
Kopt nyelv és iro da lom

Hasz nos And rea

A koptszóagörögaigüptiosz,azaz‘egyiptomi’kifejezésbőlszármazik,an-
naklerövidültalakja,amelyetebbenaformábanazarabokkezdtekelhasz-
nálniazegyiptomiakra,miutánmeghódítottákEgyiptomot(641).Azaigüp-
tiosz szóta fáraókkorátkövetően,NagySándorhódítása(Kr.e.332)után
használtákEgyiptombanazőslakosokra,megkülönböztetendőőketagörö-
göktől.Ettőlkezdveugyanisazegyiptomiakésagörögöktöbbévszázados
egymásmellett élése következtében kétnyelvűség jellemezte az országot:
mindazegyiptomi,mindagöröghivataloséshasználtnyelvvolt.Akifeje-
zés ilyen értelemben először is földrajzi,másodsorbanpedig etnikai jelen-
tésselbírt.Későbbazarabok‘kopt’szavakibővültvallásijelentésselis,hi-
szen az ország lakossága a 7. századbanmár lényegében teljes egészében
keresztényvolt,szembenamuszlimarabhódítókkal.

Akopt nyelv az (ó)egyiptomi nyelv utolsó fázisa, amely a sémi-hámi
(afroázsiai)nyelvekegyikönállóágátképezi,ésmintilyen,rokonságbanáll
asémiilletveazAfrikakülönbözőrészeinbeszéltberber,kúsita,omóiésva-
lószínűleg a csádi nyelvekkel.Akopt nyelvet – elszakadva az óegyiptomi
nyelvésírástradícióitól–agörögábécébetűitátvéve,amagánhangzókatés
a mássalhangzókat egyaránt leírva, betűírással jelenítettékmeg.Az első
ókoptnyelvemlékekaKr.u.2.századbólszármaznak.A3.századtólbeszél-
hetünkkoptnyelvről,amelyazonbanazarabhódításutánegyreinkábbhát-
térbeszorult,majdazarabnyelváltalánossáválásakövetkeztébena16.szá-
zadra teljesmértékbeneltűntamindennapihasználatból,holtnyelvvévált,
éscsupánakoptegyház liturgikusnyelvébenőrződöttmeg.A3.századtól
azonbangazdagírásosanyagállrendelkezésünkreakoptnyelv–illetvekü-
lönböződialektusai–ésirodalomtanulmányozására.

Azegyiptominyelvtöbbmintnégyezerévestörténetefolyamántermé-
szetesenfolyamatosanfejlődöttésváltozottanyelvminden területén(szó-
kincs,mondattan, igerendszer),amita rendelkezésünkreállógazdag írásos
anyag alapjánnyomonkövethetünk.Holt nyelvről lévén szó, csak az írott
nyelvvizsgálatára szorítkozhatunk.Az írottnyelvreazonban természeténél
fogvaállandóságra,ameglévőszabályokkövetésérevalótörekvésjellemző,
szembenabeszéltnyelvvel,amelydinamikusanfejlődikésállandóanválto-
zik,aminekkövetkeztébenegyrenőakettőközöttitávolság.Ezelőbb-utóbb
az írott nyelvhirtelenmegváltozásáhozvezet,mivel ezt időről időre abe-
széltnyelvnormáihozigazítják,holkisebb,holnagyobbmértékben.Világo-
sanlátszik,hogyazírottegyiptominyelvtörténetenemfolytonos,abbanaz
értelemben,hogyaszövegektükrébenazegyiptominyelvkülönbözőszaka-
szait lehetmegkülönböztetni.Apontosan látható változások ugrásszerűen
következnekbe,ésúgytűnik,hogymindigegybeesnekvalamiféletörténel-
mi fordulóponttal.Magaanyelvazonbannyilvánnemugrásszerűenválto-
zott, a számunkra ígymegjelenőváltozások részben éppen a beszélt és az
írottnyelvösszehangolásánakeredményei.Lássukakülönbözőnyelvfáziso-
katésazazokatelválasztócezúrákat.
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Azóegyiptominyelvkoptelőttiszakaszaibanképszerű
jeleket (hieroglifa) ábrázolómássalhangzóírást használtak,
magánhangzókattehátnemjelenítettekmegírásban.Ekor-
szakonbelülháromkülönbözőírásformalétezett:ahierog-
lif(leginkábbtemplomokonésegyéblátványosfelületeken;
ennek egyszerűsített, „folyóírás-szerű” változata a kurzív
hieroglif), a hieratikus (a hieroglifákkevésbé kidolgozott,
egyszerűbbváltozata,  amelyet papiruszokon és osztrako-
nokon,azazfeliratoscseréptöredékekenlátunk,ésamelyet
amindennapokbanhasználtak)ésadémotikus,amelyszin-
te a felismerhetetlenségig egyszerűsíti a hieroglifákat, és
nemcsak írásmódot, de újabb nyelvfázist is jelent. Ezért,
mígazelőbbikettőugyanazonnyelvkülönbözőírásformái-
naktekinthető,addigazutóbbitdémotikusnyelv nek szo kás 
nevezni.Annakellenére,hogyapiramisszövegektőlakop-
tig egyetlenóegyiptomi nyelvről van szó, érdemeskülön-
bözőszakaszokatelkülönítenianyelvben,hogyaváltozá-
sokésbekövetkezésükmódjajobbankövethetőlegyen.Az
egyiptominyelvszakaszaiakövetkezők:
1. Óegyiptomi, amelyet azÓbirodalomból (Kr. e. 2635–

2155) származó nyelvemlékek (pl. piramisszövegek)
kép vi sel nek.

2. Klasszikus egyiptomi, amelyet aKözépbirodalomban
(Kr.e.2040–1785),amásodikátmenetikorban(Kr.e.
1785–1552)ésazÚjbirodalom(Kr.e.1552–1070)első
felében (XVIII. dinasztia,Kr. e. 1552–1306) használ-
tak.Eztanyelvetegészenarómaikorigalkalmaztáka
történelmiésvallásosfeliratoknyelveként,valamintez
voltakoptelőttiszépirodalom,vallásoséstudományos
irodalomnyelve,holottmárnemeztbeszélték.

3. AzÚjbirodalommásodik felétől kezdve, elsősorban a
hieratikuspapiruszokonésosztrakonokontalálhatószö-
vegekenkövethetjüknyomonazújegyiptomivagyké-
ső-egyiptomi nyelvet, amelyet a Későkorig (Kr. e.
1070–525)használtak.Ennekalapjaabeszéltköznyelv,
amelynek hivatalos nyelvvé válása azAmarna-reform
„nyelvújításához”kapcsolódik.Avallást,aművészetet
és a nyelvet is érintő újítás aXVIII. dinasztia tizedik
uralkodójához,IV.Amenhotephezkapcsolódik,akiha-
todikuralkodási évétől azEhnatonnevetvette fel.Az
uralkodószakítottahagyományosegyiptomivallással,
ésegyetlenisten,Atondicsőségéthirdette.Ennekmeg-
felelőenuralkodásánakszékhelyétiselköltöztetteThé-
bából (‘Amon isten városa’), és új fővárost alapított
Ahet-Aton(‘AtonFényhegye’)néven,amaiel-Amarna
területén.–Azújegyiptomitehátamindennapokhiva-
talosnyelve lett,amelyetelsősorbana levelekésszer-
ződésekmegírásáhozhasználtak,deirodalmiművek(A
két fi vér tör té ne te, Hórusz és Széth,Az Igaz ság és a Ha-
zug ság, Wenamon uta zá sa stb.) is íródtakezenanyel-
venakésőiÚjbirodalomban.

4. AdémotikusaXXVI.dinasztiaidején(Kr.e.7.század)
jelenikmeg, ésmintegy ezer éven át használják – az
utolsódémotikusfeliratKr.u.452-bőlszármazik,dea
Kr. u. 2. századtólmár fokozatosan kiszorítja a görög

ésakopt.Adémotikuscsakkorlátozotttovábbfejlődése
az újegyiptominak,mert ez egymesterséges hivatalos
nyelvvolt, amely az idő előrehaladtával egyre inkább
megcsontosodott formulákat alkalmazó írott nyelvvé
vált,mind nagyobb távolságra a beszélt köznyelvtől.
Azebből az időszakból származóbeszéltnyelvetnem
ismerjük,deazokavonások,amelyekadémotikustaz
újegyiptomitólelválasztják,mindenbizonnyalabeszélt
nyelvhatásátmutatják.

5. AzegyiptominyelvutolsófázisaaKr.u.3.századtól,
amelyszinténsokújdonságothozazegyiptominyelv-
fejlődésben,akopt.

Anyelvfázisokközötticezúrákteháttörténelmikorszakvál-
tásokkalestekegybe;ígyazóegyiptominakazÓbirodalom
bukásávallettvége,azeztkövetőközépegyiptomit(klasszi-
kus egyiptomi) azAmarna-reformmal beköszöntő újegyip-
tomi váltotta fel, amelyből a démotikus a Szaiszi-korban
alakult ki, végül a kereszténységgel születettmeg a kopt.
Ugyanakkor–ahogyHintzerámutat–haanyelvetakifeje-
zőeszközök rendszerének, a nyelv változását pedig ezen
rendszerváltozásánaktekintjük,felmerülannaklehetősége,
hogyanyelvváltozásátalapvető,rendszerfüggőelvekreve-
zessük vissza. Így a nyelvtörténet különböző jelenségeit
nem önmagukban, hanem ezen rendszer szempontjából
kell vizs gál ni. Ebbőlkiindulvafeltehetjük,hogyazegyip-
tominyelvfejlődése isegyalapvető rendszer-átalakuláson
nyugszik.Ennek a rendszer-átalakulásnak a legszembetű-
nőbberedményei,illetvearendszerfüggőelvek,amelyeka
változásokat előidézik, az újegyiptomi szakaszban válnak
egyértelművé;ezaszakaszhoztaalegnagyobbfordulatota
mondattanésazigerendszertekintetében,ezutánadémoti-
kusésakoptmárnemmutatfeldöntőenújatezenatéren.
Azátalakulástendenciáirészbenmárakorábbinyelvfázi-
sokban ismegfigyelhetők, részben csak a démotikusban
teljesednekki.Ennekanyelvfejlődésnekkétfőelveakon-
verzióésazanalitikus tendencia.Akonverzióolyanérte-
lembenjelentátalakulást,hogymíganyelvkorábbiszaka-
szaiban a grammatikai jelek a jelentéshordozó mögött
álltak(errejópéldaegyragozottigealak,aholelsőazige,
másodikazalany,akárszuffixum,akárfőnévformájában),
azújegyiptomibanezaziránymegváltozik,ésagrammati-
kai jel a jelentéshordozó elé kerül.A határozott név elő
megjelenése,amelya főnévnemétésszámátmutatja,en-
nekegyremekpéldája,hiszenazújegyiptomielőttafőne-
vek nek vég ző dé sükvolt,amelyanemetésaszámotjelez-
te,ésnemvolthatározottnévelő.

Azanalitikus tendenciaabbanmutatkozikmeg,hogya
ré gi sdm.f-konjugáció–ittsdmazige,f az egyes szám har-
madik személyű szuffixum – helyett körülírás, a
‘csinál’/’van’ segédigeimegjelenése lesz jellemző, amely-
nekeredményeként–összhangbanakonverzióval–akon-
jugációsbázisésazalanyazigeelékerül(sdm.f egyéb ként 
aztjelenti:‘őhall’,azegyiptológiábanhagyományosanezen
azigénszoktákakülönbözőkonjugációsformákatbemutat-
ni).Ezvezetvégülakoptnyelvbenmegtalálhatóigeiprefi-



xumokrendszeréhez.Jeleníráskereteisajnosnemengedik
megennekazizgalmasjelenségnekalaposabbbemutatását,
deálljonittegyegyszerűpéldaazanalitikusjellegkifejlő-
désére (az összehasonlításhoz nagy segítséget nyújtanak
azok a szövegek, amelyek léteznek ó- vagy klasszikus
egyiptomiul,majd lefordították őket újegyiptomira illetve
démotikusra).A‘széparcú’jelzőt,amelyaklasszikusegyip-
tomibanmégegyszerűszóösszetételvolt(szép+arc),később
már négy szóval, vonatkozóimellékmondattal fejezték ki:
‘ő,akinekszépazarca’.Akoptnyelvebbőlaszempontból
teljesenbeilleszkedikazegyiptominyelvfejlődésbe,ésvég-
letesenanalitikusjellegévelennekatendenciánakakitelje-
sedését jelenti.Az igerendszer és a mondattan gyökeres
megváltozásatehátnemakoptnyelvfázisbankezdődikmeg;
ugyanakkorezazelső(ésegyetlen)szakaszaazegyiptomi
nyelvnek, amely egyúj ábécét átvéve amagán-ésmással-
hangzókat egyarántmegjeleníti. Írástörténetileg forradalmi
újítás az egyiptomi nyelvben amagánhangzók leírása, hi-
szen a nyelv története folyamán először vanmegfelelés a
kiejtettszavakésazokírásosmegjelenéseközött.Szinténa
koptnyelvazakorszakaazegyiptominyelvnek,amelykü-
lönböződialektusokatmutat;ahatnagydialektusaszahidi,
bohairi, fajjúmi, akhmimi, lykopolisi (vagy szubakhmimi)
és a közép-egyiptomi. Ezek a területi változatok nyilván
nem a kopt időszakban jelentekmeg a nyelvben, az egy-
mástólelsősorbanhangtaniésszókincsbelijellemzőkbenel-
térő dialektusokmár korábban is léteztek, csak amagán-
hangzósjelekhiányábanazírottszövegekbőlnemderülkia
különböző szövegek azonos szavainak különböző vokal-
izációja.

Az írásgyökeresváltozásánkívülakoptnyelvaztaz
újdonságothozza,hogy ismétavalódibeszéltköznyelvet
írják le,ahogyanezazújegyiptominyelvfázisban történt.
AzújegyiptomitahivatalosiratokbanaKr.e.7.századtól
felváltotta a démotikus nyelv, amelyvalójábannagyon is
elszakadt az ekkor beszélt nyelvtől; a vallásos-történelmi
témájúszövegekésfeliratokpedigrészbenmégaklasszi-
kus nyelvet és annak formuláit használták a római korig.
Ezutóbbiévszázadosváltozatlanságamiattbiztosannema
beszéltnyelvetreprezentálta,ígyaKr.e.7.századésaKr.
u. 3. század közötti beszélt köznyelv ismeretlen a szá-
munkra,egészenakoptmegjelenéséig.

AKr.u.3.századbanmegszületőkoptnyelvtermésze-
tesen azt a köznyelvet írja le és teszi irodalmi nyelvvé,
amelyetmárjónéhányévszázadabeszéltekEgyiptomban,
és amelynek fejlődésére és végsőmegjelenési formájára
(ésittnemcsakagörögábécéátvetelérekellgondolni)ig-
en nagy hatással volt aKr. e. 4. századtól,Alexandrosz
Egyiptombaérkezésétőlazországbankialakultkétnyelvű-
ség.Akoptnyelvetnemlehetagörögnyelvvelvalószoros
viszonyfigyelembevételenélkülvizsgálni,hiszenazegyip-
tomiésagörögnyelvaKr.e.4.–Kr.u.7.századotátfogó
időszakban szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban léte-
zettegymásmellettahivatalosésamindennapiéletszint-
jénegyaránt.Amikorazegyiptominyelvemeutolsófázisa

leírvaláthatóváválik,megdöbbentőagörögjövevénysza-
vakmennyisége a szövegekben, főleg a démotikus iratok
ismeretében, amelyek tanúsága szerint a hivatalos nyelv
szókészletenagymértékbenfüggetlenmaradtagörögbefo-
lyástól.Vannakadémotikusban isgörög jövevényszavak,
deezekegyértelműenazadminisztrációésahadseregfo-
galomkörébetartoznak,aminemmeglepő,hiszenadémo-
tikusiratokezekbenahivatalokbaníródtak,aholgörögés
egyiptomi hivatalnokok dolgoztak együtt.A démotikus
azonban,mintláttuk,semmitsemárulelazekkorbeszélt
köznyelvről;adémotikusgörögnyelvvelszembenizártsá-
gaazonbannemjelentiazt,hogynelettvolnaaPtolemaio-
sz-kortól kezdve élénk kommunikáció az egyiptomi és a
görögnyelvközött.Eztazaktívviszonytbizonyítjaakopt
nyelv, amelyben az életminden területénmegjelennek a
görögjövevényszavak(abecslésekszerintakoptszókincs
egyötödegörögeredetűszó).

Egyrészttudjuk,hogyakoptnyelvabeszéltköznyelv
irodalmiésírottnyelvvéválásábólszületett,másrészttud-
juk,hogyeleintetúlnyomórésztgörögszövegekfordításá-
ra,elsősorbanaBiblialefordításárahasználták.Éppenezen
kéttény(ti.abeszéltköznyelvkapcsolataagörögnyelvvel
és a rengeteg fordítás) veti fel azt a kérdést, hogy akopt
nyelvbenlévőgörögszavakmikor,miértésmilyenmódon
kerültek a nyelvbe.Ez a rendkívül intenzív fordítói tevé-
kenységugyanis rögtön akkor indult el, amikor kopt iro-
dalmi nyelvmégnem létezett, a fordítók tehát szabadon
eldönthették,hogymindentegyiptomiraültetnek-eát,vagy
görögkifejezéseketalkalmaznak,sígysajátmagukalakít-
hattákkiakoptirodalminyelvnormáit.Azelsőegyiptomi
fordítókarratörekedtek,hogymindentlefordítsanakkopt-
ra, kivéve azokat a kifejezéseket, amelyeknek nem volt
egyiptomimegfelelőjük(bárilyenkoréltekazzalalehető-
séggel is, hogy egyiptomi szó jelentésmezejénekmegvál-
toztatásával „kreáltak” egyiptomimegfelelőt).Akésőbbi-
ekbenezatörekvéseltűnnilátszik;bizonyáraattóltartottak
– jogosan –, hogy nem sikerül pontosmegfelelőt találni
egy-egynehezenmegfogható,esetlegvallásitartalmúkife-
jezésre,ésinkábbátvettékakritikusgörögszót,amelyígy
jövevényszókéntbekerültazegyiptominyelvbe.Ezatény
arraengedkövetkeztetni,hogyafordításokáltal„özönlöt-
tékel”agörögszavakakoptnyelvet.Ezrészbenigazis,
ámközel semcsak abban a témakörben találhatókgörög
eredetű szavak, amelyek a lefordított, leginkább vallásos
témájú szövegekkel összefüggnek, hanemaz életminden
területéről–ezpedigcsakakétnyelvévszázadosegyütt-
élésénekkövetkezményelehet.

A jövevényszavak kopt nyelvbe kerülésének tehát két
fázisát és fajtáját különböztethetjükmeg: (1) a kétnyelvű
helyzetokoztatermészetesszóátvételt,és(2)afordításokra
jellemzőszóátvételt,melyutóbbiesetébenazátvettszavak
egynyelvileg jól előkészített talajrahullottak.Akettőkö-
zöttnyilvánvalóanlehettekátfedések,példáulakeresztény-
ség ter mi nus technicusaikapcsán;ezekakifejezésekazúj
vallásijelenséggelegyüttterjedtekagörögnyelváltalmár

16

koptnyelvésirodalom



17

egyébként is áthatott egyiptomi köztudatban.Hasonló ez
ahhozagyakori,napjainkbanisjólismertjelenséghez,ami-
kor kereskedelmi kapcsolat révén kerül egy árucikk kül-
földre,aholaztidegennevévelegyüttveszikát,ésnemfel-
tétlenülkeresnekhazaiszótajelölésére.Másrésztafordítók
is elősegítették ezen új fogalmakgörögmegnevezéseinek
átvételét.Arraisrengetegpéldaakad,hogyegyazonfogal-
matholgörög,holkoptszóval fejeznekki.Amotivációa
szóátvételre tehátkorántsemcsakazvolt, hogya fordítók
nemtudtákazadottjelentésttökéletesenvisszaadniasaját
szavukkal, hiszen a fent említettmindkét fajta szóátvétel
folyamánnyilvánegysorolyanszó isakoptszókincs ré-
szévévált,amelyekrevoltegyiptomimegfelelőis,ésakét
szóegymásmellettlétezetttovább.Agörögszavakátvétel-
énekokai,módjaiilletveennekaproblémánakátfogósze-
mantikaiszempontúvizsgálatamégváratmagára.

Agörögszavakátvételéhezszorosankapcsolódóizgal-
maskérdésaz,hogyvalójábanmennyireisértettvagybe-
szélt azegyiptomi lakosságaKr.u.3. századkörülgörö-
gül.Az egyiptomi fordítóknyilván csak abban az esetben
tehettékmeg,hogyilyennagyszámbanhasználjanakgörög
szavakat  például azÚjszövetség-fordításokban, ha a kö-
zönség,amelynekkészült,megértetteagörögkifejezések-
kelteletűzdeltfordítást.Ezaközönségpedigéppenazegy-
szerűbb, kevésbé művelt réteg volt: a hellénizált zsidó
diaszpórából kiindulva ugyanis ebben a körben terjedt a
leggyorsabban a kereszténység.Ahogy a hellénizált köz-
pontoktólegyretávolabbraiseljutottazújhit,egyrekevés-
bé lehetett elvárni, hogy akár a papok, akár a gyülekezet
megértseésfolyamatosanolvassaagörögnyelvűÚjszövet-
séget,ezértvoltszükségannakegyiptomifordítására.Ilyen
szintűgörögnyelvtudástehátnemvoltjellemzőalakosság
nagyrészére,ámezaközönség,úgytűnik,birtokábanvolt
egyolyanszintűgörögnyelvismeretnek,hogyaköznyelv-
benmármeghonosodott görög szavakon kívül azokat is
megértse,amelyekafordításokútjánésazújhit,akeresz-
ténységmegjelenésévelváltakakoptnyelvrészévé.

Bármely két nyelv érintkezése eseténmegfigyelhető,
hogyelőször isanyelvekszókincsébentörténhetváltozás
– esetlegmindkét nyelvében, vagy csak az egyikében –,

hiszen ehhez nemkell hosszú és túlmély érintkezésnek
bekövetkeznie,ezalegfelületesebbérintkezés,példáulke-
reskedelmikapcsolatfolytániskialakulhat.Anyelviérint-
kezéslegszorosabbformájaaz,amikorkét(vagytöbb)kü-
lönböző nyelvű nép tartósan együtt él, így kétnyelvű
közösségethozvalétre;ilyenesetbenmárnemcsakaszótá-
ri egységek tekintetében lehetnek hatással egymásra, ha-
nemkomolyabbhangtaniésmondattaniváltozások isbe-
következhetnek valamelyik, vagy mindkét nyelvben.A
kopt nyelv esetében is részbenmegfigyelhetők, részben
gyaníthatókmondattaniváltozások is agörögnyelvhatá-
sára, de a téma részletes és pontos vizsgálatamég várat
magára, így nem láthatómég bizonyosan, hogy a nyelv
mely területeinmilyen fokúbefolyásolás történt.További
kérdés az is, hogy a fordított kopt irodalomés az eredeti
koptirodalomközöttvan-ekülönbségagörögnyelvhatá-
sá nak mér té ke te kin te té ben. 

A‘koptirodalom’fogalmaalattakoptrafordított(nagy-
résztgörögből)ésazeredetilegkoptulírottirodalmatértjük.
Nemmindigkönnyűazonbaneldönteni,hogyegyadottszö-
vegeredetilegkoptulíródott-evagyfordítás,anyelvikrité-
riumok ugyanismég hiányoznak ennekmeghatározására;
éppenemiatt lenne fontosa fordítottéseredetikopt iroda-
lomnyelvezeténekpontosfeltérképezése.Biztosanafordí-
tott irodalomkörébe tartoznakazÓ-ésÚjszövetségköny-
vei, az apokrifek, az apostoli atyák és egyházatyákművei,
valamintagnosztikus írások.MígazelsőÚjszövetség-for-
dításokvalószínűlegméga3.századbankészültek,addigaz
eredetikopt irodalomkialakulásaa4–5.századra,Pakhóm
ésSenute tevékenységének idejére tehető.Az eredeti kopt
irodalomhoz azokat aműveket soroljuk, amelyek esetében
történelmiadatokigazoljákvagyvalószínűsítikazt,hogyaz
íráskoptnyelvenszületett(példáulaszerzőnemtudottgö-
rögül). Ilyenek a szerzetesi írások, főleg levelek (Antal,
Pakhóm, Horsiese, Senute) és Pakhóm – avagy, görögös
alakjában,Pakhómiosz–regulájánaktöredékei,azalexand-
riaipátriárkák(Péter,Athanasius,Timóteus,Theophilus,Ci-
rill,Theodosius)írásai,bárezutóbbiakesetébenerősenkér-
déses,hogyeredetilegkoptulszülettek-e.

koptnyelvésirodalom
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