
A 17. századi Magyarországon szinte
egyedülálló kulturális teljesítménynek te-
kinthetõ Nádasdy Ferenc tudományos
ambíciója, mecenatúrája és szenvedéllyel
épített gyûjteményei. A kötetben kirajzo-
lódik Nádasdy biográfiáján túl a nyugat-
magyarországi fõúri udvari kultúra új in-
tellektuális hálózata is. „A Kárpát-me-
dence kora újkori könyvtárai” sorozat 8.
köteteként jelent meg a mû,1 a szerzõ ku-
tatási területe a kora újkori mûvelõdéstör-
ténet, könyv- és könyvtártörténet, törté-
nelem és irodalom, szellemi áramlatok
története. 1979-ben elkezdõdtek Monok
István vezetésével azok a munkálatok,
amelyek következtében ma több mint
1500 magyarországi könyvlistát isme-
rünk az 1526–1720 közötti idõszakból.
A program célja Keserû Bálint megfogal-
mazásában: azoknak a forrásoknak az
összegyûjtése, amelyek a szûken vett ol-
vasmánytörténetet dokumentálják – azt,
hogy az adott idõszakban ki, mit, mikor
olvasott. Nádasdy Ferenc teljes könyvka-
talógusa nem került elõ a szerzõ kutatásai
során, de biztosan tudható, hogy megvolt
mind a Nádasdy, mind a bécsi császári
udvarban. A fennmaradt könyvjegyzékek
és könyvállomány, illetve más levéltári és
könyvtári adatok alapján viszont rekonst-
ruálható a Nádasdy-könyvtár.

A kötet 17 fejezetre tagolódik, melyek
az elõdök könyvtárairól tájékoztatnak, il-
letve Nádasdy Ferenc könyvbeszerzései-
rõl és a könyvtár gyarapításáról. Elsõsor-
ban vásárlás útján szerezte be könyveit
(megbízott ügynökök segítségével vagy
saját utazási során vásárolt), de peregri-
nus diákok hazahozott könyveivel is gya-
rapította könyvtárát. Magát az állományt
több szempontból is elemzi a szerzõ: kül-
sõ jegyek alapján (könyvek kötése,
possessor bejegyzések, ex librisek,
jelzetelés), tartalom szempontjából (val-
lási, jogi, természettudományi stb. köny-
vek), nyomdahelyek szerint, idõbeli,

nyelvi megoszlás szerint, valamint ismer-
teti a kézirat- és rézlemezgyûjteményt is. 

Nádasdy pottendorfi és lorettói birto-
kán nyomdát mûködtetett, amely részben
a helyi katolikus közösséget szolgálta,
részben saját munkáit adta ki. Számos
könyv megjelenését támogatta, aktív iro-
dalompártoló tevékenységbe kezdett, ké-
sõbb maga is kiadóvá vált. Letartóztatását
követõen szinte azonnal hozzálátnak fel-
halmozott gyûjteményeinek a felmérésé-
hez, a munka során felhasználták az ott
lévõ levéltári iratokat és a korábbi inven-
táriumokat. Kivégzése után a könyvtár
úgymond 4 részre oszlott, melyrõl a 6. fe-
jezetben olvashatunk: elsõsorban a csá-
szári könyvtár gazdagodott e gyûjtemény-
bõl Peter Lambeck udvari könyvtáros és
történész révén. A császár átnyújtotta ne-
ki a Nádasdy-könyvtár folió méretû kata-
lógusát azzal az elvárással, hogy
Lambeck döntse el, mely könyvekre van
szükség az udvari könyvtárban. A lorettói
szerviták is kérelmezték a könyvtárat az
uralkodótól, de csak a teológiai mûveket
sikerült megszerezniük, és azt is csak
használatra. A 18. század végén II. József
a rendet feloszlatta, így gyûjteményeik a
pesti egyetemi s más iskolai könyvtárak-
ba kerültek.

A könyvtár harmadik részét Paul
Hocher – udvari kancellár – kapta meg ér-
demei elismeréséül. Három fõ szakot vá-
lasztott ki magának: jogi, történeti és po-
litikai tárgyúakat. 

A leszármazottak mindent elkövettek,
hogy az egykori vagyonból egyes darabo-
kat visszaszerezzenek vagy megvásárolja-
nak. Ezen alfejezetek végén megtaláljuk a
különbözõ dokumentumok révén (levelek,
hitelezõi listák, elismervények, kérvé-
nyek, rendeletek, feljegyzések, jegyzékek)
az eredeti források közlését is németül és
magyarul összegezve.

A következõ fejezetben Nádasdy Fe-
renc rekonstruált könyvtárának katalógu-
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sát találjuk, illetve egy kísérletet ennek
összeállítására, mert a teljes katalógus
1669-bõl nem került elõ. Részösszeírá-
sokra támaszkodva, idõrendi sorrendben
és a hozzájuk kapcsolódó dokumentu-
mokkal együtt mutatja be a katalóguso-
kat. Elsõként a pottendorfi vár inventári-
umából tájékozódhatunk különbözõ köte-
tekrõl, melyek nem a könyvtárban voltak,
hanem a kastély más termeiben. 1672-
ben a szerviták is készítettek katalógust
az átvett könyvekrõl, illetve Peter Lam-
beck jegyzéke is itt található az
1672–1678-as idõszakból. Ezeket követi a
fennmaradt nyomtatványok jegyzéke és a
levéltári adalékok. Számos olyan nyom-
tatvány került elõ, amely a katalógusok
egyikében sem szerepel, feltehetõen
azért, mert szétszóródtak az országban a
szerviták könyveinek elárverezésekor. 

A 10. és 11. fejezet a Nádasdy-család-
tagoknak ajánlott könyvek jegyzékét tar-
talmazza, valamint a Nádasdy Ferenc ál-
tal külföldön és saját bécsi, pottendorfi és
loterrói nyomdájában kiadott mûvek
jegyzékét.

A kötet összeállítása érdekében – és a
források felkutatása végett – Viskolcz No-
émi anyagot gyûjtött az ELTE Egyetemi
Könyvtár Kézirattárából, az esztergomi
Fõszékesegyházi Könyvtárból, illetve Prí-
mási Levéltárból, a Magyar Országos Le-
véltárból, az Országos Széchényi Könyv-
tár Kézirattárából, a Bécsi Nemzeti
Könyvtárból és Levéltárból, valamint az

Antwerpeni Levéltárból. A könyvtár be-
mutatásához sokféle forrás állt rendelke-
zésére, a részkatalógusokon kívül levele-
zés, számlák, megrendelések, könyvek
elõszavai, ajánlásai és a megõrzött köte-
tek. A könyvjegyzékek azonban a vagyon-
elkobzással és a könyvtár felosztásával
kapcsolatban keletkeztek, Nádasdy kivég-
zését követõen.  A mû egy feltételezett
Nádasdy-könyvtárról ad képet, hiszen a
rekonstrukció a korabeli könyvjegyzék
nélkül nem kivitelezhetõ. Monok István
szerint a képet, melyet a könyves kultúra
vizsgálata alapján nyerünk, ha foltszerû
is, de jellemzõnek tarthatjuk.

Úgy gondolom, hogy a könyvben a
szerzõ, ha meg is maradt a megszokott el-
méleti keretekben, de a munka összetett-
sége révén biztosan felkelti e terület szak-
embereinek figyelmét. A szöveg összessé-
gében tartalmilag kiforrott, átgondolt,
mondanivalója letisztult. Nagy terjedelme
ellenére is könnyen olvasható, és átfogó
képet nyújt a kor könyves kultúrájáról is.

A pottendorfi kastély sokoldalú tár-
házként funkcionált, ahol a könyvek nem
puszta kiállítási tárgyak voltak, hanem a
hagyományokkal összekötõ szálak és a vi-
lág megértését szolgáló források. „Kiol-
vasható belõlük a vásárló izgalma, a tulaj-
donos féltõ gondja, az olvasó érdeklõdé-
se. Egyszerûen megfogalmazva: Nádasdy
Ferenc a könyvtárral intellektuálisan de-
finiálta önmagát.”2
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