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Jesája új fordításának lektorálása közben vetődött fel lehetőségként, hogy egy 
nehéz szöveghelyhez Jonatán ben Uzziél Targuma adhat támpontot, ahol a fordító 
szokásos eszközei, melyekkel konzultál, kevésnek bizonyulnak. A vizsgált textus, a 
Jesája 64:4 betű szerinti fordításban, tagolás nélkül a következő: „Eléjössz annak 
aki örül és igazságot cselekszik útjaidon emlékeznek rád lám megharagudtál és 

vétkeztünk azokban örökké (ה  ָ֖םָ֖עֹול  ָ֖ם  .”és megszabadultunk (ב 
A 64:4b értelmezése nagy nehézségekbe ütközik, miután a versfél két, dőlt 

betűvel megjelölt szava egymás mellett különös, és látszólag nem kapcsolódik 
közvetlenül a mondathoz. Az újkori kommentátorok Lowth és Delitzsch nyom-
dokain emendatio útján kívánták kiküszöbölni a nehézséget. 

Hogy mikre vagy kikre vonatkozik a ה  ָ֖ם  szó, annak magyarázatát a (báhem) ב 
mondat horizontján túl – úgy tűnik – az értelmezői hagyományban egyedül 
Jonatán ben Uzziél targuma keresi. A Targum Jes 64:4b-re vonatkozó kiegészítése 
egyértelmű bizonyíték arra, hogy szerzője a tágabb kontextusból következteti ki a 
homályos szavak értelmét. Azzal, hogy az értelmezés vonatkoztatási kerete a 
nagyobb szövegegység – a 63:7-től kezdődő retrospektív hálaima –, és nem a 
mondat szintje, ezáltal a Targum megtalálja a hiányzó referenciát a felemlegetett 
régi korokban, és úgy értelmezi, hogy hajdan az ősatyák igazsága által történt meg 
a szabadulás. 

Előadásomban a kérdéses mondat több lehetséges értelmezését összevetem a 
Targum Jonatán szövegével, megvizsgálom, hogy melyik milyen mértékben 
támaszkodik a kontextusra és veszi leginkább figyelembe annak koherenciáját, 

amit az עֹול  ָ֖ם (‘olám) szó ismétlődése is jelez. 
Mi annak az ellentmondásnak a feloldása, hogy amennyiben a fordító kizárólag 

a mondat részeinek fordítását tartja szem előtt, előfordulhat, hogy a textuson 
túlmutató értelmet vetíthet a szövegbe, míg ha a tágabb szövegkörnyezet lebeg 
előtte, a parafrázis pontosan rámutat arra a hiányzó elemre, ami a kohéziót 
biztosítja? 

Bemutatom, milyen érvek szólnak amellett, hogy a Jes 64:4 verset jól adja 
vissza az alábbi megoldás: „Elébe jössz az örvendezőnek, s aki igazságosságot 
cselekszik, és rád emlékezik útjaidon. Íme haragra lobbantál, mert vétkeztünk, 
azok kedvéért mégis örökre megszabadultunk.” 

A lehetséges konklúzió az, hogy a homályos szöveghelyet megvilágíthatja, ha a 
fordító szem előtt tartja Jonatán ben Uzziél targumának értelmezését, de kihagyja 
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a parafrazeáló részt. Ezzel a módszerrel hűséges marad a kontextus egészének 
mondanivalójához, egyúttal megmarad a maszorétikus textus talaján. 
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