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 A targumkutatás központi témájának mindezidáig főként az arámi fordítások 

tartalmi és nyelvi feldolgozását tekintette. Lett légyen szó aggádikus betoldások 

vizsgálatáról a tágabb rabbinikus kontextusban, a fordítók módszertanáról 

(pl. antropomorfizmus kerülése, kettős fordítás, félreértésen alapuló fordítás stb.), 

vagy éppen az adott fordított szöveg(elem) elhelyezéséről az arámi nyelv történe-

tében. Arról még csupán kevés szó esett, hogy a bibliai héber versek szerkezete 

milyen formában kerül át a targumokba. Ez érthető, hiszen a targumok nagy része 

már-már kommentár-jellegűvé változtatja a létrehozott célszöveget. Eddig 

mindössze egy maroknyi kutató foglalkozott a targumi költészet részterülettel, és a 

költőiséget vizsgáló tanulmány még nem született sem pl. kifejezetten Deut 33 

(TgOnqelos), Bír 5 vagy Zsolt 68 terén. Előadásomban e három archaikus héber 

költemény egy-egy targumi fordítását mutatom be, néhány alapvető targumi vers-

fordítási eljárást hozva példának. Azért választottam három különböző Targumhoz 

tartozó verset, hogy igazoljam, nem csak pl. Targum Onqelos sajátja a verselésre 

való odafigyelés. Igazolni kívánom, hogy a targumi vers létező konstrukció, jól-

lehet ezek a Héber Biblia költeményeinél megszokottaktól valamelyest eltérnek. 

Deut 33-ban megjelenik a parallelizmus, a khiazmus és a rím, az alliteráció, az 

ismétlés, illetve plusz verssor iktatódhat be egy pasuqba. A szakirodalommal 

egyetértésben elfogadom, hogy a liturgiai előadás miatt feltehetően ez a szöveg is 

ritmikus, ám vitatom, hogy mindig egy hangsúlyos szó az onqelosi targumi 

költészet alapegysége, ugyanis időnként egy szószerkezet is funkcionálhat így. Azt 

is megállapítom, hogy bizonyos szintagmák az arámiban prózai elemek, amik 

ugyan értelmileg a költeményhez tartoznak, de nem illenek szervesen a 

versszerkezetbe; ehhez hasonlíthatók az elliptikus sorpárok is. Ezen kívül alapvető 

megállapítás, hogy a targum törekszik a héber szórendet tartani. 

A Bír 5 és a Zsolt 68 jóval több betoldást tartalmaz, mint Deut 33, ezért ezek a 

szövegek első ránézésre nem költőiek, ám mindkettőnél megfigyelhető, hogy a 

héber szöveg minden eleme leképeződött a fordításban, a szórend figyelembe-

vételével, a hosszabb betoldások ellenére is. A betoldások mennyisége az egyes 

szövegekben pasuqról pasuqra változik, és maguk a fejezetek sem egy téma köré 

épülnek. Mivel sem a Bír 5, sem a Zsolt 68 nem kapott olyan liturgikus szerepet a 

későókorban, mint maga a Tóra, ezért nem volt a targumisták végcélja egy ritmikus 

szöveg létrehozása. Viszont pasuqonként egy-egy újabb versszak olvasható, amely 

vagy verssorokra osztható, vagy – bár prózai jellegű – verstani sajátságokat mutat. 

Utóbbi esetben verses prózává alakulnak a héber versszakok. 


