
 

A	Ráday-Könyvtár	
 A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) neve: 
Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.  
+36 (28) 662-007, ertektar@pecel.hu 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Győri Pál 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Kelő u. 40/B 
Telefonszám: 06 20 269 3319 
E-mail cím: pal.gyori@gmail.com 
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése: A Ráday- Könyvtár  
 
2. Fellelhetőségének pontos helye: Eredetileg a péceli Ráday - kastélyban, jelenleg Budapest 
VII. ker. Ráday utca 28. szám alatt. 
 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési értéktár 
 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 
A nagyhírű Ráday-könyvtár  
 
Bátran mondhatjuk, hogy Pécel a Ráday családnak köszönhette, hogy XVIII. században az 
ország egyik kulturális központja lett. A család tagjai műveltségük, művészetpártoló és alkotó 
tevékenységük révén magasan kiemelkedtek koruk vármegyei nemességéből.  
Az első, péceli családi fészket, egy nemesi kúriát 1720 körül építtette Ráday Pál, II. Rákóczi 
Ferenc titkos kancellárja, aki a Rákóczi szabadságharc bukása után a hazai protestánsok 
vezéralakja volt. Ezt az épületet fia, Gedeon gyönyörű kastélykomplexummá fejlesztette, ami 
1770-re készült el, és hamarosan tudósok, írók kedvelt találkozóhelye lett. 
Ez a gyönyörű barokk kastély adott méltó otthont a lassan országos majd nemzetközi hírű 
Ráday-könyvtárnak, amelynek története természetesen szorosan egybefonódik a Ráday család 
történetével, és ezen belül a könyvtárat létrehozó Ráday Pál és fia Gedeon munkásságával.  
Ráday Pál a vallásos irodalom elismert művelője volt. Egyházi énekei a protestáns 
énekköltészet megbecsült darabjai. Egyike volt az első komolyabb magyar könyvgyűjtőknek, ő 
vetette meg a híres Ráday-könyvtár alapját. 1733-ban Pécelen hunyt el, de őt még Losoncon 
temették el. 
Fia, gróf Ráday I. Gedeon (1713 – 1792) költő, műfordító, politikus. Édesapjához hasonlóan 
értékes pályát futott be. 1772-ben Sárospatakon megismerkedett az ifjú Kazinczy Ferenccel, 
akivel haláláig kapcsolatban maradt, irodalmi tevékenységében támaszkodhatott rá. Leveleztek 
és gyakran vendégül is látta őt kastélyában.  A felvilágosodás kori magyar irodalom nagy 
tekintélye és mecénása, a Ráday-könyvtár európai hírűvé tétele jelzik élete sarkpontjait. 



Ő szerezte a család grófi címét. Örökölte édesapja könyvszeretetét, és igazán sokat dolgozott az 
állomány gyarapításán. Széleskörű ügynöki hálózatot épített fel, hogy az értékes hazai és 
külföldi könyvek beszerzését biztosítani tudja. Ugyanúgy, mint apjának, neki is ajándékoztak 
könyveket író pályatársai vagy barátai.   
A könyvtár teljes anyaga fénykorában több mint 10 ezer kötetre rúgott. A gyarapítás szakértő 
irányítása megkülönböztette más akkori magánkönyvtáraktól; Ráday Gedeon tudományos és 
irodalmi felkészültsége garantálta az igazi értékek beszerzését. A könyvtár ezért sok értékes 
könyvritkasággal rendelkezik.  
Érdekes adalék, hogy Széchenyi István is többször járt Pécelen, és naplójában írta erről, hogy 
Ráday Gedeonnal való egyik találkozásakor  az idős gróf kapacitálta könyvei megvásárlására, 
mégpedig mázsára mérte volna azokat. Ezt Széchenyi nem fogadta el, de az eset jelzi, hogy a 
már ekkor anyagi gondokkal küzdő család számára a könyvtár fenntartása nem lehetett könnyű 
feladat. 
Ráday Gedeon 1792-ben bekövetkezett halála után a család számára egyre inkább csak terhet 
jelentett a könyvtár. Hamar felmerült bennük az eladás gondolata, de szerencsére tisztában 
voltak a gyűjtemény kultúrtörténeti értékével, és ragaszkodtak ahhoz, hogy csak egyben 
kerülhessen új tulajdonoshoz.  Végül 60 év (!) próbálkozás, alkudozás után közadakozásból a 
református egyház vásárolta meg a könyvtárat. 
A vásárlás után jelentkezett az elhelyezés gondja, ami újabb 50 évre jóformán lehetetlenné tette 
a könyvtár használatát, mivel az egy zsúfolt raktárba került, ahol nem lehetett a könyvekhez 
hozzáférni. Volt azért valami jelentős, ami ebben az időszakban történt, nevezetesen, hogy 
elkészítették a könyvtár állományának első katalógusát. 
Mai helyére, a Budapest, VII. kerületi Ráday utca 28. szám alá, egy akkor megüresedett gyár-
épületbe végül 1912-ben, kb. 400 ládába pakolva került a hányatott sorsú, értékes gyűjtemény. 
Ez a helyszín méltó az alapítók hagyományaihoz, és minden pécelinek illik azt tudni, hogy ez a 
gyűjtemény Pécelen jött létre, ott vált híressé, és csak anyagi okok miatt került el a 
városból. 
A Ráday Könyvtárnak,-  ami később a Ráday Gyűjtemény részeként élt tovább - azonban van 
még egy péceli vonatkozása, ugyanis  Szemere Pál végrendeleti intézkedése alapján az 
úgynevezett Szemere-Tár  is a Ráday Gyűjteménybe került, hatalmas, irodalomtörténeti 
jelentőségű kéziratos anyagával, a kor meghatározó irodalmi személyiségeinek levelezésével. 
Szerencsére a Gyűjtemény nem került olyan messze, hogy ne lehessen meglátogatni. Erre 
azonban jelenleg (2022-ben) még kicsit várni kell, mert a könyvtár sorsa sajnos 2019 elején 
újra rossz fordulatot vett.  
Tűz ütött ki az épületegyüttes kollégiumában, ami jelentős károkat okozott az épületekben, de 
maga a könyvállomány szerencsére nem szenvedett komoly kárt. Az újjáépítés alatt a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára vállalta a Ráday Gyűjtemény könyveinek kezelését.  
Legfrissebb információ szerint 2022. október elején újra a régi, de megújult helyén lesz 
látogatható a Ráday Gyűjtemény. 
Források: 
Péter Zoltán: A jubiláló Ráday könyvtár. Magyar Könyvszemle. 1962. 
Segesváry Viktor: A Ráday könyvtár 18. századi története. Mikes Int., Hága, Hollandia, 2005. 
https://radaygyujtemeny.hu/ 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre:  



A Ráday könyvtár létrejötte teljes mértékben Pécelhez kötődik, és később csak anyagi 
kényszerűségből került más helyszínre. Megalapozói, Ráday Pál és Gedeon péceli kastélyukban 
hozták létre ezt a páratlan gyűjteményt. 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források): feltüntetve a szócikk alatt. 
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