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KAZINCY FERENC-BIBLIOGRÁFIA 

„ . . . Aligha van nála vitatottabb alakja a magyar irodalomtörténet-
nek. Bélyegezték németesnek, az igazi magyarság iránt értetlennek, 
modorosnak, finomkodónak. Már életében szép számmal gyülekeztek 
az ellenségei, olykor a leghívebbnek vélt tanítványai fordultak ellene 
személyes sértődöttségből vagy esztétikai okokból. S a harc körülötte 
azóta sem cs i tu l t . . ." Ezekkel a szavakkal kezdi a kötet egyik lektora, 
Fried István a Kazinczy-bibliográfia előszavát. A magyar felvilágosodás-
nak e máig sem tökéletesen felmért, helyesen értékelt íróját, költőjét, 
irodalomszervezőjét másfél évszázaddal ezelőtt temették el, s ez az év-
forduló adott arra alkalmat, hogy V. Busa Margit összeállításában ez a 
bibliográfia megjelenjék. 

Busa öt szempont szerint csoportosította adatait. Az első (I) az ön-
álló kötetben megjelent munkákat, a második (II) a folyóiratokban, új-
ságokban napvilágot látott cikkeket, tanulmányokat, a harmadik (III) a 
bárhol kinyomtatott fordításokat jelzi. A negyedik (IV) csoportban a 
Kazinczyról szóló irodalom, az ötödikben (V) pedig a társszerzős 
művek, átdolgozások, a Kazinczy-családra vonatkozó cikkek gyűjte-
ménye jelent meg. Az egész bibliográfia uralkodó rendszere a krono-
lógia. A fenti elveknek megfelelően évek szerinti bontásban közli 
I - V számokkal jelölve a cikkek jellegét. így van olyan év, amikor 
Kazinczynak egyetlen önálló munkája sem jelent meg, viszont igen sok 
a róla szóló irodalom. 1775-ben csak a III, 1784-ben már a II, III, IV alá 
tartozó munkák, 1976-ban viszont mind az öt témakörbe tartozó dol-
gozatok jelentek meg. 

A Kazinczy-bibliográfia több „segédletet" is tartalmaz: a forrás-
munkák, a rövidítések jegyzékét, az író álneveinek sorát, névmutatót, 
tartalomjegyzéket s egy német nyelvű rezümé-szöveget. S minthogy a 
nyomdai átfutási idő még ilyen egyszerű technológia mellett sem rövid, 
s bizonyára a kiadót sem sikerült Busa Margitnak a munka elkészülte 
után azonnal megtalálnia, egy külön fejezet foglalkozik azokkal a cik-
kekkel, amelyekre a kézirat lezárása után bukkant a bibliográfia össze-
állítója. A bibliográfiai forrásmunkák jegyzéke 80, a többször ismétlődő 
hírlapok és folyóiratok rövidítésjegyzéke 238 rövidítést sorol fel. Nyil-
ván nagyon sok olyan folyóirat-, újságcím szerepel még a kötetben, 
amelyet azért nem volt érdemes rövidíteni, mert csak egyszer vagy két-
szer fordul elő. A folyóiratok és újságok azonban megszámlálhatatlan 
sok cikket tartalmaznak. Nyilvánvaló, hogy a bibliográfia készítője nem 
ellenőrizte az összes, a lapok számát többszörös hányadára emelő elő-
fordulási helyeket, hiszen ez szinte lehetetlen lett volna, de ha az itt 
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közölt adatoknak csak egy negyedét ellenó'rizte, máris tiszteletreméltó-
nak kell tartanunk szorgalmát. 

A bibliográfia sok mindenró'l árulkodik. Beszél arról, hogy a szép-
halmi mesternek mikor volt a legnagyobb a kultusza, s mikor látszott 
úgy, hogy az irodalomtörténészek elfeledkeznek, elfeledkeztek róla. 
Születésének századik évfordulóján nem volt magyar város, amely ne 
emlékezett volna meg róla, vagy ne adott volna ki tiszteletére könyvet. 
Azt hiszem ez volt az első jelentős irodalmi évforduló, amit az egész 
ország egységesen megünnepelt. A 200. évforduló az adatok, a meg-
jelent tanulmányok, cikkek tanúsága szerint már sokkal szerényebb 
volt, s közel sem volt annyira országos, mint a száz esztendővel ezelőtti. 
Ma pedig az az érzése az embernek, hogy szinte kiesett a kutatók érdek-
lődési köréből. Máig hiányzik (mint erre Fried István is felhívja a figyel-
met) egy mindent vagy legalább az adatok tekintélyes részét felmérő, 
feldolgozó Kazinczy-monográfia. 

Egyetlen bibliográfia sem teljes, így nyilván ebből is hiányoznak cik-
kek, tanulmányok, a kutató azonban mégis örül annak, ha valaki a 
„feledés kútjából" az adatok tekintélyes részét napvilágra hozza. Jel-
lemző, hogy a kézirat lezárása után „előjött" pótlás csak tizenhárom 
lapot tesz ki. Talán nem került volna oly nagy fáradságba, ha ezek az 
újonnan előkerült tanulmány- vagy cikkcímek a helyükre és nem a pót-
láshoz kerültek volna. Nem is kellett volna a kötetet átszerkeszteni. 

A kutató joggal hiányolja a mindenre kiterjedő tárgymutatót. Mit 
tegyen például az, aki Kazinczy eddig kötetben ki nem adott, újonnan 
előkerült levelezésével akar közelebbről megismerkedni? Kénytelen át-
lapozni az utolsó levelezéskötet megjelenése utáni éveket. A névmutató 
mellé elkelt volna egy helynévmutató is, ez ugyanis különösképpen 
egy-egy város vagy megye kutatóinak jelentett volna segítséget. Akit 
esetleg az érdekelne, hogy mit tett Kazinczy például az ungvári gimná-
zium érdekében, kénytelen lenne az egész kötetet végignézni. 

Ha a cikkeket, címeket Busa Margit sorszámozta volna, könyvét még 
használhatóbbá tette volna. 

S a hiányokra csak két adat. Szűcs Sámuelnek, a neves miskolci 
naplóírónak, aki 1820-tól 1886-ig naplójában minden Miskolcon történt 
jelesebb eseményt feljegyzett, s aki számtalan helyi történeti, irodalom-
történeti érdekességű cikket is megjelentetett, hiányzik a bibliográfiából 
egy cikke: Kazinczy Ferenc levele Barkassy Ádámhoz. (Borsod megyei 
Lapok, 1883. 29. szám.) A Figyelő is megemlítette ezt a közleményt 
(1883. 390.). Hiányolok azonban egy majdnem száz esztendővel 
későbbi cikket is, amely viszont az előbbinél - szerintem — sokkal 
jelentősebb. Évekkel, talán tiz évvel ezelőtt került elő egy egri padlásról 
Kazinczy tübingai pályázatának, egy eddig ismeretlen, töredékben ránk 
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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 


