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Hodossy-Takács Előd

Móáb. Egy vaskori nép Izarel szomszédjában

Élet a Jordánon túl
Aki az Ószövetség világával foglalkozik, 
gyakorta furcsa optikai csalódás áldozatává 
válik. Úgy véli, hogy a Biblia világa véget ér 
a Jordán árkában, legyen szó akár az Újszö-
vetség idejéről, akár az Ószövetség évszá-
zadairól. Amikor legutóbb tanítványaimmal 
Jordánia csodái közt tölthettünk tíz napot, 
ők is elcsodálkoztak azon a temérdek szép-
ségen, amely Gerashtól (az antik Gerasa) 
Kerak pompás lovagvárán át (itt volt annak 
idején a rettegett chatilloni rajnáld székhe-
lye) egészen Petráig a szemünk elé tárult. 
Ahol pedig ennyi fontos műemlék van, az 
a terület a régi időkben sem lehetett jelen-
téktelen, éppen ellenkezőleg. Tényleg nem 
Transzjordániával van baj, hanem az opti-
kánk rossz.

Ha pedig valaki javítani akar ezen az 
optikán, annak immár magyar nyelven is 
rendelkezésére áll egy kitűnő monográfia 
Hodossy-Takács Előd tollából: Móáb. Egy 
vaskori nép Izrael szomszédjában, Kréné 9, 
Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2008. Már 
a cím is jelzi, milyen szemlélettel találkoz-
hatunk a könyvben: igen, Móáb azért nem 
ment feledésbe, mert izrael szomszédja 
volt, s így a Biblia szövege megőrizte nevét, 
s történetének néhány foszlányát. Ám a fő-
cím mégis Móáb, a szerző pedig mindvégig 
tartja magát ehhez a finoman, már a cím-
ben is jelzett alapálláshoz. A téma egy apró 
transzjordániai királyság, méghozzá mind-
végig úgymond a saját jogán. Nem feledve 
a csak valamennyivel nagyobb szomszédot, 
Izraelt, mindig figyelve az Ószövetség pá-
ratlanul izgalmas világára, ám a súlypontot 

mégis Móábban tartva. Ha másért nem, hát 
ezért a fegyelmezett szemléletért önmagá-
ban is érdemes elolvasni a könyvet.

Hodossy könyvével csaknem ingyen, a 
könyv vételáráért azonnal útra kelhetünk, 
hogy szemügyre vegyük Móáb kietlensé-
gükben gyönyörű tájait (15–30. oldal). Segí-
tenek a területet az ókor óta rendszeresen 
felkereső zarándokok és utazók, akiknek az 
I. világháborúig komoly életveszéllyel kel-
lett szembenézniük, ha a világ e szegletébe 
vetette őket a sors, vagy még gyakrabban 
a kíváncsiság. A szerző a tájat és kutatá-
sát is részletekbe menően, ám mindvégig 
könnyen olvasható stílusban tárja elénk.  
Ha másért nem, hát ezért a térben és idő-
ben egyaránt messze vivő fejezetért érde-
mes elolvasni a könyvet.

Ha valaki történeti munkát ír, akkor nem 
térhet ki a források számbavétele elől. Ha 
pedig valaki ilyen munkát olvas, akkor sem-
miképp nem lapozhatja át a forrásokról szó-
ló fejezetet (33–49. oldal). Ez általában az 
ilyen munkák legnehezebben emészthető 
fejezete – nincs ez másként Hodossy-Takács 
Előd könyvében sem. Ám minden nehézség 
ellenére ki kell jelentenünk, hogy egy ilyen 
fejezet nélkül minden történeti munka, ez 
is komolytalan volna. Mivel Móábról az 
Ószövetségen kívül írott forrásunk alig van, 
ezért a forrásokról szóló fejezet inkább az 
archeológia, a társadalmi összefüggésekre 
(is) kíváncsi, új palesztinai régészet ered-
ményeit tárja elénk. A sorokból kiérződik az 
autopszia, a saját, átélve megszerzett isme-
ret, amelyet a szerző „Khirbet el-Mudayna 
romjai közt, köveket cipelve, negyvenfokos 
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hőségben” (9. oldal), azaz egyszóval: régé-
szeti munka közben sajátított el.

A könyv áttekinti a móábi történelem mi-
tikus korszakát, a korai vaskori településhá-
lózatot, a móábi eredetkérdés cseppet sem 
könnyű fejezeteit (51–88. oldal). Hiszen a 
bibliai szöveg (Gen 19,29–38), amely Móábot 
Lótnak a lányaival elkövetett vérfertőzésé-
ből eredezteti, csakugyan magyarázatra 
szorul. S talán tényleg igaza 
van a szerzőnek, amikor fel-
tételezi, hogy a mai ember 
számára rettenetes törté-
netnek az ókorban egészen 
más akusztikája is lehetett 
(53–55. oldal). Hogy mi volt 
ez? Már csak e kérdés meg-
válaszolásáért is érdemes 
elolvasni a könyvet. A törté-
neti periódusokban (a vas-
kor évszázadai során) Izrael 
és Móáb viszonya (91–116. 
oldal) sokban hasonlított az 
egymással marakodó kisál-
lamok Bibó István által oly 
emlékezetesen leírt nyomo-
rúságára, amely aztán tágra nyitja a kapu-
kat mindenféle nagyhatalmi behatolás előtt. 
Ha van pontja a könyvnek, amely egészen 
közvetlen, ma is és számunkra is felhasz-
nálható tanulságokkal szolgál (azért a „ha”, 
mert egy ókortörténeti munkának nem kell 
ilyen vonatkoztatási pontokat felkínálnia 
ahhoz, hogy minőségi könyv legyen belőle), 
akkor ez a fejezet ilyen. Izrael, Júda Móáb 
– megannyi apró porszem a birodalmi Asz-
szíriából nézve...

Hodossy-Takács Előd könyve elsőként 
tárja az olvasók elé Mesa, móábi király 
feliratának teljes magyar nyelvű fordítását 
(119–148. oldal). Bőséges archeológiai kom-
mentáranyag kíséri a fordítást, a filológiai 
megjegyzések sorát esetleg még bővíteni 
is lehetett volna, ha a terjedelem által felál-
lított korlátokon át lehetett volna lendülnie 
szerzőnek és könyvnek egyaránt. Ha tehát 
valakit Mesa teljes felirata érdekel, akkor ezt 
a szöveget csakis e könyv lapjain érheti el. 
A kiváló király (hiszen Mesa nemcsak az 
egyetlen ismert, hanem minden bizonnyal 

az egyik legkiválóbb móábi király is volt) 
felirata után alaposan körülnézhetünk a vas-
kori Móábban (151–176. oldal). E rész a nyu-
gati sémi epigráfia szempontjából is jelentős 
leletet közöl: a Khirbet el-Mudaynában elő-
került feliratot, amely egy tömjénezőoltáron 
maradt fent. mondanunk sem kell, hogy a 
szöveg első magyar nyelvű, kommentált 
fordítása Hodossy könyvében található 

(162–166. oldal).
A könyvet szomorú fejezet 

(179–201. oldal) zárja: Móáb 
a birodalmak peremén szük-
ségképpen veszítette el önál-
ló állami létét. mintha csak a 
bibói képlet állna előttünk a 
transzjordániai kisállamok 
nyomorúságáról...

Hodossy könyvéhez bő-
séges és informatív jegyzet-
apparátus tartozik, amely 
a könyvet alkalmassá teszi 
arra, hogy a kérdés kutatói 
és a problémakörrel foglal-
kozó diákok egyaránt ha-
szonnal forgathassák.

Mondandója végén a recenzens örömteli 
kötelességének tesz eleget, amikor két kö-
rülményre is felhívja a figyelmet a könyvvel 
kapcsolatban. Hodossy-Takács Előd ezzel a 
könyvvel habilitált az Evangélikus Hittudo-
mányi egyetem Doktori iskolájának kijelölt 
bizottsága előtt. Bizonyságot szolgáltatva 
arról, hogy a tudományos minőség és az 
olvasható, sőt szórakoztató stílus minden 
ellenkező híresztelés ellenére sem zárják 
ki egymást. a másik körülmény talán még 
inkább örömteli a recenzens számára.  
Az impresszumban azt olvassuk, hogy a 
kötet megjelenését a szerző munkahelyéül 
szolgáló egyetem támogatta. Hát ez csak 
természetes!, gondolhatnánk, de aki csak 
egy kicsit is tájékozott a hazai felsőoktatás 
viszonyai közt, az tudja, hogy mindez saj-
nos cseppet sem természetes, bár nyilván 
annak kellene lennie. Az egyetemen kívül a 
kötet megjelenését finanszírozta a nagykun-
sági református egyházmegye, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület, valamint a Deb-
recen-Nagytemplomi Református Egyház-
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község. S mindezt olyan időben, amikor 
hazánk gazdasági helyzete cseppet sem te-
kinthető biztatónak. Jó tudni, hogy az egyház 
a nehéz időkben is odaáll egy értékes könyv 
mögé, mert az anyagi haszonnál fontosabb-
nak tartja, hogy értékek létrejöttét támogassa 
– köszönet érte mindenkinek, akit illet.

mindenkinek jó lelkiismerettel ajánlom a 
könyvet, aki szórakoztató módon szeretne 
tudományosan abszolút megbízható isme-
retekhez jutni.

Kőszeghy Miklós
(Budapest, KRE BTK)


