Viskolcz Noémi (Szeged)
A Bibliotheca Windhagiana: egy különleges arisztokrata könyvtár a 17. századból
A címben megnevezett téma több szálon is kötődik Monok István kutatásaihoz: először is,
legutóbbi monográfiája a magyarországi arisztokrata könyvtárakról és a főnemesség olvasmányairól párhuzamot kínál a kora újkori Habsburg Birodalom osztrák és cseh arisztokráciájának
könyvtáraihoz és műveltségükhöz, így Joachim Enzmilner, Windhag grófja könyvtárához is.1
Másodszor: Monok István kezdeményezésére lendültek fel a Mátyás király, illetve a magyar
humanisták könyvtáraival kapcsolatos kutatások2 – Enzmilnernek egy korvina mellett
Zsámbokytól is voltak kötetei. Végül, amikor Enzmilner könyvei a 18. század végén szétszóródtak, akkor magyar gyűjteményekbe is eljutottak, közülük négy kötetet éppen Monok István és
Zvara Edina tárt fel a kismartoni Esterházy-könyvtárban.3
Joachim Enzmilner, Windhag grófja
(1600–1678) a 17. század Habsburg Birodalmának sokféle szempontból izgalmas alakja:
szigorú katolikus sváb értelmiségi családból, a
dillingeni és ingolstadti jezsuita egyetemeken
végzett tanulmányok után emelkedett fel a császári adminisztráció egyik legfontosabb jogi
szakértőjévé. 1669-ben elsősorban az egyházi
ügyekben nyújtott szolgálatai elismeréséül
grófi címet kapott.4 Látványos karrierjével párhuzamosan vagyona is szépen gyarapodott,
amelynek révén – a mintaként tekintett birodalmi arisztokráciához való alkalmazkodás jegyében – különleges ízlését is kamatoztatni tudta.
Pazar rezidenciáit és reprezentatív gyűjteményeit, a korban szokatlan módon, a nyilvánosság elé tárta, hiszen kastélyairól és azok berendezéséről megjelentetett egy rézmetszetekkel illusztrált kötetet 1656-ban a Merian-kiadóház Topographia-sorozatában. A műnek ráadásul egy újabb, kibővített változata is kijött
1673-ban Topographia Windhagiana aucta
Joachim Enzmilner, Windhag grófja
címmel.5 Az utóbbi években több tanul(rézmetszet)
mányban és diplomamunkában is foglalkoztak
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Enzmilner gyűjteményeivel és könyvtárával, utóbbira már csak azért is érdemes pillantást vetni,
mert több magyar vonatkozása is van.
Könyvtár a kastélyban
Joachim Enzmilner könyvtárához a források még nem kiaknázottak, főként az említett két
Topographia Windhagiana terjedelmes leírásait használja ma is a kutatás. A második kiadás
előszavában Enzmilner káplánja és könyvtárosa, Hyachint Marian dominikánus szerzetes a
könyvtár történetére kitérve megemlítette, hogy 1656 óta jelentős változások történtek a gróf
birtokain és kastélyaiban. Többek között elkészült a „tekintélyes és világhírű” új és modern
könyvtár, amelynek berendezésével és felállításával éppen őt bízta meg.6 Marian szerint az
alapító sok könyvet örökölt az elődöktől, de még többel gyarapította a gyűjteményt: megszerezte például az evangélikus Helmhard Jörger von Tollet steyereggi könyvtárát, illetve kereskedőktől és magánszemélyektől is nagy mennyiségben vásárolt. Mivel a könyvtár gyorsan
kinőtte a régi helyét a windhagi kastélyban – a kötetek száma 1656-ban már 22 ezer volt,7 ami
1673-ra tovább emelkedhetett –, ezért új emeletet kellett építeni, majd a könyveket a következőképpen osztották el a három nagy teremben:
Bibliotheca Antiqua: az 1550-ig kiadott nyomtatványok,
Bibliotheca Nova: az 1550‒1650 között kiadott nyomtatványok,
Bibliotheca Moderna: az 1650-től kiadott nyomtatványok.8
Ismerve a korszak általános könyvtárberendezési elveit, nagyon szokatlan az a szemlélet, amely
az elhelyezés alapjául a könyvek kiadási idejét veszi figyelembe, azaz megkülönbözteti a legrégebbi és a legújabb kiadványokat, majd azokon belül alakít ki szakrendet. Az incunabulumok
vagy antikvák ilyen jellegű elkülönítése, illetve kifejezetten gyűjtése majd a 18. század egyik
fontos trendje lesz. Források híján nem világos, hogy Enzmilnerre ki vagy mi volt hatással az
érdekes koncepció kidolgozásakor.
A háromosztatú könyvtár antikva állományát az öregtoronyban, a két újabbat a kastély középső részének harmadik szintjén helyezték el. A nagy ablakokkal, így megfelelő megvilágítással és levegőztetési lehetőséggel bíró boltíves termek a közölt rézmetszetek alapján lenyűgözően
egységes, rendezett képet mutatnak. Egyetlen korabeli fejedelmi vagy arisztokrata könyvtárról
sem ismerünk ennyi ábrázolást. Az összességében 11 különböző méretű, jelmagyarázattal ellátott rézmetszet az alábbi részleteket tárja elénk: a könyvtárat (Bibliothec), az új könyvtár
homlokzatát (Fatchada deß Neuen Bibliothec), a régi könyvtár bejáratát (Eingang der Alten
Bibliothec), az új könyvtár hátsó részét (Hindertheil der neuen Bibliothec), a régi könyvtár rondóját (Rundel der Alten Bibliothec), a régi könyvtár látképét (Perspectiv der Alten Bibliothec),
az új könyvtár látképét (Perspectiv der Neuen Bibliothec), a könyvtárak fő bejáratát (Portal und
Haubt-Eingang in die Bibliothecas), az új könyvtárat (Newe Bibliothec), a régi könyvtárat (Alte
Bibliotheca), a modern könyvtárat (Neueste oder Moderna Bibliotheca). A könyvtártermekben a
boltívekig állnak a fal melletti polcok, roskadásig megtöltve könyvekkel, az alsó polcokon a nagyobb, a felsőkön a legkisebb méretű könyvek sorakoznak. Középütt a kisebb könyves szekrények egyfajta olvasópultként is funkcionálnak, rajtuk kinyitott könyvek láthatók.
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A régi könyvtár látképe (Hychint Marian, Topographia Windhagiana aucta, 1673)
A könyvtártermek ikonográfiai programját, kifestését és díszítését külön is részletezte Marian,
ennek ismertetése egy későbbi tanulmány tárgya lehet. A falakon lévő stukkók és freskók
mellett a termekben elhelyezett festmények, szobrok, glóbuszok és egyéb Kunstkammer-jellegű
tárgyak (például csontvázak) a könyvtár muzeális jellegét hangsúlyozták. Az új és modern
könyvtárrész egyébként a Kunstkammer helyiségeivel folytatódott, amely megerősíti azt az
alkotói szándékot, hogy a különleges látvány és a minőségi tartalom egyformán fontos szempontok voltak a kompozíció kialakításakor.9

Az új könyvtár látképe (Hychint Marian, Topographia Windhagiana aucta, 1673)
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Marian leírása a gróf könyvszeretetét egyes szerzők és könyvek külön említésével is érzékelteti. Az antikva könyvtárban ráccsal elzárt szekrényben helyezték el például Luther összes
művét, valamint a hozzá hasonló heretikusok kiadványait.10 Az új könyvtárban azt emeli ki,
hogy a könyvek mellett több száz rézmetszetet őriznek, a legkülönlegesebbnek azonban az öt
ritka címeres könyvet tartja, amelybe a világ minden jelentős személyének címerét megfestették.11 A modern könyvtár egyik kincse a 19 kötetes párizsi Biblia-kiadás 1660-ból Jean de la
Haye ferences szerzetes kiadásában.12 Bár kéziratokról kevés szó esik a Topographiában és
egyáltalán nem ismert Enzmilner kéziratainak katalógusa, a fennmaradt kódexek és kötetek arról
tanúskodnak, hogy a gyűjtőszenvedély ezt a területet is komolyan érintette.
A könyvtár sorsa
Enzmilner 1670-ben tett végrendeletében, majd annak kiegészítéseiben (1672-ben és 1676-ban)
úgy rendelkezett a könyvtárról, hogy a képekkel, az anatómiai bábukkal, a matematikai eszközökkel és a két nagy glóbusszal együtt szállítsák Bécsbe. A könyvtárat nyilvánossá kívánta
tenni, mégpedig a milánói Bibliotheca Ambrosiana mintájára.13 Más dokumentumokból az is
kiderül, hogy elsősorban az általa alapított bécsi szeminárium (Windhagsche Stipendienstiftung)
tanulóinak kívánt segítséget nyújtani a könyvekkel. 1678-ban bekövetkező halála után valóban
az alapítvány vezetői vették gondozásukba a könyvtárat, amelyet Bécsben a domonkos kolostor
kezelésében lévő épületben helyeztek el, nem messze az egyetemtől.14 A domonkosok befolyása
már korábban is érvényesült Enzmilner életében: egyrészt egyetlen utóda, Eva Magdalena nevű
lánya ebbe a rendbe lépett be, másrészt Windhagban maga is alapított egy rendházat.15 A könyvtár a későbbiekben az alsó-ausztriai tartományi marsall bírósága (Niederösterreichisches Landmarschallgericht) felügyelete alatt állt, és működtetésére két könyvtárost is kineveztek, egy
világi személyt és egyet a domonkosok közül.16 Enzmilner a könyvtár fenntartására és gyarapítására külön összeget biztosított.17
1733-ban az akkori felügyelő, Dominik Ferdinand Edler von Guarient und Raal kiadta a
Bibliotheca Windhagiana katalógusát, a több mint 16 ezer könyvet a következő szakokba osztották: teológia, jog, orvosi, filozófiai, történeti-politikai, illetve minden más.18 A könyvtárat
II. József rendeletére 1786-ban a bécsi egyetem könyvtárába szállították át, ahol ma is megtalálhatók egyes kötetei,19 ugyanakkor a kéziratok és könyvek egy részét kiválogatták és azok az
Udvari Könyvtárba (Hofbibliothek) kerültek, amelynek utódában, az Osztrák Nemzeti Könyvtárban (Österreichische Nationalbibliothek) ma is őrzik őket. Az ÖNB online katalógusa szerint
46 kézirat és 19 ősnyomtatvány „viseli” a Windhagiana-jegyeket, azaz vagy kéziratos possessorbejegyzés, vagy ex libris vagy supralibros jelzi a tulajdonost.20
10

MARIAN, Topographia, i. m., 11.
MARIAN, Topographia, i. m., 13. A ma az Eberhard Karls Tübingeni Egyetem Könyvtárában lévő köteteket digitalizálták, <http://idb.ub.uni-tuebingen.de/>
12
MARIAN, Topographia, i. m., 14‒15.
13
Marie-Christine TOIFL, Bibliotheca Windhagiana: Die Bibliothek des Joachim Enzmilner, Graf von Windhag, Diplomarbeit, Wien, 2013, 22‒24, 73‒78.
14
Walpurga OPPEKER, Joachim Enzmilner, Graf von Windhag (1600‒1678): Fallbeispiele zum frühneuzeitlichen
Bildungsmäzenatentum in Österreich ob und unter der Enns in Schulstiftungen und Studienfinanzierung = Bildungsmäzenatentum in den böhmischen, österreichischen und ungarischen Ländern, 1500‒1800, hgg. von Joachim BAHLCKE,
Thomas WINKELBAUER, Wien‒München, 2011, 224‒226.
15
GRÜLL, Geschichte, i. m., 251‒266.
16
Johann Georg KEYSSLER, Neueste Reise durch Teutschland, Böhmen, Ungarn und die Schweitz, Hannover, 1741, III, 933.
17
TOIFL, Bibliotheca, i. m., 76.
18
Ferdinand Dominicus GUARIENT, Bibliotheca Windhagiana Ab Illustrissimo, Quondam S.R.I. Comite Joanne Joachimo
Ab, Et In Windhag, Müntzbach, Pragthall, Et Saxenegg, [...] Anno M.DC.LXXVIII. pro Usu Publico, & quotidiana
frequentatione fundata, Viennae Austriae, 1733.
19
Walter PONGRATZ, Bestandsgeschichte der Universitätsbibliothek Wien = Bibliothek und Buchbestand im Wandel der
Zeit: Bibliotheksgeschichtliche Studien, hrgg. von Franz A. BIENERT, Karl-Heinz WEINMANN, Wiesbaden, 1984, 46‒65;
TOIFL, Bibliotheca, i. m., 33‒34, 37.
20
Walpurga OPPEKER, Bucheignerzeichen des Grafen Joachim von Windhag, Biblos: Beiträge zu Buch, Bibliothek und
Schrift, 2011/1, 137‒150.
11

748

A Bibliotheca Windhagiana: egy különleges arisztokrata könyvtár a 17. századból

Magyar vonatkozások
Az 1786-ban az Udvari Könyvtárba küldött kéziratok és könyvek közül a possessorbejegyzés
alapján néhány Zsámboky Jánosé volt.21 Arra már Zsámboky könyvtárkatalógusának kiadója,
Gulyás Pál felfigyelt, hogy „több Sámboky-féle kézirat is ezen a könyvtáron át jutott vissza a
bécsi gyűjteménybe”.22 Nem ismert, hogy az uralkodó által 1578-ban és 1584-ben megvásárolt
Zsámboky-könyvtár egyes darabjai mikor és hogyan kerültek Enzmilnerhez: vagy nem minden
Zsámboky-kötetet integráltak az udvari könyvtárba vagy a könyvtárosok adtak el az állományból. Ugyanakkor nemcsak az Osztrák Nemzeti Könyvtárban, hanem a Bécsi Egyetem Könyvtárában is van olyan kötet – például a Florilegium Diversorum Epigrammatum (Paris, 1531) –,
amelynek címlapján Zsámboky saját kezű kézírása (Sambuci) felett a Bibliothecae Windhagianae
Catalogo inscriptus 1667 bejegyzés olvasható.23
A Zsámboky-kötetek mellett Enzmilner rendelkezett egy korvinával is, mégpedig Georgius
Trapezuntius (1395‒1484) Isagoge dialectica ad Petrum Gambacurtam című kéziratával (mai
jelzete: ÖNB Cod. Lat. 2485).24 Mátyás címerét Csapodi Csaba szerint a király első címerfestője
festette be, míg az első kötéstábla verzójára Enzmilner 1667-es ex librise van beragasztva,
illetve a következő possessorbejegyzés beírva: Bibliohecae Windhagianae Catalogo inscriptus
1667.25 A további adatok hiányoznak a kódex történetének teljes rekonstrukciójához, így nem
ismert, hogy hol őrizték 1490 és 1667 között.
A 18. század végén a szerzetesrendek feloszlatásával, könyvtáraik felszámolásával a bécsi
egyetem könyvtára jelentősen gyarapítani tudta állományát, azonban arra is rákényszerült, hogy
a több példányban meglévő könyveket kiselejtezze, ezért az 1780‒1790-es években nagy számban árvereztek el duplumköteteket,26 amelyekből magyar gyűjtők is vásároltak. Így ma magyarországi könyvtárakban számos, az egykori Bibliotheca Windhagianából származó könyv található, a teljesség igénye nélkül néhány példa: a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár kilenc 1601
előtt kiadott nyomtatványa, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szintén 1601 előtti két kötete, a
Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye régi állományában két kötet,27 az Országos Széchényi Könyvtárból az online katalógus alapján legalább hét kötet adatolható.
Joachim Enzmilner, Windhag grófja olvasmányainak tartalmi elemzése még várat magára,
a környezete okos és olvasó – állítólag a kezében mindig könyvet tartó – embernek látta.28
Gyűjteménye, amely halála után még több mint 100 évig egyben maradt, izgalmasan összegyúrt
egyvelege a művelt értelmiségi és szakpolitikus tudásvágyából született hatalmas könyvtárnak,
valamint az első generációs főnemes messzire érő anyagi lehetőségei révén megteremtett különleges környezetnek és látványnak.
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