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KÓDEXTÖREDÉKEK VÁCOTT

Közleményünk elsô felében a kódextöredékek mibenlétét, általános jelentôségét
kívánjuk röviden érzékeltetni, a második részében pedig a Vácott található dara-
bokból adunk ízelítôt. Vác és a váci egyházmegye történetének ismeretében
azonban el kell mondanunk, hogy ezek a fontos és érdekes töredékek keletkezése
sajnos nem köthetô a középkori váci egyházmegyéhez.1

A kódextöredékek

Régmúltunk emlékeinek gyakori jellemzôje a töredékesség. A középkori mûvelt-
ség, szellemi élet elemeit a teljes kódexek2 mellett a kódextöredékek, a fragmen-
tumok (más néven membra disiecta) jelentik számunkra. Ez a fennmaradási for-
ma azonban esetleges, és az egyik legfontosabb kérdésre nagyon gyakran nem
kapunk választ: az a kódex, amelynek csak egy töredékes darabja maradt ránk,
hol keletkezhetett, kik és fôleg kiknek, kinek a megrendelésére írták vagy másol-
ták?3

A kódextöredékek (fragmentumok, fragmenta codicum) kutatása nevének em-
lítésekor Szent János evangéliumának közismert helyére szokás utalni: Colligite
quae superaverunt fragmenta, ne pereant – Szedjétek össze a megmaradt darabo-
kat, hogy semmi el ne vesszen (Jn 6,12).4 Az egykori kódexekbôl megmaradt da-
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1 A töredékeket Lauf Judit határozta meg és írta le.
2 A nagy magyarországi közkönyvtárakban található kódexekrôl nyomtatott katalógusok állnak a ku-
tatás rendelkezésére. A magyarországi egyházi gyûjteményekben lévô középkori kéziratok régóta
esedékes katalogizálásán kutatócsoportunk dolgozik. – A váci gyûjteményrôl lásd Varga 1999:7–10.

3 Hadd utaljunk a szervezett töredékkutatás kezdeteit meghatározó dolgozatra: Mezey 1978; közben-
sô állapotfelmérés: Sarbak 1997:10. A szerteágazó téma kimerítô ismertetésére ez alkalommal nem
vállalkozunk; a fragmentumok kutatásának részletes történetére, újabb szempontjaira és tanulságait
összegzô értékelésére lásd Madas 2008.

4 A címében is klasszikus lett a 70 éves Alban Dold OSB (liturgiatörténész, paleográfus, palimp-
szesztkutató) tiszteletére 1952-ben kiadott ünnepi tanulmánykötet: Colligere fragmenta. Festschrift
Alban Dold zum 70. Geburtstag am 7.7.1952 (Beuroner Kunstverlag: Beuron 1952). Azóta a nép-
szerû idézetre más tudományszakok is elôszeretettel hivatkoznak, példaként hadd említsük a
Deutsches Historisches Museum (Berlin) munkatársának egy elôadását, amelyben ennek kapcsán
bevezetésképpen a Hartmann Schedel-féle krónikavállalkozásra is utal, hogy a szétszórt történeti
eseményeket össze lehet fogni és egységes keretben tárgyalni, vö. Reineke 2011. – A töredékkutatás
másik (inkább Nyugat- és Észak-Európában szokásos) elnevezése a membra disiecta; Horatiustól
kölcsönzött kifejezéssel (Sat. 1,4,62: disiecti membra poetae, a költô, azaz a költészet szétszaggatott
tagjai) jelöli tárgyát.



rabok, a kódextöredékek azonosítása a kutatóknak sok esetben ma is elég nehéz
feladatot jelent.

A középkori magyar mûvelôdéstörténet pontosabb megismerése érdekében a
töredékkutatás számára az egykori teljes kézirat eredetének, azaz provenienciá-
jának, származási helyének a meghatározása elsôdleges feladat: azt a helyet
kell(ene) megtalálni, ahol a kéziratot megírták vagy lemásolták vagy éppen a már
megírt füzeteket egy kötetté állították össze. Ezért Mohács elôtti könyvkultúránk
felettébb töredékes mivolta a könyvtárainkban lappangó kódextöredékeknek
különleges jelentôséget kölcsönöz. Még abban az esetben is, ha adatolhatóan a
18. századi nagy, könyvgyûjtô fôpapok áldozatos tevékenysége, leginkább kül-
földi vásárlások nyomán kerültek be a töredéket tartalmazó, abba bekötött köny-
vek a török uralom alól már felszabadult Magyar Királyság területére. A váci
egyházmegye újjászervezésére 1685 után nyílt lehetôség; a ma Vácott ôrzött
egyetlen, az Újszövetség könyveit tartalmazó, 1415-ben másolt kódex eredete is
ismeretlen, létrejötte és késôközépkori használata sem az egyházmegyéhez, sem
pedig a püspöki székvároshoz nem köthetô.5

A különbözô jellegû – világi és egyházi – szövegeket megôrzô pergamendara-
bok tehát egy-egy régi, valamikor teljes kódex máig fennmaradt darabjai. A per-
gamen éppen erôssége és olcsó volta miatt kedvelt könyvkötôanyag lett a könyv-
nyomtatás elterjedése során, amikor a kézzel írott könyv egyre inkább elvesztette
meghatározó szerepét. A középkor végén a pergament már szinte kizárólag litur-
gikus szerkönyvek és reprezentatív kiállítású, drága könyvek céljaira használták.
Részben ez magyarázza, hogy a kódextöredékek között miért is találni olyan
nagyszámú liturgikus tárgyú emléket.

A középkor végén (a 14. és fôként a 15. században) a könyvek mennyisége
már többszörösen meghaladja az elôzô évszázadok könyvtermését, ami nyilván-
valóan összefüggésben áll többek között a demográfiai változásokkal, az egye-
temek növekvô könyvigényével (ugyanakkor a távolsági kereskedelem és a
bankrendszer igényei sem zárhatók ki), másképpen fogalmazva az írás- és olva-
sástudásnak a korábbi évszázadokét messze meghaladó elterjedésével. Az el-
használódás mértéke is arányban állott a forgalomban lévô könyvtömeggel. Mi-
közben a nyomtatás költségei fokozatosan csökkentek, a mindennapi használatra
szánt egyszerûbb kiállítású könyveket erôs és olcsó kötéssel volt célszerû (azaz
gazdaságos) ellátni. A már fölöslegessé váló kódexek lapjai erre a célra kiválóan
alkalmasak voltak, így tehát az olcsó és mindennapi, nem reprezentatív haszná-
latra szánt kötetek védôborítójaként „éltek” tovább.
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5 Jelzete: Váci Egyházmegyei Könyvtár 703.103, lásd Tóth 1999: 111 (600. sz.). – Boros István szí-
ves közlése szerint: „A kézirat Galla Ferenc hagyatékából került a könyvtárba a régi katalóguscédu-
la alapján. A kötetben posszesszor-bejegyzés nincs. Galla eredetileg szalézi volt, 1912-ben szentel-
ték pappá, 1914-tôl a váci egyházmegyében volt,” vö. Chobot 1917: 750.



A töredékek mûfaji megoszlása a 15. század jellegzetes állapotát tükrözi: az
Egyház jelenléte a társadalom minden rétegének mindennapi életében6 elsôsor-
ban a liturgia terén érhetô tetten, mivel a liturgia mûvelése akkoriban nem kizáró-
lag a klerikus állásúak kiváltsága volt, hanem abban a társadalom szélesebb réte-
gei is tevékenyen részt vettek. Fontos szempont, hogy a liturgikus könyveket
még a papír általános elterjedése mellett is többnyire pergamenre írták, mert ez a
mindennapos használat igényeinek megfelelôen tartós, ugyanakkor szent rendel-
tetésének megfelelôen nemes anyag volt, ezért több megmaradt belôlük.

Érdekes és számunkra nagyon fontos példa, hogy egy 13. századi pergamen-
kódex szennylapjaként maradt fent a 14. században keletkezett nyelvemlékünk,
az ún. Königsbergi Töredék is, amely 1863-ban került elô Toruöban, Lengyelor-
szágban.7 A liturgikus könyveken túl természetesen a teológiával szorosabb vagy
kevésbé szoros kapcsolatban lévô irodalom papírra másolt emlékei is fontos sze-
repet játszanak: például a bibliai tudományok vagy a hithirdetés segédletei mint
a hatalmas volumenû prédikációs irodalom (sermonariumok). A késô középkor
ezen papírkódexeinek idôvel fölöslegessé vált darabjai pedig elsôsorban tömítô-
anyagként (makulatúra) ôrzôdtek meg.

Ugyanakkor az egymástól földrajzilag távolabb, ám egykor ugyanabból a kó-
dexbôl vagy kódexcsaládból felbukkanó töredékek összetartozásának a felis-
merése lényeges, eddig nem sejtett megállapításokat is eredményezhet, mint azt
legutóbb Lauf Judit liturgikus kutatásai kimutatták, aki a soproni töredékek fel-
dolgozása során bebizonyította, hogy a Magyar Királyság nyugati peremvidékén
a passaui rítusnak kialakult egy olyan, Bécshez köthetô liturgikus gyakorlata,
amelyben a magyar szentek is helyet kaptak.8 A bécsi Schottenstift bencés kolos-
torhoz köthetô három antifonálé meghatározásával egyértelmûvé vált, hogy a
soproni könyvkötôk Bécsbôl is vásároltak kötôanyagnak kódextöredékeket.9

Amint láttuk, a nyomtatás következtében fölöslegessé vált rengeteg liturgikus
pergamenkéziratot a könyvkötôk felvásárolták és igény szerint alkalmazták könyv-
kötésként. A könyvkötôk szerepe a töredékek fennmaradásában tehát döntô je-
lentôségû. A beírt pergamenbe (membrana scripta) való kötés volt a legol-
csóbb,10 ezért elsôsorban a napi használatra szánt irodalmat kötötték bele; a dísz-
kéziratok méltó bekötése továbbra is a megrendelô anyagi ráfordításától függött.

Vissza kell térni arra a kérdésre, vajon hol találhatók a töredékek? Legtöbb
esetben kötés gyanánt védik a könyvtestet, és már a könyv gerincérôl is megálla-
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16 Az Egyház gazdasági szerepérôl a jogbiztosító oklevelek nagy csoportja tanúskodik, ez azonban a
diplomatika és a gazdaságtörténet tárgya.

17 Tóth 2009, http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/koenigsbergi_toeredek_es_szalagjai (2015. október 7.).
18 Lauf 2009 és Lauf 2010.
19 Lauf 2013 és Lauf 2014.
10 Szerencsénkre szintén makulatúra-anyag lett az a nagyszombati könyvkötôi árjegyzék, amelyben a

sor végén mint a legolcsóbb ajánlat szerepelt a beírt pergamenbe kötés, vö. Mezey 1983:15 és Sar-
bak 1997:10.



pítható a pergamenbe kötés ténye. A könyvben „befelé” haladva szolgálhatnak
még elôzéklapként, lehetnek bordacsíkok, a levéltárakban leginkább az iratcso-
mókat összefogó aktafedelek. Sok könyvtárban ma már kigyûjtve, az ôrzôköny-
vekrôl leválasztva várnak vagy egyszerû számbavételükre vagy szakszerû feldol-
gozásukra. Ebben az esetben a kutatás sajnos azzal a hátránnyal indul, hogy az
ôrzô könyvet nem ismeri, emiatt az egyes lapok története nem követhetô vissza-
felé a keletkezés (proveniencia) irányába; így ezek a darabok a magyar középkor
kulturális életére vonatkozóan mintegy „értéküket vesztik”. A 19. századtól a
pergamentöredékbe kötött könyvek restaurálása vagy egyéb könyvtárrendezések
során a lefejtett pergamenkötést már nem dobták ki, hanem sok helyen külön do-
bozolva gyûjtötték, mivel elôdeink szemléletében a pergament hordozó, fenntar-
tó könyv és kötése kapcsolatának dokumentálása még nem volt kiemelt cél.11

Egy-egy fragmentum értékelésénél mindig egy-egy teljes középkori kódexet
kell magunk elé képzelnünk. Ugyanakkor – amint fentebb utaltunk rá – nem fe-
ledhetjük, hogy az „egy mû egyenlô egy kódex” állítás nem igaz, takarékossági
okokból egy kódexbe több mûvet másoltak be, pontosabban fogalmazva: több
mûvet kötöttek össze egy kódexbe. Tehát a mûvek száma többnyire jócskán meg-
haladja a kódexek számát.12 A kódex és a bennük lévô mûvek aránya azonban
erôsen függ a mûfajtól: általában hasonló jellegû mûveket törekedtek egyetlen
corpusban összefogni.

Milyen szövegeket hordoznak a töredékek? A középkor végére jellemzô liturgi-
kus anyag hatalmas mennyisége mellett állnak például a bibliakéziratok, különféle
teológiai és filozófiai traktátusok, vagy akár egy tekintélyes mennyiségû kommen-
tárirodalom (pl. biblikus és jogi magyarázatok), valamint az ókori és keresztény
auktorok mûvei. A szinte átláthatatlan tömegû emlék feldolgozása során érthetô
módon filológiai és paleográfiai szempontok is fokozottan érvényesülnek: az ókori
és koraközépkori szerzôk pedig szöveghagyományuk és régiségük miatt kiemelt
módon tárgyai a kutatásnak. A mai Magyarországon ôrzött kódexállománynak
pusztán csekély részérôl mutatható ki, hogy a középkorban a Magyar Királyságban
készült vagy – ugyan másutt készült ám mégis – itt használták. Túlnyomó többsé-
gük a török után újjászervezôdô, barokk, arisztokrata fôpapok könyvgyûjtô szenve-
délyének köszönhetôen, Európában szinte mindenütt tevékenykedô ágenseik révén
kerültek be a különféle gyûjteményekbe. A középkori értékek nagymérvû pusztulá-
sának oka egyrészt történelmünkben rejlik: a reformáció térhódítása és a hamaro-
san kiteljesedô török foglalás mellett a szinte mindenütt fellelhetô „hatalmaskodá-
sok”, amelyek során az anyagi javak között a könyv- és oklevélállomány egy része
pusztult el. Tehát a 16. században már egy „megrostált”, de még mindig jelentôs
könyv- és oklevélállomány várta további sorsa beteljesedését.

34 LAUF JUDIT – SARBAK GÁBOR

11 Sajátos jelenség volt az illusztrációk (szó szerinti) kigyûjtése: kivágták és nagyság szerint rendezve
tárolták, vö. Csontosi 1882:363–366, A király a budapesti könyvkiállításon, 1882:158.

12 A 11. század végérôl származó pannonhalmi könyv-összeírás 80 kódexet említ, amelyekben leg-
alább kétszer ennyi mû található, vö. Veszprémy 1996.



A töredék-leírások

A Mezey László által 1973-ban létrehozott Fragmenta codicum kutatócsoport
végzi a magyarországi egyházi és világi könyvtárakban, levéltárakban fellelhetô
kódextöredékek rendszeres feltárását és publikálását.13 E munka során a váci
fragmentumok feldolgozása még nem történt meg, a kutatócsoport csak az 1990-es
években elôkerült és rendezésre elôkészített töredékeket vizsgálta meg. Az ôrzô-
könyvek restaurálására is ekkor került sor. Ezek a kódextöredékek sajnos nem a
váci egyházmegye középkori emlékeinek fennmaradt darabjai, hanem csak álta-
lában véve tanúi a középkor egyházi és világi mûveltségének. Ugyanakkor nem
zárható ki, sôt nyugodtan állítható, hogy az alább bemutatott mûfajok kódexeibôl
nagy valószínûséggel a középkori Vác is rendelkezett példányokkal. Az aláb-
biakban az 1998-ban restaurált hét kódextöredéket mutatjuk be, amelyek között
európai viszonylatban is figyelemre méltó darabok találhatók. Boros István, a
Váci Egyházmegyei Könyvtár tudományos fômunkatársa szerint Vácott jelenleg
(2015) 26 kódextöredék van lefejtett és restaurált állapotban, a latinok mellett
három héberül íródott.14 A kódextöredékek formai és tartalmi leírásában a Frag-
menta et codices in bibliothecis Hungariae sorozat gyakorlatát követjük.15

A fragmentumok jelzetelési rendszerének kialakításában a lehetô legegyszerûbb
megoldást javasoljuk:

• Saját számot (numerus currens) csak azok az elkülönítve ôrzött kódextöredé-
kek kapnak, amelyek ôrzôkönyve ismeretlen: Fragm. 1, Fragm. 2.

• Az ôrzôkönyvrôl lefejtett kódextöredék megkapja az ôrzôkönyv jelzetét a tö-
redékre utaló kiegészítéssel: 705.250/Fragm., több darab esetén feltüntetve a
számukat: 701.006/Fragm. 1, 701.006/Fragm. 2. Példáink ezt a csoportot il-
lusztrálják.

• Az ôrzôkönyvön lévô, nem leválasztott kódextöredéket a könyv jelzetéhez il-
lesztett Fragm. in situ kiegészítéssel jelöljük: 123.456/Fragm. in situ.

• Az imént ismertetett elv szerint jelzetelhetô a tartalmilag fontosnak ítélt ma-
kulatúra is: 234.567/Mac.

• Az ôrzôkönyvre feltétlenül rá kell vezetni, hogy kódextöredék került le róla.

KÓDEXTÖREDÉKEK VÁCOTT 35

13 Az akadémiai kutatócsoport Mezey László halála után Vizkelety András majd Madas Edit irányítá-
sával dolgozik az Országos Széchényi Könyvtárban, vö. www.fragmenta.oszk.hu/fragm.htm
(2017. április 18.).

14 „Képes” tájékoztatást nyújt a könyvtár honlapja: konyvtar.vaciegyhazmegye.hu (2017. április 18.).
Az adatokat Boros Istvánnak köszönjük. – A héber töredékek közül kettô leírása: Scheiber 1969:
191 (64. tétel) és 222 (114. tétel). Ezeken kívül van még egy lefejtett, korábban kódexlapnak vélt
nyomtatott pergamenfólió, amelynek beazonosítását és leírását Boros István végezte el: Gutenberg
pergamenre nyomtatott 42 soros Bibliájának egy fóliója.

15 A soproni kódextöredékeket feldolgozó kötet: Madas 2006.



Az 1998-ban restaurált kódextöredékek

700.028/Fragm.

HIERONYMUS

9. század elsô fele – 1 levél

Két darabból összeragasztott, az ôrzôkönyv gerincérôl lefejtett, megsárgult per-
gamenfólió alsó negyede: 105×140 mm. Közepérôl függôlegesen három darab
65×15 mm csík hiányzik. – A kéthasábos írástükör: *44×94 mm, eredetileg kb.
285×94+20+94 mm, 6 sor (eredetileg kb. 33), vakvonalazás. – Írása Karoling mi-
nuszkula a 9. század elsô felébôl, ligatúrák, e-caudata, interpunkciós jelek.

Ôrzôkönyv: Vác, Egyházmegyei Könyvtár 700.028: Ioannes Godscalcus: Latini
sermonis observationes per ordinem alphabeticum digestae. Coloniae 1540. –
Kötése a nyomtatvánnyal egykorú, natúrszínû, vaknyomásos görgetôvel díszített
bôrkötés, Isny-Memmingen körzetébôl (Németország).16 – Posszesszor a cím-
lapon: 1. In usum Dominici Schneblin 1673; 2. Váci Püspök-Egyházmegyei
Könyvtár 1875 (ovális pecsét). Régebbi jelzetek: 1. Lingua gen. 419 (a gerinc-
rôl); 2. 46579 (újkori kéz ceruzával a kiragasztott elôzéken és az elôzéklapon).

Eredet – használat: A kódextöredék keletkezési helye nem határozható meg.
Az ôrzôkönyv kötésének helye alapján feltételezhetô, hogy Hieronymus kom-
mentárjának kódexét Dél-Németországban forgatták.

HIERONYMUS: Commentarii in Ieremiam prophetam, 13,[1]–9–10[11]. A szöveg
hiányos.
f. 1rb inc.: sic computrescere faciam superbiam …
des.:… post deos alienos
f. 1va inc.: [quod lumbare] si aquam tetigerit …
des.: [ta]men prist[inam] pulchri[tudinem habere non potest …].

Kiadás: CC SL 73,160–163.
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16 Rozsondai Marianne szíves szóbeli közlése, amelyet ezúton köszönünk.



1. kép
700.028/Fragm.
HIERONYMUS:

Commentarii in Ieremiam prophetam, f. 1va
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701.006/Fragm. 1

LECTIONARIUM CHORI

12. század – 1 levél

Az ôrzôkönyv gerincérôl lefejtett, megsárgult pergamenfolió középsô függôleges
csíkja, verzóján a betûk sok helyen elhalványodtak: 262×48 mm. – Egyhasábos
írástükör: 220×*45 mm (eredetileg kb. 145 mm), 24 tintával megvonalazott sor. –
Írása 12. századi minuszkula, e-caudata. – Rubrikák: [Fe]ria IIII, Feria V.

Ôrzôkönyv: Vác, Egyházmegyei Könyvtár 701.006: Biblia Latina, Venezia,
Nicolas Jenson, 1476. (CIH 618; GW 4222; Boros 2010, 42–43 [7. tétel]). – Kö-
tése 16. századi ausztriai (Grác?) vaknyomásos fehér disznóbôrkötés fatáblákon.
– Posszesszor: elôzéklapon: Biblia haec sunt Parochiae Nagykátensis 1739.
A Prologus elsô oldalán: 1. […] Paroch […] Nagykátensii; 2. Ego Joannes
Odoly Bolobarius (?) Nagy Kataensis sum possessor […] Anno 1714 (áthúzva;
Odoly János Nagykátai plébános, 1698–1730, lásd Chobot 1917, 263); 3. Váci
Püspök-Egyházmegyei Könyvtár 1875 (ovális pecsét). H10 rektóján: […]
Wolfgangus Mayer […]. A hátsó elôzéklapon: Stephanus Losonci Pleb. […]
Nagy Kat[ensis] Anno 1607 […] (áthúzva, Losonczy István nagykátai plébános
1607 körül, vö. Chobot 1917, 263). – Ugyanerrôl az ôrzôkönyvrôl került le a
708.006/Fragm. 2 jelzetû Missale-töredék is.

Eredet – használat: A kódextöredék keletkezési helye nem határozható meg.
Az ôrzôkönyvet a kötéstábláján (vö. 701.006/Fragm. 2) lévô bélyegzôk alapján
Ausztriában kötötték be, és a kódextöredéket is ott használták fel a könyv gerin-
cének megerôsítésére (lásd ôrzôkönyv; Boros 2010, 42–43 [7. tétel]). Ezért való-
színûsíthetô, hogy a kóruskönyv (lectionarium chori), amelybôl a töredék kike-
rült, ausztriai használatban volt.

LECTIONARIUM CHORI. Liber Regum I, 17,45–18,20. A szöveg nagyon hiányos.
f. 1r–v [D]ixit autem David ad phy[listeum tu venis ad me cum gladio] et hasta
…×… et nunciat[um est Saul].

A bibliai szakaszok feriákra, azaz a hétköznapok egyes napjaira vannak beosztva,
lásd a verzón vörössel: [Fe]ria IIII, Feria V. A hétköznapi éjszakai imaórákon
Szentháromság vasárnapját követôen az általános szokás szerint a Királyok
könyvébôl olvastak fel, ezért a töredék tartalmi vizsgálata a töredék eredetének
közelebbi meghatározásához nem nyújt fogódzót.
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2. kép
701.006/Fragm. 1
LECTIONARIUM CHORI

Liber Regum, f. 1v
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701.006/Fragm. 2

MISSALE

14. század – 1 levél

Az ôrzôkönyv gerincérôl lefejtett, megsárgult pergamenfólió: 260×230 mm,
melybôl 6 db 20×60 mm-es vízszintes csíkot a kötés során kivágtak. – Kéthasá-
bos írástükör: *195×60+15+60 mm, 23 megvonalazott sor. – Írása 14. századi
gótikus könyvírás. – Vörös és kék iniciálék váltakoznak, vörös majuszkulák és
fekete majuszkulák vörös megerôsítô vonalakkal, rubrikák.

Ôrzôkönyv: lásd 701.006/Fragm. 1.

Eredet – használat: A kódextöredék keletkezési helye nem határozható meg.
Az ôrzôkönyvet a kötéstábláján (vö. 701.006/Fragm. 1) lévô bélyegzôk alapján
Ausztriában kötötték be, és a kódextöredéket is ott használták fel a könyv gerin-
cének megerôsítésére (lásd ôrzôkönyv; Boros 2010, 42–43 [7. tétel]). Ezért való-
színûsíthetô, hogy a misekönyv is, amelybôl a töredék kikerült, ausztriai haszná-
latban volt.

MISSALE. Feriae III–IV post Dominicam Oculi, kevés szöveghiánnyal
f. 1r–v Fer. III Gr. [Ab occultis m]eis munda …; V. Si mei n[on …]; Lect. In illo
tempore: Respiciens Iesus discipulos: dixit Symoni Petro… (Mt 18,15–22); Off.
[Dex]tera…; Secr. Per hec veniat quesumus Domine …; Comm. [Domine quis
habitabit in tabernaculo tuo: aut qui]s requiescet …; Compl. [Sacris Domine
mysteriis …] consequamur …; Super populum. Tua nos Domine proteccione … –
[Fer.] IV Intr. Ego autem …; Or. Presta nobis quesumus Domine ut salutaribus
…; Lect. H[ec dicit] domi[nus Deus. Hono]ra patrem … Non loquatur [nobis
dominus] (Ex 20,12–19[24]).

A különbözô egyházmegyei rítusok a nagyböjti idôszakon belül nagyon egységes
képet mutatnak, ezért a töredék tartalmi vizsgálata az eredet közelebbi meghatá-
rozásához nem nyújt fogódzót.
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3. kép
701.006/Fragm. 2

MISSALE, f. 1r
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705.250a/Fragm.

BIBLIA

12. század – 1 levél

Erôs, megsárgult, foltos pergamenfólió felsô fele, amelynek második hasábját
félbevágták, sarkait levágták: 195×270 mm. – Kéthasábos írástükör: *145×110+
30+110 mm, 13 (eredetileg kb. 36) sor vakvonalazással. – Írása: 12. századi mi-
nuszkula. – A f. 1r felsô margóján vörössel: IOB, f. 1v: LIB. A verzó bal margó-
ján egykorú, vörös hivatkozásjelek: G, a.

Ôrzôkönyv: Vác, Egyházmegyei Könyvtár 705.250a: Carolus Sigonius: De re-
publica Hebraeorum libri VII. Bononiae 1582. Az elsô kötéstábla kiragasztott
elôzékén régi könyvtári jelzet (?): 225; az ôrzôkönyv gerincérôl könyvtári jelzet:
Hist. pop. antiqu[…]: 1137. A töredéken (f. 1r): 1. az egykori ôrzôkönyv gerincé-
nek helyén: Sigo[nius], 2. az egykori háttáblájának helyén késôbbi rövidítések:
CD; FMRDK. – Posszesszor: A levélen: 1. Coll. Tyr. Soc. Jesu Catalogo inscrip-
tus 1690; 2. Váczi Püspök-Egyházmegyei Könyvtár 1875 (ovális pecsét). – Maku-
latúra: 1. Egy db 14. századi pergamenfragmentulum, az írás megkopott, alig ol-
vasható; 2. 10 db nyomtatvány-töredék egy történeti mûbôl a Habsburgokról
(Anno 1623; Graff von Habspurg; Albertus), feltételezhetôen bécsi kiadvány
(lásd 5. kép); 3. 4 db nyomtatvány-töredék egy Szent Flóriánról szóló jezsuita is-
koladrámából, a címlap: […]rischer Extract [Heil]igen Marter S. Florian […]
gehalten von der Kay[…] Societet Iesu studierenden Ju[…] Anno 1630. Kayserl.
Hauptstatt Linz […] durch Crispinum Voytlander. Az iskoladráma más forrásból
nem ismert (vö. Valentin Nr. 1062; lásd 6. kép).

Eredet – használat: A kódextöredék keletkezési helye nem határozható meg.
A biblia, amelynek töredéke fennmaradt, Ausztriában lehetett használatban,
ugyanis az ôrzôkönyvet a makulatúra-anyag (vö. Makulatúra 2 és 3) tanúsága
szerint Ausztriában kötötték be.

BIBLIA. Iob 33,24–34,37. A szöveg nagyon hiányos.
f. 1ra–vb [equitat]em miserebitur [eius et dicet lib]era eum …×… [inter nos
in]terim constring[atur et tunc ad] iudicium provo[cet sermonibus su]is Deum.
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4. kép
705.250a/Fragm.

BIBLIA, f. 1ra
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5. kép
705.250a/Mac. 2

Történeti mû a Habsburgokról (részlet)
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6. kép
705.250a/Mac. 3

Szent Flóriánról szóló jezsuita iskoladráma (címlap)
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705.251a/Fragm.

BIBLIA

12. század – 1 levél

Megbarnult, négy sarkán levágott, középen bevágott pergamenfólió felsô fele:
150×205 mm. – Kéthasábos írástükör: *120×90+17+93 mm, 12 sor (eredetileg
kb. 28). – Írása: 12. századi minuszkula, interpunkció, e-caudata. – Vörös iniciá-
lék, vörös megerôsítôvonalak.

Ôrzôkönyv: Vác, Egyházmegyei Könyvtár 705.251a: Iacobus Biderman SJ:
Silvulae hendecasyllaborum. Lucernae 1635. Régi jelzet a gerincrôl: Poet. et or.
Graec. et. Lat. 502. – Posszesszor: a címlapon: 1. Collegii Soc. Jesu Posoniensis
1662; 2. Váczi Püspök-Egyházmegyei Könyvtár 1875 (ovális pecsét).

Eredet – használat: A kódextöredék keletkezési helye és késôbbi sorsa nem hatá-
rozható meg.

BIBLIA. Is 19,20–21,17. A szöveg nagyon hiányos.
f. 1r–v [et erit in signum et in testimonium]Domino exercituum in terra Egipti …
de filiis Ced[ar imminuentur].
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7. kép
705.251a/Fragm.

BIBLIA, f. 1r
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708.012/Fragm. 1

THOMAS DE AQUINO

13–14. század fordulója – 1 levélpár

Sarkain levágott, megsárgult pergamen levélpár, amelynek a külsô fele az olvas-
hatatlanságig lekopott: 360×510 mm. – Kéthasábos írástükör: 240×68+15+67
mm, 56 sor. – Írása: 13–14. század fordukójáról származó gótikus könyvírás. –
Egyszerû, három soros vörös A iniciálé, amelynek vonalát kívül és belül kettes,
illetve hármas, egymással párhuzamosan futó vonalsor vesz körül. A vonalsoro-
kat filigrán díszítést idézô huroksor keretezi, vörös paragrafusjelek. – A f. 1r fel-
sô margóján vörös és kék tintával: CLXXIII, verzóján: Q, a f. 2r felsô margóján:
CLXXX.

Ôrzôkönyv: Vác, Egyházmegyei Könyvtár 708.012: Petrus Ancharanus: Consi-
lia sive iuris responsa. Venetiis 1568. – Posszesszor: elôzéklapon: 1. Laurentii
Poggiolii aere proprio (áthúzva); 2. Venerabilis Seminarii Vaciensis. Címlapon:
1. leragasztott tulajdonos bejegyzés, 2. Váci Püspök-Egyházmegyei Könyvtár
1875 (ovális pecsét). A háttábla kiragasztott elôzékén: Laurentii Poggiolii aere
proprio (Lorenzo Poggioli di Bologna 1584-ben Città di Castello gubernátora
volt, lásd Memorie civili 1844, 224). – Makulatúra: 1. 1 db papír fragmentulum,
latin nyelvû feljegyzés a 16–17. század fordulójáról (Lorenzo Poggioli ?);
2. Ugyanerrôl az ôrzôkönyvrôl került le a 708.012/Fragm. 2 jelzetû Ps.-Ptolo-
maeus töredék is.

Eredet – használat: A Summát tartalmazó kódex (amelybôl a töredék fennma-
radt) keletkezési helye és használata nagy valószínûséggel Itáliához köthetô,
mert az ôrzôkönyvet Velencében nyomtatták és Lorenzo Poggioli is Itáliában te-
vékenykedett.

THOMAS DE AQUINO: Summa theologica, II
a
–II

ae
, 173 et 180

f. 1v inc.: [… quod est cognoscere Deum secundum rationes rerum] in ipso
existens …
des.:… sive omnino divinitus impressos, non per sensum accep[tas, puta si alicui
ceco nato imprimerentur]
f. 2r inc.: [Sed quelibet veritas est perf]eccio humani intellectus …
des.:… Unde supremus gradus contemplationis presentis vite est qualem habuit
Paulus [in raptu…].

Kiadás: Sancti Thomae Aquinatis Summa Theologiae, vol. III, Secunda Secun-
dae. Matriti 1952, 1068–1070, 1110–1112 (Biblioteca de Autores Cristianos,
seccion II, Teologia y Canones).

48 LAUF JUDIT – SARBAK GÁBOR



8. kép
708.012/Fragm. 1

THOMAS DE AQUINO:
Summa theologica, f. 2r
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708.012/Fragm. 2

PS.-PTOLEMAEUS cum commentariis

13. század – 2 levél

Két megsárgult, külsô oldalukon erôsen lekopott, alig olvasható pergamentö-
redék levelének felsô negyede: 65×165 mm. – Kéthasábos írástükör: *45×50+
7+50 mm, 14 sor. – Írása: 13. századi könyvírás. – Vörös megerôsítôvonalak.
Rubrikák; a verbumok vörössel kiemelve.

Ôrzôkönyv: lásd 708.012/Fragm. 1.

Eredet – használat: A Centiloquiumot tartalmazó kódex (amelybôl a töredék
fennmaradt) keletkezési helye és használata nagy valószínûséggel Itáliához köt-
hetô (vö. Vatican, BAV, Vat. lat. 5714), mert az ôrzôkönyvet Velencében nyom-
tatták és Lorenzo Poggioli is Itáliában tevékenykedett.

PS.-PTOLEMAEUS: Centiloquium (a verbumok vörös arab számmal: 2, 4, 26, 29,
31)
f. 1r inc.: Incipit liber Ptolomei de centum verbis … (vörössel). […] Ptolomeus
(?) iesure tibi libros […] sapiencia […]. Verbum primum. […]a stellarum ex te et
illis est. Exposicio (vörössel) […] de te et de illis […] duplex […]
f. 2r–v Szövegminta: Verbum 26. Dicit Ptolomeus. Maxima res erit abscondita
quando ducatus ipsius iunctus erit soli […]; Kommentár: Maxima pars eorum
que male hoc exposuerunt capitulum […]

David Juste megállapítása szerint a töredékünkön kívül Ptolemaeus mûvének ez
a latin nyelvû fordítása csak egyetlen 13. századi észak-itáliai kódexbôl ismert
(Vatican, BAV, Vat. Lat. 5714). Mivel a vatikáni kódex is töredékes, és csak a
6–88. verbumokat tartalmazza, a mû pontos címe és az elsô négy verbum szöveg-
részletei egyedül a váci töredéken maradtak fenn. A fordító kiléte egyelôre isme-
retlen. Köszönjük David Juste szíves közlését (Ptolemaeus Arabus et Latinus,
Bayerische Akademie der Wissenschaften, München; ptolemaeus.badw.de).
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9. kép (a fölsô, amin a rubrum látszik)
708.012/Fragm. 2
PS.-PTOLEMAEUS:

Centiloquium, f. 1r, 2r
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