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„Nincs több információnk a Septuaginta fordítóiról, mint ami az Aristeas-levél 

legendaszerű beszámolójában olvasható” – fogalmazta meg számos kutató véle-

ményét Dirk Büchner, a kanadai Trinity Western University professzora.1 Ami a 

Septuaginta második könyvét, az Exodust illeti: szövegének, szóhasználatának és 

fordítástechnikájának alapos vizsgálata alátámasztja-e azt vélekedést, hogy fordítója 

nem csupán névtelenségbe, de teljes ismeretlenségbe burkolózik? Vagy pedig levon-

ható-e legalább néhány óvatos feltételezés személyét illetően?  

A Septuaginta-kutatás napjainkban reneszánszát éli. Egyes könyveket illetően 

lassan tengernyivé nő a szakirodalom,2 ami pedig az Exodus könyvét illeti, már bő 

negyedszázada megszületett Wevers alapos kommentárja.3 Azóta számos részlet-

kérdés került boncasztalra, így például a fordítás teológiai vonatkozásai (Létezik-e 

Septuaginta-teológia? Vagy lehet-e legalább könyvenként beszélni sajátos teológiá-

ról?), fordítástechnikai kérdések (nyelvtani elemzések, pl. szórend vagy az 

infinitivus absolutusos szerkezetek megfeleltetése; illetve az ún. harmonizáció 

kérdése) is. Ezen eredmények, valamint további elemzések alapján érdekes követ-

keztetések vonhatók le.  

Saját vizsgálatom során a szöveget három nagyobb egységre tagoltam: a törté-

neti, elbeszélő részeket, a törvényeket és a Szent Sátor leírásával foglalkozó 

szakaszokat külön-külön elemeztem. Érdekes módon a háromféle típusú szöveg 

nyelvezete jól érzékelhetően elkülönül egymástól mind a héber szöveghez való 

hűség, mind a görög nyelv stílusa és szókincse szempontjából. Véleményem szerint 

ez alapján némi fény derül a könyv görögre ültetőjének érdeklődését, kompetenciáját 

illetően – illetve az is kiderül, mi az, ami többé-kevésbé hidegen hagyta őt. A fordítás 

létrejöttét övező homályban egy hús-vér ember árnya rajzolódik ki. 
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