
Az admonti apátság, ahol a 15.
századtól 1937-ig volt a kódex

Az Österreichische
Nationalbibliothek, ahol

1937-től napjainkig őrzik a
kódexet

Az Admonti Biblia története

A csatári bencés kolostort – amely ma Zala megyében, a veszprémi főegyházmegyében található – a
Gut-Keled nemzetségből származó Márton comes (ispán) és felesége, Magdolna asszony alapította, II. Géza
király hozzájárulásával. Elképzelhető, hogy II. Géza közvetlenül a heiligenkreuzi ciszterektől kapta a
reprezentatív kódexet, és később adományozta tovább a csatári kolostornak, vagy a Gut-Keled családnak,
akik Magyarországra költözésükkor magukkal hozták a könyvet. A csatári kolostor tulajdonában 1138-tól
volt a kötet. A kódexben és más oklevelekben több utalást is találunk történetével kapcsolatban, de ezek
közül a legfontosabb az, hogy a templom patrónusa, Wyd (Vid) mester anyagi okok miatt 1263-ban 27 (más
források szerint 70) márkáért (noha értéke 80 márka volt) egy Farkas nevezetű vasvári zsidónak
elzálogosította a könyvet. Tudjuk, hogy a kódex még ebben az évben kikerült a kereskedő kezei közül. Ezért
a patrónus értékes javakkal – köztük két faluval – kárpótolta a kolostort, amelyről a zalavári konvent
oklevelet is kiállított.

A kötetben bőségesen találunk kéziratos bejegyzéseket is. Ezek egy része szövegpótlás és -korrekció, a
12–14. századból. Másik részük újszövetségi, apokrif kiegészítések (mint például a 2. kötetben olvasható, 13.
századi, Magyarországon keletkezett, valószínűleg több kéz által írt és befejezetlen bejegyzés, a
Pseudo-Máté evangélium, és az ehhez tartozó kritikai szöveg), valamint liturgiai bejegyzések.

A kódex mintegy 100 évig volt Magyarországon. A 15. században a
könyvet a stájerországi Admontban találjuk. Ezt bejegyzések is
tanúsítják, mivel a 15. század elejéről két feljegyzés olvasható: a
salzburgi érsekek (Ruperttől III. Eberhardig, azaz 1403-tól 1427-ig) és
az admonti apátok nevei (Asingrimtől Hartnidig, azaz 1391-től 1411-ig).
A könyv Admontból 1937-ben vásárlással került a bécsi Österreichische
Nationalbibliothekbe, ahol ma is található (jelzete: Cod. Der.
2701–2702, mivel a 13. században átkötötték, így kétkötetessé vált). Két
kimetszett levelét, valamint a két ószövetségi kispróféta, Hóseás és
Náhum illusztrációját Párizsban, az École des Beaux-Arts könyvtárában
őrzik.

Az Admonti Biblia külső megjelenése

A biblia a 13. században történt átkötés miatt kétkötetes lett, így
terjedelme 262, valamint 234 levél. A teljes bibliát, Szent Jeromos
prológusait, valamint Nolai Szent Pálhoz írott leveleit is tartalmazza, a
kiegészítéseken és a liturgikus szövegeken, hivatalos írásokon (a csatári
kolostor 1138-as alapítólevél másolatán, ereklye-jegyzéken) kívül. Mai
borításán az admonti apátság címerét és az 1737-es dátumot láthatjuk. A
több száz állatbőrből készült pergameníveket fatáblák közé szorították,
fehér disznóbőrrel borították, a táblákat fém veretek kapcsolják össze. A
kötet mérete körülbelül 56 x 41 cm, ezáltal a gregoriánus eszméket
megtestesítő óriásbibliák csoportjába tartozik; ez a méret a 11–12.
században, Itáliában volt különösen elterjedt. Az olvasható
szövegvariáns és a figurális, és ornamentális díszítések is Itáliában voltak népszerűek.

Az írás formája

Az írás két hasábban áll, valószínűleg egy személytől származik. Az írás típusa unciális beütésű karoling
minuszkula.

Az illusztrációk
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