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KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZÖVEGKRITIKAI MŰHELYMUNKA
AZ EÖTVÖS COLLEGIUMBAN
Összeállította: Horváth László és Mészáros Tamás
Az alábbi összeállításban röviden bemutatjuk azt a műhelymunkát és szakmai kapcsolatrendszert, amelynek köszönhetően az ELTE Eötvös Collegium klasszika-ﬁlológia
szakos hallgatói – elsőként itt közölt – önálló tudományos eredményekre jutottak.
Sorrendben az 1. fejezet az EC Bollók János Klasszika-ﬁlológia Műhely bemutatása az Oﬃcina oktatási és kutatási tevékenységét ismerteti. A 2. fejezet a Friss hírek
Oxyrhynchosból című beszámoló a Műhely munkájának szélesebb nemzetközi hátterébe enged bepillantást. A 3. fejezetben hallgatóink külföldi mentorainak – Christian
Gastgeber és Hermann Harrauer – beszámolói olvashatók. A 4. fejezetben Juhász Erika
a kritikai kiadásokat támogató új fejlesztésű szoftver prototípusát mutatja be: A HypereiDoc editor. Az 5. fejezetben a hallgatók első szövegkiadói eredményeit közöljük
négy, eddig kiadatlan papiruszdokumentum kritikai kiadásának formájában. Végül a 6.
fejezetben Delbó Katalin számol be a Florilegium Vindobonense című gyűjteményről,
melyhez mellékeljük az egyik oldalról készült átírás szövegét.
***

1. AZ EÖTVÖS COLLEGIUM BOLLÓK JÁNOS
KLASSZIKAFILOLÓGIA MŰHELYÉNEK BEMUTATÁSA
Az Eötvös József Collegium klasszika-ﬁlológiai tárgyú oktatási és kutatói tevékenysége a néhai műhelyalapítónk és szeretett tanárunk nevét viselő Bollók János Klaszszika-ﬁlológia Oﬃcina (továbbiakban: Műhely) keretei között zajlik.

Oktatás
A Műhely vállalt törekvése, hogy a körülményeknek megfelelően nyelvi képzésben
már részesült (gimnáziumi latin oktatás, érettségi, nyelvvizsga) hallgatókat vegyen föl
soraiba. A Műhely a képzés során tekintettel kíván lenni a hallgatóktól elvárható tudásszintre, ennek megfelelően a nyelvi ismereteket feltételező tanegységek következetesen
épülnek egymásra, alsóbb és felsőbb évfolyamokat elkülönítve.

© 2010 Akadémiai Kiadó, Budapest

128

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

A Műhely alapvető feladatának tartja, hogy az egyetemi oktatást kiegészítő képzést nyújtson tagjai számára. A képzés kiegészítő jellegét két elv együttes alkalmazása
biztosítja:
a) a Műhely órái kislétszámú szemináriumi keretek között kívánják a hallgatókkal megismertetni mindenekelőtt az egyetemi oktatásból kiszorult segédtudományokat:
paleográﬁa, kodikológia, papirológia, epigraﬁka stb.
b) a Műhely óraadásra felkért oktatói kivétel nélkül az EC-hez kötődő kiváló tudósok, akikkel az egyetemi képzés során a hallgatók különböző okok miatt (nyugalmazás,
egyéb intézményben történő alkalmazás) valószínűleg nem találkozhatnak.
Fenti elveknek megfelelően az elmúlt években a következő szemináriumi órák kerültek meghirdetésre a segédtudományok területéről (a teljesség igénye nélkül): Betegh
Gábor: A Derveni-papirusz; Borzsák István: Szövegkritikai problémák (a kézirati hagyományozás sajátosságainak bemutatása latin nyelvű szöveghelyek alapján); Michael
Crawford: Latin epigraphy and numismatics; Farkas Zoltán: Bevezetés a bizantinológiába (a kurzus részeként: görög paleográﬁa és kézirati hagyományozás); Christian Gastgeber: Einführung in die griechische Paläographie; Hermann Harrauer: Einführung
in die dokumentarische Papyrologie; Horváth László: Bevezetés a papirológiába 1–2
(az irodalmi papiruszok jellegzetességei az ún. Arden-papirusz és a Pap. 9331 Louvre
alapján); Madas Edit: Bevezetés a latin paleográﬁába és kodikológiába; Herwig Maehler – Cornelia Römer: Einführung in die Papyrologie; Mayer Gyula: Bevezetés a görög
epigráﬁába (archaikus és klasszikus kori feliratok); Szepessy Tibor: Görög metrika; Szovák Kornél: Középkori latin nyelvű magyar töréneti források; Zsupán Edina: Az OSzK
Corvina-kódexei.
A Műhely különböző típusú órákat kínál tagjai számára. Az ún. főszeminárium
minden félévben egy segédtudomány részletesebb megismerését kívánja elősegíteni az
adott terület elismert szaktekintélyének vezetése mellett. A főszeminárium valamennyi
műhelytag által látogatott óra, nyelvi előképzettséghez nem kötött. Minden félévben
indítunk nyelvi ismeretekre épülő órákat (leíró nyelvtan, stilisztika, szövegolvasás), melyek látogatása a hallgató tudásszintjének és az órákon tárgyalásra kerülő nyelvi anyag
nehézségének megfelelően ajánlott. A műhelytagok minden félévben legalább két tanegységet teljesítenek a műhelyszabályzat követelményeinek megfelelően. Az óraadók
minden félév végén írásos beszámolóban értékelik a hallgatók teljesítményét.
A szakmai munka erősítését kívánja elősegíteni a kettős tutori rendszer alkalmazása. A Műhely külső tutori körét a hazai klasszika-ﬁlológia tekintélyes tudósai alkotják,
akik ﬁgyelemmel kísérik a műhelytagok fejlődését, megkeresésük esetén tanácsokkal,
témavezetéssel segítik egyetemi tanulmányaikat, megbeszélés szerint műhelyelőadásokat, szemináriumokat tartanak. A Bollók János Klasszika-ﬁlológia Műhely tutori köréhez tartozik: Havas László egyetemi tanár, a DE nyugalmazott tanszékvezetője; Madas
Edit, az MTA doktora, az MTA-OSzK Res libraria Hungariae Kutatócsoport vezetője;
Mayer Gyula egyetemi docens, MTA Ókortudományi Kutatócsoport; Ritoók Zsigmond
akadémikus, egyetemi tanár; Szepessy Tibor, az EC kurátora, a Műhely tiszteletbeli elnöke; Szovák Kornél egyetemi docens, PPKE-BTK; Tar Ibolya egyetemi docens, az SzTE
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nyugalmazott tanszékvezetője; Tegyey Imre egyetemi docens, a DE nyugalmazott oktatója; Zsupán Edina, az OSzK kézirattárának munkatársa. A belső tutori kör működése a
műhelytagok együttműködését jelenti, amennyiben minden alsóbb éves hallgató mellett
egy kijelölt felsőbb éves lát el tanácsadói, segítői feladatokat.
A képzés eredményeképpen hallgatóink nemcsak a hazai hallgatói versenyben, hanem a külföldi megmérettetések során is kiválóan megállják a helyüket.

Kutatás
A Műhely kutatási tevékenységét alapvetően a collegiumi székhelyű pályázati támogatások határozzák meg. – futamidőre nyújtottuk be és nyertük el
EC központtal a T/47136 ny. sz. OTKA pályázatunkat (8 millió Ft értékben: Attikai
szónokok és papirusztöredékek kutatása). 2007-ben kétéves futamidőre kiegészítő
nemzetközi pályázatot nyertünk (71311 ny. sz. 2,3 millió Ft értékben). A pályázatok
publikációkban mérhető eredményeit az OTKA szakmai zsűrije minden esetben elfogadta, azokat kiemelkedőre értékelte. Az NKA pályázati támogatásai tették lehetővé
az Archimédés-konferencia megszervezését és Borzsák István professzor úr hagyatéki
könyvtárának megvásárlását is. Az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány több pályázatunkat is támogatta, melyek közül a 76öu5 jelzetű Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses: Projektanbahnungsfase von Jungwissenschaftlerinnen für internationale
europäische Projekte im Rahmen von Spezialseminaren und Forschungseinschulungen
címen jelenleg is fut.
Az elmúlt időszak kiemelkedő jelentőségű kutatási eredménye az ún. Archimédés-palimpsestus tudományos feldolgozásához (a kódexről lásd: Horváth László −
Mayer Gyula: Az új Hypereidés. Antik Tanulmányok 51 [2007] 145–183; valamint a
hivatalos weboldal [www.archimedespalimpsest.org] és az eredményeket bemutató
rendezvénysorozathoz köthető: „The Archimedes Palimpsest Colloquium – Texts, Traditions and Technology: The Archimedes Palimpsest and its New Texts, with other studies from the Ancient and Medieval World.” Eötvös József Collegium, 2007. szeptember
18–22. A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát az Acta Antiqua
Hung. 48 (2008) közölte.
Hasonlóan nagy jelentőségű az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány által támogatott, folyamatos kapcsolattartásra épülő kutatássorozat. Az ÖAW Institut für Byzanzforschung és a Bollók János Klasszika-ﬁlológia Műhely együttműködésének keretei
között a hallgatók először Bécsben (2008. augusztus 24–27.) nyerhettek betekintést a
szöveghagyomány alapvető kérdéseibe a papirológiai és a kézirati hagyomány vizsgálata
alapján. A budapesti diákok (valamint vendéghallgatók Prágából, Brünnből, Pozsonyból és Krakkóból) tíz szemináriumon és bevezető előadáson ismerhették meg az írás
fejlődését, a bizánci kor ﬁlológiai tevékenységét, a kodikológia alapjait, a szövegszerkesztés legújabb lehetőségeit. Referensek: Růžena Dostálová, Ernst Gamillscheg, Christian Gastgeber, Jana Grusková, Martin Haltrich, Hermann Harrauer, Horváth László,

130

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

Maria Stiegelecker, Zsupán Edina. A projekt bécsi része az Österreichische Nationalbibliothekben tett látogatással zárult. A folytatólagos budapesti rendezvény (2008. november 24–28.), ahol Hermann Harrauer és Christian Gastgeber tartottak előadásokat
és szemináriumokat, az írás fejlődésének időbeli bemutatására irányult. Az osztrák fél
(az előzetes várakozásait minden tekintetben felülmúló hallgatói teljesítményt tapasztalva) be kívánta vonni a műhelytagokat szövegkiadói megbízásokba és közös kiadványok
előkészítésébe. Hermann Harrauer kiadatlan papiruszokat ajánlott fel közös feldolgozásra, melyek publikálása részben jelen összegzés keretei között történik (lásd 5. fejezet), részben folyamatban van. A görög kézirati hagyomány esetében egy XIV. századból
származó, klasszikus auctorokból álló Florilegium feldolgozása folyik. Nagy érdeklődés
mutatkozott a Janus Pannoniusnak tulajdonított Vocabularium bécsi kiadására is, melynek tudományos feldolgozását és előkészítését Ötvös Zsuzsanna végzi. A Borzsák István
emlékére rendezett konferencián (a rendezvényről lásd Horváth L.: Beszámoló a „Was
ich bin, und was ich habe, dank’ ich dir, mein Collegium.” Classical Studies and Textual
Criticism. Colloquium in Memory of István Borzsák című rendezvénysorozatról. Eötvös
Collegium, 2009. április 20–25. Antik Tanulmányok 53 (2009) 344–348) került sor az
együttműködés harmadik szakaszára, melynek során hallgatóink Hermann Harrauer és
Rosario Pintaudi professzorok vezetésével folytatták papirológia tanulmányaikat (Papyrologisches Praktikum: Grundlagen der Papyruskunde und Anleitung zur Editionsarbeit
1–4), valamint Christian Gastgeber jóvoltából tovább mélyíthették írástörténeti ismereteiket (Der Philologe am Werk: Griechische Paläographie und Textkritik in der Praxis.
Byzantinische Handschriften). A konferencia szélesebb nyilvánosságához illeszkedő műhelymunka során hallgatóink nemzetközileg elismert kutatók segítségével számos egyéb
szempontból is részletesebben megismerkedhettek a segédtudományok néhány kérdésével. Előadóink voltak: Herwig Maehler (Überlieferung und Textgeschichte der griechischen Literatur. 1: Von Homer bis zu Alexander; 2. Hellenistische Zeit; 3. Von Augustus zur Spätantike), Rosa Maria Piccione (Das griechische Epigramm: AP, APl und die
anderen hellenistischen und kaiserzeitlichen Sammlungen; Beispiele indirekter Überlieferung aus der Anthologie des Iohannes Stobaios; Ein „doppeltes Buch” und eine Exzerpten- und Sentenzensammlung aus der Anna Amalia Bibliothek in Weimar), Chiara
Faraggiana (Eine eigenartige Sapientialsammlung vom Anfang des 11. Jhs philologisch
und historisch untersucht), Pat Easterling (Working with the Scholia on the Greek Tragedians), Jana Gruskova (Aspekte der Demosthenes-Textüberlieferung und Textkritik;
Palimpsestforschung), Marwan Rashed (Editing Presocratic Fragments), Peter Rhodes
(Inscriptions and the Second Athenian League), David Whitehead (Antiquarians and
Corpora in the Age of August Boeckh: A Nineteenth-century Epigraphic Notebook from
Smyrna). 2009. augusztus 31. és szeptember 4. között Bécsben került sor a korábban
kiosztott kiadatlan papiruszok átírásának, valamint a Florilegium kiadói elveinek megbeszélésére. A papiruszok nemzetközi kritikai kiadásának véglegesítését az Eötvös Collegiumban és Piliscsabán fejeztük be (2009. november 15–17.). Hallgatóink a két év valamennyi találkozója alkalmával idegen nyelvű előadásokban számoltak be kutatásaikról.
(Az együttműködésről lásd támogató professzoraink személyes beszámolóját: 3. fejezet.)
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A hallgatók szakmai előmenetelét kívánja elősegíteni a Societas Europaea Studiosorum Classicae-Philologiae (továbbiakban: SEC) elnevezésű nemzetközi diákszervezet.
Az egyesület 1990-ben Jacques Delors francia miniszterelnöknek, az Európai Bizottság
akkori elnökének védnökségével alakult. A szervezet klasszika-ﬁlológiai képzésnek helyt
adó egyetemeket vett fel tagjai sorába − Nyugat- és Közép-Európa valamennyi államából. A SEC megalapítását követően az Eötvös Collegium professzorainak és tanárainak
támogatásával jött létre az európai szerveződés hazai központja, ennek megfelelően a
magyarországi szekció székhelye az Eötvös Collegium. A SEC Collegium Hungaricumának célja a magyarországi ﬁlológushallgatók integrálása és képviselete, valamint hivatalos szervként a más európai egyetemekkel való kapcsolattartás. Megfelelő anyagi háttér
híján a magyarországi egyetemi szervezetek eddig nem tudtak részt venni a SEC munkájában, így a magyarországi klasszika-ﬁlológia nem jelent meg az anyaszervezet konferenciáin, diákjaink elestek a pályázási és peregrinációs lehetőségektől, eredményeik
kikerültek a ﬁatal kutatók tudományos fórumairól. A SEC magyar szervezetének egykori
diákjai, ma egyetemi oktatói újraindították az Eötvös Collegiumban a magyarországi
szekciót. A megújult – de jogfolytonossággal rendelkező – SEC eddig négy hazai tagszervezetet alapított (Bollók Oﬃcina, Eötvös Collegium; Oﬃcina Thewrewkiana, Eötvös
Loránd Tudományegyetem; Tres Montes, Pázmány Péter Katolikus Egyetem; Oﬃcina
Försteriana, Szegedi Tudományegyetem), felvette a kapcsolatot egy határon túli magyar
egyetemmel (Kőrösi Csoma Sándor Kutatócsoport, Sapientia Egyetem, Csíkszereda),
saját honlapot működtet (www.chsec.hu). 2007. április 13-án az Eötvös Collegiumban
került sor a SEC II. országos konferenciájára. A rendezvényen a négy tagszervezet több
tucat előadója tartott felolvasást saját kutatási területéről. Az eseményt a tudományterület jeles hazai képviselői, akadémikus professzorok is megtisztelték ﬁgyelmükkel,
jelenlétükkel. A konferencián elhangzott előadásokat önálló kötetben jelentettük meg:
Panégyris. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae
Classicae II. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk.: Mészáros T. − Jutai
P., Budapest, 2007. A konferencia megrendezése óta a SEC bővítette tagjainak körét:
a szűkebb értelemben vett klasszika-ﬁlológia (görög-római ókor) és az utóélet mellett
immár az ókortudomány további területeinek a képviselői is megjelennek, mivel az ókori kelet kutatói (egyiptológus, assziriológus hallgatók) is csatlakoztak valamelyik tagszervezethez. Az újítások tükröződtek a III. országos konferencia (Szeged, 2008. május
20–21.) előadásain, melynek anyagát szintén megjelentettük: Enumeratio. A Collegium
Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae III. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk.: Tóth I. − Jutai P., Budapest, 2008. Tavaly pedig
immár negyedik alkalommal gyűltünk össze Piliscsabán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009. május 29–30.), ahol az előadások száma meghaladta a korábbi évekét. A korábbiakhoz hasonlóan ismét megjelentettük a konferencia előadásait tartalmazó kötetet:
Aristeia. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IV. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk.: Adorjáni Zs. − Jutai P.,
Budapest, 2009. Továbbra is rendszeresek a tagszervezetenként tartott felolvasó ülések,
melyek során a műhely tagjai szűkebb közönség előtt számolnak be kutatásaikról.
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Kutatási tevékenységünk meghatározó mozzanata az interdiszciplinaritás. A collegiumi Informatika Műhellyel való szoros együttműködés során került kifejlesztésre a
HyperiDoc elnevezésű szövegszerkesztő program, melynek segítségével a szövegkiadói
tevékenység jelentősen egyszerűsödik és minden folyamata áttekinthetővé válik (lásd
Juhász Erika beszámolóját: 4. fejezet). A HypereiDoc iránt jelentős nemzetközi érdeklődés mutatkozik, a programot saját kutatásaink publikálása során rendszeresen teszteljük. A paleográﬁai kutatások kapcsán alakult ki együttműködésünk a Történész és a
Német Műhellyel.
Többirányú nemzetközi kapcsolatrendszerünk fő területei: Egyesült Királyság:
University of Cambridge (Pat Easterling, Eric Handley, Colin Austin), University of Oxford (Nigel Wilson), University College London (Chris Carey, Herwig Maehler), Institute of Classical Studies London (Mike Edwards), University of Durham (Peter Rhodes), University of Kent (Láda Csaba), Queen’s University of Belfast (David Whitehead);
Ausztria: Österreichische Nationalbibliothek/Wiener Papyrussammlung (Hermann
Harrauer), ÖAW Institut für Byzanzforschung (Christian Gastgeber), Österreichische
Akademie der Wissenschaften (Gerhard Thür); Németország: Hamburg (Christian
Brockmann); Románia: Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem (Alexandru Simon), Sapientia Egyetem, Csíkszereda (Bangha Imre, Pap Levente); Franciaország: École Normale
Supérieure Paris (Monique Trédé, Marwan Rashed); Olaszország: Bologna (Chiara Faraggiana), Firenze/Messina (Rosario Pintaudi), Torino (Rosa Maria Piccione); Amerikai
Egyesült Államok: Walters Art Museum, Baltimore (Abigail Quandt, Will Noel).
Mészáros Tamás
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2. FRISS HÍREK OXYRHYNCHOSBÓL. OXYDAY ’09
NEW GREEK TEXTS FROM OXYRHYNCHUS
(British Academy, London, 2009. június 24.)
Horváth László
Eric Handley (FBA Cambridge) 2006-ban az angol hagyományok szellemében
új tudományos műfajt honosított meg. Kezdeményezésére a British Academy egy-egy
kiemelt jelentőségű ógörög szöveg vizsgálatára, a további kutatások előmozdítására a
világ ismert klasszika-ﬁlológus szakértőit Londonba hívja, hogy egynapos kerekasztal-beszélgetést tartsanak, és az exkluzív eszmecseréket követően a nagyközönséggel is
megosszák a legfontosabb eredményeket. 2006. február 16-án az Archimédés palimpsestus kutatásával kapcsolatban a New texts from the Archimedes Palimpsest című tudományos symposionra került sor, ezt követte 2006. december 16-án a Hyperides Part II.
kerekasztal (utóbbi – a British Academy-től is támogatott – folytatásaként került sorra
2007. szeptember 19-én Budapesten, az Eötvös Collegiumban megrendezett: The Hyperides Colloquium), majd 2007. december 10-én a New Finds of Menander című rendezvényen a vatikáni Menandros-palimpsestus. Az első alkalommal még elmaradt az angol
közönségnek tartott beszámoló, Hypereidés beszédeiről azonban már nagyszámú ﬁzető
vendég előtt referálhattak a kutatók. Legutóbb pedig megtudhatták az érdeklődők, hogy
Menandros eddig azonosítatlan új sorai a Dajka című elveszett darabból származnak.
Az elmúlt években az oxyrhynchosi papirusztöredékeket közreadó P. Oxy. kötetek kiadása lelassult, a sorozat több évnyi lemaradást halmozott föl. Ezért a British
Academy rendezvénye alighanem új lendületet és kellő hírverést kívánt biztosítani a
patinás kiadványnak. (A LXXIII. kötetet, melyet a szerkesztők Peter Parsonsnak ajánlottak, a rendezvényt követő fogadáson adták át az ünnepeltnek. A LXXIV. kötet Herwig
Maehler és Cornelia Römer gondozásában várhatóan 2010 tavaszán jelenik meg, sőt,
jövőre tervezik a LXXV. kötet kiadását is. Az OxyDay-en bemutatott és megvitatott töredékek a LXXVI. kötetben kerülnek kiadásra.)
A kerekasztal meghívott résztvevői voltak: Giambattista d’Alessio (London, KCL),
Colin Austin (FBA, Cambridge), Hans Bernsdorﬀ (Frankfurt), Alan Bowman (FBA,
Oxford), Chris Carey (London, UCL), Daniela Colomo (Oxford), Pat Easterling (FBA,
Cambridge), Nicolaos Gonis (London, UCL), William Furley (Heidelberg), Eric Handley (FBA, Cambridge), Todd Hickey (California, Berkeley), Horváth László (Budapest,
ELTE), Herwig Maehler (FBA, London, UCL / Vienna), Glenn Most (Pisa / Chicago),
Dirk Obbink (Oxford), Peter Parsons (FBA, Oxford), Dominic Rathbone (London,
KCL), David Thomas (FBA, Durham), Dorothy Thompson (FBA, Cambridge).
Eric Handley eredeti elképzelése és javaslata szerint az Oxfordban őrzött gyűjtemény gondozói, illetve az egyes töredékek feldolgozásával megbízott kutatók új, frissen
felfedezett szövegeket mutattak volna be, melyek átírását, értelmezését – sorról sorra
haladva – kiegészítették, vitatták volna meg a meghívott szakértők. A tervet azonban
technikai problémák és szakmai okok miatt csak részben sikerült megvalósítani. Több
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meghívott ugyanis csak az utolsó pillanatban vagy egyáltalán nem kapta meg a szövegek
átírását, illetve a digitális felvételeket, így csak a helyszínen tudták érdemben tanulmányozni az anyagot – igaz, így sem teljesen eredménytelenül. Másfelől – talán az első
előadást, a Dirk Obbinktól gondozott Epikuros-fragmentumot leszámítva – a referáló
kollégák régóta vizsgált töredékeket mutattak be, és a kiosztott háttéranyagok a kiadások végső, korrektúra előtti állapotát mutatták. Ezek után olybá tűnhet, hogy nem volt
igazán mit változtatni, megvitatni az előkészített kiadások szövegén. Erre azonban mindig rácáfolhat az elmélyült vizsgálat, miként azt a P.Oxy. kiadott köteteiről írt recenziók
is olykor bizonyítják.
A British Academy társadalomtudományi tagozatának épületében (a tekintélyt
parancsoló Carlton House Terrace-on, a Buckingham Palace és a St. James Park szomszédságában) Eric Handley elnöklete mellett a nagy Reading Room-ban ültek össze a
ﬁlológusok, hogy számítógéphez csatlakoztatott képernyők előtt ülve hallgassák meg
az oxfordi kollégák előadásait. Elsőként Dirk Obbink ismertette azokat az új, tökéletesített fényképezési technikákat, melyek segítségével olyan adatbázist igyekeznek felépíteni, melyben az egyes töredékekről annyi adatot rögzíthetnek, hogy azok alapján akár a
szétforgácsolt és külön-külön nyilvántartott darabok összetartozása is megállapítható.
Az Obbinktől bemutatott Epikuros-levéltöredék (?) épp e technikai fejlesztés eredményét hivatott részben bizonyítani. A fragmentumok egymáshoz tartozását a rögzített
tartalmi és formai (papiruszszálak formája, futása) alapján sikerült bizonyítani, így egy
korábban ismert levéltöredék további, kisebb darabjait azonosíthatta a kiadó. A lelet egy
levélgyűjtemény bevezető darabja lehet, melyben a szerző, feltételezhetően Epikuros,
samosi utazásáról értesíti tanítványait, illetve a korábban elküldött könyv másolására
bíztat. A rendkívül töredékes második fragmentum második kolumnájában elvont fogalmak geometriai szimbolikájáról (pl. kör = igazság) olvashatunk részleteket. A gondosan előkészített kiadásban az első töredékben a második kolumna végén javasolhatunk
talán további kiegészítéseket, ahol Epikuros (?) a tanítványaival tervezett találkozásról
és beszélgetésről (?) ír.
Az irodalmi papirusz bemutatása után Dominic Rathbone és Alan Bowman ismertettek egy-egy Ptolemaios-, illetve római kori dokumentumot. A részletekkel kapcsolatban azonban még nem tudtak kiforrott álláspontot képviselni, a hozzászólók pedig érdemi vizsgálat híján aligha egészíthették ki az előzetes eredményeket. A délutáni
eszmecsere egy rendkívül érdekes irodalmi töredék ismertetésével folytatódott. Daniela
Colomo (Research Assistant, Oxyrhynchus Papyri, Oxford) egy császárkori epideixis
töredékét mutatta be, amelyben az ismeretlen szerző a tragédiát a komédiával hasonlítja
össze az utóbbi javára. A kiadó – Peter Parsons vezetése mellett – idestova tíz éve készíti
elő a kiadást doktori értekezése részeként. A dokumentumokra jellemző kézzel írt (rövidítéseket is alkalmaz az író – talán saját, otthoni használatra készült a gyakorlat?) irodalmi részlet igazi különlegessége, hogy állítja, Euripidés két Médeiát írt, és a másodikban
a korábban színpadon ábrázolt gyermekgyilkosságot — a közönség felháborodása miatt
– a színfalak mögé helyezte. Az igazi szenzáció azonban, hogy két sort idéz is az első
darabból: Médea gyermekét korholja, mert „férﬁatlan” módon menekül előle. A kérdés,
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vajon tényleg egy korábbi változatból származik-e az idézet vagy mindez a császárkori
szerző saját találmánya, hosszú vitát eredményezett a ﬁlológusok között. Pro és contra egyaránt megfontolandó érvek hangzottak el. A végeredmény egyelőre: non liquet.
Mindazonáltal a részlet kiolvasása paleográﬁai szempontból megkérdőjelezhetetlen.
A záró ülésszakon Nicolaos Gonis mutatott be két olyan dokumentumot, melyek
átírását és elemzését J. Youan, illetve R. Hatzilambrou doktori értekezésük részeként
jó tíz éve elvégezték. Gonis mint az egykori doktoranduszok témavezetője, néhány bizonytalan és további értelmezést kívánó lacunára hívta fel a ﬁgyelmet. Meglepetés gyanánt végül Eric Handley mutatott be egy saját tulajdonában lévő komédiatöredéket (az
üveglapok közé zárt fragmentumot körbeadta), melynek érdekessége, hogy a rajta olvasható írás az ókori ﬁlológusok kollacionáló tevékenységét bizonyítja. A néhány sornyi
(a sorokban néhány szónyi) töredék jobb margóján ugyanis a  (így) szó rövidítése
szerepel. Az ókori ﬁlológus ezzel jelezte, hogy egy másik szövegvariánsban a részlet ekképpen fordul elő. Sajnos a darab elveszett, a szöveg teljesen ismeretlen számunkra.
A tudományos eszmecserét követően Eric Handley elnöklete alatt Dorothy
Thompson, Peter Parsons és Dirk Obbink foglalta össze a nagyközönségnek mindazt,
amit Oxyrhynchosról, a kiadások eddigi történetéről, a legújabb technikáról, illetve a
nap folyamán megvitatott töredékekről tudni érdemes. Az érdeklődők az ún. public discussion-t követően a fogadás során a meghívott ﬁlológusokkal is találkozhattak. A fentiek alapján biztosak lehetünk abban, hogy a P.Oxy. LXXVI. kötete különösen érdekes
része lesz a több mint százéves sorozatnak.
Horváth László
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3. A PAPIROLÓGIAI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON

A papirológia tudománya, melyen hagyományos értelemben az Egyiptomból előkerült görög és a latin nyelvű szövegekkel való foglalkozást értjük, a lelet- és beszerzéstörténet1 alapján csak néhány országban vált kutatás tárgyává.2
Jelen együttműködés keretei között először Dr. Christian Gastgeber (Osztrák
Tudományos Akadémia, Bizantinológiai Kutatóintézet) tett erőfeszítéseket arra, hogy
magyar, cseh és szlovák klasszika-ﬁlológus hallgatókat nyerjen meg bizánci kéziratok
tanulmányozásának és átírásának. A 2008 augusztusában Bécsben kezdett közös munka során ismerkedett meg alaposabban a korábban „parlagon heverő” ﬁatal nemzedék
a görög paleográﬁa alapismereteivel. Majd néhány jelentős görög nyelvű papirusz bemutatásával és átírásával, valamint a legkülönbözőbb tárgyú, elsősorban a mindennapi
élet témaköréhez tartozó szöveg olvasásával kezdték meg a „szűz terület” meghódítását
a hallgatók, akik ﬁgyelemreméltó és nem várt érdeklődést mutattak.3 Bár a szűkös időkeretek miatt csak néhány példa bemutatására volt alkalmunk, a magyar hallgatók kifejezetten kérték, hogy a közeli jövőben is folytathassák a papiruszok tanulmányozását.
Második találkozásunkra 2008 októberében Budapesten került sor. Az Eötvös Collegium szemináriumi termében három munkában gazdag napot töltöttünk. Egyrészt
folytatódott a paleográﬁai ismeretek elmélyítése, a papirológia területén pedig ezúttal a
dokumentumszövegekre került a hangsúly.4 A gyakorlatokon a paleográﬁai magyarázatok elsősorban a szövegek tudományos feldolgozása közben felmerülő alapvető kérdésekhez kapcsolódtak: a datálás rövidítései, hónapnevek, a magánlevelezésben előforduló
formulák, számok írása, alapvető segédkönyvek, szótárak és névjegyzékek bemutatása.
Az olvasási és átírási gyakorlatok az Österrechische Nationalbibliothek Papiruszgyűjteménye jóvoltából kiosztott négy kiadatlan papirusz feldolgozásával folytatódtak.
A résztvevő diákok a feladatot csoportmunkában végezték. Közös találkozóinkon min1
K. Preisendanz: Papyrusfunde und Papyrusforschung, Leipzig 1933. A könyv hangsúlyozza, hogy a
papirológiával ellentétben az egyiptológiában Magyarország fontos szerepet játszik.
2
Ide tartozik elsősorban Anglia, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria, USA, az első
nagy gyűjtemények őrzői.
3
A gyakorlatokon a következő papiruszok kerültek bemutatásra: P. Derveni Col. XX (Kr. e. 4. század), Timótheos, Persai (Kr. e. 4. század), Elégia lakomavendégeknek (BKT V 2; Kr. e. 4/3. század), Artemisia
panasza (UPZ I 1; Kr. e. 4. század), Peukestés belépési tilalma (SB XIV 11942; Kr. e. 331), Artemidóros-levél
a Zénón levelezésből (PCZ V 59816; 26. 12. Kr. e. 257), a lakeidaimóni Sósylos töredéke (F. Bilabel, Historikerfragmente 10; Kr. e. 2. század), valamint szemelvények komédia- és tragédiaantológiából (BKT V 2; Kr. e.
2. század).
4
A szövegek: P. Horak 26 (üzleti levél, Kr. e. 260), Zénón agendája (PCZ I 59013; Kr. e. 259), Onnophris levele Zénónnak (PCZ II 59186; Kr. e 255), P. Lille I 27 (Kr. e. 234), Leonidés számlája (PUG III 97; Kr. e.
184) és P. Polit. Iud. 10 (Kr. e. 2. század).
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den szöveget újra és újra elolvastak, kérdéseikre tanácsokat és útmutatást kaptak. Mivel
eredményeik rendkívül meggyőzőek voltak, a mindennapi kapcsolatot elektronikus levelek útján továbbra is tartottuk, Bécsből igyekeztem elérhetővé tenni számukra a szükséges szakirodalmat.
Az említett kiadatlan papiruszokat bemutató előadások a Borzsák-konferencián
hangzottak el, az átírások és a kommentár magyar nyelven most jelenik meg először.
Az egyes szövegek németül a P. EIRENE III. publikációs kötetben a 2010-ben Genfben
megrendezésre kerülő papirológus konferencián kerülnek bemutatásra.
Szintén a Borzsák István emlékére rendezett konferencia keretében csatlakozott
az együttműködéshez Rosario Pintaudi professzor (Universitá di Messina, Biblioteca
Medicea Laurenziana), aki oktatóként is részt vett a három ülésszakunk munkájában. A
bevezető előadást követő műhelymunka során a következő részterületeket tárgyaltuk:
a) datálási formák a Ptolemaios-kortól a kora arab korszakig; b) papiruszleletek eredetének meghatározása során alkalmazott módszerek; c) mértékegységek és rövidítési
rendszerek; d) papiruszok kiadásának alapelvei. A műhelymunka további részében a
Prágában őrzött Gr. III 424. jelzetű papirusz átírása került sorra.
A hallgatók teljesítményének és lelkesedésének hatására Rosario Pintaudi további együttműködésre tett javaslatot, melynek értelmében a ﬁrenzei, valamint a prágai
egyetemi könyvtár gyűjteményéből (a Wessely-gyűjteményből, melynek ő a kiadója) kiadatlan papiruszokat bocsát a ﬁatal kutatók rendelkezésére, egyben segíti tudományos
munkájukat. A tervezett ﬁrenzei és prágai tanulmányutak az eredeti papiruszok megtekintésének lehetőségével járulnak hozzá a tudományos kiadás előkészítéséhez és lehetőséget nyújtanak az intenzív szakirodalmi elmélyülésre. A munkálatok végeredménye a
P. EIRENE III-ban megjelenő szövegkiadás lesz.
A 2009 augusztusában Bécsben, valamint a 2009 novemberében Budapesten és
Piliscsabán tartott találkozók alkalmával már az újonnan kiosztott és a korábbiakhoz
hasonlóan csoportos munkában feldolgozott papiruszok ellenőrzése, kiadásra történő
végső előkészítése zajlott. A hallgatók német és angol nyelvű előadásokban számoltak
be kutatásaikról.
Az elmúlt két év legfontosabb eredménye, hogy az együttműködés megalapozta a
papirológiai tárgyú kutatásokat Magyarországon. A közös munka során döntő tényezőnek bizonyult a diákok lelkesedése és érdeklődése, akik ezért megérdemlik, hogy megnevezzük őket. A résztvevő hallgatók: Berkes Lajos, Delbó Katalin, Farkas Anna, Hegyi
Orsolya, Ikvahidi István, Jenei Zsuzsa, Juhász Erika, Lovász Lilla, Mesteri Éva, Mihálykó
Ágnes, Minda Mercédesz, Nagy Ádám, Németh Tamás, Peszlen Dóra, Preseka Diotima,
Schüszler Tamara, Szilvási Dóra, Zergi Nóra.
Quod bonum faustum fortunatumque sit!
Hermann Harrauer
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3. B BIZÁNCI GÖRÖG SZÖVEGEK KIADÁSA 
A MAGYAR BIZANTINOLÓGIA ÚJ KEZDETE

Christian Gastgeber
Osztrák–magyar együttműködésünk alapgondolata és célkitűzése az volt, hogy a
nemzeti keretű kutatásokat határokon átívelő együttműködéssé fejlesszük. A bölcsészettudományok létjogosultságát nemzetközi szinten is egyre inkább megkérdőjelezik,
ezért az elefántcsonttoronyba zárkózott tudomány régi elgondolása idejétmúlt. Azzal
igazolhatjuk csak tudományunkat, ha nemzetközi kapcsolatokat építünk és utánpótlásunkat erősítjük, hogy új módszereket fejlesszünk és a technikai fejlődéssel lépést
tartsunk. Annál is inkább, hiszen a számítástechnika és a világháló korának úttörő fejlesztései a bölcsészettudományok és különösen az általunk művelt tudományterület, a
szövegkiadás területén is új lehetőségeket nyitottak, amelyek óriási előrelépést hozhatnak – ha végtére kihasználjuk azokat.
A szövegkiadás a legfáradtságosabb és leghálátlanabb ﬁlológusi munka: rendkívül
időigényes és – ha lelkiismeretesen művelik – komoly megpróbáltatással jár; különösen az eredeti szövegek kiolvasásakor vagy a biztosnak, illetve kétesnek tűnő javítási
kísérletek során. Ideális esetben szövegkiadásokat már régóta csoportmunkában, valódi tudományos párbeszéd közepette végeznek. Ennek eredményeképpen kellene megszületnie a mértékadó szövegkiadásnak, de épp ekkor, a legújabb kiadások értelmezése
során találja szemben magát a ﬁlológus az egyik legnagyobb nehézséggel: egyes olvasatokat ellenőrizni kell; egyes központozások következetlenek; újabb szövegváltozat
kerül elő, amely eltérő olvasatot tartalmaz stb. Mindennek az a következménye, hogy
a szövegeket folyton újra kiadják, és abban a reményben kísérleteznek újra, hogy sikerül elkészíteni az utolsó, tökéletes változatot. Eközben a kevésbé ismert vagy a jelentős
szöveghagyománnyal rendelkező szerzőket elhanyagolják, a klasszikusokat viszont menetrendszerűen újra kiadják. Csakhogy az elhanyagolt művek is tovább hatottak, azok
is az európai kulturális örökség részei. A görög-bizánci ﬁlológiának e visszatérő problémájára jelenthet megoldást véleményem szerint a magyar fejlesztésű szövegszerkesztő,
különösen azért, mert a jövőben úgy tervezik, hogy a nyomtatási előkészítő képességein
túl olyan internetes eszközzé fejlesztik, amellyel a ﬁlológusok egyszerre dolgozhatnak
(l. a 4. fejezetben).
Az egyre fogyatkozó szövegkiadók fent vázolt helyzetéből fakadt az a magyar
együttműködési kezdeményezés, amit Bécs, konkrétan az Osztrák Akadémia Bizánci
Kutatóintézete örömmel fogadott. 2008 késő nyarán egy egyszerű nyári egyetem keretei között találkoztunk először. Utánpótlásunk végzetes elapadásának idején mindez
óriási szerencse, ti. kiváló ﬁlológusokat nyerhetünk meg az emberpróbáló szövegkiadói tevékenységnek. Meg kellett teremtenünk az alapot, amely mindenekelőtt görög
paleográﬁai gyakorlatból állt. Filológiatörténeti összefüggésben áttekintettük a görög
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írás különböző formáit és a másolási hibák típusait. A munka több szemináriumi foglalkozásból állt. Példaképpen azon a codex unicuson (Florilegium) dolgoztunk (l. 6. fejezet), amelyet ókori költők betűrendes antológiájaként a XIV. században állítottak öszsze. A tudós bizánci összeállítás eredményeképpen készült kódex elmélyült paleográﬁai
vizsgálatot igényelt, annál is inkább, mert a kézírás a kurzívhoz közelít, nem is említve a
korabeli rövidítések problémáit. Tagadhatatlan, hogy az íráskép tekintetében egyáltalán
nem könnyű szöveggel volt dolgunk. Ezért is okozott számomra nagy meglepetést a
magyar hallgatók eredményes munkája: a szöveget igen rövid idő alatt elképesztő pontossággal és lelkesedéssel kiolvasták, átírták és azonosították, sőt, a lectio communistól
eltérő változatokat is feljegyezték. További találkozásaink során a kiadás felépítésével,
az apparátus szerkezetével foglalkoztunk, illetve azt a kérdést vizsgáltuk, hogy miként
kezelték a XIV. századi tudósok a klasszikus szövegeket. Most a Florilegiumban idézett
szerzők hagyományozásának történetét igyekszünk a terjedelmes szakirodalom alapján
feldolgozni. Sőt, a szövegkiadásokkal szemben támasztott legújabb elvárásoknak megfelelve a bizánci központozást – a szöveg értésének korabeli bizonyságát – is igyekszünk
ﬁgyelembe venni.
2008-ban a hallgatókat csupán lelkesíteni akartuk, hogy egy kicsit eredeti szövegekkel is dolgozzanak, óvatos próbálkozás volt mindez, amely – miként a bécsi hallgatók esetében megannyiszor történt – rendre ki szokott fulladni és kísérlet marad. A magyar hallgatók között azonban az a kevés mag, amelyet elvetettünk, meglepő hatást
keltett. Már nem lehetett megállni a Florilegiumnál (amely egyébként egy-egy BA, illetve MA záródolgozat témája lett, lesz – Delbó Katalin) hanem új szövegek feldolgozását
igényelték. Szakdolgozat témája lett az az orvosi receptkönyv, amelyet egy különleges
gyűjtemény részeként – egy sajátos kulturális közeg képviselőjeként – kell majd értelmezni (Zergi Nóra).
A magyar hallgatók csoportjából találtunk alkalmas jelöltet a Chronicon paschale
új kiadására is, amely az ókortudomány és a bizantinológia régi adóssága. Juhász Erika
előtanulmányaiban immár a mű megszületésének kérdését vizsgálja, a későbbi szövegkiadás előmunkálatait végzi.
A legtekintélyesebb szakmai köröktől tapasztalt lelkesítő támogatás együttműködésünket tovább erősíti, sőt, lehetővé teheti azt a régóta szükséges nemzetközi csoportmunkát, amely szövegkiadói terveink záloga. Ide tartozik a görög Corvinák ﬁlológiai
vizsgálata, a latin fordítások alapjául szolgáló szövegek kutatása is, amelyből a szövegek
hagyományozását feltáró eredmények, illetve fontos könyvtörténeti következtetések
várhatók. Ilyen irányú együttműködésünk középpontjában az a mű áll, amely Magyarország legjelesebb humanista költőjéhez, Janus Pannoniushoz kötődik. A Janustól használt, az Osztrák Nemzeti Könyvtárban őrzött görög–latin glosszáriumot – amelynek valamilyen formáját alighanem minden humanista ismerte – készítjük elő kiadásra (Ötvös
Zsuzsa). Komoly eredmények várhatók e különleges glosszárium szöveghagyományával
kapcsolatban, amely a reneszánsz idején érthető módon szinte virágkorát élte.
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Együttműködésünk 2008-ban egy közös szövegkiadás gondolatával kezdődött. Ebből fejlődött ki e meglehetősen nagy kutatócsoport, amely több szöveg kiadására készül. Hovatovább európai jelentőségű csoport lehet ez, amely hamarosan felkeltheti a
European Scientiﬁc Community pályázatíróinak érdeklődését is. Idő kérdése csupán,
hogy mikor nyerhetünk el EU-s pályázatot. A Bizánci Kutatóintézet számára mindez
nyereség, a magyar együttműködés mindennapjaink részét képezi, a hallgatók szinte
belső munkatársainkká váltak. A klasszika-ﬁlológia csak ilyen együttműködések révén
maradhat fenn.
Christian Gastgeber
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4. A HYPEREIDOC EDITOR

A szoftver fejlesztésének története
Juhász Erika
Az 1998 óta tudományos szenzációnak számító Archimédés-palimpsestus egy
eddig ismeretlen Aristotelés-kommentárral és két új Hypereidés-beszéd töredékeivel
bővítette a görög szövegek corpusát.1 A nemzetközi együttműködésben átírt és kiadott Hypereidés-beszédek feldolgozása során meghatározó szerepet játszott az Eötvös Collegiumban Horváth László vezetésével működő magyar kutatócsoport (Farkas
Zoltán, Mayer Gyula, Mészáros Tamás). Az új szövegek előkerülése intenzív tudományos eszmecseréhez vezetett.2 Mivel a példátlanul kiterjedt együttműködésben az
Egyesült Államok kutatói mellett Európa számos országa képviselteti magát, a magyar
kutatókban felvetődött, hogy az eredmények közzétételéhez, megvitatásához, a gyors
véleménycseréhez a jelenlegieknél hatásosabb eszközre lenne szükség. Magyar informatikusokkal egyeztetve született meg egy olyan szoftver kifejlesztésének terve, mely
nemcsak az új szövegek nyomtatott formában történő kiadására alkalmas, hanem interneten keresztül a nemzetközi tudományos eszmecserét is lehetővé teszi. Mivel az
ötlet a Hypereidés-szövegek kapcsán merült fel, ezért a szoftver a HypereiDoc Editor
nevet kapta.
Az ELTE Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék,
illetve Információs Rendszerek Tanszék oktatóinak és hallgatóinak részvételével 2007
júniusában indult a fejlesztés, és az első eredményeket már 2007. szeptember 18-án, az
Archimedes Palimpsest Colloquium nyitónapján ismertették a magyar kutatók.3
A programot az Eötvös József Collegium Bollók János Klasszika-ﬁlológia Műhely
tagjai, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói folyamatosan tesztelik. Az
informatikusok és a klasszika-ﬁlológusok közös munkájának köszönhetően az elmúlt
két év alatt jelentős előrelépések történtek,4 a témában több díjnyertes OTDK-dolgozat
1
Az Archimédés-palimpsestusszal kapcsolatos kutatások 2007. tavaszi állásáról lásd: Horváth L. –
Mayer Gy.: Az új Hypereidés (A kiadás előmunkálatai). AntTan 51 (2007) 145–183. A kódexet illetően általános kiindulási pontot jelent a http://www.archimedespalimpsest.org honlap.
2
2006. december 13-án már a második kerekasztal-beszélgetést tartották meg Londonban, a következő – és a Hypereidés szövegek kiadása szempontjából döntő – megbeszélést pedig Budapesten, a The Archimedes Palimpsest Colloquium konferencia keretében rendezték.
3
Erre a magyar és amerikai informatikusok ülésszakán került sor (Computer Technology and the Archimedes Palimpsest; elnök: Horváth Zoltán).
4
2008-ban (szeptember 5–9.) a ﬁnnországi Poriban tartott Advances in Databases and Information
Systems, 12th East European Conference keretében mutatták be az informatikai kutatásfejlesztés eredményeit.
Az előadás szövege elektronikus úton a http://www.springerlink.com/content/k1845x12u3018n73/ honlapról érhető el, de nyomtatásban is olvasható: Bauer P. – Hernáth Zs. – Horváth Z. – Mayer Gy. – Parragi Zs.
–Porkoláb Z. –Sztupák Zs.: HypereiDoc – An XML Based Framework Supporting Cooperative Text Editions.
Lecture Notes in Computer Science 5207 (2008) 14–29.
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is született.5 A folyamatos fejlesztések és az editorral kapcsolatos egyéb információk
nyomon követhetők a http://hypereidoc.elte.hu honlapon.

Felépítés
Az editor az internetes publikációkhoz is használt TEI (Text Encoding Initiative) szabványnak megfelelő kimenettel rendelkezik. A begépelt szöveg egy xml-sémának
megfelelően tárolódik, amiből a szoftver képes LaTeX dokumentumot generálni és pdf
(Portable Document Format) dokumentumot létrehozni.6

A szoftver használata
A szövegszerkesztőt a http://hypereidoc.elte.hu honlapról, az editor menüpontra
kattintva érhetjük el:

5
Parragi Zs. – Sztupák Sz. Zs.: Ókori szövegek tárolása, megjelenítése és kollaboratív szerkesztése;
Kovács M. – Sztupák Sz. Zs.: Rétegelt adatállományok kezelése XML segítségével; Bauer P.: XML modell tervezése a HypereiDoc keretrendszerhez.
6
TEI-vel kapcsolatos információk a http://www.tei-c.org/, LaTeX-kel kapcsolatosak pedig a http://
www.latex-project.org/ honlapon olvashatók.
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Letöltés után a program saját ikonjára kattintva a következő képernyő jelenik
meg:

A menüsorban pillanatnyilag négy menü megnyitására van lehetőség. A File menüben lehet új dokumentumot létrehozni, meglévő dokumentumokat megnyitni, bezárni, menteni (akár a mentés másként funkcióval is). Az xml-fájlból itt lehet pdf-dokumentumot előállítani; végül a dokumentumból itt is ki lehet lépni.
Az Edit menüpont alatt egyelőre két beviteli nyelvet lehet kiválasztani: görög vagy
latin nyelvű szövegek begépelésére van mód.
Az Annotations menü emlékeztet a szövegbevitel során használandó jelölésekre.
Mind az írásjeleket, mind a szövegkritikai jeleket ún. annotációkként értelmezi a szoftver; minden ilyen jelöléshez további megjegyzéseket fűzhetünk.
A képernyő bal oldalán egy fadiagram segítségével bárhol a szövegben lehet új
oldalt, új oszlopot vagy új sort létrehozni. Emellett természetesen az enterrel történő
sorbeszúrás is működik. Az ágrajz segítségével könnyedén kereshetünk a szövegben:
adott sorszámra kattintva a kurzor a szöveg megfelelő helyére ugrik. Mivel különböző jellegű szövegek bevitelére nyílik lehetőség, beállíthatjuk – például drámatöredékek
esetében –, hogy a sorszámok ne 1-től induljanak. A kezdő sorszám beállítása után automatikusan folytatódik a számozás.
A képernyő jobb oldalán található széles mező szolgál a szöveg beírására, a szöveg
alatt pedig a különböző annotációkat lehet megjeleníteni.
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A görög szövegek esetében – a könnyebb begépelés érdekében – a TLG karakterkiosztását vették alapul a fejlesztők.7 A hehezeteket és ékezeteket billentyűkombinációk
segítségével lehet megjeleníteni az alábbi táblázat szerint:







AltGr + 7
Shift + 1
Shift + 6
AltGr + Q
AltGr + 1

Minden esetben az ékezni kívánt betű után alkalmazzuk a billentyűkombinációt.
Ily módon a beszúrásos módszernél sokkal gyorsabban érhetjük el a kívánt ékezetes betűt, és bármilyen (a görög nyelv által megengedett) hehezet-ékezet kombinációt meg tudunk jeleníteni. Ugyanezen billentyűk leütésével el is távolíthatjuk, illetve felülírhatjuk
a nem kívánt diakritikus jeleket.
Mivel a központozás kérdése az antik szövegek esetében komoly problémát jelent, a szövegben előforduló írásjeleket szintén annotációkként kezeli a program, így
ezekhez is fűzhetők megjegyzések.

7

Az ún. béta-kód, lásd http://www.latex-project.org/
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A szövegkritikai jelek alkalmazásában a fejlesztők tartották magukat a leideni rendszer jelöléseihez: a bizonytalan olvasat például a végső szövegben alápontozott betű lesz.
Ezt a begépelés során úgy érhetjük el, hogy kijelöljük a rosszul olvasható betűt, és leütjük
a százalékjel billentyűt. A kijelölt rész két ilyen jel között fog megjelenni. A hiányzó szövegrész a kijelölés után szögletes zárójelbe kerül, a betoldott szöveget két hegyes zárójel
közé tesszük, a kirekesztett betűkre alkalmazzuk a kapcsos zárójelet, ha pedig a scriba
törölt valamit a szövegből, azt kettős szögletes zárójellel jelöljük. Mindezek az annotációs mező Type nevű oszlopában automatikusan meg is jelennek. Az eltérő jelölésekhez
különböző háttérszínek tartoznak, hogy áttekinthetőbbé tegyék a szöveget.8

Ha egy adott szövegrészhez kritikai jegyzetet szeretnénk fűzni, akkor ezt a szöveg
kijelölése után a mínusz jel leütésével tehetjük meg. Alul a Content oszlopba gépelhetjük be a kívánt bejegyzést, amit az enter billentyű leütésével véglegesítünk. A szöveg
dupla kattintás után bármikor módosítható. Testimoniumok esetében ugyanez az eljárás, ebben az esetben azonban pluszjelek közé kerül a szöveg. A pdf-változatban – a
hagyományos szövegkiadásokhoz hasonlóan – a főszöveg alatt elkülönítve jelennek meg
a testimoniumok, legalul pedig az apparatus criticus olvasható.

8
Az alábbi részlet Colin Austin kiegészítéseit tartalmazza Menandros Epitrepontesének papirusztöredékéhez. Az előadás az Archimedes Palimpsest Colloquiumon hangzott el. Nyomtatásban megjelent:
C. Austin: Marriage on the Rocks: Pamphile in Menander’s Epitrepontes. Acta Ant. Hung. 48 (2008) 19–27.
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A HypereiDoc Editor (más szövegszerkesztőkhöz képest) még további megjegyzés
megjelenítésére is képes, amely az internetes felhasználókat szolgálja: az adott szövegrész kijelölése és két függőleges vonal (AltGr + W) közé illesztése után a Reader menü
alatt megörökíthetjük, hogy az adott részlet kiolvasásáért ki a felelős. A későbbi fejlesztéseknek – a program tökéletesítése mellett – egyik meghatározó célja, hogy az annotációkhoz további megjegyzések legyenek fűzhetők anélkül, hogy a korábbi javaslatok
elvesznének. Ez a megoldás a jövőben lehetővé tenné, hogy egymástól távol dolgozó kutatók akár azonnal reagáljanak egymás javaslataira, és nemzetközi együttműködés keretében ilyen formában interneten is publikáljanak szövegeket. A nyomtatott változatban
a Reader oszlop tételei nem jelennek meg, de természetesen a felelős szövegkiadó megítélése szerint fölhasználásra kerülhetnek a főszövegben vagy az apparátusban.9

9
Az Eötvös József Collegium Bollók János Klasszika-ﬁlológia Műhelyében jelenleg is több kézirat,
illetve papirusz kiadása készül az új szoftver segítségével. Eddig a két új Hypereidés-beszéd jelent meg nyomtatásban: C. Carey – M. Edwards – Z. Farkas – J. Herrman – L. Horváth – Gy. Mayer – T. Mészáros – P. J. Rhodes – N. Tchernetska: Fragments of Hyperides’ Against Diondas from the Archimedes Palimpsest. Zeitschrift
für Papyrologie und Epigraphik 165 (2008) 1–19, illetve L. Horváth: Note to Hyperides in Timandrum. Acta
Ant. Hung. 48 (2008) 121–123.
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További fejlesztési tervek
A jelentősnek mondható eredmények mellett a szoftver jelenleg is folyamatos fejlesztés alatt áll. Minden szöveg újabb és újabb problémákat, kérdéseket vethet fel, nemcsak szövegkritikai szempontból, de a kiadás technikai megvalósíthatóságát illetően is.
Jelenleg – mint azt a publikációk is mutatják – az internetes hozzáférés megvalósítása
élvez elsőbbséget. A közelebbi tervek között szerepel a bemeneti lehetőségek bővítése
(a papiruszok miatt elsősorban arab karakterekkel). Az eredeti elképzelések szerint a
szoftvercsomag egy további elemének segítségével az átírt szövegek és az eredeti képek
között is lehet majd kapcsolatot teremteni.
Juhász Erika
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5. PAPIROLÓGIAI KUTATÁSOK
A PAP. G 21872: EGY FIZETÉSI LISTA

G 21872
Arsinoites

10×8 cm

Kr. u. 6. sz.
1. tábla

Sötétbarna papirusz, 10×8 cm nagyságú. Alul kb. 1 cm széles sáv üresen maradt.
Ezen a részen látható az eredetileg egyenesre vágott papírszél, egyébként a papirusz szélei szabálytalanul töredezettek. A szöveget barna színű tintával írták. Az írás a rostiránynyal párhuzamosan fut, a szöveg a papirusz rectóján található. A felső sortörésvonalnál
látható minimális írásnyom nem számít külön sornak. A verso üres.
1
2
3
4
5
6
7

] [()] ]()  () [ 
]. . 
()   () [
]—
()  [
]—
()  [
]—
()   () [
]—
()  [
] — ()  [
8 ]
() [

1 Ezt ﬁzette a diakónus (Élias) Ménason keresztül (5) öt nomisma
2
2 nomisma 2[ kerationból
3
4, négy nomisma
4
4, négy nomisma
5
1 nomisma 2[ kerationból
6
4, négy nomisma
7 tizenharmadikán a péken keresztül, Élias
8
összesen.
A dokumentum egy ﬁzetési listát tartalmaz, a bejegyzések egységes sémát követnek: elöl áll a számjegy, majd a számnév. A sorokat szakaszonként megelőzi a naptári
nap megadása, lásd 7. sor. A 3–6. sorok előtt egy hosszabb vízszintes vonal található.
Funkciója nem egyértelmű. A hetedik sort szem előtt tartva értelmezhetjük az év adott
napszámának számokkal való jelöléseként.
1: A sor elején egy lentebb elhelyezkedő  áll, melynek vonalai -nek is tekinthetők, különösen, ha összehasonlítjuk a 7. sorral. A -ra való kiegészítést nem
lehet egyértelműen kizárni.

HEGYI ORSOLYA  MINDA MERCÉDESZ  NÉMETH TAMÁS

149

Ménás bizonyára kiﬁzette az itt feljegyzett 5 nomismát. A név előtt  olvasható,
amely -ra egészíthető ki. A séma biztosan megegyezik a következő sorokkal: elöl
áll a számjegy (5), majd a számnév.
2: Bár a sor elején az  jól olvasható, kiegészíteni nem tudjuk. Talán egy tulajdonnév töredéke.
Az után a  rövidítése látható: kis kurzív egy keresztvonással.
Ugyanígy az 5. sorban. 1 nomisma általában 24 keration, de kivételes esetben (feltehetően itt is) kevesebb is lehet. Lásd pl.: SB I 4490, 20 (Arsinoites, Kr. u. 642–656); SB I 4497,
verso 24 (Arsinoe, Kr. u. 616); SPP VIII 821, 2–4 (Kr. u. 7/8. sz.).
3, 4, 6: Az írnok szokása, hogy a  mennyiségét először számjeggyel ()
jelöli, majd utána betűkkel megismétli, igen ritka eljárásnak számít. Vö. BGU IV 1195,
14: V 1602 B, 6; CPR IX 60, 11, P.Aberd. 7, 16; 189, Verso 5. Az írnok a  helyett
a hibás  alakot használja, vö. P.Oxy. XVI 1948, 5; SPP VIII 1079, 3.
7: Az  jelentése pék.
8: A rövid vonal a jobb oldali törésvonalnál az összeadásból () maradhatott
meg.
Hegyi Orsolya – Minda mercédesz – Németh Tamás
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B PAP. G 27513: ADÓLISTA HERMUPOLISBÓL*

Berkes Lajos – Preseka Diotima
G 27513
Hermupolis

18, 3×15 cm

Kr. u. 6/7. sz.
2. tábla

Halványbarna papirusz. Felül egy 5×2 cm nagyságú négyszög kitörött. A szélek
egyenesre vannak vágva: fent egy 0,5 cm írást nem tartalmazó felület, baloldalt egy 0,5
cm írást nem tartalmazó felület és alul egy 11,5 cm meg nem írt felület látható. Jobboldalt egy 1–6,5 cm szélességben nincsen írásnak nyoma. Fekete tinta, mellyel rostmentén
írtak. A verso nem tartalmaz írást.

* A következőkben – a papiruszkiadások bevett gyakorlatának megfelelően – az ismertebb szakirodalmi tételeket rövidítve adjuk meg, az ókori dokumentumokra pedig kiadásuk alapján hivatkozunk. Az idézés
megfelel a P. Eirene szabványainak. A dolgozatban használt rövidítések a következők:
Déléage, La capitation = A. Déléage: La capitation du Bas-Empire. Paris 1945; Diokletian, Preisedikt
(ed. S. Laufer) = S. Laufer: Diokletians Preisedikt. Berlin 1971; Gelzer, Verwaltung = M. Gelzer: Studien zur
byzantinischen Verwaltung Ägyptens. Leipzig 1909; Gignac, Grammar I. = F. T. Gignac: A Grammar of the
Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods. Vol. I. Milano 1976; Johnson–West, Economic Studies =
A. C. Johnson – L. C. West: Byzantine Egypt: Economic Studies. Princeton 1974; Lallemand, L’ administration = J. Lallemand: L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse
(284–382). Bruxelles 1964; M. San Nicolò, Vereinswesen = M. San Nicolo: Ägyptisches Vereinswesen zur Zeit
der Ptolemäer und Römer. Band I. München 1913; Mitteis-Wilcken, Grundzüge I = L. Mitteis – U. Wilcken:
Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde. Bd. I. Leipzig – Berlin 1912; Rouillard, Administration
civile = G. Rouillard: L’ Administration civile de L’ Égypte Byzantine. Paris 19282; Daris, Il lessico latino =
S. Daris: Il lessico latino nel Greco d’Égitto. Barcelona 1971; Seider, Paläographie I, = R. Seider: Paläographie
der griechischen Papyri. Bd. I. Stuttgart 1967.
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„ Történések listája… Hermupolis:
Theodóros, hypodektés
Phoibammón, collectarius
Phoibammón, kelmefestő
Ióannés, írnok
Theodóros, kelmefestő
Ménas, kelmefestő
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. keration
. keration
6 keration
4 keration
5 keration
. keration”

Lendületes, gyakorlott kéz, amely használ rövidítéseket és néhány helyesírási hibát
is vét. Az írás feltehetőleg a Kr. u. 6–7. századra tehető. Vö. Seider, Paläographie I, 57
(Kr. u. 595); 59 (Kr. u. 525); 60 (Kr. u. 605).
A dokumentum kerationokban számított, ismeretlen indokú beﬁzetések listáját
tartalmazza. Egyértelmű azonban, hogy beﬁzetésekről van szó, mivel a nevek nominativusban, nem pedig dativusban állnak. Feltűnő, hogy minden sorban nevesítették a
szakmákat: ezek tehát a státuszra és a foglalkozásra vonatkozó megnevezések. Az öszszegek ugyanakkor különböznek, pl. annak okát sem lehet tudni, hogy a két kelmefestő
(4. és 6. sor) miért ﬁzet eltérő összeget. Iparűzési adóról aligha lehet szó, mivel olyan
hivatalnokok mint a  és a  nem ﬁzettek ilyet. Hasonló esetekhez vö. P.Prag. I 25 (Kr. u. 6–7. sz.): Különböző foglalkozású személyek ﬁzetik be a
-adójukat. A -típusú adók két részből álltak: a telek- és iparűzési adóból. Míg a prágai papiruszon a céh tagjai nem szerepelnek név szerint, a szóban forgó
dokumentumban személyek, nem pedig céhek vannak nevesítve. Vö. P.Lond. IV Introd.
XXV; Mitteis–Wilcken, Grundzüge I 1, 220–222. Ismeretesek azonban olyan adótípusok is (aranyban számítva), amelyeket a város kerületei és utcái szerint személyesen az
adóﬁzetőktől szedtek be. Ilyenkor azonban a foglalkozás megnevezése nem jellemző.
Johnson és West azt feltételezik, hogy ezekben az esetekben kereskedelmi adóról lehet
szó, l. Johnson – West, Economic Studies, 320 (példákkal). P.Lond. II 387 (Kr. u. 6–7. sz.)
további párhuzamot kínál. Ez a lista azonban, amely személyek és szakmák megnevezését tartalmazza, túlságosan töredékes ahhoz, hogy további következtetéseket engedjen
meg. Mindenesetre az a tény, hogy a tételek előtt egy-egy kontrolljel látható, arra utal,
hogy itt valóban egy ellenőrzött ﬁzetési listával állunk szemben. P.Lond. III 1028 (Kr. u.
7. sz.) két listát tartalmaz, amelyek feltételezhetően beﬁzetéseket rögzítenek. Az első
lista azonos foglalkozású csoportok által beﬁzetett, kisebb összegeket sorol fel, a második egyéni hozzájárulások gyűjteménye utcák szerint. A papirusz kiadója valószínűsíti,
hogy ezúttal valamely ünnepség vagy ehhez hasonló esemény kapcsán összegyűjtött
pénzösszegről van szó. Külön ki kell emelni a mesterség pontos megjelölését, amely itt
pusztán a pontos azonosítást szolgálta.
Milyen következtetések vonhatók le a fenti párhuzamokból? A ﬁzetés oka nem
világos, mivel a státusz és a foglalkozás megnevezése csak az egyes személyek azonosítását könnyítette meg, és nem áll ok-okozati összefüggésben a ﬁzetéssel.
1.  : A 6–7. században a  a  és a 
szinonímája, „jegyzék”, „lista” jelentésben áll. A 4. századtól egészen a 8. századig a
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  kifejezés a papiruszokon mindössze háromszor fordul elő, „tárgyak jegyzéke” értelemben: PSI, Congr XXI 18, 1 (5–6. sz.), SB XVI 12262, 1 (6–7. sz.),
SB XVIII 13965, 1 (6–7. sz.). Vö. M. Drew-Bear, CDE 54 (1979) 285–303, 287, J. M.
Diethart, Anal. Pap. 2 (1990) 81–114, 89, 1. jz. Ez a jelentés azonban nem magyarázza
meg a jelen lista beﬁzetési tételeit. Az elveszett szó leginkább  (= számviteli
iroda) lehetett, ami könnyen értelmezhető Hermupolis városának esetében. A kifejezés
így a következő lenne: „A számviteli hivatalban iktatott történések jegyzéke Hermupolis
városában.” A bizánci korban a városok helyi pénztárakkal () és számviteli hivatallal () rendelkeztek, itt intézték a bevételeket és a kiadásokat. Vö.
Rouillard, Administration civile 107–109.
2. A bevett alak: , > lásd Gignac, Grammar I, 80. : >lásd
Gignac, Grammar I, 80. A susceptor egy város pénzügyi hivatalnoka, aki a bevételeket
(pénzt és természetbeni juttatásokat) továbbítja. Vö. P. Hamb. III 230, 8 irodalommal;
Rouillard, Administration civile 212; P.Charite 17, 1; J. Gascou, Travaux et Mémoires 9
(1985) 14, 17 sk. A bizánci korban az adóbehajtók két csoportja létezett, az adminisztrátoroké () és a tényleges behajtóké (, ). A -ek
a helyi behajtók által begyűjtött járulékokat vették át és irányították tovább. Az annona
militaris esetében a hadsereg volt a közvetlen átvevő. Vö. P.Charite 17, 1; P.Hamb. III
230, 8; Déléage, La capitation 120–122; J. Gascou, Travaux et Mémoires 9 (1985) 14,
17–18; Gelzer, Verwaltung 42–50; Lallemand, L’ administration 212–216; PW-RE IV A 1,
974–988; Rouillard, Administration civile 108.
3. =collectarius: adóbehajtó; Daris, Il lessico latino 57; Adatok a
6–7. századból; > lásd Gignac, Grammar I, 242. A collectariusok a párhuzamos helyek alapján leginkább pénzváltók voltak, kivételes esetben akár bankárok is. A példák
a Kr. u. 5–8. századból Fájjum területéről származnak. Összesen 27-szer találkozunk
velük a papiruszokban (Bogaert 1985-ig foglalta össze az adatokat):
Táblázat a collectarius foglalkozáshoz
1.
2.

Dokumentum
P.Stras. I 35
SB I 4895

Dátum
4–5. sz.
4–7. sz.

Hely
?
Arsinoités

3.

SB I 4939

4–7. sz.

Arsinoités

4.

P.Mich. XV 742 6. sz.

?

5.

P.Oxy. LVI
3867
SPP III 385

6. sz.

Oxyrhynchos

6. sz.

Arsinoités

6.

A collectarius szerepe
különféle összegek kiﬁzetése
nyugta; „a collectarius számára
adott…”
ﬁzetési megbízás egy collectarius
számára
ﬁzetési lista: pénzkiﬁzetés egy
collectarius részéről egy stratélatés
számára; mellvértek ára, amelyet a
collectarius ﬁzet meg
a collectarius átvesz és közvetít két
ruhát
bizonytalan tartalom

Megjegyzés
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7.
8.

SPP VIII 1251
SPP XX 145

6. sz.
6. sz. II. fele

?
Arsin. Polis

bizonytalan tartalom
tanú egy eladásnál

9.

SPP III 1582

6–7. sz.

Arsinoités (?)

10.

SPP III 1622

6–7. sz.

Arsinoités (?)

11.

SPP VIII 826

6–7. sz.

Arsinoé (?)

12.

SPP VIII 1108

6–7. sz.

Arsinoités

13.
14.

BGU II 371
CPR IV 192

7. sz.
7. sz.

Arsin. Polis
Arsinoé

két collectarius pénzbeli adóslevele/nyugtája
két collectarius pénzbeli adóslevele/nyugtája
ﬁzetési igazolás egy collectarius
részéről
ﬁzetési megbízás egy collectarius
számára bevételek és adók ügyében
collectarius általi házvétel
egy collectarius által ellenjegyzett
adóslevél

15.

CPR VIII 64

7. sz.

Arsin. Polis

16.

P.Grenf. I 69

7. sz.

Arsinoités

17.

P. Michael. 35

7. sz. ?

Oxyrhynchos

18.

P.Prag. I 71

635. 12. 7.

Arsinoités

19.

674/675

Arsin. Polis

20.
21.

P.Ross. Georg.
III 53
SB I 4712
SPP III2 161

kb. 630–640
7. sz.

Arsinoités
Arsin. Polis

22.

SPP III2 551

7. sz.

23.

SPP VIII 991

kb. 630–640

Psenyris
(Arsinoités)
Arsinoités

24.

SPP VIII 1104

7. sz.

Arsinoités

25.

BKU III 2 409

8. sz.

?

26.

CPR IV 37

8. sz.

Arsinoé

27.

CPR IV 55

8. sz.

?

nyugta: a collectarius jelentős
pénzösszeget vesz át egy úr számára
a  kiﬁzetését egy
collectarius ellenjegyzi
a collectarius hitelező
ﬁzetési megbízás egy collectarius
számára
kölcsönt tanúsít
bizonytalan tartalom
egy collectariusnak pénzre vonatkozó nyugtája
egy collectarius tulajdonának megnevezése
ﬁzetési megbízás egy collectarius
számára
ﬁzetési megbízás egy collectarius
számára favétel céljából
többek között felszólítás pénzkiﬁzetésére. A collectariust is megemlítik.
borszállításra vonatkozó szerződés,
az egyik tanú a collectarius
adósnyilatkozat egy collectarius
részére
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mások a
foglalkozás
megnevezése
nélkül

=SPP XX 203
bizonytalan

koptul görög
aláírással; a
collectarius
 is

collectarius =

collectarius =

collectarius =

collectarius =


collectarius =

koptul

koptul;
collectarius =

koptul;
collectarius =
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A collectarius néha más funkcióval is rendelkezik:  (P.Prag. I 71),
 (P.Michael. 35). Még gyakrabban találkozunk a collectarius szerepkörei között a -szal (P.Ross. Georg. III 53; P.Grenf. I 69; SPP VIII 1104; CPR IV 192;
CPR IV 37; CPR IV 55), ők egyháziak, akik köztisztségeket látnak el.
A collectariusok következő tevékenységei dokumentálhatók:
1. tanú pénzügyi tranzakcióknál
2. ﬁzetési megbízásokat kap
3. fizetési megbízásokat hajt végre
4. kölcsön
5. a collectarius egy -t vesz át
6. magánügyek
Összegezve megállapítható, hogy a collectariusok a pénzváltás mellett, amelyre
kevés adat van, elsősorban közvetítő szerepet játszanak pénzügyekben. Kapcsolatban
állnak a hadsereggel (P.Mich XV. 742), és adózási ügyletekkel is foglalkoznak (P. Grenf. I,
69; SPP VIII 1108). Ugyanakkor nem hiányoznak a magánéletre vonatkozó adatok sem.
Vö. Bogaert, CDE 60 (1985) 5–16; Daris, Il lessico latino, 56; SPP III2 551, 1. jz.
4. : kelmefestő. Lásd Diokletian, Preisedikt (ed. S. Lauﬀer) 19, 17, irodalommal (264); a kelmefestéshez vö. Th. Reil, Beiträge zur Kenntnis des Gewerbes im
hellenistischen Ägypten. Borna 1913, 99–100 (példákkal); E. Wipszycka: L’industrie
textile dans l’Egypte romaine. Breslau 1965, 145ﬀ.; San Nicolò, Vereinswesen 106–107.
5. : írnoki és gyorsírói feladatokkal rendelkezik. Világosan el kell választani a római kancellária tabellio-jától. Tevékenységi köre a jegyzőéhez hasonló. Lásd még
J. M. Diethart – K. A. Worp, MPER XVI., vö. RE IV A 2, 1850–1851.
6. :  a bevett alak. > lásd 2. sor; ο>ω lásd Gignac, Grammar
I, 277.
Berkes Lajos – Preseka Diotima
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C PAP. G 27313: EGY ARTABÉLISTA

G 27313

12×20,6 cm

Delbó Katalin – Farkas Anna
Kr. u. 5/6. sz.
3. tábla

Az 5–6. századi, fekete tintával írt világosbarna papirusz 12 cm magas, 20,6 cm
széles. A tetején és a bal szélén töredékes, az I. és II. columna között 2,5 cm szabadon
maradt. Feltéve, hogy az I. columna ugyanolyan széles, mint a II., 30 cm papirusz-szélességgel számolhatunk. Ez esetben a bal oldalon 2 cm szabadon hagyott margót feltételezünk. Jobb szélen a papirusz gondosan egyenesre van vágva (a szabadon hagyott
margó kb. 5 cm széles). A lap alján 4 cm-nyi felület maradt szabadon. A felső és alsó
kitörések azt mutatják, hogy a papirusz a jobb szélétől indulva kb. 5 cm széles csíkban
össze volt hajtva. A verso üresen maradt.
Az I. columnából csak számok maradtak fenn, melyek alatt a II. columna analógiájára artabé adatokat kell érteni, a hozzájuk tartozó nevek elvesztek. A papirusz tartalmát nem lehet pontosan megállapítani. (Párhuzamok az artabéra: CPR XIX 34; CPR X
107.)

DELBÓ KATALIN  FARKAS ANNA
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Az írás kurzív, párhuzamos a rostszállal. A kéz lendületes, nagyon gyakorlott,
az írnok a betűk alsó szárait jellegzetesen dolgozta ki. Az  betűkapcsolat hasonlít a
kötésre, az  pedig alig nagyobb egy pontnál. A sorkezdő betűk kiemelése az érthetőséget szolgálja.
Az írnok a számok között kurzív és unciális -t is használ. A  is két formában látható a papiruszon: az unciális forma mellett a 3. sorban, az egy tizenketted számnévben
egy az -hoz hasonló -t láthatunk.
I. columna
1]/
2 ].–
3]. 
4].
II. columna
5..[ ].
6̣[]..[].  ]..[
7. . ̣[ ] . –
8[]) ´
9 –
10

11 /
12/
I. columna
1 59 1/6
2 22 8 1/3 1/12
3 47
4 .
II. columna
5 …
6 Ti[] hasonlóképpen
7 Ióséph Bak[]
8 Apolós, persbyteros, Ammón ﬁa, hasonlóképpen
9 Phoibammón, Ióannés ﬁa, hasonlóképpen
10 Phoibammón, hasonlóképpen
11 Phoibammón, Apios ﬁa, hasonlóképpen
12 Arón, Helénos ﬁa

]..[
15 1/24 artabé
128 1/3 artabé
15 1/8 1/12 artabé
18 artabé
18 1/3 artabé
7 1/4 artabé

2. sor: A sorban κβηγιβ betűsor áll. A 22-es szám után tehát 8 3 12 következik, az
utóbbi három számnak azonban törtszámnak kell lennie (1/8 1/3 1/12). Két szempontból is nehezen értelmezhető a számadat: 1. csak ιβ fölött látható a törtszámjelölő vonal.
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2. Az 1/8 1/3 1/12 számsor zavaró, mert általában a nagyobb számok után következnek
a kisebbek. Ez azt jelenti, hogy a helyes sorrend az 1/3 1/8 1/12 lenne. Egy lehetséges
megoldás, hogy itt két különböző adatot írtak egymás után: 22 8 1/3 1/12.
6. sor: A név nem felismerhető, a  esetleg  is lehet.
7. sor: . . …[: A név után az apa neve áll, mely nehezen határozható meg,
mivel az után álló betű alig kivehető. A valószínű, hogy követi, ám kal kezdődő
névből kevés ismert:  (P. Köln VIII 346, 2; Verso 32. 51: Kr. e. 3 sz.., P. Paramone
6, 3: Kr. e. 185/4). További példák találhatók a Heidelberger WörterListen-ben. Lehetséges, hogy a szó foglalkozást vagy tisztséget jelöl, de a többi tulajdonnév mellett apanév
szerepel.
8. sor: : Eredetileg a város véneinek, azaz a vezetőinek a megnevezése
volt, de a bizánci időkben egyházi tisztséget jelöl. Johnson – West: Byzantine Egypt:
Economic Studies. Princeton, 1974. 325–326; A 4. századtól kezdve csak egyházi kontextusban fordul elő Wipszycka: Remarques sur les lettres privées. JJP 18 (1974) 203–
221, 220.
8–12. sor: : A szó állhat születési hely (Flor 60, 61; 94; Grenf I 49, 15), dátum
(Amh 75,36), apanév (Lond 604 B, 33; Lond 604,91, 118; OBrüss 15, 7; 9; 10), hivatali tisztség (gymnasiarchos: Wilcken Chrest. 88 IV 1) helyett. Preisigke, Wörterbuch II
176–177: „in Rechnungen, Quittungen, Quittungsbogen und Abrechnungen sehr oft
im Sinne von dsgl. zB.: BGU 771, 8; 779, 8; 812 II 8; 819, 5; 835, 11. 12; 952, 1.” Mivel a
dokumentum eleje hiányzik, nem lehet pontosan megállapítani, melyik szóra vonatkozik a kifejezés.
9. sor: Aa névben javítva. a szabályos  alak helyett.
11. sor: A  névben a  talán -ból javítva
12. sor: Az apanév helyesen . Amennyiben a  (gen.  alakból indulunk ki, a genitivusból hiányzik egy . A nominativusi forma gyakrabban fordul elő.
Delbó Katalin – Farkas Anna
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D P. HOSPES 1: JEGYZÉK FÖLDBIRTOKOK NAGYSÁGÁRÓL

P. Hospes 1.
Hermupolis

Ikvahidi István – Juhász Erika – Zergi Nóra
6,6×6,6 cm
Kr. u. 7. sz.
4–5. tábla

Világosbarna papirusz; mindkét oldalán fekete tintával írt szöveg látható. A kéz
lendületes és gyakorlott. A recto bal széle valószínűleg az eredetileg is töredezett formát
mutatja. A többi oldal nem teljes, ezért a papirusz eredeti méretét nem lehet megbecsülni. A stauros-szimbólum azt jelzi, hogy a papirusz a keresztény korból maradt fenn.
Az írás alapján valószínűsíthető, hogy a Kr. u. 7. századból, Hermupolisból származik.
(Vö. a hermupolisi logistérion írásmódját: J. Gascou, Un codex ﬁscal hermopolite. P.
Sorb. II 69, Atlanta 1994.) A papiruszon földterületek szerepelnek, méretük és tulajdonosuk megadásával. A genitivusban álló tulajdonnevek – a megszokott módon – megelőzik a föld nagyságát jelző számokat.
Recto (a rostok iránya szerint):

1 „… tulajdonában
2 … tulajdonában
3 … tulajdonában
4 Aurelios Abraamios tulajdonában
5 A hátralévő (arurák)
6 -amis tulajdonában
7 -toose tulajdonában
8 -akios tulajdonában

90 1/2 1/32 arura
27 arura
500 arura
1/8 arura
1/2 1/4 arura
[] arura”

4. sor: A  végződést esetleg ]-ra lehet kiegészíteni. Ennek ellentmondani látszik, hogy a tényleges nevet () az utolsó betű felemelésével rövidítette a papirusz írója, ami nem teszi valószínűvé, hogy a másik név, ami talán teljesen
ki legyen írva. A  alsó szárán áthaladó ferde vonás a következő sorhoz tartozik.
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5. sor: A következő sorokban a további arurák tulajdonosai következnek. Vö. verso
5. sor.
6. sor: Valószínűleg „–tulajdonában 1/8 arura”.
7. sor: ] egy kopt név vége; a tulajdon 3/4 arurát tesz ki.
8. sor: A név ra végződik, mint például  Az arura mennyisége: lehet, hogy a tízesek helyén  vagy  állt, az egyes helyi értékű szám pedig .
Verso (a rostok irányával ellentétes írásirány):

1 „ Bartholomaios
2 Susanna, Koi[- ] lánya nevében
3 Elias, Psatos [] ﬁa nevében
4 Pkylios, Psast[os] ﬁa nevében
5 a maradék arura [-”
Ugyanaz a kéz írta, mint a másik oldalt. Feltehetőleg ez is egy földtulajdonlista,
amire az 5. sorban – nem egyértelműen felismerhető – arura-szimbólum utal.
1. sor: Bartholomaios neve keresztény név, ami körülbelül 30-szor fordul elő papiruszokon; mind a Kr. 313 utáni időből származik. A későbbiektől eltérően a név nominativusban áll. Egy lehetséges értelmezés szerint ő a felelős a következő adatokért.
Elképzelhető, hogy egy olyan hivatalnok volt, aki a földbirtokokért és az azokat terhelő
adókért felelt.
2–4. sor: A sorok elején álló  a rövidítést jelző vonással valószínűleg a 
rövidítése.
2. sor: Susanna keresztény név. Az előtte álló  ellenére úgy tűnik, hogy nominativusban vagy dativusban áll. Valószínűleg a genitivusi végződés sigmája az írnok
mulasztása miatt maradt le; lege: .
 [valószínűleg az apa nevének kezdete. Az ióta olvasata bizonytalan.
3. sor: (az apa neve) kopt név. A törés előtt az utolsó betű egy , mely egy
foglalkozásnév kezdőbetűje. A szótárak alapján például a következő kiegészítések lehetségesek: .
4. sor: a szó eleji -vel kopt névként többször előfordul a kései papiruszokon. Az apanév kezdőbetűje vagy lehet; A név esetleg .
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5. sor: A sor elején nem hiányzik írás. A beljebb kezdődő sor első betűje , amit
egy  részlete majd világosan kivehető követ; utána ferde vonás (valószínűleg rövidítésjel), ami ()-ot eredményez, vagyis: „a többi, eddig még nem említett…”. Az ehhez
tartozó főnév valószínűleg az arura-szimbólum, amely a másik oldalon tisztán kivehető.
Ez ugyancsak a két oldal tartalmi összefüggése mellett szól.
Ikvahidi István – Juhász Erika – Zergi Nóra
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6. A A FLORILEGIUM VINDOBONENSE

Delbó Katalin
A XIV. századból származó Florilegium Vindobonense a Codex PhilologicusPhilosophicus Graecus 169 mai napig csak szűk tudományos körben ismert idézetgyűjteménye. A XIX. századtól kezdve a teljes kódexet, illetve az abban foglalt művek jelentős részét illetően több irányú kutatás is indult. Ennek ellenére a Florilegium, mint
önálló alkotás, nem került be a ﬁlológusok látókörébe.10
A három egységből álló kódex átfogó vizsgálatát Herbert Hunger, a bécsi görög
kéziratok katalógusának készítője végezte el. Kutatásának legfőbb eredménye a harmadik egységben található Lexicon Vindobonense datálásához kapcsolódik. Hunger az
íráskép alapján megállapította, hogy a scriba nagy valószínűséggel a XIV. század első
harmadában élt, tehát kortársa lehetett a kivonat szerzőjének tartott jeles grammatikusnak, Andreas Lopadiotésnek. 1979-ben, majd 2007-ben Augusto Guida publikált egyegy tanulmányt a kódexet érintő kutatásának új eredményeiről, nagy hangsúlyt fektetve
az anonim szerzőjű részekre és a Lexicon Vindobonensére (Guida: Il codice viennese del
lessico di Andrea Lopadiota. Prometheus 5 [1979] 1–20; uő.: Su un’ inedita miscellanea
lessicograﬁca e i suoi rappori col Lexicon Vindobonense. 4 [2007] 343–355).
Megállapításai fontos kiindulópontjai lettek további, a kódex egészét, illetve egyes részeit érintő vizsgálatoknak, nem kis mértékben támpontot adva a Florilegium kutatásához is.
A Cod. phil. gr. 169 harmadik egysége a Florilegium Vindobonense mellett az említett Lexicon Vindobonensét és egy anonim szerző grammatikai kivonatait tartalmazza.
A gyűjtemény keletkezési körülményei ismeretlenek. A kutatóknak az egyetlen kiindulási pontot a Lexicon Vindobonense adja, illetve az a három vízjel, amely a Florilegium
egy-egy lapján látható. Guida elsősorban a kódex harmadik részének (153–249 f.), azon
belül is leginkább a Lexicon Vindobonensének keletkezési idejét igyekezett meghatározni, melyet a XIV. század első harmadára tett, de a kódex első és második részének
datálását is megkísérelte. Az előbbit (1–102 f.) a XIV. század második felére, a középső
egységet pedig (103–152 f.) a XIV. század első felére helyezte. A mai tudományos álláspont szerint azonban a könyv első része is a XIV. század első feléből származik, tehát
valószínűsíthető, hogy az egyes részek scribái kortársak voltak.
A kódex részei között további kapcsolódási pontot adnak Moschopulos művei,
ugyanis a harmadik rész grammatikai gyűjteményének hét darabjából négy Manuél
Moschopulos című művéből vett válogatás (prepozíciókról, névmásokról
és lexikográﬁáról) – sőt az egyik gyűjtemény (klasszikus és keresztény szerzők műveiből
10
A gyűjteménnyel foglalkozó első tudományos közlés: Christian Gastgeber: Das Florilegium Vindobonense des Codex Philologicus Graecus 169. Parerga codicologica. AAHung 50 (2010) 1.
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összeállított lexikai és grammatikai excerptum [162v–176v]) több ponton hasonlóságot
mutat Andreas Lopadiotés művével. A Moschopulostól való idézés mindamellett, hogy
bizonyíték a bécsi kézirat korát illetően is (XIV. század első harmada), kapcsolatot jelent
a kódex első részegységében megtalálható    című válogatással, mely különböző, főként Mochopulos műveiből vett, alfabetikus rendbe állított
lexikai kivonatokat tartalmaz. A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy a másolók nemcsak egymással álltak kapcsolatban, hanem magával Moschopulosszal is – esetleg baráti
körébe vagy tanítványai közé tartozhattak.
Guida eredményei a kódex írásképeinek vizsgálatával kapcsolatban sem elhanyagolhatók. Míg az első két részt egy-egy másoló munkájának tulajdonította, addig a harmadik egységben öt kezet különböztetett meg egymástól, ezeket betűkkel jelölte. „A”
írnok munkája a kódex harmadik egységében található művek főszövegeinek jelentős
hányada. Az ő keze alól került ki a Lexicon Vindobonense (153r–156r + 193r–233v) és
a Florilegium Vindobonense (157r–161v + 234r–249v) teljes átírása, illetve az anonim
gyűjtemény egy része is.
A másoló személyének azonossága alapján valószínűsíthetjük, hogy a három kivonat azonos indíttatásból, közel azonos időben készült. Fontos támpontot jelent, hogy a
Lexicon Vindobonensének a kódexben található példánya a meglévő, ismert másolatok
közül a legkorábbi. A kódex XIV. és XVI. század közötti olvasóitól és tulajdonosaitól
a margináliában számos bejegyzést találunk. A Florilegiumban a legtöbb jegyzet „G”
scribától származik. „G”, függetlenül az adott oldal tartalmától, főként patrisztikus szerzők műveit kivonatolta, olykor pedig a főszövegben leírtakra utalt vissza. „G” másoló
mellett két alkalommal a „C” betűvel jelölt írnok írása is feltűnik.
A Florilegium huszonkét foliója, az ívek sorrendjének a kódex restaurálása során
történt felcserélése miatt, két részletben található meg a kódexben, az első 157r–161v, a
második pedig a 234r–249v között olvasható. A foliók a kódex egészéhez képest kevésbé rossz állapotúak, a sérülések az írott szöveget nem, vagy csak kis mértékben érintik
(160r, 160v). A kiolvasást leginkább a nedvesség okozta károsodások nehezítik (különösen 157r–v, 234 r–v). A lapokon általában 24–26 sornyi írás található, a sorok egymástól jól elkülönülnek. A scriba a szöveg körül viszonylag széles margót hagyott, ám ez a
gerincnél a kötés miatt nem látható.
Az ismert középkori gyűjteményes kötetekről általában elmondható, hogy tartalmukat, terjedelmüket, felépítésüket, típusukat és céljaikat tekintve igen változatosak.
Egyéni vagy közhasználatra készültek, általában több szerzőnek több művéből idéznek, de akad példa arra is, hogy csak egyetlen alkotásból készül a válogatás. Azok a
ﬂorilegiumok, amelyeket nem egyéni, hanem közhasználatra szántak, gyakran a gyűjtő előszavával kezdődnek. A szerző itt közli a mű célját, tárgyát, a szerkesztés szempontjait, majd az idézésnél általában megadja a pontos forrásművet is. A Florilegium
Vindobonense a felsorolt kritériumoknak minden tekintetben megfelel. A művet a másoló a 157 rectón a következő megjegyzéssel vezeti be: „
”, azaz „Szemelvények költői művekből alfabetikus rendben további írásművek készítésére”.
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A Florilegium vázát a különböző szerzőktől vett szemelvények adják, melyeket a
másoló az idézet kezdőbetűje szerint alfabetikus rendbe szedett. A gyűjtemény célját is
megjelöli: forrásul szánja más művek, további anthológiák készítéséhez. A Florilegium
Vindobonensében az alfától az ómegáig valamennyi betű szerepel kezdőbetűként.
A scriba egy-egy betűváltást az „ ” szavak mellett az adott betű megadásával
jelöli, művét pedig úgy tagolja tovább, hogy megnevezi az éppen idézett szerzőt is („
” melletti genitivus alakban). Az egyes szemelvényeket a másoló a következő jellel
választja el: :~.
A Florilegium főszövege Aischylos ( ,   ,
), Aristophanés (, , ), Euripidés (, ,
), Hésiodos (  ), Homéros (, ), Oppianos
(), Pindaros (: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; : 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12), Pseudo-Phókylidés (), Sophoklés (, , 
) és Theokritos (: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15) írásaiból tartalmaz
részleteket. Rajtuk kívül, mindössze két alkalommal (238r, 245r), Pseudo-Pythagoras
( ) neve szerepel. Összesen három alkalommal fordul elő, hogy a másoló
nem a felsorolt művekből idéz: Sophoklés (241v) és 
(246v), valamint Aristophanés (248v). A szerzők sorrendje és a szemelvények
száma betűnként változó. Az idézés során az egyes művekhez tartozó szemelvények
sorszám szerint növekvő sorrendben követik egymást. Igen ritkán fordul elő, hogy a
másoló az idézett mű szövegének egy korábbi sorát veszi át. Az eddig kiolvasott jegyzetekben részben más szerzők (pl. Nazianzosi Gergely, Dión Chrysostomos) műveiből
vett idézeteket találunk, részben a főszövegben felhasznált alkotásokból tűnnek fel további részletek. Az íráskép alapján jól látható, hogy későbbi, leginkább a „G” betűvel
jelölt másoló kezétől származó kiegészítésekről van szó.
A gyűjteményhez felhasznált szerzők és a kiválasztott művek csoportja a késő bizánci kor irodalmi ízlésére jellemző, egybevág a korszak legjelentősebb kéziratgyűjtőinek
és szövegkritikusainak (Maximos Planudés, Thomas Magistros, Manuél Moschopulos,
Démétrios Triklinios) érdeklődésével és a bizánci iskolai oktatás jellegével. Összességében elmondható, hogy a Florilegium Vindobonense az írásképének rendezettségével,
az alfabetikus felépítéssel, az idézett auctorok és a művek kiválasztásával tökéletesen
igazodik a XIV. századból ismert gyűjteményes kötetekhez.
A Florilegium Vindobonense átírása az ÖAW Institut für Byzanzforschung munkatársának, Christian Gastgebernek az irányításával, az Eötvös Collegiumban fejlesztett
HypereiDoc editor felhasználásával készült, kritikai kiadása előkészületben.
Delbó Katalin
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6. B A FLORILEGIUM VINDOBONENSE FÉNYKÉPEN KÖZÖLT
LAPJÁNAK ÁTÍRÁSA
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