
Adorjáni Mária

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár
Supplementum Graecum 182

jelzetű kéziratának egzegetikai töredékei*

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár Supplementum Graecum 182 jelzetű 
kéziratát Herbert Hunger dolgozta fel.1Ezt a dokumentumot kísé-
reltem meg a kéziratok tanulmányozásának módszertanával még 
csak ismerkedő kezdő kutatóként le- és átírni. Kétségtelenül több 
újat tanultam e munka során, mint amennyi újat a hozzáértő ol-
vasóközönségnek mondani tudok – így aztán ha a dolgozatomban 
kérdéseket fogalmazok meg, az távolról sem puszta rétorikai fo-
gás : a kérdéseim valódi szükségből fakadnak, és valódi válaszra 
várnak.

* A tanulmány az OTKA NN 104456 jelzetű pályázat támogatásával készült. 
1 H. Hunger: Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen

Nationalbibliothek. 4. Supplementum Graecum. Wien 1957, 19942 (átdol-
gozott kiadás Christian Hannick közreműködésével) 318; Ch. Gastgeber: Die 
Sammlung griechischer Fragmente der Österreichischen Nationalbibliothek. 
In: Ch. Gastgeber – Ch. Glaßner – K. Holzner-Tobisch – R. Spreitzer (Hrsgg.): Frag-
mente. Der Umgang mit lückenhafter Quellenüberlieferung in der Mittel-
alterforschung. Akten des internationalen Symposiums des Zentrums Mittel-
alterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 
19–21. März 2009. Wien 2010, 131–142.
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A következőkben tehát az Österreichische Nationalbibliothek 
Supplementum Graecum 182 jelzetű  kézirata lesz közelebbi vizsgála-
tunk tárgya. Először a hordozó fizikai tulajdonságairól lesz szó, ezt 
követik majd a másoló írásának sajátos jegyei. E két megközelítés 
nyomán olyan kérdések merülnek fel, amelyek a tartalomhoz ve-
zetnek el : ez lesz a dokumentum leírásának harmadik szempontja.

Hogyan jellemezhetnénk röviden a hordozót ? A forrás két XII. 
századi,  280 × 210 mm-es méretű sárgás pergamen foliumból áll, az 
írástükör 200 × 150 mm. A bifolium egy korábbi ívfüzet két foliuma, 
amely a jelek szerint mindössze védeni hivatott egy másik kézira-
tot, összesen száz sornyi görög szöveget tartalmaz. A sorok egyen-
letesen helyezkednek el a pergamen rectóján és versóján: minden 
oldalra 25 sor került. Az 1. folium 3–7 sorát egy átlós szakadás met-
szi át. A 2. folium versója fakóbb a többinél (le lett dörzsölve), így a 
szöveg több szakasza nehezen olvasható. A rectók jobb felső sarká-
ban megjelenő arab számjegyek utólagosan kerültek a kéziratba.

A másoló írásának jellegzetességeit vizsgálva arra következtet-
hetünk, hogy a két görög szöveget szemmel láthatóan egyetlen kéz 
írta. Az írás minuscula, maiuscula elemekkel (pl. Θ, Κ, Μ); enyhén 
jobbra dől. Az írott sorok száma megegyezik az előre bevonalazott 
sorokéval. Az írástükör keretvonalai Leroy 31 B 1a sémáját követik;2 
látszik a beszúrások helye. A lapokon szennyeződés látható. Az 1. 
folium külső lapszéle leszakadt, de szöveg nem veszett el.

Az egyes betűk felcserélődése ritka jelenség a szövegben, a 
hibák az itacizmussal magyarázhatók, illetve a hosszú és rövid 
magánhangzók közötti különbségek eltűnésére vezethetők visz-
sza : az ι helyett két ízben áll η (f 1r, 20 sor: γνωστηκῆ; f 1v, 21 sor: 
αὑτήκα), egy ízben pedig az ει diphthongust helyettesíti az η (f 2r, 3 
sor: τρὴσ). Az ει diphthongus két ízben áll az ι helyett, mindkétszer 
ugyanabban a tulajdonnévi formában (f 2r, 19 sor: σαμαρείτησ; f 2v, 
12 sor: σαμαρείτασ). Az ω helyett egy alkalommal o-t találunk (f 2v, 

2 J. Leroy: Les types de réglure des manuscrits grecs. Paris 1976.
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19 sor: κοφοῦς). A σ betű a szóeleji/szóbelseji formájában jelenik 
meg szózáró helyzetben is: végszigma nincs a szövegben. Hiányzik 
mind a melléírt, mind az alulírt ι.

A szöveg egyetlen kivételtől eltekintve nincs bekezdésekre oszt-
va. Az összevonás általi rövidítések használata az ἄνθρωπος fő-
névre (2 előfordulás) és néhány szent névre korlátozódik: χριστός
(9 előfordulás), υἱός (3 előfordulás), θεός (2 két előfordulás), 
Ἰσραήλ, πατήρ, πνεῦμα, σωτηρία (1–1 előfordulás). Egyetlen egy
ízben a -ται egyes szám harmadik személyű mediopasszív igerag 
rövidítve olvasható, helyette mindössze egy τ jelenik meg a sor 
fölött. A teljes szövegben egyetlen példát találunk a καί kötőszó
rövidített formájára.

A hangsúlyok és hehezetek előfordulása roppant szabálytalan a 
szövegben.  Gyakran fordulnak elő hangsúly nélküli vagy több hang-
súllyal is ellátott szavak. A hehezetek használata szintén mentes 
bármiféle szabályosságtól: az erős és gyenge hehezetek szemmel 
láthatóan esetleges módon kerülnek a – sokszor nem is szókezdő, 
hanem szóbelseji – magánhangzókra. A kétféle hehezet gyakran 
nagyon nehezen különböztethető meg egymástól. Viszont mind
a hangsúlyok, mind a hehezetek egymástól és a betűktől is egyér-
telműen különálló jeleket képeznek. A hehezetek lekerekítettek.

Nem folytathatjuk a dokumentum vizsgálatát anélkül, hogy tu-
domást vennénk azokról a kérdésekről, amelyek e merőben poziti-
vista leírás nyomán fakadnak. Vajon a dokumentum imént listázott 
fizikai jellemzői mit engednek megértenünk a dokumentum tar-
talmára, és mindenekelőtt e tartalom recepciójára vonatkozóan? 
Másként szólva : értelmezhető-e a dokumentum által hordozott 
szövegre vonatkozó hallgatólagos értékítéletként az a tény, hogy 
ez a dokumentum mindössze védőborítójául szolgált egy másik 
kéziratnak ?

A két folium két, kétségkívül különböző szerzőktől származó, 
azonos terjedelmű egzegetikai fragmentumot tartalmaz. Hannick 
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és Hunger nem azonosítják a szerzőket,3 viszont felhívják a fi-
gyelmet az első fragmentum és Hitvalló Maximos Quaestiones ad 
Thalassium című munkájának harmadik kérdése közti tematikus 
és fogalomhasználatbeli egyezésekre.4 Maximos itt a vizeskorsót 
cipelő, Jézus tanítványait a húsvéti vacsorára előkészített helyre 
elvezető férfiról szóló evangéliumi szakaszról (Lk 22, 10–12; Mk 14, 
13–15) vezet elő szimbolikus magyarázatot. A szöveget a kérdés-fe-
lelet logikája szervezi, ami segít a szöveg tagolásában. A második 
fragmentum (f 2r-v) nagyrészt evangéliumi idézetekből és Jézus cso-
dáinak aszindetikus felsorolásából áll.

 A díszítéstől és a szöveghatárt jelző grafikai elemektől mentes 
két szöveg egyetlen egységet alkot a hordozón, és mindkettő hir-
telen szakad meg. Maradnak a kérdések : ki a szövegek írója? Ki az 
első szövegrészlet kérdezője, és ki az, aki válaszol ? Milyen kontex-
tust kell elképzelnünk, milyen közönséget kell feltételeznünk ah-
hoz, hogy közelebb jussunk a szövegek megértéséhez ? A kézirat 
szavaival: Ποῦ καὶ παρὰ τίνι; 

Bízom abban, hogy e kérdések a további kutatómunka nyomán
a kérdés-felelet logikája által szervezett szöveggé alakulnak majd át.

FÜGGELÉK5

[...] az akkor ejtett könnyeket a lélek valamiféle beszennyeződé-
seként tartjuk számon.

3 Hunger: i. m. (1. j.) 318. 
4 C. Laga – C. Steel (eds.): Maximi Confessoris Quaestiones ad Thalassium

I. Quaestiones I–LV una cum Latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugenae 
iuxta posita. Turnhout 1980, 55.

5 A függelékben a szöveg magyar fordítását közlöm. Az olvashatatlan és elve-
szett részeket szögletes zárójel jelzi, a szó szerinti bibliai idézeteket kurzívval 
közlöm a szöveghely megadásával.
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[...], amelyeket a kegyelem küldött a béke előkészítéseképpen. 
Emitt egy farizeus, amott az a bizonyos vizeskorsót cipelő férfi. 
Kicsoda ez a férfi? Mindannyiunk lelke egyen-egyenként. És mi 
a vizeskorsó? A bűn kicsorbult eszköze, azaz a test. Mi a víz?
A hit által való megtisztulás. Mi a vacsoráló hely? Az égi gon-
dolat. Mi az, hogy berendezett? A külső gondok megszűnése, az 
engedelmes lélek megnyugvása. Mi a Húsvét? Átlépés az érzéki 
valóságból a szellemi valóságba. Kicsoda az elküldő? Krisztus. Kik 
az elküldöttek? Két tanítvány. És ki ez a kettő? Az Ó- és az Újtes-
tamentum. Nem nehéz megmagyarázni: tökéletesség ismeretben 
és cselekedetben, amelyben és amely által Krisztus beteljesítet-
te a húsvéti áldozatot. Hol és mi által? Az ily módon előkészí-
tett sorsában. Milyen húsvéti áldozatot? A törvény által előírtat;
a misztikus húsvétot, ha úgy tetszik. Az egyik ismeretbeli, a má-
sik cselekedetbeli; az egyik [...] ehető, a másikat mint kenyeret és 
mint az egész világ engesztelő áldozatát kapja az ember. Ki olyan 
boldog, hogy boldoggá váljék? Ahogyan az Ige írja: ki készítette 
elő a szívét vacsoráló helyül, hogy dicsőítse Krisztust, aki belépve 
elvégzi a tanítványai számára ezt a nagy misztériumot?  Ki az, aki 
életét lakomául adva vacsorájává lett annak a  Krisztusnak, aki 
így szól: Az én eledelem az, hogy az én Atyám akaratát teljesítem (Jn 4, 
34)? Az ilyen ember a korsót cipelő férfit utánozza, vendégül látja  
Krisztust, és még fenségesebb misztériumok igéjét fogja hallani. 
Ki olyan lángoló a hitben, hogy vágyjék Krisztussal együtt el-
szenvedni ezt a kívánatos és nagy passiót, hogy amikor azt hallja, 
hogy emez a tanítványaihoz fordul és így szól: Íme, felmegyünk 
Jeruzsálembe, és az ember fia átadatik a főpapoknak és az írás-
tudóknak, halálra ítéltetik, és harmadnapon feltámad (Mt 20, 18; 
Mk 10, 13), akkor azonnal elvesse a világ iránti szenvedélyét, és 
igyekezzék követni urát, vállalva, hogy mindent elszenved érte, 
ahogyan amaz is örömest vállalt mindent értünk. Mert nem ma-
gáért szenvedett, hanem értünk 
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[...] a feltámadást követő mesterkedések által; a már elhíresztelt 
csalást: Emlékszünk rá, hogy az a csaló még életében azt állította: Har-
madnapra feltámadok. Rendeld hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt 
(Mt 27, 64). És még azt is mondtátok, hogy az ő tanítványai oda-
menvén éjjel ellopták őt, míg mi aludtunk (Mt 28, 13). Jusson eszedbe,
ó ember, hogy az én Krisztusom és Istenem milyen sok szenve-
dés árán váltott meg a szenvedéseimből! Az ebből származó javak 
hány és hány forrása fakad fel számomra! Hány és hány üdvös 
gyógyír! Mi minden történt a zsidókkal két nap leforgása alatt!
A jó pásztor, aki életét adja a juhokért (Jn 10, 11), passiója előtt és 
passiója után; az Izráel előtti megmutatkozása napjától kezd-
ve hol azt mondják neki: Ördög van benned (Jn 7, 20), hol ezt: 
falánk, iszákos, vámszedők és bűnösök barátja (Mt 11, 19; Lk 7, 34); 
hol a törvény eltörlőjének és a szombat meggyalázójának titulál-
ják, máskor meg samaritánusnak (Jn 8, 48) és az ácsmester fiának
(Mt 13, 55); és még hány meg hány gyalázatot találni az evangéli-
umi könyvekben! Mit kezdjünk a cselszövéssel a hegy szélén (Lk 4,
29)? A gúnyolódásokkal? A kísértésekkel? A becsapós kérdések-
kel? Egyszer azt kérdezik, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni?
(Mt 22, 17; Mk 12, 14); másszor a hét férfihez feleségül menő asszony-
ról szól a kérdés… Mindez azért, hogy Krisztust [...]. Más kérdés: 
Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? (Mt 21, 23) Vagy ismét más: 
Micsoda jelt mutatsz nekünk (Jn 2, 18), hogy higgyünk neked? Vagy 
pedig: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te [vagy 
az] Isten fia, mondd meg nekünk nyilván! (Jn 10, 24) Hány és hány [...]
a megalázottnak és a törvényhozónak [...] készítettek elő a vak-
merők és Krisztus ellenségei? Ő, aki mindezeket a csodákat 
tette [...], aki a vizüket borrá változtatta, aki velük mulatott és 
velük lakomázott, aki samaritánusokat hívott el [...] és vámszedő-
ket [...], vezette a [...], megállította a vérfolyást, ördögöket űzött
ki, leprásokat tisztított meg; hol sántákat, hol púposokat és [...], 
nyomorékokat állított talpra, meggyógyította a megszáradt
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kezet; [...] a süketek hallanak, a vakok látnak, a némák [...] be-
szélnek; mindez egyfelől általa, másfelől a tanítványai által [...], 
[...] tízezreknek adott enni, a szavával halottakat támasztott fel, 
amint mi is, halottak, illő, hogy [...]


