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maradt, impurum példánya. A 84 fóliós kézirattal kapcsolatos kutatá-
sainak eredményeit egy egyetemi hallgató, Pósa Agnes adta közre a 
debreceni Déri Múzeum 1977-es (megjelent 1978-ban) évkönyvében. 
Azt hiszem ez a kis cikk is megérdemelte volna, hogy a bibliográfiába 
kerüljön, már csak azért is, hogy legalább egy szakember felfigyeljen a 
kézirat eddig köztudatba át nem ment létezésére. Pedig akkor ez s a 
tény, hogy ezt egy egyetemista publikálta, még az újságírókat is meg-
mozgatta, cikk jelent meg róla a Hajdú-Bihari Naplóban és az egyetem 
lapjában is. 

A Kazinczy-bibliográfia örvendetes jelenség elsó'sorban azért, mert 
két miskolci intézmény a Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és a 
Herman Ottó Múzeum vállakozott kiadására. Az intézmények igazgatói, 
Környey Lászlóné és Szabadfalvi József helyesen döntöttek, amikor 
kiadására vállalkoztak. A szerkesztő, Veres László és a technikai szer-
kesztő, Szappanos Erzsébet, valamint a két lektor, Fried István és 
Kozocsa Sándor bábáskodtak a kötet megjelentetésénél. Jóleső tudat, 
hogy Kazinczyt vagy környezetét, kultuszának megteremtőit kutatva, 
nem kell mást tennünk, mint a könyvet a könyvespolcról leemelni, s a 
hozzájuk vezető útról Busa Margit bibliográfiája segítségével, ha némi 
nehézség árán is, alapos információt szerezhetünk. (Miskolc, 1981.) 

KILIÁN ISTVÁN 

KÖRMEND Y KINGA: 
A KNAUZ-HAGYATÊK KÖDEXTÖREDÉKEI 

ÊS AZ ESZTERGOMI EGYHÄZ 
KÖZÉPKORI KÖNYVTÁRÁNAK SORSA 

Knauz Nándor (1831-1898) , a múlt század „rengeteg buzgalmú" 
jeles történésze, elsősorban kézirattári kutatásaival szerzett magának 
érdemeket. A nápolyi Margit-legenda felfedezése (1868), a pozsonyi 
káptalan kéziratairól szóló beszámoló (1870), befejezetlenül maradt 
nagy vállalkozása, a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis két kötete 
(1874-1882) , valamint a máig kitűnően használható - új kiadásra 
méltó - Kortan (1876) jelzi, hogy búvárkodásainak hasznát egyaránt 
élvezi mind a történettudomány, mind az irodalomtörténetírás. Knauz 
semmit sem tartott feleslegesnek a kezeügyébe került kéziratokból, sőt 
megbecsülte, tudatosan gyűjtötte a kézirattöredékeket is. 

A fragmentum-kutatás irodalomtörténeti jelentősége szélső értékek 
között mozog. Egyes kódextöredékek éppen csak igazolnak valamely 
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közismert tényt vagy jobb esetben színezik az összképet, mások meg 
valóságos fordulatot hoznak a közfelfogással szemben. Efféle nagyobb 
horderejű felfedezésre elméletileg mindenütt egyenlő' esélye van a kuta-
tásnak, de hogy ez nálunk mégis újabban vett csak lendületet, annak 
sokféle oka, magyarázata van. 

Először is a történelmi viszonyok folytán középkori könyvkultú-
ránkról szinte elenyésző biztos adattal rendelkezünk, másodsorban: leg-
régibb könyvtáraink középkori anyaga túlnyomórészt újkori vásárlások 
eredménye (Patachich Ádám nagyváradi, Batthyány József kalocsai, 
Eszterházy Károly egri, Szily János nagyszombati, Pauer János székes-
fehérvári és Simot János esztergomi könyvtárfejlesztő és bibliofil tevé-
kenysége), végül harmadszor: szakmai jellegű utánpótlás-problémák is 
késleltették a töredékfeldolgozások beindulását. Közismert, hogy a frag-
mentumokkal való bánás speciális latin nyelvi ismereteket és sokrétű 
segédtudományi (kodikológia, paleográfia, teológia stb.) tájékozott-
ságot követel meg, melyet megszerezni nálunk jelenleg csak post-
graduális képzés formájában lehet. Mióta Mezey László körül kiala-
kult egy ilyen, fiatal szakemberekből álló, fragmentumkutató munka-
közösség, a helyzet némileg javult, és az első eredmények - a megjelenés 
előtt álló nagy fragmentum-korpusz előhírnökeként - máris jelentkez-
nek. Közéjük tartozik Körmendy Kinga munkája is. 

A szerző könyvterjedelmű értekezésében nagy erudícióval megírt 
művelődéstörténeti hátteret állít, valósággal önálló könyvtártörténeti 
értekezéssé fejleszti ki azt a környezetrajzot, amelynek segítségével 
minden utalása könnyen szembesíthető az előzményekkel. Az eszter-
gomi Főszékesegyházi Könyvtár (Bibliotheca) középkori és újkori törté-
netét ugyanis mintegy bevezetőül szánja csupán a Knauz-hagyaték litur-
gikus töredékeinek proveniencia-meghatározásához. Hasonló megfon-
tolások vezetik Esztergom és Garamszentbenedek bőkezűen okadatolt 
kapcsolatainak részletezésekor is, ami viszont a possessor-meghatározás-
hoz látszott (a szerző szerint) szükségesnek. 

A módszeres fonáselemzés kilenc kódextöredékre terjed ki.Missale 
ecclesiae Hungáriáé (14. sz.), Missale Pataviense (15. sz.), Missale 
Ordinis Cisterciensium cum Proprio Hungarico ( 15 -16 . sz.), Beviarium 
mos monasticum Ordinis Cisterciensium (14. sz. e. f.), Lectionarium 
monasticum ( 1 2 - 1 3 . sz.), Graduate Ordinis Fratrum Primi Eremite 
Sancti Pauli (15. sz.), Antiphonale ecclesiae Hungaricae (15. sz.), Anti-
phonale monasticum (16. sz. e. f.), Vesperale Strigoniense (16. sz. e. f.). 
Az imponáló szaktudással végzett vizsgálatok meggyőznek arról, hogy 
Körmendy Kinga kitűnő szakember ugyan, de szűkszavúságot nélkülöző 
fejezeteinek átolvasása után mégsem tudjuk eldönteni, vajon az eszter-
gomi Bibliotheca gazdagon dokumentált - Kovách Zoltán (f 1980) 
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írott eredményeit és még szóbeli közléseit is értékesítő - vázlatos törté-
netének, vagy a garamszentbenedeki apátság belső szervezeti ügyeit 
megvilágító mikrofilológiai alaposságnak örüljünk-e jobban, lévén a 
könyvtártörténet és a gazdaságtörténet sokkal heterogénabb annál, 
mintsem ennyire túlírva beleférjen a szerző fragmentumcentrikus kon-
cepciójába. 

Az is zavaró, hogy e nagy precizitást kívánó munka jegyzeteiben 
könnyen elkerülhető pontatlanságok kerültek. Mezey László fontos elvi 
cikkét a töredékfeltárásokról kétszer idézi, de kétféleképpen (No. 3. és 
No. 251.), Pór Antal könyvének címét oly pontatlanul írja le, hogy ezt 
csak emlékezetből reprodukálhatta (No. 35.), Dümmert Dezső cikkét 
címében és lelőhelyében egyaránt hiányosan kapjuk (No. 101.), felüle-
tes címleírással szerepel Kollányi könyve az esztergomi kanonokokról 
(No. 113.) stb. Mindezek alapján aligha tévedünk, ha úgy véljük: Kör-
mendy Kinga munkája, sok értéke ellenére sem igen szolgálhat a jövőbe-
li töredékfeldolgozások modelljéül. 

Szerencsére a túlméretezés hibája nem vonta maga után a túlértéke-
lést is. A végeredmény mindig lehiggadt mérlegeléssel formálódik, és a 
szerző az ilyenkor szükséges hiperkritikával vonja le a tanulságokat: 

konkrét adatunk nincs . . . jogosan tételezzük fel . . . nem tisztáz-
ható . . . " -ez minden, ami biztos. Ám ez a szerény végeredmény nem 
minősíti egyszersmind magát a fragmentumkutatást is, melynek iroda-
lomtörténeti jelentősége sohasem volt kétséges. 

A középkori írásbeliség feltárásának és jobb megismerésének olyan 
eszközéről van ugyanis szó, mely hasonlóan a többi diszciplínához, 
nemcsak mennyiségi, de olykor minőségi eredményeivel is felhívja 
magára a figyelmet. Fragmentum például a Königsbergi Töredék és 
Szalagjai is, mely a korai magyar költészetnek nem is akármilyen tucat-
emléke. Már a Horváth János és Császár Elemér között lezajló vita 
(1928-1929) során tisztázódott, hogy a KT latinizmustól mentes 
magyar nyelvezete és verselése elszigetelten áll középkori költésze-
tünkben, ahol szinte minden latinból készült fordítás, újabban pedig fel-
merült annak lehetősége is, hogy ha ez így van, akkor talán nem is a 
latin középkor egy korai magyar nyelvű emlékéről van szó, hanem egy 
kora középkori, keleti impulzusokból táplálkozó korábbi fázis utolsó 
emlékeinek egyikéről. 

Nos, a gondolatmenet messze vezetne, és nem is tartozik ide, fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy a fragmentumkutatás szükséges és jó 
dolog, főleg ma, amikor izgalmas, új irodalomtörténeti felfedezésre 
egyre inkább csak könyvtáblákból kiemelt töredékek esetében számít-
hatunk. (MTA Könyvtára, 1979.) 
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