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AzegyiptomikultúraazKr.e.3.évezredtőlaKr.u.1.évezredigállt
fenn.Azutolsóezerévbenkülönbözőnagyhatalmakhódításaitkel-
lett kiállnia:Kr. e. 332-benNagySándor,majd a Ptolemaioszok

uralmát,Kr.e.671-tőlazasszírokét,Kr.e.525-tőlpedigaperzsafennható-
ságot.Amakedón-göröguralomtólkezdveagöröglettahivatalosnyelv,és
azmaradtarómaikorbanis.VégülakereszténységérkezettEgyiptomba,a
szentiratoklefordításávalkialakultazegyiptominyelvutolsónyelvfázisa,a
kopt,amelyátvetteagörögábécét.A7.századközepiarabhódításújkultu-
ráliskorszakkezdete,melybenKairóazarabszellemivilágközpontjalett.A
belsőfejlődés,aszomszédosországokerősbefolyása,anyelviésatársadal-
miszerkezetmódosulása,avallás,aművészet,agazdaság,ajogrendmeg-
változásaellenéreazegyiptomicivilizációban,kultúrábanmégismegmaradt
a folytonosság.A szellemi alkotások különböző nyelveken és különféle
íráshordozókonmaradtakfenn:feljegyezvekőre,fára,cserépre,papiruszra,
pergamenre,papírra.

Apapirusztmint legfontosabb íráshordozótnagyonkorán feltaláltákaz
egyiptomiak.Alegrégibb leletHemakaI.dimasztiaisírjábólkerültelő.Az
elsőolyan,amelyszövegetistartalmaz,azV.dinasztiábólvaló.Apapirusz-
nakaXII.dinasztiáigcsaka színére (recto) írtak, ésmindigegyújabb te-
kercshozzáragasztásávalhosszabbítottákmegazírófelületet.Későbbahát-
lapot (verso) is használni kezdték.Havégeztek az írással, összetekerték a
papiruszt,ésa tekercskülsőfelérepecsétet tettek,vagyacímet írtákrá.A
hosszabbcímeket lerövidítették,acímnélküli iratokrapedigaszövegelső
szavátírtákrá.Aszövegektagolásábanfontosszerepjutottakülönbözőszí-
nűtintáknak.Pirostintávalemeltékkiacímet,abekezdéseket,afontosszö-
vegrészeket,adíszítő-ésrendezővonalakat,dátumokat.Azírnoknaktanuló
diákokházi feladatait is piros tintával írták fel, és pirossal is javították.A
szövegekhezkapcsolódóillusztrációkviszonylagkésőnjelentekmeg;ama
ismert legrégibb, az ún. „DramatikusRamasszeumPapirusz” (egy királyi
ünnep ábrázolása) aKözépbirodalomkorából származik.AzÚjbirodalom
idejénterjedtelaszövegekillusztrálása:gondoljunkittanépszerű,gondo-
sandíszítetthalottipapiruszokra.

Apapirusztekercsmint könyvforma azKr. e. 7. századközepén jelent
meg,aKr.e.6.századi„nagyidőszakban”alírai,tragikus,komikus,vala-
mintafilozófiaiműveketmindpapiruszraírták.Amaismertlegkorábbigö-
rögtekercsaKr.e.4.századbólvaló.Alexandriátésirodalmi,tudományos
központjait:avároshíreskönyvtárátésaMuszeiontII.ésIII.Ptolemaiosz
építtette. III.Ptolemaioszszokásavolt,hogyakikötőbenhorgonyzógörög
hajókatátkutattatta,shapapirusztekercsretaláltak,aztlemásoltatta,majda
másolatotvisszaadtaatulajdonosnak,azeredetitpedigmegtartotta.

Azalexandriaikönyvtártekercseisokkalnagyobbakvoltakazáltalában
használttekercseknél,a10mx40cm-esméretetiselérhették.Különlegesen
szépenírtakrájuk,azirodalmiműveketfolyóírássaljegyeztékle.Akönyvtár
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A„füzetkódex”készítésénekhárommódja 
(diptychon,triptychon,polyptychon)



katalógusátKallimakhoszkészítetteel,nemcímük,hanem
kezdőszavuk szerint rendezve az egyes írásműveket.Az
írásmegóvásaérdekébenleggyakrabbanvörösrevagylilá-
ra festett pergamenből készült borítóval látták el a teker-
cseket, az iratok általában a borító formáját vették fel.A
tekercseket a görögök korsóban őrizték (egyben akár ki-
lencet-tizet is), a rómaiak szekrénykében vagy fadoboz-
ban.

AKr.e.5.századikódexformakialakulásaegy„füzet-
formával”kezdődhetett:fa-,illetveviasztáblákatcsatoltak
össze fémkarikákkal vagybőrszíjakkal (ezt nevezték ere-
detilegkódexnek).Mivelszámtalanfeljegyzéstkellettírás-
banrögzíteni,ezanehézkestömbhamarhasználhatatlanná
vált.Emiattkezdekelfatáblahelyettpapirusz-,majdper-
gamenlapokathasználni;hamarosanmáralapmindkétol-
dalára írtak, ígyakódexformanagyonpraktikussávált.A
pergamenlapokhasználatánakkezdeteaKr.e.2.századra
tehető,deEgyiptombana régianyag,apapiruszmégna-
gyonsokáigmaradtazújkönyvformaíráshordozója.(An-
nak ellenére, hogy a széles körű adminisztráció számára
sosemvoltelégapapiruszból.Nagyonnagymennyiségre
voltszükség,apapirusznádasokegyrefogytak,azelőállí-
táspedignagyondrágavolt.Maaligismerünkolyanpapi-
ruszt, amit csak egyszer használtak volna, és ne töröltek
volnaleújrahasznosításcéljából.)

A kódexforma aKr. u. 4. században kerekedett felül,
anélkül, hogy a tekercset teljesenkiszorította volna.Akó-
dex előállításánakmechanizmusa egészenmás,mint a te-
kercsé.A tekercset először négyszögletes ívekre vágták,
egymásrafektették,majdbőrrelvagyzsinórral,középenkét
öltésselegymáshozrögzítették,végülösszehajtották.Azún.
füzetkódexsokáigvolthasználatban,degyakrantúlvastag-

ra,alaktalanrasikeredett,ezértkésőbbtöbbvékonybetétből
állítottákössze: több ívkötegethajtottakfélbekülön-külön,
majdezeketegymásratettékésahajtásonvégigvarrták.Na-
gyonritkánaziselőfordult,hogyegyenkénthajtottákössze,
rendeztékegymásraésvarrtákösszeaz íveket.Akötet tar-
tósságaérdekébenakönyvkötegetakülsőborítóhozvagya
bőrgerincbéléshezvarrták.Azelsőésutolsólapotgyakran
hozzáragasztottákafedélhez,hogyerősebbentartson.Afe-
délbarnavagy sötétvöröskecske-, ill. birkabőrbőlkészült.
Sok4. századi borító (Nag-Hammadi,Bodner-papiruszok)
háromszögletű bőrfülben folytatódott, ehhez szalag csatla-
kozott,amellyelakötetetkörbelehetetttekerni.

A4–5.századigörögBiblia-kéziratok,aCodexSinaiti-
cus,aCodexAlexandrinusésaCodexVaticaniusmárper-
gamenlapokra íródtak.A kötetek általában kétszer olyan
magasak,mint szélesek.Akorai példányokkisebbek, a4.
századtóljelennekmegazigazánnagykódexek.Akötetalá
és fölé a 4. századtól (a középkorig) fatáblát illesztettek,
amelynekszélénegysorkis fül található–ezekbezsinórt
hurkolvazártákleakönyvet. Ilyena4.századiKephalaia
manicheuskoptkódex(maBerlinbenőrzik);egy5.századi
görög pergamen evangélium, melynek borítóján a négy
evangélistafestettalakjalátható(Washington);a7.század
elejérőlaMS.Beattykoptkódex(Dublin).

Atekercsekhezhasonlóanakódexeknélisfontosakül-
alak, a betűk formáltsága, a szép és szembeötlő díszítés.
Keskeny hasábokra írtak, körben széles kerettel.Egy ol-
dalraáltalábanegy(esetlegtöbb)hasábkerült.Szépenke-
rekített betűformát alkalmaztak, amely egyre stilizáltabbá
vált.Afejezetekelején,abalfelsősarokbanelhelyezkedő
nagy, színes, gondosan díszített iniciálé hamar elterjedt.
Ahogymindenmédiumváltásnál,atekercsrőlkönyvformá-
ratörténőáttérésnélismegfigyelhető,hogyakorábbimé-
diumbizonyossajátosságaiegyideigerősebbnekbizonyul-
nakafunkcionalitásnál.Ígyakoraikoptkódexekissokáig
a tekercsmintájárakészültekabbana tekintetben,hogya
könyv elején csak a rövidített cím szerepelt, a teljes cím
pedigakötetvégéntalálható. 

A4.századvégéreváltcsakáltalánosanelterjedtszo-
kássá,hogyakötetvégénottszerepeltazírnok,akorrek-
tor, a kiadó neve, a címpedig a könyv elejére került.A
könyvillusztrációkelőszörabizáncikorban jelentekmeg;
aszínesfestmények,ornamentikusdíszítésekfőlegakönyv
végén találhatók.A 6–8. században továbbfejlesztették a
korai technikákat: az íveket nemcsakkét ponton, hanem
azegészhajtásmenténvégigvarrták.Akönyvekdíszítése
egyre bonyolultabb: keskeny geometrikus sáv,majd zsi-
nór-,virág-,rozettasávdíszítetteamargót;későbbakopt,
illetvearabkorbanszentek,angyalok,madarak,egyébál-
latokésbibliaitörténetekjelentekmegakódexoldalain.A
11. századbankövetkezettbeazaváltozás,hogyakóde-
xek lapjait elkezdtékpapírból készíteni, a díszítésbenpe-
digakopthor ror vacuielértecsúcspontját:egyetlenapró
felületsemmaradhatottdíszítésnélkül.
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Fülekkelésazátkötésreszolgálózsinórokkalellátottbőrborítójúkötet 
nyitottéscsukottállapotban



Akoptnyelvazegyiptomiakutolsó,egyszerreszóbeliés
írásbeli nyelvfázisa a keresztény korban.Az egyiptomiak
ekkorvettékátagörögábécét,amelyhezhétsajátbetűttet-
tekhozzá, ígyazegyiptomiírástörénetébenelőszörakop-
tok jelölik amagánhangzókat. Szórványosanmár a legko-
rábbikeresztényésgnosztikusszövegekmegjelenéseelőttis
(aKr. u. 1–2. században) előfordulnakpróbálkozások arra,
hogy egyiptomi szavakat görög betűkkel írjanak le.Ez az
úgynevezett„régikopt”,ittkizárólagpogány(mágikus,aszt-
rológiai)témákkaltalálkozhatunk.AkoptábécétaKr.u.3.
századtólhasználtákkonzekvensen,ésekkorváltakoptaz
irodalomnyelvévé.Négyfődialektusátkülönböztetjükmeg,
ezek:bohairi, fayumi, szaidiésahmimi.Két további felső-
egyiptomidialektusfontos:azahmimiésazassziuti,melyek
helyijelentőségűek,defontosak,mertagnosztikusokhasz-
nálták őket.A tizenháromNag-Hammadi kopt gnosztikus
papiruszkódexszaidinyelvű,kivéveaz1.,10.és11.kóde-
xet,melyek assziuti dialektusban íródtak.Nyelvük régies,
régebbi, mint a klasszikus kopt irodalmi nyelv. (A Nag-
Hammadikódexekkimeríthetetlen témájaennekaz írásnak
aterjedemétéstémakörétmeghaladja,ezértnemtérekkirá-

juk.)Aszaididialektusa3–4.századbanazegészországban
elterjedt,ésazirodalomnyelvévévált.A11.századtólAle-
xandria fontossága és a keresztények egyházi elsőbbsége
miattabohairivetteátavezetőszerepet,ésmáigezakopt
liturgianyelve.

Az irodalomtörténet számára hatalmas szolgálatot tet-
tek a szerzetesek, hiszen a kolostorokban ők gyűjtötték,
másoltákakönyveket.Akoptirodalomlegjelesebbpatró-
nusaApaSenute (†450)Atripéből,akia felső-egyiptomi
SzohagbanévtizedekigvezetteaFehérkolostort,nemen-
gedte elveszni a kopt-keresztény irodalomezenvédőbás-
tyáját.AFehérkolostorkönyvtáránakkódexeia9.század-
bólvalók,éskülönösenjóállapotbanmaradtakmeg,ezeket
jelenleg a NewYork-i MetropolitanMuseumban őrzik.
EgymásikkoptkolostorkönyvtáráraCharabetHamuliban
–aFajjúmoázistóldélre–bukkantakrá.Ebbőlagyűjte-
ményből ötven kódexmaradtmeg, közülük számos pél-
dányvanképekkeldíszítve:maaBritishMuseumbanlát-
hatóak.AzAmbaAntoniuskolostoraVörös-tengerpartján
feküdt,azittdolgozóírnokokatintaelőállításszakemberei
voltak.Akolostor falai között több százan dolgoztak, az
iratokkülönbözőfajtáiraszakosodotttízescsoportokban.

Kopt bibliafordításmind a négydialektusbankészült,
de egyik változat sem teljes.Arról, hogy az első fordítás
mikor is készülhetett,máig folyik a vita, ám annyi bizo-
nyosnaklátszik,hogyezvalamikora2.ésa4.századkö-
zötttörténhetett.AbohairiÓtestamentumbólcsakötkönyv
maradtmeg,deazÚjtestamentum teljes.A legújabbkéz-
iratokaSzentMihálykolostorbólkerültekelő;ezeketJ.P.
MorganvittePárizsba,majdinnenNewYorkba,sajátgyűj-
teményébe(J.P.MorganCollection).

ASzentMihály kolostor könyvtára egyébként – elte-
kintve a néhány bohairi és fayumi darabtól – nagyrészt
szaididialektusbanírtkötetekettartalmaz.Ezekaszaididi-
alektusnakazegészországbanvalóelterjedésétkövetőszá-
zadbólszármaznak.Agyűjteménysok teljesköteteket tar-
talmaz,közülükszámoseredetikötésébenmaradtmeg,így
a legrégebbi, legautentikusabb könyvkötészeti példányok.
Akönyvfedelek barnák – vagy sötétített bőrből készültek
pecsételt geometrikusmintával, vagypedigbevágásokkal,
a résekbe csúsztatott aranyvagypiros bőrcsíkokkal díszí-
tették őket.Az egyik könyv aranyozott borítójára vékony
pergamencsíkok vannak varrva, a belső borítóba pedig
ugyanilyen technikával varrtákbele a kolostor nevét.Egy
tucatnyikötet egészoldalasminiatúrákat tartalmaz:aMa-
donnát a gyermekkel, angyalokat, mártírokat, szenteket;
gazdagnövényiésállatidíszítésjelenikmegamargónésa
traktátusokcímeikörül.Ezekakéziratokaleggazdagabban
díszítettszaidikódexek.Akönyvtárbólmegmaradthattel-
jes ótestamentumi könyv, az Újtestamentumből a négy
evangélium,SzentPállevelei,hétkatolikuslevél; továbbá
aliturgianagyrésze,valamintszáználtöbbszentbeszéd,di-
csőítés,értekezés,végülszentekéletét,ésmártírokcseleke-
deteitelbeszélőszövegek.
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ZsoltároskönyvAl-Mudiltemetőjéből,egykislányfejealatttaláltákmeg, 
aKr.u.4–5.századbólszármazik 

(KoptMúzeum,Kairó,Kéziratkönyvtárno4414)

BritishMúzeumkoptkéziratánakborítója 
(298x215mm),Kr.u.5–6.század



ABritishMuseumújabb szerzeményei is szaidi kéz-
iratok.Hárompéldánypapiruszraíródott,ezekközülkettő
Felső-Egyiptomból,egykolostorromjaiközülkerültelő,a
harmadikpedigegykairóiantikváriustólvaló,nagyonko-
rai (4. század közepi) darab.A többi kódex pergamenla-
pokbóláll,ésnéhánypapírbólkészültkönyviselőfordul.
Többségük a 10. századból, s talán mindegyik a Szent
Mercuriuskolostorkönyvtárábólszármazik.Tartalmaznak
ótestamentumi részleteket,azÚjtestamentumbólazApos-
tolokcselekedeteit és Jánosapokalipszisét, a liturgia szö-
vegeit, valamint szentbeszédeket, értekezéseket. Szaidi
kéziratok töredékeimaradtak fenn– legalább százkülön-
böző kódexből – Senute atyától, a Fehér kolostorból. Itt
teljeskéziratcsakaBölcsességkönyvébőlésaPrédikátor
könyvébőlmaradtfenn.

Ahmimikéziratokból 1897óta tetemesmennyiség áll
rendelkezésünkre.Ekkoregyteljesnekmondhatópapirusz-
kódexkerültnapvilágra,amimagábanfoglaljaaBölcses-
ségkönyvétis.JelenlegaBerliniKönyvtárbanőrzik.Érde-
kesekmég a János evangéliumából fennmaradt részletek,
ésSzentJakablevelei.Atizenkétkisprófétakönyvéttartal-
mazó híres pergamen kódex (Reiner gyűjtemény) sajnos
mégnincs publikálva, de a rövidebb töredékek (Bouriant
által)márkiadásrakerültek.

AfennmaradtgörögnyelvűbibliakéziratokközülaCo-
dexAlexandriusegyiptomieredetű.Alexandriábólszárma-
zik,apátriárka,CyrilLucarvitteel1621-benKonstantiná-
poly pátriárkájának, aki pedig később az angol királynak
küldtetovább,ígykerültjelenlegihelyére,aBritishMuse-

umba.AkódexÚjtestamentumáhozSzentKelemenI.ésII.
levele kapcsolódik,melyekből ez az egyetlen jelenleg is-
mert példány.A fejezetek iniciálékkal vannak díszítve, a
sorokfolyamatosak,aszavakközöttnincsszóköz.Akéz-
iratérdekessége,hogyaziniciálémindigazújpáros(bal)
oldalon található,pedigazelőzőoldalonelkezdett fejezet
csak a következő oldalon, a sor közepén fejeződik be.A
határozott, elegáns kézírás két vagyhárom írnoktól szár-
mazik,arabfeljegyzésekszerintaz5.századelején,vagy
közepén, esetleg a 4. századvége felé írtaTheklamártír.
CyrilLucarpátriárkajegyzeteehhezannyitfűzhozzá,ho-
gy a ha gyo mány sze rint a már tír egy ne mes egyip to mi as -
szony,ésakódexetvalóbanőírta.

ACodexSinaiticusonnankaptaanevét,hogyaSinai-
félszigeten fekvőSzentKatalin kolostorban őrizték,míg
végülC.Tischendorf hamadik látogatásakor, 1854 kará-
csonyánaszerzetesekelárulták,hogyarengetegtöredéken
kívül–amitTischendorfelőzőkétlátogatásakormárösz-
szegyűjtött – őriznek egy kódexet, ami tartalmazza az
Ótestamentum nagy részét és a teljes Újtestamentumot,
Barnabáslevelévelegyütt.1869-benSzentpétervárra,aBi-
rodalmiKönyvtárba került.Az egész anyag feldolgozása
Tischendorfnevéhezfűződik,akielolvasta, lefordítottaés
kiadtaakódexet.Akötetmindenoldalanégykolumnaszö-
veget tartalmaz, kivéve a verses részeket,melyekkétkol-
umnáselrendezésbeníródtak.Aszépenformált,szóközés
központozás nélküli írás négy kézmunkája;Tischendorf
felismerése,hogyközülükazegyikírtaaCodexVaticanius
Újtestamentumátis.Akétkódexa4.századbólszármazik,
ígyalegrégebbibibliaszövegnekszámítanak.

ACodexVaticaniustI.NapóleonvittePárizsba,onnan
került aVatikánkönyvtárába.Eredete homályos, valószí-
nűlegegyiptomikézirat.Elképzelhető,hogyaCodexSina-
iticusszalegykönyvtárból származnak,hiszena fejezetek
tagolási rendszere azonos, valamint (Tischendorf szerint)
voltközösírnokuk.Anégyszögleteskötetfinomantilopbőr
pergamenlapokból áll,
mindenoldalonhárom
kolumna szöveggel (a
versek két kolumná-
sak). Még nem hasz-
náltak iniciálét, de a
fejezetek kezdőbetűi
néha kinyúlnak a sze-
gély re. Az ótestamen-
tumirészaSzeptuagin-
tán alapul, kivéve
Dánielkönyvét, ami itt
Theodotiosz fordításá-
ban szerepel.A kódex
sajnos csonka, az első
tizenkét eredeti fóliáns
hi ány zik. 

A negyedik nagy,
unciálisgörögbibliamáso-

koptkódex

22

Koptkódexborítója,MS.Morgan601,Katolikuslevél 
(330x260mm),9–10.század

Koptkézirat,Mátéevangéliuma,Jézus 
aJordánfolyónál,1249–50-ből



lat,aCodexEphraemiRescriptusanevétSzírSzentEphraim
értekezéseirőlkapta,akifelülírtaazeredetiszöveget.Eza12.
században történt,ekkoregyes részleteketdurvánkitöröl-
tek(azilletőszerzeteshabkövetvagymészkövethasznált).
A kódexKonstantinápoly bukása után Firenzébe került,
majdMedici Katalin vittemagával Párizsba, aholma a
NemzetiKönyvtárbanőrzik.Alapokállapota,a ledörzsö-
lés, ill.azeredetiszövegfelülírásamiattakéziratnagyon
nehezenolvasható,néholreménytelen.Azoldalankéntiegy
kolumnáselrendezésittjelenikmegelőször.Abetűkkicsit
nagyobbak,mint a korábbi kódexekben, gyakori a nagy
kezdőbetű.Ezabibliamásolatvalószínűlegaz5.századel-
sőfelébőlszármazik.

Akoptszerzetességközpontjaibanazirodalomtovább
élt az arab hódítás után is.Az arab nyelvmindennapos
használatára nagyon lassan tértek át; a 15. században a
koptotmégazarabbalazonosaránybanhasználták–deez
az idő a fordulat ideje, ezután szorul vissza a kopt nyelv
annyira, hogykizárólag a liturgiában használják.A lassú
nyelvátvételazokaannak,hogyazelsőkétnyelvűszertar-
tásiszövegekcsaka11.századmásodikfelében jelennek
meg–kezdetbencsakarab fejlécekéskommentárok for-
májában–,azelsőteljesenarabnyelvűpedig13.századi.
Az iszlámhódításkorakoptkönyvkötőmesterek lényegé-
benmégmindigaKr.e.4.századi,azegészgörög-római
világban–ésaKözel-Keleten–elterjedtmódszereketal-
kalmazták.Etechnikátazarabokishamarátvettékéssaját
elképzeléseikhezalakították,ígyakoraiiszlámkönyvköté-
szetgyakorlatilagmindentechnikaivonásábana8–9.szá-
zadikoptgyakorlatraemlékeztet.Amibenmégeltértektőle
–fektetetttéglalapkódexforma,dobozalakúkülsőborítás
–,aztpedighamarelhagyták.

Akódexekfatáblákközé tételemárakorai iszlámpél-
dányoknálismegjelenik,ezeketafatáblákatfinom–pecsé-
telt, vaknyomott, fonott –mintákkal díszítették.Az egyik
11.századiarabpéldánydombornyomássalkészült:atáblá-

razsinórtragasztottak,errepedigbőrlapot,végülakontúrt
metszésselkörberajzolták.Hasonlódíszítésakoptkódexek
közülmégnemkerültelő,detudjuk,hogyakoptbőrműve-
sek repertoárjában ez a technika is szerepelt.Nem szabad
elfelejteni,hogyazújításrahajlamosnagyvárosokból(Ale-
xandria,Memphisz,Kairó)nemmaradt fennkódex,csakis
Felső-EgyiptomésFajjúmahagyományokattisztelőésőrző
kolostoraiból és temetőiből – a technika egyiptomi talál-
mányislehetett,csaképpenez(még)nemlehetbizonyíta-
ni.

Akoptésarabdíszítőeljárásokközülnagyhasonlósá-
got mutatnak a benyomott és préselt minták változatai.
Használtformákahajfonat,sodrony,kosárfonat.Apecsé-
teltmintákonmegjelenikakör,négyzet,rombusz,csillag,
rozetta,szív,sezekaközépkorighasználatbanmaradtak.A
kódexek dekorációjának fejlődése egyre inkább eltávolo-
dott az egyszerű formáktól, és elérte a csodálatosmame-
luk-korimuszlimdíszítőművészetesztétikaiszintjét.
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DíszítőmintákakoptBawitkolostorból,6.század(balra)ésaziszlámKair-
ouankötetekből,9.század(jobbra)

PecsételtdíszítőmintákaKairouankötetekből
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