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Teljes görög–magyar újszövetségi szószedet
a világhálón

Isten iránti mélységes hálával számolunk be a Magyar Sionban is arról, hogy
az Esztergomi Hittudományi Főiskola projektjeként évtizedes közös vállal-
kozás eredményeként elkészült egy teljes görög–magyar újszövetségi szó-
szedet.

Elsődleges célunk az újszövetségi görög nyelv tanulását hatékony számí-
tástechnikai eszközökkel elősegíteni, és ezzel Isten Szavát eredeti nyelven
közelebb hozni mindennapjainkhoz, imádságainkhoz. További célunk konk-
rét szentírási helyek elmélyült vizsgálatát, értelmezését is segíteni, a külön-
böző nyelvtani jelenségek részletes bemutatásával. Ahol szükségesnek lát-
tuk,  ott  lábjegyzetekkel  is  bővítettük  azt  az  alapvető  nyelvtani  elemzést,
amelyet minden szóhoz megadtunk.

A jelen írásban a munka szintjeit mutatjuk be, és köszönetünket fejezzük
ki mindenki felé, aki tartósan munkatársunkká lett, vagy csak alkalmi segít-
séget nyújtott.

A görög Szentírás alapszövege

Sajnos a ma új „textus receptus”-nak tekinthető görög szentírásszöveget, a
Nestlé-Aland kiadó 28. szentíráskiadásának (GNT28) alapszövegét szerzői
jogi korlátozás miatt nem közölhetjük honlapunkon. Emiatt a www.ujszov.-
hu honlapon a görög Újszövetség B. F. Westcott és F. J. A. Hort által készí-
tett szövegkiadásának digitális változata található (GNT_WH). Az első ki-
adás 1881-ben jelent meg, mi a minimális  javításokat tartalmazó 1903-as
kiadás digitalizált szövegét használtuk.

Úgy  véljük,  az  ebből  fakadó  hátrány  csak  látszólagos.  Egyrészt  a
GNT_WH is nagyon alapos munka, amely a XIX. sz. végén és a XX. sz.
elején maga is „textus receptus”-nak számított, másrészt érdekes szövegkri-
tikai dimenziót kölcsönöz honlapunknak, hogy ezt a szövegkiadást szavan-
ként összevetjük a GNT28-cal: minden esetet jelzünk lábjegyzetben, amikor
akár csak egy vessző vagy egy hangsúlyjel eltér a két kiadás között.

Köszönjük azt a hatalmas segítséget, amit a digitalizált GNT_WH szöveg
javításában az alábbi személyektől kaptunk: Dr. Maurice Robinson, Dr. Ted
Hildebrand,  Mr.  Ulrik  Sandborg-Petersen,  Mr.  Charles  Hill,  Mr.  Richard
Wilson. Ugyancsak sokat segítettek az esztergom-belvárosi plébánia munka-
társai, Kantjukov Rüsztem és Németh Mária.
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Néhány éve már nem akadt újabb javítani való, úgy véljük, a digitalizáció
mostanra teljesen hibátlan, de erről bárki meggyőződhet. Kezdő nyelvtanu-
lóknak jó olvasási gyakorlat lehet ténylegesen ellenőrizni a munkánkat. Gö-
rög  szövegek digitalizációja  esetében általános módszertannak gondoljuk,
hogy a könyvkiadást érdemes bescannelni, és így publikálni, és mellé tenni
egy olyan fájlt, amely a publikált digitalizált szöveg alapján oldalról oldalra
követi a könyvkiadást. Így a két szöveget bárki összeolvashatja úgy, ahogy
eredetileg mi magunk tettük.

A könyv scannelését és internetes publikálását a GNT_WH esetében egy
számunkra ismeretlen kollégának köszönjük, a mellé tett WinWord fájl saját
munkánk.

A magyar szószedet

A magyar szószedet Harmai Gábor, Horváth Endre és Szabó Miklós Xavér
műve. Valamennyien katolikus pap-, ill. szerzetesnövendékként kezdtük el a
munkát, jelenleg katolikus papok vagyunk, ill. Szabó Miklós Xavér OFM
ferences szerzetes, adjunktus a Sapientia Szerzetesi Főiskolán.

A szószedetek szerzői könyvenként:

 Mt evangélium: Harmai Gábor

 Mk evangélium: Szabó Xavér

 Lk evangélium 1-14: Szabó Xavér; 15-24: Harmai Gábor

 Jn evangélium 1-14: Horváth Endre; 15-22: Harmai Gábor

 Apostolok Cselekedetei: Harmai Gábor

 Corpus Paulinum: Horváth Endre;

o kivéve Filippi levél: Harmai Gábor

 Katolikus levelek: Horváth Endre;

o kivéve 1-3Jn: Harmai Gábor

 Jelenések könyve: Horváth Endre

A szószedet  készítése során mindig figyelembe vettük a Neovulgata latin
fordítást, a rövidítésjegyzékben fölsorolt nemzeti fordítások megoldásait, to-
vábbá az ugyanott említett három görög–magyar szótárat. Maga a szószedet
fejlesztése azonban lehetővé tett számos önálló megoldást is.
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Nyelvtani elemzések

A nyelvtani elemzések latin rövidítésekből álló terminológiáját Szabó Mária
főiskolai docens nyelvtankönyvéből és egyéb jegyzeteiből vettük át, amiket
még a munka kezdetén ingyenesen rendelkezésünkre bocsátott. Számos láb-
jegyzet is közvetlenül tőle származik.

A nyelvtani  elemzések zömét  a  fönt  bemutatott  munkamódszerrel  ma-
gunk készítettük el, de fontos megemlíteni Giovanni Venturini hozzájárulá-
sát is. Ő az Újszövetség összes igéjéhez készített nyelvtani elemzését rendel-
kezésünkre  bocsátotta,  mi  pedig  beépítettük  a  honlapon  közölt  nyelvtani
elemzések közé. 

Csak a korrektúrázáshoz kellett használni azokat az Amerikában kidol-
gozott,  Dr.  Maurice  Robinson  rövidítésrendszerén  alapuló  elemzéseket,
amelyeket magyar fölhasználók legkönnyebben a The Word projektben, a
Tischendorf-féle szentíráskiadás fájljában találhatnak meg, s amelyet elő-
ször Mr. Richard Wilson bocsátott rendelkezésünkre. Ez azért volt szeren-
csés körülmény, mert így mindkét elemzési adatbázist javítani lehet a má-
sik  alapján  (a  The  Word  projekt  felelősei,  ill.  Mr.  Richard  Wilson  felé
természetesen csak javaslatokat tettünk). Talán kijelenthető, hogy megala-
pozatlan, átgondolatlan nyelvtani elemzés már nincs a www.ujszov.hu-n.
Vitatható elemzés mindig lesz, de a vitákat lábjegyzetek formájában le le-
het írni, és a végső döntést így, az érvek bemutatásával a fölhasználóra le-
het bízni. 

Érdekes példa az Acs 20,28 végének esete, ahol felhasználóink közül is
többen vitatják, hogy az ἰδίου szó neutrum-e vagy masculinum. A látszólag
jelentéktelen elemzési kérdés oda fut ki, hogy jogos-e „Isten saját véréről”
beszélni, és így a communicatio idiomatorum szentírási példáját látni a vers-
ben.

Szótár

A szavak magyarázatai mögött egy immár teljes görög–magyar gépszótár
áll. Fő forrásai:

 Szabó Mária görög-magyar szószedete (vö. Bevezetés az Újszövet-
ség Görög nyelvébe – 870 szó)

 Mickelson's enhanced Strong's greek dictionary (A The Word szoft-
ver  hivatalos  szótára  –  kb.  1800 szó,  a  magyarázatok  közül  kb.
1500-at Tóthmajor Kata, kb. 300-at Mézes Melinda fordított  ma-
gyarra)
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 Az előbbi olasz változata (vö: www.laparola.net – kb. 2900 szó ma-
gyarázata származik innen, melyeket a szószedet szerkesztése kap-
csán Harmai Gábor fordított)

A lefordított szómagyarázatokat adott esetben saját felelősségünkre átalakí-
tottuk.  Mindenekelőtt  a névszók alakváltozatainak listái  jelentettek önálló
munkát, míg az igék paradigmáit Szabó Mária és Varga Zsigmond nyelv-
könyveiből vettük át.

Honlap

A www.ujszov.hu honlap első verziója,  amely több mint  tíz  évig látható
volt, és több százezer keresést vonzott, Süttő Dániel munkája. 2017-ben el-
készült a honlap második verziója, amelyben már nem csak az Újszövetség,
hanem elvileg  bármilyen  görög  szöveg  megjeleníthető.  Készítette:  Fodor
Bertalan. 

Gyakorlatilag  jelenleg  az  Újszövetség  mellett  a  Septuagintán  elkezdett
munkát mutatjuk be, melyben Takács István már kidolgozta a Genezis és az
Exodus szószedetét, valamit a Zsoltárokat és Dániel könyvét, Tamaskó Gab-
riella pedig a Bölcsesség könyvét, de nyelvtani elemzéseket a teljes corpusra
adunk, amit egy wikikönyvben foglalt amerikai munkának köszönünk. 

Patrisztikus anyagként bemutatjuk a Didachét és a Nícea-Konstantinápo-
lyi Hitvallást, klasszikus görög szövegként pedig – valóban csak jelképesen
– Szimonidesz híres kétsorosát, a Thermopülainál elesett spártai hősök sír-
föliratát. 

Az új honlapon versszámokra is lehet klikkelni, így a teljes vers magyar
fordítása megjelenik a Szent Jeromos Társulat www.szentiras.hu honlapon is
közölt fordítása szerint. Fodor Bertalan teljesebben is összekötötte a honla-
pot a www.szentiras.hu-val, melyet szintén ő fejleszt: néhány kattintással az
összes  ott  megjelent  magyar  fordításban  megtekinthető  az éppen görögül
vizsgált szentírási vers.

További köszönetnyilvánítások

Az elmúlt két évtizedben bőségesen megtapasztaltuk a zsoltáros igazságának
pozitív oldalát: „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak” (Zsolt
127,1). Ezt a szószedetet az Úr építette. 

Mindazokon kívül, akiket eddig fölsoroltunk, hálát adunk Istennek Balázs
Károlyért, akinek remek munkája, az  Újszövetségi Szómutató Szótár döntő
inspiráció volt, hogy érdemes az Újszövetség adatbázisba szervezésével fog-
lalkozni. 
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Többször említettük a The Word projektet. Sok segítséget kaptunk a ma-
gyar modulok felelősétől, Baranyi László Zsolttól, ugyanakkor a mi mun-
kánk melléktermékeként letölthető The Word modulként is elkészült a gö-
rög–magyar gépszótár. 

További tervek

További  terveinket  meghatározza,  hogy  mire  találunk  munkatársakat.  A
Septuaginta teljes szószedete is érdekes munka lehet, a görög egyházatyák
munkái is vonzóak, lehetséges azonban klasszikus, sőt akár modern görög
szövegek hasonló stílusú preparációja is, vagy akár más nyelveken született
szövegekhez is készíthetők digitális szószedetek.

A héber Ószövetség preparációjának és szótárazásának útjában komoly
technikai akadály, hogy a kevert, héber és más nyelvű írás a számítógépen
alapjában megoldatlan,  így nagyon nehézkes digitális  szótárat  fejleszteni.
Emiatt csak akkor lépünk ebbe az irányba, ha kifejezetten a héber szószedet
iránt elkötelezett új munkatársak csatlakoznak csapatunkhoz.

♦ ♦ ♦    SARKADI NAGY EMESE

A Keresztény Múzeum új online katalógusa
Kutatási beszámoló

Az egykori Országos Tudományos Kutatás Alap, majd jogutódja, a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (104215 számú) posztdoktori tá-
mogatásának köszönhetően, 2013 és 2017 között az esztergomi Keresztény
Múzeum egyik legjelentősebb gyűjteményi  egységének katalogizálása ké-
szült el.

A magyarországi,  a német és az osztrák tartományokból származó tár-
gyak teljes, gazdagon illusztrált katalógusa vált a korszerű múzeumi elvárá-
soknak megfelelően online hozzáférhetővé, elsősorban azért, mert a gyűjte-
mény sokszínűsége és jelentősége csak úgy értékelhető igazán, ha minden
darabjára kiterjedő áttekintéssel rendelkezünk. Az anyag jelentős része kiál-
lításban sosem volt látható, de a kutatók számára is meglepetést okozott a
munka során az a felfedezés, hogy számos tárgy nyomtatásban sem jelent
meg korábban a közönség előtt. 
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