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A PENTATEUCHUS GÖRÖG FORDÍTÁSA  
ÉS A PTOLEMAIOSZI URALOM

Arie van der Kooij
Leiden University

I  Visszatérés az Ariszteász-levélhez

A Pentateuchus öt könyvét röviddel a perzsa időszak (Kr  e  3  sz  első fele) 
után fordították görög nyelvre Alexandriában  Cikkemben e fordítás ere-
detével kívánok foglalkozni, hogy – akár analógia útján vagy más módon 
– rátekinthessünk, vajon a Pentatateuchus görög változatának elkészítése 
megvilágítja-e a Tóra közzétételének és elfogadásának kérdéskörét a perzsa 
időszakban? Hatással volt-e a kérdésre a Tóra görög nyelvű fordítása, és ha 
igen, milyen tekintetben? A történeti kérdés, hogy miért fordították le a 
Pentatechust görög nyelvre, máig vitatott  Ha a közismert válasz szerint a 
görög kiadás elkészítésének vallási oka volt, mint a zsinagóga szükséglete, 
akkor a Pentateuchus Septuaginta-változatának közzététele a perzsa időszak-
ban egyáltalán nincs összefüggésben a Tórával  Minden egészen másképpen 
fest azonban akkor, ha a fordítás azért készült, mert a ptolemaioszi király 
akarta elérhetővé tenni a törvényeket, amelyek szerint a zsidók éltek – ahogy 
a kutatók az utóbbi időben érvelnek  Ugyanakkor felvetették azt is, hogy a 
Pentateuchus Septuaginta-változatát hivatalos jóváhagyással fogadták el, 
amibe a ptolemaioszi udvar törvénykezési rendszerét is bevonták  Így döntő 
kérdéssé válik, hogy hasonlóan a Tóra kiadásához a perzsa korban, a Tóra 
görög kiadása ptolemaioszi kezdeményezésnek és bátorításnak köszönhetően 
jelent-e meg, vagy inkább egy zsidóságon belüli jelenségnek tekintendő 

A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Arie van der Kooij: The Septuagint of the Pentateuch and 
Ptolemaic Rule, 289–300  Fordította: Soós Bernadett 
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A kérdéskör kifejtése során tárgyalok néhány feleletet arra a kérdésre 
vonatkozóan, hogy a Tóra könyveit miért fordították görögre, kezdve ter-
mészetesen az Ariszteász-levéllel (Kr  e  2  sz ), amely a legrégebbi választ 
nyújtja 1 Érvelésemben alátámasztom, hogy a zsidó közösség aligha vett 
részt Alexandriában a Tóra görög változatának kialakításában  Ez ugyanis 
inkább egyfelől a ptolemaioszi királyi udvar, másfelől pedig a jeruzsálemi 
zsidó hatóságok ügye volt  A második részben ennek távlatából négy, más 
kutatók által képviselt hipotézist fogok megvizsgálni, miközben megkísér-
lek válaszolni arra a kérdésre, hogy melyik csoport kezdeményezte a fordí-
tást, és miért 

Az Ariszteász-levél szerint a Tóra fordítása a ptolemaioszi király, 
Philadelphosz (Kr  e  282–246) azon politikai törekvésének részét képez-
te, hogy lehetőség szerint gyűjtsék össze a világ összes könyvét  Ennek 
véghezvitelére a király könyvtárosa, phaléroni Démétriosz lett megbízva  
Démétriosz ajánlotta, hogy vegyék bele a gyűjteménybe „a zsidók törvé-
nyének könyvét” (30  §), melynek fordítására így szükség volt  A király erre 
levelet írt a zsidó főpapnak, akivel megosztotta tervét, és kérte támogatá-
sát  Eleázár, a főpap, segítségképpen elküldte a teljes törvényt Alexandriába 
72 fordítónak, minden törzsből hat, jó magaviseletű férfinak, akik a héber 
és a görög nyelv ismerői voltak, és ismerték a Törvényt, hogy elkészítsék 
a fordítást  A munka Pharosz-szigetén Démétriosz irányításával készült el  
Az új verziót felolvasták az alexandriai zsidó közösség vezetőinek, ugyanígy 
Ptolemaiosz királynak is  Mindkét részről kedvező visszajelzés érkezett 

Mivel a levél egyértelműen magán viseli a hitvédelmi dokumentu-
mok jellegzetességeit, a történeti megbízhatóság kérdése vitatott 2 Hosszú 
ideig pszeudoepigráf iratként tartották számon  A kutatók, mint például 
Humphrey Hody (1659–1707), rámutattak, hogy a szerző nem volt szemta-
nú, hanem valószínűleg az eseményeket követő időszakban élt zsidó, aki ké-
sőbb mesélte el azokat  Ebből kifolyólag a levél történelmi megbízhatóságát 
jókora szkepszissel kezelik 3

1 Az Ariszteasz-levél kiadását lásd Henry St  John Thackeray: Appendix: The Letter of Aristeas, in 
Henry Barclay Swete: An Introduction to the Old Testament in Greek, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1914, 531–606; Moses Hadas (ed  and trans ): Aristeas to Philocrates (Letter of Aristeas), 
Harper, New York, 1951); André Pelletier (ed ): Lettre d’Aristée á Philocrate: Introduction, texte critique, 
traduction et notes, index complet des mots grecs, Cerf, 1962  Magyarul Simon L  Zoltán fordításában: 
Ariszteász-levél, in Dörömbözi János – Adamik Tamás (szerk ): Apokrif levelek, Telosz, Budapest, 
1999, 5–43 

2 A levél védelmébe veszi a Pentateuchus Alexandriában elkészített görög változatát, és azt állítja, 
hogy hozzáértő tudósok készítették a leggondosabb munkával (vö  310–311  §) 

3 Lásd Sidney Jellioce: The Septuagint and Modern Study, Clarendon, Oxford, 1968, 31; Sylvie 
Honigman: The Septuagint and Homeric Scholarship in Alexandria: A Study in the Narrative of Letter of 
Aristeas, Routledge, London, 2003, 3 
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Ezzel összhangban Henry St  John Thackeray a következő nézetet 
dolgozta ki a görög Pentateuchus eredetéről  A Pentateuchus volt az első az 
ószövetségi könyvek közül, melyet teljes egészében lefordítottak, valószínű-
leg egy kis fordító társaság, amely Palesztinából hozott héber tekercsekből 
dolgozott  A fordítás eredetileg nem a királyi könyvtárnak készült, hanem 
„zsinagógai használatra” 4 Az alexandriai zsidóknak volt szükségük arra, 
hogy a Pentateuchus görög verzióját felolvashassák a zsinagógában  Ez az 
elmélet széles elismertségre tett szert és mai napig népszerű 5 Az elmélet 
legnagyobb nehézsége azonban, hogy olyan zsinagógai gyakorlatot feltéte-
lez, amely valójában sokkal későbbi időpontra tehető  Nincs bizonyíték arra, 
hogy a Pentateuchust zsinagógai környezetben folyamatosan felolvasták a 
Kr   e  3  sz  első felében Egyiptomban 6 Alapjában véve nem egyértelmű, 
hogy a Pentateuchust felolvasták volna bármilyen más nyilvános helyen, a 
jeruzsálemi templom ez időben jellemző gyakorlatához hasonlóan 

Paul Kahle az előbbitől eltérő nézőpontot képvisel  érvelésével, misze-
rint az Ariszteász-levél nem a Pentateuchus eredeti fordítására vonatkozik, 
hanem egy átdolgozott változatra, melyet a korábbi „nem hivatalos” válto-
zatok alapján készítettek, és amely a görögül beszélő zsidó közösségek kö-
rében jött létre a diaszpóra első éveiben 7 Ez az elmélet is kérdéseket vet fel, 
mivel azzal a feltételezéssel él, hogy Palesztinán kívül a Tórát a zsinagógá-
ban olvasták fel, és a fordítást az egyiptomi zsidó közösség igényeinek meg-
felelően készítették el  Fontosabb a nem hivatalos változat kidolgozásának 
elmélete, miszerint az eredeti (átdolgozott) verzió a Targum modelljére épít  
Ez azon az elképzelésen alapul, hogy az eredeti targumok megelőzték a szó-
beli fordításokat, amelyeket csak később foglaltak írásba  A kutatók immár 
felülírták a „görög targum” elméletét, s helyette inkább Paul de Lagarde 

4 Henry St  John Thackeray: The Septuagint and Jewish Worship: A Study in Origins, Oxford 
University Press, London, 21923, 9 

5 Lásd például John William Wevers: Notes on the Greek Text of Genesis, Scholars Press, Atlanta, 
1993, xiii; Siegfried Kreuzer: Entstehung und Publikation der Septuaginta im Horizont früh-
ptolemaischer Bildungs- und Kulturpolitik, in Siegfried Kreuzer – Jürgen Peter Lesch (Hrsg ): Im 
Brennpunkt: Die Septuaginta – Studien zur Entstehung und Bedeutung der Griechischen Bibel, 2 vol , 
Kohlhammer, Stuttgart, 2004,73 (bizonytalan); Michael Tilly: Einführung in die Septuaginta, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2005, 46 

6 Lásd például Elias Bickerman: The Septuagint as a Translation, in PAAJR 28 (1959) 1–39 (re-
print kiadásban Uő: Studies in Jewish and Christian History: Part 1, Brill, Leiden, 1976, 167–200, 172); 
Sebastian Paul Brock: The Phenomenon of the Septuagint, in The Witness of Tradition, Brill, 
Leiden, 1972, 15; Charles Perrot: La lecture de la Bible dans la synagogue: Les anciennes lectures pales-
tiniennes du shabbat et des fêtes, Gerstenberg, Hildesheim, 1973, 143 (lectio continua csak Kr  u  70 után) 

7 Paul Kahle: The Cairo Geniza, Blackwell, Oxford, 21959, 209–214 
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hipotézisét fogadták el, amely szerint a kéziratok egy ősszövegből (Urtext) 
eredeztethetők 8

Más kutatók szerint – ahogy azt Sebastian Paul Brock és Charles 
Perrot is felvetette – jóllehet a liturgikus magyarázat is jól illeszkedne a 
képbe, a fordítás akár az alexandriai zsidó közösség „oktatási” igényeiből is 
eredhet 9 A nézet előnyére legyen mondva, hogy a fordítás elsődleges oka 
nem tűnik olyan anakronisztikusnak a zsinagóga felolvasási gyakorlatának 
szemszögéből 

A mostani kutatások ismét érdeklődést mutatnak az Ariszteász-
levélben megfogalmazódó nézőpont iránt: nevezetesen, hogy a fordítást 
a ptolemaioszi udvar kezdeményezte  Még mindig nyitott a kérdés, miért 
tekinthetett érdeklődéssel a ptolemaioszi udvar a Pentateuchus görög vál-
tozatára  Bruno Hugo Stricker, Elias Bickerman, Leonard Rost, és 
Dominique Barthelémy szerint azért volt szükség a görög fordításra, mert 
a király szeretett volna egy másolatot azokról a könyvekről, amelyek tartal-
mazták azokat a törvényeket és szokásokat, melyek alapján a zsidó közösség 
Alexandriában élt 10 Hasonlóképpen Joseph Meleze-Modrzejewski is 
úgy véli, hogy a Tóra szövegének elérhetővé tételét a „királyi bírák és tiszt-
viselők” igényelték, hogy hatékonyan alkalmazhassák azt 11 Felvetésében 
egészen odáig megy, hogy a fordítás egyfajta hivatalos törvényerőre emel-
kedett azáltal, hogy bekerült II  Ptolemaiosz Philadelphosz (Kr  e  282–246) 
igazságszolgáltatási rendszerébe 

A kutatók elméletük alátámasztására a perzsa időszak egy konkrét ese-
ményére hivatkoznak, nevezetesen arra, hogy I  Dárius is részt vett az egyip-
tomi törvények kodifikációjában  Kr  e  519 körül Dárius elrendelte Egyiptom 
satrapájának, Aryandésznek, hogy hívjon össze egy bizottságot egyiptomi 
bölcs emberekből (harcosokból, papokból, írnokokból), hogy két, azaz 

8 Paul de Lagarde hipotéziséhez lásd Sidney Jellioce: The Septuagint and Modern Study, op  cit , 
61–63 

9 Sebastian Paul Brock: The Phenomenon of the Septuagint, op  cit , 16; Charles Perrot: La 
lecture de la Bible dans la synagogue, op  cit , 143 

10 Bruno Hugo Stricker: De brief van Aristeas: De hellenistische codificaties der praehelleense godsdi-
ensten, Noord-Hollandsche Uitgeverij Maatschappij, Amsterdam, 1956; Elias Bickerman: The 
Septuagint as a Translation, op  cit , 171–175; Leonhard Rost: Vermutungen über den Anlass zur 
griechischen Übersetzung der Tora,” in Hans Joachim Stoebe (Hrsg ): Wort, Gebot, Glaube: Beiträge 
zur Theologie des Alten Testaments, Walther Eichrodt zum 80. Geburtstag, Zwingli, Zürich, 1970, 39–44; 
Dominique Barthélemy: Pourquoi la Torah a-t-elle été traduite en Grec?, in Matthew Black – 
William Allen Smalley (eds ): On Language, Culture, and Religion: In Honor of Eugene A. Nida, 
Mouton, The Hague, 1974, 23–41 (reprint kiadásban Uő : Études d’histoire du texte de l’Ancien 
Testament, Éditions Universitaires – Vandenhoeck & Ruprecht, Fribourg – Göttingen, 1978, 322–
340) 

11 Joseph Mélèze-Modrzejewski: The Jews of Egypt: From Rameses II to Emperor Hadrian, Princeton 
University Press, Princeton, 1997, 104–111 
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démotikus és arámi nyelven lejegyezzék az egyiptomi törvényeket 12 Ez a 
munka közel 15 évig tartott  Ezek a kutatók felvetik, hogy I  Dárius hasonló 
szerepet töltött be ebben a folyamatban, amilyen szerepe volt a ptolemaioszi 
királynak a Tórát illetően 13

Bár e párhuzam több kérdést is felvet (lásd lentebb), mégis az az álláspont 
vált mostanában uralkodóvá, miszerint a Pentateuchus görög változatának 
elkészítése mögött a ptolemaioszi udvar kezdeményezése lehetett  A kuta-
tók helyesen mutatnak rá arra, hogy jó okkal feltételezhető: a Pentateuchus 
fordítása a Kr  e  3  sz  elejéről tekinthető hivatalos projekt eredményének, 
hiszen magánfordítások nem ismertek a Kr  e  2  sz  előttről 14 Ezért így vagy 
úgy, de a ptolemaioszi udvar részt vett a fordításban  És még valaki más?

Az általánosan képviselt nézet szerint az alexandriai zsidó közösség volt 
az a korabeli csoport, akik vagy akiknek lefordították a Tórát  A legtöbb 
érv azonban azon a feltevésen alapul, amely nem számol azzal a kérdéssel, 
hogy vajon a jeruzsálemi zsidó hatóság részt vett-e ebben valamilyen mó-
don  Meglepő, hogy ezzel a kérdéssel alig foglalkoztak, különösen a zsidó 
Tóra hivatalos fordításának esetében, mert az a legvalószínűbb, hogy a jeru-
zsálemi hatóságok fontos szerepet játszottak e munka elkészítésében 15 Ezt 
figyelembe véve, az Ariszteász-levél megbízható képet ad kifejezetten azál-
tal, hogy a ptolemaioszi udvar kérte a jeruzsálemi főpapot, hogy felügyelje 
a fordítást  Ez több, mint egyértelmű, először is azért, mert Jeruzsálem és 
Júdea a ptolemaioszi birodalom része volt, másrészt pedig a Tóra könyveit 
szintén szakértelemmel kellett olvasni és értelmezni, ahogy Jeruzsálemben, 
különösen a templomi körökben tették 16

12 Lásd Albert Ten Eyck Olmstead: History of the Persian Empire: Achaemenid Period, University of 
Chicago Press, Chicago, 1948, 142 

13 Ráadásul ezzel párhuzamosan Mélèze-Modrzejewski (Jews of Egypt, op  cit , 106) felhívta a figyel-
met az Oxyrhynchus papiruszra (XLVI 3285), mely tartalmazta a helyi, ősi démotikus törvény görög 
fordítását 

14 Lásd Marguerite Harl – Gilles Dorival – Olivier Munnich: La Bible grecque des Septante: 
Du Judaïsme hellénistique au Christianisme ancien, Cerf, Paris, 1987, 78: „Hivatalosnak kell lenni” 
(Dorival)  Lásd még Natalio Fernández Marcos: The Septuagint in Context: Introduction to the 
Greek Version of the Bible, Brill, Leiden, 2000, 63; Gilles Dorival: Introduction, in Cécile Dogniez 
– Marguerite Harl (ed ): La Bible des Septante: Le Pentateuque d’Alexandrie—Texte grec et traduction, 
Cerf, Paris, 2001, 40; Nina L  Collins: The Library in Alexandria and the Bible in Greek, Brill, Leiden, 
2000; Wolfgang Orth: Ptolemaios II und die Septuaginta Übersetzung, in Heinz-Josef Fabry – 
Ulrich Offerhaus (Hrsg ): Im Brennpunkt: Die Septuaginta-Studien zur Entstehung und Bedeutung der 
Griechischen Bibel, Kohlhammer, Stuttgart, 2001, 97–114 

15 Lásd Harald Hegermann: The Diaspora in the Hellenistic Age, in William David Davies – 
Louis Finkelstein (eds ): The Cambridge History of Judaism, vol  2: The Hellenistic Age, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1989, 134 

16 Lásd Emanuel Tov: Approaches Towards Scripture Embraced by the Ancient Greek Translators, 
in Ulrike Mittmann-Richert – Friedrich Avemarie – Gerbern S  Oegema (Hrsg ): Der Mensch vor 
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De akkor mi a helyzet a zsidókkal Alexandriában és Egyiptomban? 
Ebben az időben, a Kr  e  3  sz  első évtizedeiben Alexandriában, valamint 
Egyiptom más településein, a zsidó közösség nagyrészt katonákból, rabszol-
gákból (hadifoglyokból), zsoldosokból és parasztokból állt 17 A zsidó közös-
ség Alexandriában valószínűleg még nem volt olyan nagy méretű és még 
nem volt különálló (félautonóm) közösséggé szervezve, ami inkább csak a 
Kr  e  2  században lehetett 18 Továbbá a Tóra könyveit és a Prófétákat első-
sorban a jeruzsálemi templomban őrizték  Ezeket csak a papok és az írástu-
dók olvashatták és tanulmányozhatták, akik akkoriban Júdea templomál-
lamának tudósai voltak, ahogy a papok is, az egyiptomi templomokban 19

Azonfelül zsinagógák már a Kr  e  3  sz  első felében is léteztek 
Alexandriában 20 Feltételezhetően az „ima” (προσευχή, többes szám: 
προσευχαί), a tanítás és talán a törvénykezés helyei voltak 21 De egyáltalán 
nem biztos, hogy a Tórát ebben az időben nyilvánosan is felolvasták, mint 
azt általában feltételezik 22 Valójában ez a felvetés a Tórával sem lenne össz-
hangban 23 A προσευχή-k tehát nem voltak olyan helyzetek, amelyek meg-
kívánták volna egy görög fordítást  Emellett ne felejtsük el azt sem, hogy 
a lefordított héber könyvek – melyek a zsidó nemzet irodalmi örökségének 
alkotásai – írásba foglalásának gondolata egészen új volt, még sosem kezde-
ményeztek ilyet azelőtt az ókori zsidóságban 24 Szemben azzal az általános 
vélekedéssel, amely későbbi korok gyakorlatán alapulva feltételezte, hogy a 

Gott: Forschungen zum Menschenbild in Bibel, antikem Judentum und Koran: Festschrift für Hermann 
Lichtenberger zum 60. Geburtstag, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 2004, 226 

17 Lásd Victor A  Tcherikover – Alexander Fuks (eds ): Corpus Papyrorum Judaicarum, Vol  1 , Harvard 
University Press, Cambridge, 1957, 19; John M  G  Barclay: Jews in the Mediterranean Diaspora: From 
Alexander to Trajan (323 BCE–117 CE), T  & T  Clark, Edinburgh, 1996, 20–22 

18 Lásd Peter M  Fraser: Ptolemaic Alexandria, Vol  1: Text, Clarendon, Oxford, 1972, 55  A politeuma 
kérdését lásd újabban: Sylvie Honigman: The Septuagint and Homeric Scholarship in Alexandria, op  
cit , 99–100 

19 Lásd például Manethón (Kr  e  280 körül), „Egyiptom szentélyének főpapja és írástudója”  Vö  
Peter M  Fraser: Ptolemaic Alexandria, op  cit , 505–511, 506 

20 Az egyiptomi proszeukhékről szóló legrégebbi (Kr  e  3  sz  második fele), görög dokumentumokat 
lásd William Horbury – David Noy: Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt: With an Index of 
the Jewish Inscriptions of Egypt an Cyrenaica, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 35–37 (22  
számú felirat); 201–203 (117  számú felirat) 

21 Lásd John Gwyn Griffiths: Egypt and the Rise of the Synagogue, JTS 28 (1987) 11–12 
22 Lásd például Donald D  Binder: Into the Temple Courts: The Place of the Synagogues in the Second 

Temple Period, Society of Biblical Literature, Atlanta, 1999, 402 
23 Ahogy a MTörv 31,11 kiköti: a (deuteronomikus) Tórát csak, „azon a helyen”, lehet nyilvánosan 

felolvasni, „amelyet majd az Úr kiválaszt” (Jeruzsálem; vö  Neh 8,1–8)  Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy a Tóra nem játszott semmilyen szerepet, az is lehet, hogy héber szövegét a szakértők megvitat-
ták (vö  Neh 8,14 és 1Makk 3,48) 

24 Az is felmerült továbbá, hogy a Törvény e szakaszait héberül olvasták fel, és szóban görögre 
fordították (lásd Elias Bickerman: The Septuagint as a Translation, op  cit , 172)  Ez a gondolat 
azonban nem járható út akkor, ha a Tórát nem olvasták fel nyilvánosan az egyiptomi zsinagógákban 
(lásd az előző lábjegyzetet) 
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Kr  e  3  sz  első felében készült el a Tóra fordítása, ez távolról sem magától 
értetődő 

Álláspontom szerint tehát az alexandriai zsidó közösség aligha dönt-
hetett vagy vehetett részt abban a vállalkozásban, hogy elkészítsék a 
Pentateuchus görög változatát, hivatalos fordítását  Inkább a „hivatalos” 
csoportok feladata volt ez: egyrészt a ptolemaioszi udvaré, másrészt a jeru-
zsálemi papi hatóságoké  Felmerül tehát a kérdés, melyik csoport kezdemé-
nyezhette a fordítást  Ez természetesen kapcsolódik ahhoz is, hogy egyálta-
lán miért született meg a görög szövegváltozat 

II  A Tóra görög fordításának kiváltó oka: négy feltételezés

Ebben a részben bemutatok a fenti kérdéssel kapcsolatban megfogalmazott 
négy lehetséges választ (hipotézist) 

1. hipotézis: Alexandria jóváhagyásával Jeruzsálem kezdeményezte a fordítást

Észszerűnek tűnik a feltételezés, miszerint a Pentateuchust azért fordították 
le görögre, hogy előmozdítsák a tanításának megfelelő életmódot  Ebben az 
időben Jeruzsálem és Júdea a Ptoleimaioszi Birodalom része volt, és elkép-
zelhető, hogy a jeruzsálemi vezetők érdeklődtek a görög változat iránt  Úgy 
vélték, a görög szöveg ösztönözné a zsidókat, hogy a Tóra szerint éljenek 
Egyiptomban  Ebből a nézőpontból a Tóra fordítása oktatási célt szolgált 
volna, ahhoz a közléshez hasonlóan, amit Ben Szíra unokája, görög nyelvű 
előszavában nagyapjának bölcsességéről ír: a fordítás azok számára készült, 
„akik idegen földön mélyebben meg akarják ismerni a törvényt, és föltették 
magukban, hogy aszerint élnek” (34–35  vers) 25

Ez azt jelentené, hogy a jeruzsálemi vezetők kezdeményezték a fordítást  
Elképzelhető, hogy a ptolemaioszi udvar jóváhagyta a fordítási munkát, mi-
vel ez összhangban volt a zsidók felé tanúsított politikájával, ami megen-
gedte számukra, hogy az ősi törvények szerint éljenek  Sőt, közigazgatási és 
törvénykezési okokból is hasznosnak bizonyulhatott ezeket a törvényeket 
görögre fordítani 

Jóllehet első ránézésre megnyerő a feltételezés, hogy Jeruzsálem kezde-
ményezte a fordítást és Alexandria jóváhagyta azt, ugyanakkor mégsem 
meggyőző  A jeruzsálemi hatóságnak miért állt volna szándékában a Tórát 

25 Lásd Sebastian Paul Brock: The Phenomenon of the Septuagint, op  cit , 16; Charles Perrot: 
La lecture de la Bible dans la synagogue, op  cit , 143  Lásd még Martin Rösel: Übersetzung als 
Vollendung der Auslegung: Studien zur Genesis-Septuaginta, de Gruyter, Berlin, 1994, 258 
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lefordítani ebben az időben az egyiptomiaknak, a diaszpóra másik terüle-
tén, például a Mezopotámiában élő zsidóknak pedig nem? Továbbá a vallá-
sos szakemberek, a papok és a leviták elmélyült ismeretekkel rendelkeztek a 
vallási gyakorlatokban és szokásokban, és könnyen tanítani tudták volna a 
zsidó közösség tagjait Alexandriában  Ezzel kapcsolatban van egy figyelemre 
méltó szakasz a Krónikák könyvében: „Ezek [a hivatalnokok, papok és levi-
ták] tanították is a népet Júdában: velük volt az Úr törvényének könyve, be-
járták Júda valamennyi városát és oktatták a népet” (2Krón 17,9) 26 Azt nem 
tudjuk, hogy a Krónikák szerzője szerint ez a konkrétan Jozafát (Jehosafát) 
kezdeményezéséről szóló szakasz a késő-perzsa kori Júdea gyakorlatait jelö-
li-e (lásd Neh 8,15), vagy csak arról tanúskodik, hogy mit tekintettek ideális 
helyzetnek  Bárhogy is legyen, a szakasz szemszögéből valószínű, hogy a je-
ruzsálemi hatóságok ennek mentén gondolkodhattak tovább  Nevezetesen, 
hogy a papok voltak azok az emberek, akiknek tanítaniuk kellett a Tórát 
a zsidó közösségeknek Jeruzsálemen kívül a Tóra másolata alapján, amely 
számukra elérhető volt, és lehetőségük volt olvasni héber nyelven (egyéni-
leg, tanulmányozás céljából) 27

2. hipotézis: A ptolemaioszi királyi udvar kezdeményezte a fordítást

Érvelhetünk úgy is, hogy nem a jeruzsálemi hatóságok kezdeményezték 
és kérték, hogy a jeruzsálemi főpap gondoskodjon a fordításról, hanem a 
ptolemaioszi udvar  A fordítás feltehetőleg hozzáférést biztosítana az ud-
var számára az alexandriai zsidó lakosság törvényeihez, és megkönnyítené 
a ptolemaioszi joghatóságot felettük  Ez a megoldás nagyon közel áll Elias 
Bickerman és Dominique Barthélemy nézetéhez, akik más szerepet tu-
lajdonítanak a jeruzsálemi hatóságnak  E kutatók szerint a Pentateuchus 
fordítását a helyi törvénykönyvek szélesebb körű politikai fordításának 
részeként kell értelmezni, hasonlóan a perzsa jogi programhoz  Ez a feltéte-
lezés azonban további kérdéseket is felvet  Kétségkívül, a perzsa törvényke-
zés szépen párhuzamba állítható Ezdrás pap küldetésével, de vajon ez meg-
felelő párhuzamot biztosít-e a Ptolemaiosz király által rendelt Tóra görög 

26 Bővebben lásd Gary N  Knoppers: Jehoshaphat’s Judiciary and „the Scroll of Yhwh’s Torah”, JBL 
113 (1994) 59–80, 64 

27 Ha azonban a jeruzsálemi hatóságot nem érdekelte, hogy legyenek szakértőik, akik az egyiptomi 
zsidó kortársaikat tanítják, akkor elképzelhető, hogy az egyiptomi zsidó tudósok biztosították a 
közösségeknek a szükséges információkat a törvényeket és a szokásokat is figyelembe véve; talán 
éppen a Tóra Jeruzsálemből hozott másolatának elérhetősége nélkül, éppúgy, mint Elephantiné ese-
tében is 
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nyelvre történő lefordításához 28 Az egyiptomi törvényekkel és Ezdrás tör-
vényével ellentétben, amelyek egy adott nemzet és ország törvényei voltak, 
az alexandriai és egyiptomi zsidók esetében bevándorlók közösségeivel van 
dolgunk  Ahogy Brock érvel, „az egyiptomi zsidó közösség nem volt elég 
nagy ahhoz, hogy indokoljon egy ilyen hivatalos fordítást ”29

Van még egy ok, ami szerint nem valószínű, hogy a ptolemaioszi udvar 
törvénykezési okok miatt mutatott volna érdeklődést a Tóra görög fordítá-
sa iránt  A Ptolemaioszi Birodalomban engedélyezték a zsidóknak, hogy a 
saját törvényeik és szokásaik szerint éljenek, éppúgy, mint Egyiptomban  
Ahogy Fraser állítja: „Az egyiptomi bírók törvénykezésének alapja, ahogy 
előtte is, továbbra is az ősi egyiptomi törvény volt, melyet a lakosság nagy 
része természetesen elfogadott és követett ”30 E törvénykategóriától eltért 
Ptolemaiosz király törvénye, amely általános rendeletekben és jellegzetes 
témájú törvényekben fejeződött ki 31 Ez mindkét törvénynél magasabb ren-
dű volt, a zsidó és az egyiptomi törvénynél is  Ebből a szemszögből nem 
tűnik valószínűnek, hogy a ptolemaioszi udvar annyira érdeklődött volna a 
zsidó Tóra görög fordítása iránt  Az még kevésbé valószínű, hogy e változat 
a ptolemaioszi törvénykezési rendszer része lett volna, amint azt Méléze-
Modrzejewski állítja 32

3. hipotézis: A jeruzsálemi papok kérelmezték a fordítást tekintélyük növelésére

Az is elképzelhető, hogy a jeruzsálemi papi vezetők érdeklődtek a 
Pentateuchus görög változata iránt az alexandriai ptolemaiosz-uralkodók 
kultúrpolitikája miatt 33 Ezek szerint a fordítás tekintélyi okból készült, 
amely hasonlított olyan görög nyelvű tudósok munkáihoz, mint az egyip-
tomi „szentélyek főpapja és írástudója”, Manethón (Kr  e  280 körül), illetve 
babiloni „kollégája”, Bérósszosz munkája 34 Mindkét tudós pap saját görög 

28 Vö  Richard C  Steiner The mbqr at Qumran, the episkopos in the Athenian Empire, and the 
Meaning of lbqr’ in Ezra 7:14: On the Relation of Ezra’s Mission to the Persian Legal Project, JBL 120 
(2001) 636 

29 Sebastian Paul Brock: The Phenomenon of the Septuagint, op  cit , 13  oldalon a 4  lábjegyzet 
30 Peter M  Fraser: Ptolemaic Alexandria, op  cit , 107 
31 Lásd Peter M  Fraser: Ptolemaic Alexandria, op  cit 
32 E nézet kritikáját lásd még Gilles Dorival: La Bible des Septante, op  cit , 73–75; Natalio 

Fernández Marcos: The Septuagint in Context, op  cit , 63–64; Sylvie Honigman: The Septuagint 
and Homeric Scholarship in Alexandria, op  cit , 108–113 

33 A „kultúrpolitika” alatt a ptolemaioszi patronátust értem, amely nagyban támogatta az irodalom-
tudományt és a tudományt Alexandriában  Ebbe a politikába beletartozik a város két nagy oktatási 
intézménye: a Mouseion, és a Könyvtár 

34 Lásd Elias Bickerman: The Septuagint as a Translation, op  cit , 174–175 
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királyának, II  Ptolemaiosznak és I  Antiokhosznak ajánlotta munkáit  Azt 
azonban semmiképpen sem mondhatjuk, hogy ezek a munkák párhuzamba 
állíthatók a Tóra fordításával  A Pentateuchus könyvei természetükben kü-
lönböznek Manethón és Bérósszosz történetírói munkáitól 35

Az elmúlt években Sylvie Honigman vetette fel, hogy mivel az 
Ariszteász-levél tanúskodik olyan alexandriai tudósok munkáiról (mint pél-
dául Arisztarkhosz), akik Homérosz szövegének kritikai kiadásával foglal-
koztak, a Pentatechus Septuaginta-változatának korai történét is akkor ért-
hetjük meg a leginkább, ha a homéroszi szövegeken végzett kiadói munka 
hátterében szemléljük azt  „Mondanom sem kell”, írja Honigman, „az effé-
le munkára vonatkozó feltevések alapján a LXX-t elsősorban nem gyakorlati 
szükséglet miatt fordították le, hanem a presztízs kedvéért ”36 Honigman 
elmélete szerint Alexandriában a zsidóktól indult ki a kezdeményezés, és 
erre „a királyi propaganda ösztönözte őket, amely támogatta a könyvtárban 
végzett kiadói tevékenységhez kapcsolódó ideológiát” 37 Így lehet, hogy a 
levél szerzője a Kr  e  2  sz  végén zsidó értelmiségi körhöz tartozott, ismerte 
az alexandriai, szövegekre vonatkozó korabeli kutatást, ugyanakkor ez való-
színűleg nem jelentette azt, hogy ugyanez volt a helyzet az alexandriai zsi-
dókkal a Kr  e  3  sz  elején  Sőt, ahogy a fentiekben érveltem, a feltételezés, 
miszerint Alexandriában a zsidók kezdeményezték a Tóra fordítását, egyik-
nél sem magától értetődő  Tagadhatatlan, hogy a kultúrpolitika szerepet ját-
szott, és hogy a fordítás a ptolemaioszi udvar védnöksége alatt jelenhetett 
meg, de a kérdés megmarad: mi lehetetett a fordítási terv sajátos oka?

4. hipotézis: Phaleróni Démétriosz szerepe

Az Ariszteász-levél szerint Phaleróni Démétriosz indítványozta, hogy a Tóra 
görög nyelvű másolata bekerüljön az alexandriai királyi könyvtár gyűjtemé-
nyébe  Nem ez a levél az egyetlen forrás, amely Démétrioszra utal  A nézetet 
megtaláljuk Arisztobolusz, zsidó exegéta és filozófus egyik fennmaradt töre-
dékében is, amelyet a Kr  e  2  sz  első felére datálhatunk: „A Törvény összes 
könyveinek fordítása azonban Philadelphosz király, a te ősöd idejében ké-
szült, aki nagylelkűséget tanúsított, míg Phaleróni Démétriosz irányította a 
vállalkozást ”38 Egyetértek Nina Collins és Wolfgang Orth kutatókkal 

35 Lásd Robert Hanhart: Fragen um die Entstehung der LXX, VT 12 (1962) 155–158 
36 Sylvie Honigman: The Septuagint and Homeric Scholarship in Alexandria, op  cit , 120 
37 Uo , 138 
38 Bővebben lásd Matthew Black – Albert-Marie Denis (eds ): Apocalypsis Henochi Graece: Fragmenta 

Pseudepigraphorum quae supersunt Graeca, Brill, Leiden, 1970, 222 
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abban, hogy a Démétrioszra vonatkozó hagyomány komolyan vehető 39 Azt 
a tényt, hogy Arisztobolusz nyilvánvalóan független az Ariszteász-levéltől, 
növeli e feltevés valószínűségét 

Phaleróni Démétriosz Athén türannosza volt Kr  e  317 és 307 között 40 
Athénból való száműzetése után Egyiptomba menekült és I  Ptolemaiosz 
Szótér (Kr  e  306/304–283/282) idején több ügyben is tanácsot adott az 
uralkodónak, valószínűleg az alexandriai polgári törvénykönyv és a könyv-
tár alapításának ötlete is tőle származott  Az azonban nem meggyőző, 
hogy ő töltötte volna be a „királyi könyvtáros” hivatalát is  Ezt a címet az 
Ariszteász-levél tulajdonította neki 41 Továbbá az is kétséges, hogy vajon II  
Ptolemaiosz Philadelphosz (Kr  e  282–246) alatt is megmaradt-e ebben a 
feladatkörben, ahogy az Ariszteász-levél és Arisztobolusz is feltételezi  Az 
ősi források alapján úgy tűnik, hogy összetűzésbe került II  Ptolemaiosszal, 
aki száműzte őt 42

Démétriosz peripatetikus filozófus volt  Ő volt a legkiemelkedőbb tanít-
ványa Theophrasztosznak, aki Arisztotelész utódja és Nagy Sándor tanítója 
volt  Érdekes módon a peripatetikus filozófusok, ahogy Theophrasztosz és 
Démétriosz is, nagy érdeklődést tanúsítottak a törvények és törvényköny-
vek, a görög és nem-görög népek alkotmányaihoz kapcsolódó dokumen-
tumok összehasonlító tanulmányozása iránt 43 I  Ptolemaiosz is osztozott 
ebben az érdeklődésben  Ezért valószínű, hogy a kor tudósai Ptolemaiosz 
ösztönzésére pártfogásukba vették a Pentateuchus könyveinek fordítását 
is 44

Az Ariszteász-levél szerint Démétriosz javasolta a királynak, hogy a 
Tóra kerüljön be a könyvtár könyveinek gyűjteményébe  Bár az nem való-
színű, hogy Démétriosz volt a „királyi könyvtáros”, amint azt a levél állítja, 
a javaslat, melyet Démétriosz terjesztett elő mégis értelmet nyer, ha a Tórát 
valóban az olvasás és tanulmányozás céljából fordították le  A Muszeionnal 
együtt, a Könyvtárat is azért alapították, hogy elősegítse az alexandriai tu-

39 Lásd Nina L  Collins: The Library in Alexandria and the Bible in Greek, op  cit , 58–114; Wolfgang 
Orth: Ptolemaios II und die Septuaginta Übersetzung, op  cit , 108–110 

40 Lásd Peter M  Fraser: Ptolemaic Alexandria, op  cit , 114, 314–315; Nina L  Collins: The Library in 
Alexandria and the Bible in Greek, op  cit , 88 

41 Peter M  Fraser: Ptolemaic Alexandria, op  cit , 321, 690 
42 Más nézőponthoz lásd Nina L  Collins: The Library in Alexandria and the Bible in Greek, op  cit , 

73–74 
43 Lásd Wolfgang Orth: Ptolemaios II und die Septuaginta Übersetzung, op  cit , 108–110  

Démétrioszhoz lásd még Der Neue Pauly: Enzykopädie der Antikem, Vol  3 , Metzler, Stuttgart, 1996–
2003, 429–430  Munkájának megmaradt töredékét lásd Fritz Wehrli: Die Schule des Aristoteles: 
Texte und Kommentar, vol  4: Demetrios von Phaleron, Schwabe, Basel, 21968) 

44 Lásd Wolfgang Orth: Ptolemaios II und die Septuaginta Übersetzung, op  cit , 110 
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dományos életet  Így természetesen a Tóra görög változatát is elérhetővé tet-
ték a könyvtárban 

Mindez azt jelenti, hogy a Pentateuchus görög változatának elkészí-
tése a ptolemaioszi udvar kezdeményezésére az egyes népek törvényei és 
alkotmánya iránti tudományos érdeklődés miatt készült el  Ez segít meg-
magyarázni azt is, hogy miért összpontosítottak a Tóra fordítására 45

III  Összefoglalás

A Pentateuchus görög fordítását nem vallási és liturgiai (zsinagógai) hasz-
nálatra, nem is a ptolemaioszi közigazgatás javára, és még csak nem is tekin-
télyi okokból készítették  Inkább a korabeli alexandriai kultúrpolitika kere-
tén belül kibontakozó tudományos érdeklődés motiválta  Ezért állt neki a 
ptolemaioszi udvar a fordítás elkészítésének  A jeruzsálemi hatóságok nem 
az egyiptomi zsidóságot, hanem más csoportot vontak bele a munkába, így 
magától értetődik, hogy a fordítók Jeruzsálemből érkeztek  Ezek a fordítók 
olyan körökhöz tartoztak, ahol a Tóra könyveit olvasták és tanulmányozták, 
vagyis papok és írástudók csoportjához  Ezért a Pentateuchus Septuaginta-
változatának sajátos értelmezési elemei tükrözhetik a jeruzsálemi templom 
köreiből származó tóraértelmezést 

Mit jelent ez a tanulmányunk elején feltett kérdésre nézve? A 
Pentateuchus Septuaginta-változatának kihirdetése a ptolemaioszi udvar 
kezdeményezésének volt köszönhető, de nem a Reichsautorisation, vagyis a 
zsidó Tóra jóváhagyott, birodalmi törvénye értelmében  Az udvar Tóra irán-
ti érdeklődését nem az egyiptomi és az alexandriai zsidók felett gyakorolt 
ptolemaioszi joghatóság megkönnyítésének vágya motiválta, ahogy a kuta-
tók korábban érveltek, hanem olyan dokumentumként tekintettek a Tórára, 
amely magába foglalja a Palesztinában élő zsidók törvényeit és alkotmányát, 
amelyet görögül is elérhetővé kellett tenni a könyvtárban, hogy tanulmá-
nyozhassák 

Megjegyzem: a zsidó Tóra iránti ilyen jellegű érdeklődésre más 
bizonyítékunk is létezik  A kor egy görög tudósa, Abderai Hekataiosz (Kr  e  
300 körül) Aegyiptiaca című munkájában hosszú fejezetet szentel a zsidók-
nak és Júdeának, amelyben leginkább a zsidó nép törvényeire és szokása-

45 Az Ariszteász-levél szerint, ahogy Arisztobolusz és Josephus Flavius szerint is, II  Ptolemaiosz volt 
a király a Törvény fordításának idejében  Ahogy fentebb kijelentettük, phaleróni Démétriosz 
I  Ptolemaiosz uralkodása alatt, nem pedig az ő utódja uralkodása idején játszott fontos szerepet  Ez 
az ellentmondás azonban elutasítható, mivel a fordítás, jóllehet I  Ptolemaiosz alatt kezdődött el, 
mégis II  Ptolemaiosz alatt ért véget, s valójában ez lehet az oka annak, hogy a Pentateuchus görög 
fordításához a későbbi király neve kötődik 
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ira összpontosít  Az olvasó értesül arról, hogy „a kiemelkedő bölcsességű 
és bátorságú” Mózes birtokba vette az országot (Júdea földjét) és városokat 
alapított, köztük Jeruzsálemet  Hekataiosz aztán kifejti: „Sőt, felépítette a 
templomot, amit nagy tisztelet övez, megalapozta az istentisztelet és a szer-
tartások formáit, megfogalmazta törvényeiket és felállította politikai intéz-
ményeiket is ”46 Ebben a megnyilatkozásban Mózes törvényei egyértelműen 
kapcsolódnak a zsidó nemzetközösség (politeia) ügyéhez 47

Ha tényleg a nagyfokú tudományos érdeklődés volt az, amely a Kr  e  3  sz  
első felében életre hívta a Tóra görög nyelvű kihirdetését Alexandriában, ak-
kor nem kerülünk közelebb a Tóra perzsa időszakban történt kihirdetésének 
megértéséhez, mivel a törvények és az alkotmányok iránti érdeklődés – 
amely az alexandriai tudósokat foglalkoztatta, ahogy Démétrioszt is – nem 
jellemezte a korszak perzsa kultúráját 48 Ebből viszont nem következik, 
hogy a görög nyelvű Pentateuchus iránti érdeklődés a késő perzsa időszak-
ban semmiféle hatással ne lett volna a Tóra helyzetére  Álláspontom szerint 
fontos lenne megvizsgálni, hogy a görög fordítás tükrözheti-e a jeruzsálemi 
zsidó hatóságok sajátos érdeklődését a közösség ügye iránt, és ha igen, akkor 
mely zsidó közösségre vagy alkotmányra utalhat 49

46 Lásd Menahem Stern (ed ): Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, vol  1: From Herodotus to 
Plutarch, Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, 1974, 28 

47 Lásd még Josephus: Ant  1 10: „Megállapítottam, hogy II  Ptolemaiosz király, aki lelkesen támogatta 
a művelődést és gyűjtötte a könyveket, nagyra becsülte a mi törvényünket és törvényes állami alkot-
mányunkat, és mindenáron szerette volna lefordíttatni görög nyelvre ” (Révay József fordítása)

48 El lehet képzelni, hogy abban a tudományos környezetben, amelyben a görög Pentateuchus szüle-
tett, az egyiptomi tudósokat is érdekelte, ahogy Arisztoboluszt és Philónt 

49 Véleményem szerint – ehhez kapcsolódóan – a Kiv 19,6 (LXX) egy érdekes szakasz  Lásd Arie Van 
Der Kooij: Kingdom of Priests: Comment on Exodus 19:6, in Riemer Roukema et al. (eds ): The 
Interpretation of Exodus: Studies in Honour of Cornelis Houtman, Peeters, Leuven, 2006, 173–175 




