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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése: Ráday kastély-Szemere ház és a klasszikus 
magyar irodalom hozzájuk fűződő hagyományai. 
2. Fellelhetőségének pontos helye: 
Ráday-kastély: Pécel, Kálvin tér 1., Szemere ház: Pécel, Kossuth tér 2. 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: Helyi és 
Magyar Értéktár. 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
Ráday-kastély  
Két és fél évszázada tudósok, írók találkozóhelye volt a péceli barokk kastély, amelynek 
kúria-elődjét Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc diplomatája, titkos kancellárja, a 
szabadságharc bukása után a hazai protestánsok vezéralakja építtetett. Fia, Ráday 
Gedeon kulturális központtá tette a péceli családi rezidenciát.  
CSALÁDTÖRTÉNET 
Ráday Pál (1677 – 1733), II. Rákóczi Ferenc diplomatája, titkos kancelláriájának 
vezetője, a fejedelem és a vele szövetkezett rendek képviselője a fejedelem teljes 
bizalmát élvezte. Ráday Pál készítette elő az 1705-ös szécsényi országgyűlést, az 1707-
es ónodi országgyűlést, melyen kikiáltották a Habsburg-ház trónfosztását. Az 1711-es 
szatmári békekötésre is nagy befolyása volt, ám ezt követően emigrációba kényszerült. 
Negyedévi távollét után letette az uralkodóház előtt a hűségesküt, és visszatérhetett 
Magyarországra, ahol a protestánsok vezéralakja lett. 1712-ben a protestáns egyház 
egyetemes főgondnoki tisztét nyerte el, 1715-ben a pozsonyi országgyűlésen kirendelt 
országos bizottság tagjává választották. A helvét hitvallás ügyét hathatósan igyekezett 
előmozdítani, mivel maga is követője volt. Kajali Klárával (1690 – 1741), Nógrád 
megyei főjegyző lányával 1705-ben kötött házassága révén hozományképpen került a 
birtokába a péceli uradalom.  
Fia, I. Ráday Gedeon (1713 – 1792), a család egyetértésével, már fiatal korában 
elhatározta, hogy életét a nemzeti művelődésnek szenteli. Két évet töltött külföldi 
egyetemen, majd hazatérve irodalommal foglalkozott, híres könyvtárat gyűjtött, 
könyveivel és tanácsaival támogatta a tudósokat és az írókat, akik gyakorta 
megfordultak a kastélyban. Európai műveltsége ellenére, érdeklődése elsősorban a 
magyar múlt felé irányult: a régi magyar könyveket Erdélytől Pozsonyig kutatta, a 
magyar tudósok képeiből történelmi arcképcsarnokot gyűjtött. Szenvedélyesen 
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gyarapította az apjától örökölt 300 kötetes könyvtárat. Enciklopédikus jellegű, azaz 
valamennyi tudományágat felölelő gyűjteménye 4650 műből, körülbelül 14 ezer 
kötetből állt, amelyek között 46 ősnyomtatvány, több száz antikva és nagy értékű Biblia 
is volt. A magyar nyelvű könyveken túl a reformáció művei, valamint a francia 
felvilágosodás irodalma gazdagította könyvtárát. (1861-ben a könyveket megvásárolta a 
pesti Református Teológiai Akadémia, így a jelentős nemzeti és könyvművészeti értéket 
képviselő könyvtár közgyűjteménnyé vált. A Ráday Gyűjteményben (Budapest VIII., 
Ráday utca 28.) ma is kutatható.) Ráday Gedeon a könyvtárral párhuzamosan értékes 
numizmatikai gyűjteményt és világhírű mesterek műveit tartalmazó képgyűjteményt is 
létrehozott. Ezek a halálát követő évszázadban szétszóródtak. Ráday Gedeon a politikai 
élettől és az udvartól tudatosan távol tartotta magát, ám az üldözött protestánsok 
érdekében állhatatosan harcolt. Puritán életet élt, amelyen azt követően sem változtatott, 
hogy élete végén fiával együtt bárói és grófi címet kapott. Idős korára ifjúi lelkesedéssel 
támogatta az új nemzedéket, Kazinczyt, Batsányit és társaikat. Részt vett folyóiratuk, a 
„Magyar Múzeum” szerkesztésében, kritikusuk, tanácsadójuk, írótársuk volt.  
KASTÉLYTÖRTÉNET 
Ráday Pál 1722 és 1730 között építtette meg kúriát, miután hitvese, Kajali Klára 
hozományaként került a család birtokába a péceli uradalom. Fiuk, Ráday Gedeon 
barokk kastéllyá bővíttette az épületet 1755 és 1774 között. Az átalakítással a gödöllői 
Grassalkovich-kastély építőmesterét, Mayerhoffer Andrást, valamint fiát, Mayerhoffer 
Jánost bízta meg. Így nem csoda, hogy a péceli kastély építészeti megoldásaiban 
felfedezhetők a gödöllői stílusjegyek. A termeket díszítő freskók nagy része Scherwitz 
Mátyás munkája, születési idejük az 1766 és 1771 közötti időszakra tehető. Egykor az 
épületegyüttes részét képezte az úgynevezett „Képesház”, melyet nevével ellentétben 
feltételezhetően inkább orangerie-nek, vagy nyitott mulatóháznak szántak, valamint a 
kastélyhoz tartozott néhány, egyéb, gazdasági célokat szolgáló melléképület és egy 
istálló is. A kastély földszinti termei közül a nagykönyvtár mennyezetfestése 
különleges. A terem boltozatát négy, tardosi vörösmárvány oszlop tartja és osztja kilenc 
részre. Ráday Gedeon kívánságára e mezőkbe kerültek a különböző tudományokhoz 
kapcsolódó, görög és római mitológiai alakok. A boltozatot festett korlát keretezi, 
amelyen amorettek ülnek, kezükben a kastély könyvtárának gyűjteményéből 
megmintázott könyveket tartják. A kastély emeletének egyik legszebb helyisége a 
díszterem, falán és mennyezetén Ovidius Átváltozásainak tizenöt erkölcsi intelmét 
ábrázolják a festett falképek. Ezek mintájául Bernard Picart és Philipp von Gunst 
rézmetszetei szolgáltak. Ráday Gedeon saját gyűjteményének egyik kötetéből 
választotta ki a képeket, s tanulságokat tartalmazó feliratokkal látta el valamennyit. A 
királyi hálószoba falképei és a hozzátartozó portrésorozat a Habsburg-ház dicsőségét 
hirdette. A 34 arckép a Habsburg uralkodóház XVIII. századi tagjait ábrázolta. A 
festmények közül ma már egyetlen egy sem látható. A falképek azonban megmaradtak: 
a boltozaton a győzelem istennője, Viktória látható, alatta monokróm színezésű csata és 
éremképek, középen II. József és Mária Terézia társuralkodói érme látható. E freskók a 
kastély belső dekorációi közül a legutolsó szakaszban, vélhetően 1772 után készültek.  
A királyi szalon, vagy más néven biliárdszoba görög-római mitológiai jeleneteket 
ábrázoló freskói a tűzvészben és a kastély kórházzá alakítása közben szinte teljesen 
elpusztultak. Ám ez a helyiség is tartogat érdekességet: a boltozat alapvakolatán látható 
a hajdani freskó vörös és fekete színű előrajza, amely festészettechnikai szempontból 
egyedülálló. A kastély oldalszárnyában a Herkules-szoba feltárása zajlik. Herkules 
tizenkét tettének történetét ábrázolja a falképsorozat. Péceli tartózkodásai idején ebben a 
szobában lakott Kazinczy Ferenc, itt töltötte mézesheteit Jókai Mór és Laborfalvi Róza 
1848-ban. A kastély tetőszerkezete 1825-ben leégett. Ekkor sérült meg több, 



mennyezeti freskó is. 1872-ben a Ráday család anyagi gondjai miatt elárvereztette a 
kastélyt, amely így a Kelecsényi család birtokába került, s a XX. század elejéig nem 
igen használták. Csak az 1920-as években végeztettek rajta nagyobb átalakítási 
munkákat. A II. világháború végén már rossz állapotban volt az épület, amelyet 
államosítottak. A kastély eredeti bútor-, kép - és éremgyűjteménye szétszóródott. Az 
1950-es években helyreállított kastélyban 1998-ig a MÁV Kórház egyik kihelyezett 
részlege működött.  
Szemere Pál (1785-1861): 
A szemerei Szemere nemzetség állítólag egyenest Huba vezértől származott, s ez nem is 
lehetetlen föltételezés: messzi elődeik nagybirtokos urak voltak már az Árpád-korban is. 
Így hát, ha a Szemerék a századok folyamán nem is kaptak a királyoktól bárói vagy 
grófi címet, előkelőségben semmivel sem maradtak az arisztokraták mögött, és nem is 
igényeltek maguknak főnemesi megkülönböztetést, mert családi gőggel vallották, hogy 
egy Szemere de genere Huba - azaz Huba nembéli Szemere - legalább olyan tekintélyű 
a magyar világban, mint akármelyik király, aki őseit nem tudja olyan messzire 
visszavezetni, mint ők. Mérhetetlen családi gőgjükben megvetették a Habsburgokat is, 
nem is törleszkedtek hozzájuk, s ha idővel a Szemere-birtokok szerényebb méretűvé is 
zsugorodtak, inkább szerényebben éltek, de olyan függetlenül, amennyire csak ez 
megvalósítható volt a sokáig gyarmatsorsú hazában. Ez a sajátos, gőgből származó 
függetlenség azután legértelmesebb fiaikat érzékennyé tette még a haladó eszmék iránt 
is. De ha megtorpantak is a társadalmi haladás útján, mint nem egy közülük, akkor is 
igyekeztek a korszerű kultúra oldalára állni. Sok volt közöttük az igen művelt ember, 
még asszonyaik körében is természetes volt a kulturáltság, s nem együk töretlenül 
segítette a nemzeti haladást. Ilyen volt a nagy hírű nemzetségnek talán legvonzóbb 
alakja, Szemere Pál, a költő és kritikus. 
1785-ben született Pécelen, ahol a családnak birtoka volt. Apja magas rangú 
helytartósági tisztviselő volt, a jogtudomány nemzedékek óta öröklődött a családban. 
Szemere Pál is jogásznak indult, és 1808-ban, huszonhárom éves korában ügyvédi 
vizsgát is tett. Ezen időre már itt-ott megjelentek első versei, egy vitacikkel kiállt 
Kazinczy mellett a debreceniekkel folytatott ún. Árkádia-perben. Ezzel elkötelezte 
magát a nyelvújítás oldalán is. Életét már ekkor az irodalom szolgálatának akarta 
szentelni. Pestre költözött, alügyészi tisztséget vállalt Pest megyénél, amelyet hosszú 
időn át lelkiismeretesen betöltött. A péceli birtok lehetővé tette, hogy ha nem is nagy 
lábon, de anyagi gondok nélkül bőséges szabad idejében irodalmi szenvedélyének 
élhessen. Méltó feleséget talált rokonában, Szemere Krisztinában, aki művelt volt, 
irodalmi érzékenységű, a nagy írónak kijáró tisztelettel bámulta és szerette férjét, maga 
is finoman formált, érzelmes verseket írt Képlaki Vilma néven. Harminchat éves 
korában halt meg, rövid ideig tartó, de felejthetetlen boldogságot adva férjének. 
A Pesten letelepedő fiatal költő hamarosan összebarátkozott Horváth Istvánnal és 
Vitkovics Mihállyal, szövetségük alapja a Kazinczy iránti feltétlen tisztelet volt. A 
következő évben maga Kazinczy is Pestre látogatott. Kazinczy és Szemere a huszonhat 
évnyi korkülönbség ellenére életre szóló barátságot kötött. Kazinczy benne látta a maga 
eszméinek legkövetkezetesebb folytatóját. Ugyancsak a Kazinczy mellett állás volt az 
indítóoka, hogy nem sokkal utóbb Szemere és a hasonlóképpen nagy képzettségű jogász 
Kölcsey Ferenc is barátságra és irodalmi szövetségre lépett. 
Szemerében korán megérett egy irodalmi-kritikai folyóirat terve. Egyelőre segédkezett a 
meglévő folyóiratoknak, elsősorban a kor lelkes szerkesztőjének, Kultsár Istvánnak. De 
hamarosan fellép, mint költő is. Korai zsengéi után, 1810-ben egy esztétikai elveket és 
irodalmi-színházi feladatokat fejtegető episztolája, azaz jambusokban írt verses levele, 
amelyet a színházpártoló nemes úrhoz, Vida Lászlóhoz címzett, közelismerést váltott ki 



a még szűk körű, de nagyon lelkes olvasóközönségben. Ezután következett három első 
szonettje, amely a következő évben jelent meg. Kazinczy irodalmi programjához 
tartozott a nyugat-európai irodalmi formák meghonosítása, mindenekelőtt a nálunk 
mindaddig idegen szonettnek polgárjogot szerezni a magyar költészetben. A szonett a 
maga szigorú rímrendszerével, zárt tizennégy sorával rákényszeríti a költőt a 
formafegyelemre, a nyelvi tömörségre, a gondos csiszoltságra. Próba- és példaképpen 
Kazinczy írt három szonettet, mire Szemere is írt hármat. Ez a hat kis vers együtt látott 
napvilágot, és az irodalmi közvélemény úgy fogadta, mint valami újnak kezdetét a 
magyar irodalomban. A forma nagyon is megfelelt Szemere Pálnak, aki szeretett 
gondosan bíbelődni a szavakkal, kerülte a bőbeszédűséget, és életben-művészetben 
eszménye volt az önfegyelem. Szonettjei a kor költői színvonalának magas átlagát érték 
el. Később is újra vissza-visszatér ehhez a kezdetben oly idegennek tűnő formához, 
amely igazi polgárjogot a magyar irodalomban csak a mi századunkban a Nyugat 
nemzedékénél, majd József Attilánál szerzett, de Kazinczy és Szemere óta a múlt 
században is a legtöbb költő kísérletezett vele. S itt Szemere számít a legfontosabb 
úttörőnek. 
Vitkovics dalköltészete azonban felhívta figyelmét a könnyedebb formájú verselésre. 
Kísérletezik a népies formákkal, majd házassága idején a Krisztina iránti szerelmes 
érzelmeket már ezekben a romantikát előkészítő versekben fejezte ki. Ezek jelentek 
meg verseskötetében, amelynek címe: Dalok azoknak, akik szeretnek. De új szonettjei is 
jelennek meg Kultsár folyóiratában. 
Ez időben történt, hogy Kazinczyt irodalmi ellenfelei egy Mondolat című gúnyiratban 
megtámadták. A támadás a mesterrel együtt az egész nyelvújítást és a korszerű irodalmi 
törekvéseket érte. Szemerének jutott az eszébe, hogy a gúnyos támadásra gúnyosan kell 
felelni, kifigurázva az irodalmi maradiságot. Ő adta az ötletet Kölcseynek, ő csinálta a 
vitakönyv tervezetét, és írt hozzá jó néhány gúnyos, parodizáló verset. Ezek alapján 
azután Kazinczy fogalmazta meg a Feleletet a Mondolatra, amely nevetségessé tette az 
olvasók körében Kazinczy támadóit. 
1818-ban megint valami új indul el vele. Egy úri műkedvelő társaság számára lefordítja 
a német Körner magyar történelmi tárgyú drámáját, a Zrínyit. A mű Shakespeare és 
Schiller módján rímtelen jambusokban van írva. Szemere a jambusokat jambusokkal 
fordította, nemcsak a formahű fordításra adva példát, de a jambikus drámai verselésre 
is. Katona Bánk bánját, amely három évvel előbb készült, még sokáig senki sem 
ismerte; a kortársak Szemere Zrínyi-fordításából tanulták meg a drámai jambust. S mire 
a Bánk bán sok évvel később ismertté vált, a kialakult romantikának természetes 
gyakorlata volt ez a forma. 
És végre megvalósíthatta a régóta tervezett folyóiratot. Ezt is Kölcseyvel együtt 
csinálta. A lap címe Élet és Literatura volt. Itt kezdődik a rendszeres magyar 
irodalomkritika. És a legfőbb kritikus maga Szemere Pál volt. Józan, éles szemű bíráló. 
Sajátságos szokása, hogy olykor jambikus versekben mondja el elemző véleményét 
egyik-másik műről. Azután meghal Kölcsey, Szemere elözvegyül, a lapnak nehézségei 
vannak, megszűnik. De néhány évvel később Muzárion címen új folyóiratot indít, 
amelyben ő maga úgyszintén főleg kritikákat ír. Elve, hogy a zsenit ugyan lehet bírálni, 
de a zseninek nem lehet törvényt szabni - már a kialakult romantikus szemléletre vall. 
Ennek ellenére is kezdetben szemben áll Bajza programszerűen romantikus kritikai 
gyakorlatával. Később mégis összebékülnek. Ekkorra Szemere már irodalmi 
köztekintély, akire úgy néz a fiatal nemzedék, mint az előbbiek képviselőjére. Nagyra 
becsüli az irodalmi életben megjelenő Eötvöst, majd már idős fővel felismeri Petőfiben 
a lángelmét. 



Idővel másodszor is nősült, és másodszor is elözvegyült. Idős korában visszavonult 
Pécelre. A forradalom idején már kívülről nézte az életet is, az irodalmat is. Az 
egymásra következő nemzedékek azonban eljártak hozzá, és ő igyekezett hasznos 
tanácsokat adni nekik. Német szójátékkal mondotta, hogy az ő jelszava: Leben und 
beleben, azaz: élni és serkenteni. 
A szabadságharc bukása után írt egy szatirikus hangú verses esztétikai elmélkedést, 
amelyet azonban a cenzúra megsemmisített. Megpróbálta újraírni, ebből néhány 
részletet Egressy Gábor közölt, de az egészet nem ismerjük. Élete vége felé még elemző 
tanulmányt írt egy Petőfi-versről, és megírta Fáy András rövid életrajzát. 1861-ben, 
hetvenhat éves korában halt meg. 
Az emelkedett szellemű kezdeményezők közé tartozott. És még jó költő is volt. 
Tartassék tiszteletben nemes emlékezete. 
Szobrát a Városháza melletti Kossuth téren 1989. március 15.-én avatták. Sírja a 
Református temetőben van, az obeliszk a 48-as emlékmű mellett található. 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A péceli Ráday-kastély a magyarországi barokk építészet kiemelkedő alkotása, az 
országos értéktárban saját jogán kell szerepeltetni. Különlegesen értékessé teszi emberi 
léptékű illeszkedése környezetéhez s kapcsolódása történelmi, irodalmi 
hagyományainkhoz, ezért jelentős forrása egyidejűleg a magyar patriotizmusnak és a 
péceli lokálpatriotizmusnak. 
Szemere Pál többször átépített szülő- és lakóháza nem elsősorban építészeti értékei, 
hanem a hozzá fűződő irodalmi hagyományok alapján kapcsolódik nemzeti 
történelmünknek ahhoz a korszakához, amely a függetlenségért folytatott küzdelmet a 
szellem fegyvereivel folytatva vezetett a reformkorhoz és szabadságharchoz.  
A Rádayak a vallásszabadság védelmezői, a magyar nyelvű irodalom művelői és 
pártfogói, a magyar színjátszás mecénásai, s Szemere Pál éppen úgy Kazinczy 
Ferenccel szövetkezett nyelvünk és irodalmunk ügyeiben, mint I. Ráday Gedeon. 
Mélyen szimbolikus erejű az a tény, hogy a két jó barát, Petőfi és Jókai egyaránt 
megfordultak Pécelen, Szemere és IV. Ráday Gedeon jóvoltából. III. Ráday Pál és 
Széchenyi, Szemere Pál és Kölcsey kapcsolata teszi még plasztikusabbá a Pécelhez 
fűződő hagyományok képét. 
Az értéktárakba való felvétel csak első lépés azon az úton, melyet végig kellene járni: a 
magyar birtokos nemesség patrióta tárgyi hagyományainak összegyűjtése, egy helyre 
koncentrálása a Ráday-kastélyban, s szellemi örökségük éltetése rendszeres irodalmi 
estekkel, tudományos konferenciákkal – és legfőképpen ifjúsági rendezvényekkel. 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források): 
Ráday-kastély Pécel - Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
nemzetimuemlek.hu/index.php/epulet/raday_kastely/ 
www.mek.oszk.hu/01100/01149/html/szemere.htm 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja. 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat. 
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vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
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