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"Valamíg Hazánkat bé nem jártuk; 

ne vágyakodgyunk kifelé." 
(Takáts József) 

 
A 18-19. század fordulójának főúri magánnevelésének kutatásában - 
minden hiányossága ellenére - egyedülálló a Festetics család hazai 
közgyűjteményekben szétszórtatott levéltári anyagának gazdagsága, 
amely sok érdekes apró részlettel szolgál a korszak és a témakör több 
szempontú feltárásához. Jelen dolgozat egy nagyobb lélegzetű, a magyar 
közgyűjteményekben található és a Festetics család levéltárából 
származó, Festetics László (1785-1846) neveltetésére vonatkozó 
forrásbázis utazástörténeti szempontú feldolgozását célzó kutatás része. A 
dolgozat elsődleges célja a fiatal gróf magyar nyelvű kéziratos 
útinaplóinak (Festetics, 1795, 1796, 1797) elemzése mintegy 
előtanulmányként a kritikai kiadáshoz. Ehhez kapcsolódóan, jelen munka 
keretében, a három útinapló szövegét kívánom közelebbről, elsősorban a 
tartalomelemzés és a statisztika módszereivel megvizsgálni, hogy a szülői 
nevelési tervezetek és utasítások, illetve a nevelőtől, péteri és téthi Takáts 
Józseftől származó utazáselmélet megvalósulását lekövethessük. 

 
Festetics László 
 
Személyének ismertségét, jelentőségét nem csak az alapozza meg, hogy 
a mecénási tevékenységéről híres Festetics (I.) György egyetlen fia, 
hanem maga is aktívan támogatta az aktuális kulturális 
kezdeményezéseket (Ludovika Akadémia, Zala vármegyei közkönyvtár, 
Magyar Tudományos Akadémia) (1808. évi VII. tc.; Kostyál, 1963; Ács, 
2011:1262). Neveltetésének irányítását még 1790 tavaszán bízta rá az 
édesapa Takáts Józsefre (Stohl, 2009:20). Az ifjú Festetics neveltetése 
előbb a család székhelyén, Keszthelyen folyt, majd a grófné Bécsbe 
költözésével, 1793-tól ott folytatódott (Szabó, 1928:318). 
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A források 
 
A nevelés közvetlen atyai irányítás alóli kikerülésével egyidejűleg 
jelentősen megnőtt a kapcsolódó levél- és iratanyag mennyisége. 
Korábban megtörtént már az ifjú gróf neveltetésére vonatkozó tervezetek 
kritikai kiadása (Stohl, 2008) és a levéltári források részleges 
összegyűjtése (Stohl, 2009), valamint a nevelő tollából származó 
utazáselméleti-módszertani kézirat elemzése (Stohl, 2012), legutóbb 
pedig a legjelentősebb utazástörténeti kiegészítő forrás (album amicorum) 
kritikai közlése (Stohl, 2018a) és értékelése neveléstörténeti szempontból 
(Stohl, 2018b).  

A nevelési tervezetekből - amelyeket a nevelő 1790-ben, az apa pedig 
1793-ban készített - egyértelműen kitűnik, hogy Festetics György 
különösen fontosnak találta ezekben a leendő birtokos számára a Historia 
naturalis (természetrajz), az Agricultura (növénytermesztés) és 
Agronomia (földművelés), valamint a különböző műszaki tudományok 
ismeretét a Mathesis (matematika) tárgyba sorolva, és bár nem erre a 
pályára szánta fiát, az alapvető katonai ismeretek megszerzését is 
hasznosnak gondolta (Stohl, 2008:229-230). Mindezek, a nevelő által 
korábban javasolt súlypontokat (testi nevelés, Historia és Geographia) is 
figyelembe véve (Stohl, 2008:221-222), előre jelzik, milyen ismeretek 
előfordulása várható nagyobb számban az útleírások szövegében. 

Takáts a nevelési célok sikeres elérésének érdekében egy esszében is 
kidolgozta a fiatal növendékek számára tartandó tanulmányutak elméleti 
hátterét. (Stohl, 2012) A szöveg - a szerző "paedagogiai projectumával" 
összhangban - kiemelt hangsúllyal kezeli a hazai történelem és földrajz 
ismeretét, komoly kritikával, illetve a korabeli utazási gyakorlat külföld-
centrikusságát. Az ilyen "hazai utazások" formailag a nemesi 
tanulmányutakhoz (az ún. Kavalierstourhoz) hasonlítanak, ugyanakkor a 
társadalmi szerepkörbe való beillesztés mellett a hazai kulturális értékeket 
is előtérbe helyező, honismereti kirándulásokká lettek az ifjú gróf 
rendkívüli alapossággal dokumentált szünidei utazásai. Az apa kívánsága - 
és a nemesi tanulmányutak hagyományai - szerint az ifjú gróf naplót is 
vezetett. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, 
hogy ezeket a tanulmányutakat László gróf meglehetősen fiatalon, 9 éves 
korától kezdődően tette. 

Festetics László - szintén atyja kérésére - album amicorumot 
(barátságfüzetet) is vezetett, amelybe a műfaj előírásainak megfelelően 
az utazások közben meglátogatott jelentősebb személyiségek neve, illetve 
pár soros ajánlása került (Földesi, 2003). A fiatal gróf albuma szintén sok 
hasznos ismerettel szolgál az utazásokat illetően, mindenekelőtt jól 
kiegészíti a narratív forrásokat. Bár a kutatók elsődlegesen a kapcsolati 
háló és a földrajzi és szellemi mozgástér nyomon követésének eszközét 
látják benne, az albumok bejegyzéseit elemezve ki lehet venni belőlük a 
felnőttektől a fiatal arisztokrata felé közvetített értékeket is. Ezekben - 
mind az utazás tanulmányút jellege, mind a forrás birtokosa, mind a 
bejegyzők társadalmi szerepe miatt - a tudás mint érték hangsúlyos 
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megjelenítése mellett a kor szellemét és a bejegyzők személyes 
elkötelezettségét egyaránt tükrözve jelennek meg az állam iránti 
elköteleződés, illetve a személyes tulajdonságok fejlesztése a családi 
hagyományok továbbvitele mellett (Stohl, 2018b). 

A jelen dolgozat bázisául használt narratív források őrzési helye az 
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, ahova a családi levéltár 
bekötött kézirataival együtt kerültek a második világháború után. E naplók 
eredetileg nem kiadásra szánt kéziratok, ezért a hangsúlyosan leíró jelleg 
mellett élményszerűség és szubjektivitás jellemzi azokat. Az első 
rendelkezésünkre álló kézirat az 1795. évi alföldi útról készült beszámoló 
(Festetics, 1795), amely egy rövid (16 fólió) terjedelmű, illusztráció 
nélküli írás. Ezzel szemben az 1796. évi észak-magyarországi úti 
beszámoló (Festetics, 1796) már 84 számozott oldalt tartalmaz, míg az 
1797. évi délvidéki és erdélyi úté ennél is többet, 66 számozott fóliót 
tartalmaz, amiből két oldal illusztráció (Festetics, 1797). 

 
Módszer 
 
A kéziratban szereplő ismeretanyag elemzett egységeit legalacsonyabb 
szinten a szavak, legmagasabb szinten a mondatok alkotják. 
Osztályozásuk komplex módszerrel (Pálmai, 2017) történt, amelynek 
alkalmazása során első lépésként előzetes kategóriaképzést alkalmaztunk 
a meglévő 18. századi tantárgyi keretekre alapozva, igyekezvén követni a 
meglévő kapcsolódó források (nevelési tervezetek és utazáselmélet) által 
használt tematikát (pl. természetrajz, vallás, nyelv). Másodsorban 
utólagosan, a forrásanyagból következően, a kortárs értelmezés 
lehetőségeinek is teret adva, a szöveg feldolgozása során alakultak ki 
egyes kategóriák (kulturális örökség, technológia). Ugyanakkor az is 
előfordult, hogy egy-egy bejegyzés üzenete több kategóriát is érintett, 
ilyenkor egy-egy közléshez több kulcsszó is kapcsolódik. A szövegek a 
terjedelmükkel arányosan növekvő mennyiségben tartalmaztak az ifjú 
gróf számára lejegyzésre méltó (feltételezésünk szerint tehát számára 
szükségesnek ítélt) ismeretet, tényközlést. Ezek száma az 1795-ös 
naplóban 302, az 1796-osban 412, míg az 1797-esben 571 volt. A 
létrehozott tartalmi kategóriák a következők szerint alakultak: 
természetrajz (Historia naturalis), történelem (Historia), földrajz 
(Geographia), vallás (Religio), mezőgazdaság (Agricultura), 
természettudományok, testi nevelés, nyelv, technológia, katonai 
ismeretek. Mivel az utazások céljai között a viselkedéskultúra elsajátítása 
és kapcsolatrendszer fejlesztése is szerepelt, ezért erre a célra külön 
kategóriát (látogatások) is ki kellett alakítanunk. Egyes kategóriák olyan 
nagy számmal szerepelnek a szövegben, hogy azok alkategóriákra is 
bonthatók, így a történelmen belül külön elemezhetők a kulturális örökség 
írott, tárgyi és épített elemei. 
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Eredmények 
 
Mind az utazás során megtett távolság növekedése, mind a fiatal Festetics 
életkorának előrehaladása egy évről évre növekedő ismerethalmazt 
eredményezett a naplókban. Ezek megoszlása jól mutatja az előzetesen 
várt súlyponti témák hangsúlyát (1. sz. táblázat). 
 

1. táblázat. Az ismeretanyag tartalmi megoszlása az útinaplókban (db) 

 1795 1796 1797 összesen 
Egyéb 
természettudományok 

3 - 1 4 

Földrajz 127 179 224 530 
Katonai ismeretek - 4 11 15 
Látogatás 40 30 59 129 
Mezőgazdaság 10 4 11 25 
Nyelv 6 19 19 44 
Technológia 5 19 11 35 
Természetrajz 10 4 8 22 
Testi nevelés 1 11 5 17 
Történelem 92 133 211 436 
Vallás 8 9 11 28 
összesen 302 412 571  

 
Feltűnően kevésszer fordul elő a szövegekben a természettudományi 

terület, csak a fizika és az asztronómia képében. 1795-ben az ifjú gróf a 
pesti egyetem rektorának, Rausch Ferencnek vezetésével a budai 
csillagvizsgáló mellett - amint írja - a "Physicum Cabinetet meg láttuk, a' 
hol tudományom több experimentumok által meg nevelkedett" (Festetics, 
1795:4v). Ugyanezen út során az egri líceum meglátogatásakor szintén 
megtekintették az ottani, akkor már húsz éve működő csillagvizsgálót. Két 
évvel később, erdélyi útjuk során, az újonnan épült csillagvizsgálót az 
elsők között keresték fel Gyulafehérvárott (Festetics, 1797:83). 

Mint fent említettük, az apa, Festetics György ugyan nem katonai 
pályára szánta fiát, hanem az állami hivatalviselésben látta annak jövőjét, 
mégis fontosnak tartotta a katonai ismeretek beépítését fia neveltetésébe. 
Nem lehet meglepő, ha Festetics László útinaplóiban megjelennek a 
nemesi felkelés, toborzás eseményei és a kaszárnyalátogatások. A 
Határőrvidéken áthaladó 1797. évi útja során a fiatal grófnak alkalma volt 
közelről is megszemlélni a "határnokbéli katonák" életét. Mezőhegyesen 
tett látogatásukkor pedig a ménesgazdaság katonai vonatkozásait emeli ki 
(Festetics, 1797:54-56). 

A testi nevelés nemcsak az apa, hanem a nevelő tervezetében is 
kiemelt szerepet kap, nemkülönben utóbbi utazáselméleti írásában, ahol 
hangsúlyozza, a nevelt számára mennyire hasznos a korai kelés, szerény 
étrend és a szabadban töltött idő és mozgás (Stohl, 2012). Az utazások 
során több alkalommal volt részük a hazai utak melletti csárdákban 
szerény szálláshoz és hasonló. Az 1796-os felvidéki útjuk során, a rossz 
utak miatt több alkalommal szenvedtek keréktörést, ami gyaloglásra 
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kényszerítette az utazókat. Ezen felül, amennyiben idejük engedte, 
kirándulások is szolgálták a gyermek fizikális fejlesztését, így például a 
Nyitra feletti Zobor-hegy felkeresése. A fürdőkultúra szintén részét képezi 
az egészségtudatos neveltetésnek, amely különösen az észak-
magyarországi úton kerül előtérbe például a teplitzi fürdő bemutatásával 
(Festetics, 1796:18-19). 

A természetrajzi témájú bejegyzések száma szintén feltűnően alacsony. 
A fiatal gróf úton szerzett ismereteinek elsődleges forrása e téren, a 
naplók alapján, a meglátogatott tudósok, értelmiségiek 
magángyűjteménye lehetett. 1796-ban például az ifjú gróf a selmeci 
bánya látogatásakor sort kerített az ott található kőzetek leírására is, 
Szomolnokon pedig Drevenyák Ferenc bányamérnök ásványgyűjteményét 
tekintették meg. A gyűjtemény értékéről leírja, hogy "Többi között vagyon 
egy opál kő, melly 700 aranyra betsültetik" (Festetics, 1796:60). Nem 
ritkán a fiatal gróf ajándékba is kapott "némely stuffákat" vendéglátóitól, 
mint például 1797-ben Nagyváradon Miller Jakab Ferdinánd professzortól 
(Festetics, 1797:115), illetve gyűjtői hajlamára utal az alábbi bejegyzés 
is: "hogy mindeneket meg mutathassak, vittem mint a’ salak-sárrá vált 
vasból, mint a’ rézből darabokat magammal" (Festetics, 1796:61). 
Ugyanakkor a fiatal főnemes az aggteleki cseppkőbarlangról hosszú 
élménybeszámolót is közöl (Festetics, 1796:72-73). 

A természetrajzhoz hasonlóan, a mezőgazdasággal és földműveléssel 
kapcsolatos ismeretanyag megjelenése is elmarad a várakozásoktól. 
Ugyanakkor jól tükrözi a bejegyzések eloszlása a területi jellemzőket is: 
az Alföld és a déli országrészek életében meghatározó mezőgazdaság a 
Felvidéken alig kap említést. A meglátogatott vidékek termőföldeinek 
minősége, a termények és feldolgozásuk, illetve az ott tenyésztett 
állatfajták kerültek elő a témával kapcsolatban. Szűkszavú félmondatok 
mellett azonban hosszan értekezik a mezőhegyesi ménesről és a 
lótartásról (Festetics, 1797:52-56). 

A vallás kérdése nemkülönben elhanyagoltnak tűnik a szövegekben. 
Festetics László nyilvánvalóan megemlékezik a heti vallásgyakorlásról, 
amennyiben templomban hallgattak misét. Az egyes települések vallási 
sokszínűségét is bemutatják a szövegek, megemlítve, mely felekezetnek 
van temploma az adott településen. Az egyes templomok oltárképeinek, 
történetének leírása is előfordul a naplókban, de megemlékezik Szent 
Candid vértanú székesfehérvári kegyhelyéről (Festetics, 1795:4r), illetve 
szintén megjelennek az 1795. évi útleírásban az olyan jelentős szakrális 
jelképek is, mint a Szent Jobb és Szent István koponyaereklyéje. Ritka 
ugyanakkor az olyan szokások leírása, mint az újvidéki rácok halotti 
tisztelete. Eszerint "Tsufos szokás az ő nálok, hogy a' holtnak koporsó 
kövén, minden esztendőben a' melly nap történt a' halál, lámpásokat 
gyujtogatnak meg; magok pedig oda haza az atyafiakkal, 's más 
vendégekkel dézsölve töltik a' napot, sokszor a' gazdagabbak a' 
következendőket is" (Festetics, 1797:23). 

Kevés, de annál hosszabb leírás szerepel az útinaplókban a különböző 
ipari létesítményekről, technológiai innovációról. A nevelő állítása szerint 
az utazás haszna abban rejlik, hogy tanítványa "Láttya, hol és mi képpen 
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iparkodik a’ nemzeti szorgalom; mennyi kéz és ész dolgozik mellette, 
melly tsudálatos találmányokkal akarja az időt, fáradságot, ’s költséget ki 
pótolni" (Takáts, 1798). Ennek megfelelően Festetics László naplóiban 
több említést és részletes leírást is találunk, így például megemlékezik a 
székesfehérvári ún. Tumler-csatornáról, amely a város ivóvíz-ellátását 
hivatott biztosítani, és amit látogatása évében adtak át (Festetics, 
1795:3v), de említi az 1794-ben alapított nagyváradi selyemmanufaktúrát 
is, különös figyelmet szentelve a bevételeknek (Festetics, 1797:115). A 
felvidéki bányavárosok bemutatásakor a bányászat és kohászat részletes 
leírását adja meg (Festetics, 1796:29-37). Ugyanilyen aprólékosan 
mutatja be a bácskai csatornahálózatot, amelynek építését 1797-ben, 
ottjártukkor még nem fejezték be (Festetics, 1797:16-20). 

Az utazások kiváló alkalmat jelentettek a fiatal gróf számára a 
nyelvismeret frissen tartására is. A meglátogatott épületek (templomok, 
várak) elsősorban latin nyelvű feliratai gyakran előfordulnak a naplók 
szövegében, nemkülönben a bányászat német nyelvű szakkifejezései. 

Az út során érintett településeken élő nevesebb személyek (tudósok, 
tisztviselők, birtokosok, rokonok) meglátogatása kiemelt szerepet kapott a 
szövegekben, mind a nevelés során. A társas viselkedés alapjainak 
elsajátítása és a kapcsolatrendszer fejlesztése a fiatal gróf jövője 
szempontjából elengedhetetlen volt. Mindez nyomon követhető egyrészt 
az apa úti instrukcióiban is, aki nemcsak az útvonalat és az ott 
tartózkodás idejét, hanem a felkeresendő személyeket is kijelölte fia 
számára (Stohl, 2009:70). Legrészletesebben Takátsnak írt 1796. júliusi 
levelében írta le, miszerint a „tudományok’ ’s a’ ki adott könyvek által 
isméretes Férfiak’, Püspökök’, Káptalanok’, tanító szerzetek’, Földes Urak’, 
Vármegye’ tekíntetesebb Tisztjei’, és az Atyafiak’" meglátogatása 
szükséges az utazás során (Festetics, 1796). A látogatások sikere (és 
száma) azonban nagyban múlt azon is, hogy éppen akkor otthon 
tartózkodott-e az illető, vagy egészségi állapota megengedte-e látogatók 
fogadását. Mivel Festetics László csak 1796 decemberében kezdi el album 
amicorumát (Stohl, 2018a), csak az 1797-ben tett látogatások száma 
vethető össze a naplókkal. Ezek alapján elmondható, hogy az albumba 
nem került bele mind az 59 vizitáció emléke, ugyanis az csak 43 
bejegyzést őriz erről az útról, ami az összes látogatás 72%-a. 

A szünidei utazások kimondott célja volt a hazai történelem és kulturális 
örökség megismertetése a gyermek Festeticcsel. Várható volt, hogy a 
téma különösen nagy számban jelenik meg a naplók szövegében. 
Összességében ugyanakkor az e témakörbe tartozó megjelenített 
ismeretek kismértékben szorítkoznak történelmi adat közlésére, sokkal 
inkább jellemző az épített örökség megjelenítése (például várak 
bemutatása) és ehhez kapcsolódóan tények közlése. Siklós várát 1797-
ben meglátogatva, elsőként a vár fekvését, állapotát, jelenlegi 
tulajdonosát említi a fiatal Festetics, majd megemlékezik az udvari 
kápolna Mária-freskójáról, Zsigmond király fogva tartásáról, sorra véve az 
épület fontosabb helyiségeit. A várban található domborműves címerek 
közül a Gara családénak leírását is megadja (Festetics, 1797:6-8). Az ifjú 
gróf külön megemlékezik a településeken található kastélyokról, valamint 
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a nagyobb könyvtárakról, így a pécsi és gyulafehérvári püspöki és a 
debreceni kollégiumi gyűjteményekről. Az írott örökség körébe tartozóan 
megemlít több kéziratot is a naplókban, így például az 1796. évi út során 
beszámol a Csáki grófok "hosszú pergamentra" írt családfájáról is 
(Festetics, 1796:66). 

A földrajzi ismeretek szerepeltetése egy útleírás esetében kézenfekvő. A 
klasszikus geographia elsősorban a földfelszín leírását jelenti, ugyanakkor 
a topográfiai adatok közlése is e témakörbe tartozik. Bár a szövegekben 
szereplő ismeretek majdnem kétharmada (65%) névtani (az érintett 
települések nevei), az egyes fontosabbnak ítélt helységek leírásakor 
kiemelt szerepet kap azok fekvésének, földrajzi környezetének 
bemutatása. 

 
Összegzés 
 
Fentiek alapján jól látható, hogy a nevelési tervezetekben és 
utasításokban kitűzött oktatási-nevelési célok megvalósításához 
nagymértékben hozzájárultak a fiatal Festetics szünidei utazásai, komplex 
módon egészítve ki az iskolában elsajátított tényszerű ismereteket. Az 
útinaplók tanúsága szerint, az apa elvárásainak megfelelően, ezek az utak 
egyszerre szolgálták az ifjú gróf fizikumának fejlesztését, a nemzeti 
értékek, a technológiai innováció megismerését, a látogatások pedig 
lehetőséget adtak a tervezett karrier során hasznos kapcsolatok 
kialakítására, illetve a meglévők ápolására. Az utazások sikerét 
beárnyékolja, hogy bár Festetics László tanulmányútjai a modern 
gazdasági ismeretek elsajátítását is célozták, törekvései ellenére sem 
sikerült apja anyagi sikereit megismételnie (Kurucz, 2018:8). 
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