtárában levő Breviáriumában 
is előfordul. 

A bal felső sarokban, az iniciáléban, a holdsar-
lón trónoló, félalakos Mária a gyermekkel „Napba 
öltözött Asszony” – ábrázolása látható. Szűz Mária 
a gyermek Jézussal a jobb karján, piros mezőben, 
arany sugarakkal körülvéve, fején arany glóriával. 
Alul a keretdísz elemeiként két térdeplő nagy szár-
nyú angyal tartja a két család címerét. Arany fogla-
latban, az előbbiektől eltérően, itt arany pajzsokra 

festett két, az első lapon már látható Kinizsi-cí-
mert, csakhogy a kar jobb felé fordul s a kard hegye 
kiáll a pajzsból. A másik a Magyar címer; egy há-
tulsó lábán álló oroszlán, mely jobbra a pajzs felső 
sarkából sütő nap felé fordul és úgy látszik mintha 
a feléje domborodó félholddal küzdene.

Ezeken kívül még több helyen találunk virágos 
díszítést, mindig olyan lapokon, ahol festett hátterű 
arany nagy kezdőbetű van. 

Ezek a következők:
Akad még kettő olyan iniciálé, mely lapszéli dí-

szítés nélküli.
Az első a 183. lapon található arany színű „I” - 

„Penytencya tharthasrol walo psalmosok” - , négyzetes 
rámában, négy virágdísszel körülvéve.

A másik a 203. lapon található arany „K” – 
„Zent Gergel imaadsaaga” – szintén négyzetes rámá-
ban, zöld és piros hátterű, melyet azonban egy ké-
sőbbi kéz elmosott, s zöld színnel összekente a lap 
bal szélét, sőt az előtte álló lap jobb szélét is.

A kódex alapjában egy kéz írása, csak jelenték-
telen, és csupán olyan lapokra került más kéz írása, 
ahova az eredeti író üresen hagyott. Ilyen például a  
364. lapon „Ez az veghe az adventy zolozmanak” és a 
utolsó lapon található Szent János evangéliumának 
eleje.

Ez az írás fakóbb tintával készült. A vonalra ír-
ták, az eredetivel ellentétben, mely a vonalak közé 
került. Az említett evangéliumi rész csupán arra 
való, hogy az előre léniázott lapok ne maradjanak 
üresen. 

„Napba öltözött Asszony”

183. lap

203. lap

105. lap

105. lap

1. lap



62 63

Erre az is bizonyíték, hogy a kódex többi tartal-
mához nem kapcsolódik szorosan.

Harmadik kéz írása is felfedezhető, mely való-
színűleg egy évszázaddal később, a XVII. század 
elejéről való. Innen ered a kódex lapszámozása, 
fekete tintával a lapok felső szélének közepére írt 
apró arab számok. Feltehetőleg ugyanaz az írója az 
utolsó járuléklevélben, a 209. lapon található tarta-
lomjegyzéknek is. 

A kódex több oldalán apróbb pótlások láthatók, 
melyek feltehetőleg az eredeti írótól származnak. 
Ezek elhelyezése változatos, írásképe kevésbé szép, 
már folyóírásba átmenő. A kódexekben általános 
szokás volt ez a fajta kiegészítés. 

A lapoknak körben meglehetősen széles mar-
gójuk van. Az írást mind a négy oldalról keskeny 
piros vonal keretezi, mely kinyúlik egészen a lapok 
széléig. A keret belső részében tizennégy hasonló 
piros vonal van húzva. Ezek közé a piros vonalak 
közé került a szöveg. A szavak száma soronként át-
lagosan 22 betű. Gyakran alkalmaztak betűkettő-
zést a helykitöltés céljából.

A 181. lapon csak 7 sor van beírva, 8 üresen van 
hagyva. Az első üresen maradt sor közepére fakóbb 
tintával középre az „Amen” szó került. 

A 182. lap egészen üres, még léniázva sincs. 
A 207. lapon az utolsó három sor maradt üresen. 

Tulajdonképpen itt volt vége a kódexnek.
Az eredeti kódex 210 levélből állt, két levél hi-

ányzik belőle; az egyik a 172. és 173., a másik pedig 
a 218. és 219. lap között helyezkedett el.

Az első hiánya nem veszteség, eredetileg is üre-
sen volt hagyva. A másik azonban hézagot okozott 
a szövegben. Hogy ez a hézag jó régi, mutatja, egy 
XVII. század elejéről származó bejegyzés, mely 
szerint „Itt egy levél heával vagyon”.

Így maradt 208 levele. Bekötéskor elöl-hátul, 
két-két levél járult hozzá. Az egyik a táblára volt 
ragasztva, a másik szabadon volt hagyva.

Az első szabadon hagyott levél ki van vágva, s 
a lefejtett ragasztékos lapján folyóírással két soros 
beírás található: „Imádságos Könyv”.

A kötés sajtolt cifrázatú vaknyomásos, barna 
bőrrel bevont, két bükkfa táblából áll. Az első táb-
la fölül egy sárgaréz nősténykapocs, alul egy má-
siknak a nyoma; a hátulsó táblán megfelelően két 
foglaló szíjnak a maradványa látható. A szélek met-
szése aranyozott. Sajnálatos módon a kötés követ-
keztében a kódex több helyen megsérült.

A lap bal oldalán látható sérülést feltehetőleg a 
könyvkötő gyaluja okozta. Ilyen sérülés több he-
lyen található a kódexben, többek között az 58. la-
pon, valamint 161. lap szélén is.

Javítások is találhatóak a szövegben. Azért, hogy 
a kódex ne veszítsen szépségéből, az író kivakarta 
az elrontott betűket, majd erre írta rá a helyeset.

Ilyen javítás látható az 31. lapon, melyet söté-
tebb festékkel pótoltak a szövegben.

A kódex további sorsáról mindössze annyit tu-
dunk, hogy valamikor a XVIII. század végén a Fes-
teticsek keszthelyi könyvtárába, majd 1947-ben az 
Országos Széchényi Könyvtárba került. 

186. lap

209. lap

181. lap

126. lap

1. lapszél virágdísze
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Festetics-kódex 43–44 
RMKT I2 75–76

Ó, dicsőséges szent asszon, 
Csillagok felett magasztatott!
Ki tégedet teremte nagy bölcsen, 
Szent emlőiddel emtetted.

Melyet szomorú Éva elveszte,
Te megleléd te szent szüléseddel, 
Hogy mennyben menjenek siralmasok, 
Mennyországnak kapuja lől.

Te vagy királnak ajtója
És velágosságnak fénes kapuja: 
Élet adaték szűz miatt, 
Megváltott népek, vigadjatok!
 

Festetics-kódex 116–118
RMKT I2 84–85
 
Hóra-ének
 
Patris sapientia
 
1. Patris sapientia, veritas divina,
Christus Jesus captus est hora malutina.
A suis discipulis notis derelictus, 
Judaeis est venditus, traditus, afflictus.

2. Hora prima ductus est Jesus ad Pilatum, 
Falsis testimoniis multum accusatum. 
In collo percutiunt manibus ligatum, 
Conspuentes faciem, ut est prophetatum.

3. «Crucifige», clamitant hora tertiarum; 
Illusus induitur veste purpurarum. 
Caput suum pungitur corona spinarum, 
Fert trabem in humeris ad loca poenarum.

 4. Iesus hora sexta est cruci conclavatus, 
Prae tormentis sitiens felle est potatus. 
Pendens cum latronibus cum eis deputatus,

5.«Heli» clamans animam patri commendavit.
Eius latus lancea miles perforavit. 
Terra tunc cantremuit et sol obscuravit.

Melléklet
Prózai fordítások

6. De cruce deponitur hora vespertina,
Fortitudo latuit in mente divina. 
Talem mortem subiit vitae medicina, 
Heu corona gloriae iacet hic supina.

7. Hora completorii datur sepulturae 
Corpus Jesu nobile, vitae spes futurae.
Conditur aromate, implentur seripturae, 
Jugis sit memoriae mors haec mihi curae.

8. Has horas canonicas cum devotione 
Tibi, Jesu, recolo pia ratione,
Ut sicut tu passus es poenas in agone,
Sic labori consonans consors sim coronae.

Festetics-kódex 352–354 
RMKT I2 90–91
 
1. Naptámadattúl fogván 
napestig
dícsérjétek Istennek Fiát, 
Krisztust, Szíz Máriának Fiát.

2. Ez világnak kegyes teremtéje 
szolgáló testet rejá vén, 
hogy ű testével emberi 
nemzetet megszabadéjtaná, 
hogy el ne vesztené,
kiket teremtett vala.

3. Szíz Máriának bérekesztett 
méhébe
Istennek Fia belmene, 
Szíznek méhe visel titkokat, 
kiket nem ismert vala.

4. Tiszta szíznek méhe
nagy hertelen lén Istennek 
lakodalma,
illetetlen és férfiat nem ismervén 
angyalnak beszéde miatt fogadá 
Fiát, azaz Krisztust.

5. Gyermekszilő Szíz Mária
szilé ű Fiát,
kit Gábriel arkangyal hirdetett vala, 
kit Jánus Baptista
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6. Szénán nyugovást szenvede, barmoknak jászolát 
nem utálá, 
kevés eledellel élteték, 
ki miatt ű anyja, Szíz Mária 
nem éhezék.

7. Errül angyaloknak kara,
és szent angyalok ínekelnek 
Istennek,
megjelenék pásztoroknak Krisztus, 
Istennek fia, minden állatoknak 
teremtéje.

8. Dicséség legyen neked, Uram, 
ki szilettél Szíz Máriátúl,
 ű anyjának méhébe megismert 
vala.
Atyával és Szent Lélekkel 
erekké. Ámen.

Festetics-kódex 365–372
Nytár 13, 92–93

Jaj nékem, mert haragossá énellenem töttem én Megváltómat, és ő törvényét keménséggel elmúlattam! Igaz 
utat akaratom szerént elhagytam, és az járatlan utakon messze és szélesen forgódtam. Menden darabosokat és 
belhatlanokat általjártam: és mendenött muka és nyavalya. Egy vagy más barmoknak csordái közöl és vadaknak 
barlangja kezett én lakásom. Nyavalyásságokban gyenyerkedésekvel forgódtam és tövisekben vetettem én 
ágyamat. És veszedelmbe aludtam el és kénokban reménlettem nyugolmat.
Mast azért mit tegyek? Ennyi veszedelmekben hová forduljak? Én if júságomnak reménségi mind elestenek 
és löttem tengerbe veszötthöz hasonlatos, ki jószága elvesztése után mezejtelen kiúsz. Szelekkel és vésszel 
hagyigáltatott. Eltávoztam én az parttól és az megszabadolásnak utát meg nem fogom, de elregadtatom balfelőöl. 
Látok, de igen vékonyon és inneg vagyon nékem nagy bajlódásom.
Mert én magamra megharagoszom és én lelkemmel ellenkedem. Haragoszom és bíneimre, de navalyasságomnak 
nagy terhe alatt megnyomattam, s nincsen lélekvételömnek helye.
Gyakorta futásomat megtartóztattam és az régi igát levetnem gondoltam, de belhatolt csontimban. Ó, ha 
valamikor leesnéjék én nyakamból! Leesik legottan, ha Te parancsolandasz, Felséges. Ó, ha én magamra úgy 
haragodjam, hogy Teged szeresselek! Vagy késén? De igen félek, mert én szabadságom ennen kezem miatt 
elveszött. Igazán kénzódom. Neki engedtem, méltó mukával kénzódom, mit szerzettem bolondságommal 
magamnak. Én láncomat énmagam egybeszőttem és akarván estem halálnak lesibe. Hálókat vetett nékem 
ellenségem valahová megyek vala és én lábaimnak tőröket hagyigált. Én kedig megutáltam és bátron jártam 
az iszámokon és bíneimben magamnak hízelkedtem. Hittem, hogy if júságnak ékes tévelgeni és utat kevettem, 
valahová engemet viselt hertelenség. És mondtam magamnak: mit az életednek fele előtt az utolsókról 
gondolsz; s menden kor megtartja ő végeit. Látja ezeket Isten, de megmeveti: igen könnyő lészen bocsánatra, 
megfordolhatsz, mikor akarsz.
Mast az gonosz szokás az ő ünét megkéri és erővel elvonszja. Hejába ellene akarod, hova fussak, nincsen utam! 
És én megketeztettem, és én megmenekedésem igen távol. Meghaljak én bíneimbe, ha nekem segejtség nem 
jevend! Onnat feljöl nem érdemlettem, én vallom. De Te, Uram, irgalmazj, és terítsd ki kezedet elveszőnek, 
és megemlékezvén te ígéretidről szabadíts meg engemet pokolnak torkiból. Dicsőség Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek, miként vala kezdetben és ma és mindenha
és erökköl erökké. Ámen.

Festetics-kódex, 1494 előtt 
(N. Abaffy Csilla szerk. 1996: 536– 543)

(57) Álgyátok Úrnak minden mívelkedeti Urat, 
dicsérjétek és felyöl magasztassátok őtet erökköl. 
 
(62) Áldjátok, nap és hold, Urat. 
(63) Áldjátok, mennynek csillagi, Urat. 
 
(65) Áldjátok, Istennek minden lelki, Urat. 
(66) Áldjátok, tíz és hévség, Urat. 
 
(74) Áldja föld Urat, 
dicsérje és felyöl magasztassa őtet erökköl. 
 
(76) Áldjátok, minden földben csemetézők, Urat. 
 

Festetics-kódex, 1494 előtt 
(N. Abaffy Csilla szerk. 1996: 544– 547) 

(1) Dicsérjétek Urat mennyekből (...) 
 
(3) Dicsérjétek őtet nap és hód, 
dicsérjétek őtet minden csillagok és világosság. 
(4) Dicsérjétek őtet mennyeknek mennyei 
és vizek, kik mennyek felett vadnak, 
(5) dicsérjétek Úrnak nevét. 
Mert ő mondotta és löttek, 
ő parancsolt és teremtettek (...)
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