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Mint  ahogyan  tanulmányom  címéből  is  látható,  a  rendelkezésemre 
álló  időben  arra  a  fontos  tényre  szeretném  felhívni  hallgatóim 
figyelmét, hogy miért fontos ma egy teológus számára az, hogy ókori 
nyelveket  tanuljon,  ill. miért  létkérdés  számára  az,  hogy  a  szentírási 
szövegeket eredeti nyelven olvassa, vizsgálja. 

Természetesen  nem  tudok  nyelvtanári  bőrömből  kibújni,  így 
konkrét szöveghelyek, és nyelvi példák során át  fogom bemutatni, a 
nyelvszakokon  végzettek  széles  körben  elterjedt  megállapítását, 
miszerint  minden  szövegfordítás  csupán  fordítás,  és  a  legnagyobb 
erőfeszítések ellenére sem képes teljesen visszaadni az eredeti szöveg 
akár tartalmi, akár érzelmi, hangulati mondanivalóját. 

A  szentírási  szövegek  esetében,  a  teológusi  hivatás  gyakorlata 
során  ez  a  probléma  még  súlyozottabban  merül  fel.  A  hívők,  a 
hallgatóság  számára  ugyanis  egészen  pontos  szövegértésre  kell 
építeni  a  prédikációt,  biblia‐  avagy  hittanórát,  és  ehhez  bizony  a 
teológusnak  „szembesülnie”  kell  az  eredeti  nyelvű  szöveggel. 
Természetesen  nem  arról  van  szó,  hogy  filológiai  fejtegetésekkel 
terheljük  hallgatóinkat,  de  mindenképpen  érdemes  szükség  esetén 
felhívni  a  figyelmet  arra,  ha  a  hagyományos  nemzeti  nyelvű 
fordítások esetleg nem egészen hűen adják vissza az eredeti szentírási 
szöveg  értelmét.  Én  magam  is  több  esetben  voltam  fültanúja 
szentbeszéd hallgatása közben,  az  ilyen  jellegű utalásoknak, melyek 
mindenképpen  közelebb  vittek  a  szöveg,  és  a  prédikáció  jobb 
megértéséhez. Az eredeti szöveg, és a —  jelen esetünkben — magyar 
nyelvű  fordítás  között  fennálló  tartalmi  különbségek  igen  gyakran 
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vezethetnek  interpretációs nehézségekhez;  sőt akár érinthetik a dog‐
matika területét is! 

Tanulmányom e rövid bevezető után három fő részből fog állni. 
Először a bibliai nyelvek — ezek közül  is a bibliai héber nyelv — 

tanulásának  rövid  történetéről,  ennek a vallásos zsidó közösségeken 
belüli  szociológiai hátteréről,  és hitéleti hatásáról  fogok néhány  szót 
ejteni. 

Írásom  második  részében  olyan  nyelvi  példákat  fogok  konkrét 
szentírási  helyek  segítségével  ismertetni, melyekben  jól  tetten  érhe‐
tőek a bibliai héber és a magyar nyelv eltérő jellegéből adódó fordítási 
különbségek. 

Munkám utolsó részében rövid megoldási  lehetőségeket próbálok 
felvázolni az eredeti szöveg minél hívebb tolmácsolásához, és az ókori 
nyelvek  tanulásának  fontosságát  szeretném  még  egyszer  kihang‐
súlyozni. 

 

A  bibliai  héber  nyelv  tanulása,  és  általában  véve  a  tanulás  a  zsi‐
dóságon belül mindig is központi szerepet játszott. Elmondható az is, 
hogy  a  zsidó  közösségekben  talán  hangsúlyosabb  volt  a  tanultság 
kérdése, mint más társadalmi csoportoknál. Az, hogy ki mennyire volt 
művelt  és  tanult,  a  csoporton  belüli  helyét  egyértelműen meghatá‐
rozta.  Mindez  nem  állt  összefüggésben  az  illető  anyagi,  vagyoni 
helyzetével  (ahogyan  ma  sem…),  ellenben  szellemi  vagy  éppen 
spirituális  tekintélyét  alapvetően  determinálta.  A  tanulásnak,  az 
evilági boldoguláson kívül, azon messze  túlmutató hatásai  is voltak. 
Az egyén eljövendő világban elfoglalt helye, a zsidó törvény, a halacha 
betartásán múlt,  így  annak  szüntelen,  és  beható  tanulmányozása — 
ahogyan  ez  a  sema‘‐ban,  vagy  akár  az  első  zsoltár  2.  versében  is 
olvasható1 — létkérdés volt minden vallásos zsidó számára.2

Speciálisan  a  bibliai  héber  nyelv  tanítása  is  nagy  változásokon 
ment keresztül. A héderekben a héber nyelvet évszázadokon keresztül 
a  bibliai  szövegek  és  imák  segítségével  tanították.  Rendszerezett 
nyelvtan tanítás — a korabeli pl. latin nyelv oktatásával ellentétben — 
nem  volt. A  nyelvoktatás  az  anyanyelv  elsajátításához  hasonló mó‐
don, elsődlegesen a  természetes befogadásra épült. A bibliai nyelvet 

 
 .ובתורתו יהגה יומם ולילה 1
2 Munkámnál a héber szövegek alapjául a Biblia Hebraica Stuttgartensia —  továb‐

biakban BHS — R. Kittel  féle kritikai  szövegkiadása  szolgál.  (Biblia Hebraica Stuttgar‐
tensia,  Stuttgart: Deutsche  Bibelgesellschaft  1967‐77). A magyar  fordításoknál  a  Szent 
Jeromos Társaság által kiadott Bibliát  (Ó‐  és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, 
Budapest: Szent Jeromos Bibliatársulat 1997) használtam. 



ÓKORI NYELVEK  5

élő  nyelvnek  tekintették  tanárok  és  diákok  egyaránt.3  Az  alapvető 
módszertani változások  a  zsidó  felvilágosodás,  a  „haszkala”  idősza‐
kára (XVIII. sz. második fele) tehetők. A nyelvtanításban a felvilágoso‐
dás  a  rendszerezett,  alapvetően  nyelvtan  tanításra  épülő,  nyelv‐
könyvek  és  táblázatok,  példamondatok,  és  fordítandó  szövegek 
segítségével  történő  oktatást  hozta  magával.  Ez  az  előző  korok 
módszeréhez képest a „mesterséges” nyelvtanulási út volt, hiszen az 
ilyen módszerek már  nem  tették  lehetővé mindenki  számára  a  ta‐
nulást; egyfajta szelektáló tényezőként léptek fel. 

A tudatos nyelvtanulás a Szentírás tanulmányozásánál forradalmi 
hatásokkal bírt. Az eddigi közvetítők, akik a  tanulók számára érthe‐
tővé  tették a bibliai verseket háttérbe  szorultak, hiszen most már az 
egyén  is  képes  volt,  sok‐sok  tanulás  után  egyedül  is  megérteni,  a 
merészebbek akár értelmezni is az olvasott szövegeket. Természetesen 
a  szövegértelmezés  elsődleges  és  széles  körben  elfogadott  feladata, 
továbbra is a „hivatásos” írásmagyarázók hatásköre volt, de „hétköz‐
napi”, „házi olvasásra”  többeknek nyílt módja, mint azelőtt. Ezek az 
ismeretek új nézőpontot nyitottak a nyelvet tanulók számára a Biblia 
megismerésében,  és  egyfajta  távolodást  eredményeztek  a  rabbinikus 
zsidóságtól.4 Nem csoda, ha a XIX. sz. első  felére megerősödött az a 
nézet,  miszerint  a  héber  nyelv  tanítása  központi  kérdés  az  ifjúság 
nevelésében. A szent nyelv oktatása nem csupán módszertani kérdés, 
hanem egyenesen világnézetet tükröz. A bibliai héber nyelv tanulása 
önálló Biblia‐tanulmányozáshoz és ezen keresztül önálló Biblia‐értel‐
mezéshez  vezet.5 Mindebből  az  is  következik,  hogy  a  hagyományos 
értelmezések veszélybe kerülnek, és egy új világszemlélet felé vezető 
kapu  tárul  fel,  annak  összes  látható,  és  beláthatatlan  következ‐
ményével. 

A  felvázolt  jelenségek nem csupán a zsidóság körében  játszódtak 
le,  hanem  hasonló  folyamatokat  figyelhetünk meg más  felekezetek 
oktatási  módszereinek  tanulmányozása  során.  Az  egyéni  Biblia‐
olvasás  története  a  nemzeti  nyelvű  bibliafordítások  megjelenésével 
kezdődött  el.  A  bibliai  nyelvek  tanulása  keresztény  és  keresztyén 
felekezeteknél nem volt olyan központi kérdés, mint a zsidóságnál — 
teljesen érthető módon — hiszen ott a liturgia szempontjából a héber 
nyelv  ismerete és aktív használata elengedhetetlen volt. A  tanulás és 
ezáltal közvetve a nyelvtanulás általánossá,  s  főleg a későbbi korok‐
ban, kötelezővé válása azonban  széles  rétegeket  indított el az önálló 
Biblia‐olvasás és tanulmányozás rögös útján. 

 
3 Bányai Viktória, Zsidó  oktatásügy Magyarországon, 1780‐1850, Budapest: Gondolat 

2005, 204. 
4 U.o. 
5 I.m., 205. 
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Nézzünk néhány konkrét nyelvi példát arra, hogy mennyivel  többet 
érthet  az  olvasó  a  szentírási  szövegből  akkor,  ha  eredeti  nyelven 
olvassa azt! 

A példákat érdemes további alcsoportokra osztani. 
1. Az  első  csoportba  tartozik  a  nyelvtani  szerkezetekkel megje‐

lenített  tartalmi  hangsúly,  nyomatékosítás,  kiemelés,  plusz  érzelmi  töltet 
érzékeltetése.  Ennek  az  alábbiak  a  legjellegzetesebb  előfordulási 
formái: 
—  a figura etimologica 
—  az infinitivusok 
—  a nún energicum  
—  a szójátékok  
—  a duális formák 
—  a הנה formula 
—  a tiltó formulák két fajtája az לא és a אל 
—  a wáw  consecutivumos  perfectum  alakok;  a  speciális  „prófétai” 

perfectumok. 
2. A második  csoportba  tartozik  a  héber  gyökök  által  kifejezett 

tartalmi, hangulati, gyakran értelmezési többlet. Ennek lehetséges megje‐
lenési formái: 
—  a beszélő nevek 
—  egyes kifejezések és gyökeik speciális kapcsolata 
—  az  azonos  gyökökből  képzett,  különböző  igetörzsekben  használt 

alakok 
 
Térjünk  rá,  az  első  csoport  tárgyalására!  A  héber  nyelv  elsődleges 
sajátosságai közé  tartozik az a  tény, hogy  rendkívül kevés határozó‐
szóval  és  jelzővel  rendelkezik.  Elsősorban  igékkel,  és  főnevekkel 
próbálja  meg  azt  a  széles  tartalmi  skálát  „lefedni”,  amit  az  egyéb 
nyelvek  jelzős  szerkezetekkel,  és  a  fent  említett  határozószavakkal 
oldanak meg.  Példaként  gondoljunk  a  jól  ismert  satus  constructusra, 
amely  a  szorosan  vett  birtokos  szókapcsolaton  messze  túlmenően, 
jelzős szerkezetként is gyakran előfordul. Pl.:  קדש-הר = szentség hegye = 
szent hegy. 

A  határozószavak  csekély  számát  pótlandó,  számtalan  nyelvtani 
szerkezettel  szolgál  a  héber  nyelv.  Itt  elsősorban  igékkel  kifejezhető 
nyomatékosításra, hangsúlyozásra, kiemelésre gondolhatunk. A figura 
etimologica a héberben két alapvető jelenség kifejezésére használható: a 
kiemelés, és a folyamatosság érzékeltetésére. 

Ráadásul az esetek nagy százalékában ennek a szerkezetnek a  jel‐
lemzője az  is, hogy azonos gyökökből képezi az  igei  szókapcsolatot. 
Ha az ige status absolutus alakja áll elöl, és utána következik a ragozott 
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igealak,  akkor  kiemelést,  nyomatékosítást,  megerősítést  jelent.  Lás‐
sunk példákat a jelenségre! Pl.: Gen 2,17: מות תמות; Gen 18,10: שוב אשוב. 
A  régi  magyar  fordításokban  megjelenő  „halálnak  halálával  fogsz 
meghalni”  formula,  pontosan  ezt  a  héber  nyelvi  jelenséget  próbálja 
tükörfordításban visszaadni. Érdekes a bibliai nyelv magyar nyelvre 
gyakorolt hatása, melynek során ez a hebraizmus belekerült a magyar 
népmesék  szóhasználatába  is.  A mai  nyelvhasználat már  vagy  kö‐
rülírással  adja  vissza  a  figura  etimologicát:  „…mert  azon  a  napon, 
amelyen eszel  róla, meg kell halnod”, vagy egyszerűen nem  fordítja 
le: „…egy esztendő múlva ilyen időtájban visszatérek hozzád…” 

Abban  az  esetben,  ha  a  ragozott  igealak  áll  elöl,  és  csak  utána 
következik a status absolutus alak, a folyamatosság , az egyidejűség, a 
hosszan  tartó cselekvés kifejezése a cél. Pl.: 2Sám 18,25:   וילך הלוך וקרב 
vagyis: folyamatosan közeledett. „…mind közelebb jutott…” 

Nyomatékosításra  a héber nyelv  számtalan  eszközt  ismer. A nún 
energicum gyakran használható  többlethangsúly biztosítására. Pl.: Ex 
 hadd magasztaljam!”  A magyar „hadd” szócska hűen…„ וארממנהו :15,2
tükrözi a héber nún energicum jelentését. 

Tartalmi  kiemelésre  az  infinitivusok mindkét  alakja  is  alkalmas. 
Pl.: Num 11,15: חרוג נא חרגני „..akkor kérlek, ölj meg engem…” = azonnal 
ölj meg engem. 

Az infinitivusok a nyomatékosításon kívül akár felszólító értelem‐
ben, akár — a prepozícióval ellátott inf. cstr. esetében — időhatározói 
értelemben  is  állhatnak  a  szövegben. Az  előbbire  példa  az  Ex  20,8 
szövege: זכור את יום השבת „Emlékezzél meg arról, hogy a szombat napját 
szenteld  meg!”  Az  utóbbi  jelentésre  pedig  álljon  itt  a  Gen  12,14: 
 ויהי כבוא אברם מצרימה „…amikor  Ábrám  bement  Egyiptomba…”  Jelen 
esetünkben egy egyszerű időhatározó szó bevonásával visszaadható a 
héber szerkezet jelentése. 
 
Tovább  haladva,  térjünk  át  a  szójátékok  gazdag  világának  bemuta‐
tására,  melyek  elsősorban  a  szöveg  hangulati,  érzelmi  szintjének 
tolmácsolásában  játszanak  fontos  szerepet.  A  héber  nyelv  minden 
szófajt  3  gyökmássalhangzóból  képez.  Így  aztán  nem  esik  nehezére 
spontán szójátékok alkotása, hiszen könnyedén alakítható ki ebből a 3 
gyökmássalhangzóból  ige,  főnév melléknév  egyaránt.  Ezékiel  köny‐
vének 7. fejezete több szójáték példájaként állhat itt. Elsőként nézzük 
meg  az  Ez  7,6‐t.   קץ בא בא הקץ הקיץ אליך „Jön  a  vég,  jön  a  vég!  Rád 
virradt…” A héber קצץ és קיץ gyökök  játékáról van  itt szó, a két gyök 
hasonló mássalhangzóinak összecsengéséről, amelyet a magyar fordí‐
tásban nem lehet visszaadni. 

A 11.versben a המה gyökből képzett המון és המה szavak, illetve a המה 
személyes névmás prepozícionált alakjaival játszik hatásosan a szerző: 
 מהמהם ולא מהמונם ולא מהם-לא  „…nem marad belőlük semmi, sem gazdagsá‐
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gukból,  sem  tömegükből…”  A  magyar  fordításban  ez  is  visszaadha‐
tatlan. Érdekes hangulati többlettel bír azonban ez a kis verstöredék, 
hiszen jóllehet a szerző komoly témáról, Izrael bálványimádásáról, és 
az  ezt  követő  büntetésről  szól, mégis  „belecsempészik”  a  szövegbe 
egy piciny nyelvi játékot. 

Az 1Sám 4,5 versében a רוע gyökből építkezik a szerző  szójátéka: 
גדולה תרועה ישראל-כל  egész…„ וערי  Izrael  olyan  nagy  ujjongásban  tört 

ki…” 
Szintén  Sámuel  könyvében  (1Sám  1,20)  találhatunk  egy  nagyon 

érdekes  szójátékot,  amely  az  eddigi  példákon  túl, még  egy  érdekes 
feltételezésre adott okot a bibliakutatók számára. A gyermek Sámuel, 
akit anyja az Úrtól kért és kapott, a Sámuel nevet kapja, „…és elne‐
vezte Sámuelnek, mert ezt mondta: Az Úrtól kértem őt.” A két szó — 
a Sámuel név gyöke (jelentése egyébként = Isten neve), és a kérni ige 
gyöke —  a  héber  eredetiben  jól  láthatóan  különböznek  egymástól. 

שמו שמואל כי מיהוה שאלתיו-קרא אתות   ( שאל, שם ) A bibliakutatók véleménye 
az, hogy  lehet, hogy  itt  inkább  egy Saul hagyományról,  és nem  egy 
szorosan véve Sámuelről szóló szöveganyagról van szó, amelyet csak 
később  „adaptáltak”  Sámuel  személyére.  A  csodajelekkel  kísért 
születéstörténet  általában  minden  fontos  bibliai  személy  esetében 
említésre  kerül.  Az  eredeti  szöveg  vizsgálata  során  tehát  ehhez 
hasonló  szövegtörténeti  érdekességekre  is  bukkanhat  a  figyelmes 
olvasó, amiket azután érdemes lehet megosztani hallgatóságával is. 

Újabb  többletjelentéssel  szolgálhatnak  az  ún.  duális  alakok  is. 
Álljon itt két példa: מצרים és שמים szavak. Egyiptom esetében egyértel‐
műen  jelzi  a  héber  duális,  azaz  kettősszám  azt,  hogy  az  ország  két 
részből, Alsó‐ és Felső‐ Egyiptomból áll. A magyar fordításban mind‐
ez nem látható. 

Az ég/ menny esete már egy kicsit bonyolultabb. Egyrészről érde‐
mes megfigyelni, hogy állandó többes számban áll (= mennyek), más‐
részről a zsidó hagyomány szolgál magyarázatokkal arról, hogy az ég 
miért éppen kettősszámban fordul elő. A Talmudban olvasható, hogy 
a  kettős  szám  indoka  a  Gen  1,7‐ben  olvasható  teremtéstörténetben 
keresendő. „Meg is alkotta Isten a boltozatot, s elválasztotta azokat a 
vizeket, amelyek a boltozat alatt voltak, azoktól, amelyek a boltozat 
felett voltak.” A két égboltozat tehát máris indokolttá teheti a kettős‐
szám használatát. Ez persze nem a szó tudományos etimológiája. 

Érdekes stíluseszköz a héberben a הנה formula. A magyar  fordítá‐
sok általában az „íme”  fordulattal adják vissza, bár sok esetben akár 
lefordítatlanul  is  hagyható, mert  a mi  nyelvünk  nem  igényli  a  sok 
„íme”  kifejezést. A  héberben  sem  a  formula  szóbeli  jelentése  a  leg‐
fontosabb, hanem az a nyelvi helyzet, amelyben a szerzők használják. 
A הנה nem elsősorban mutató névmási funkciót tölt be, hanem sokkal 
inkább jelzi valaminek vagy valakinek a jelenlétét, vagy egy cselekvés, 
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avagy történés azonnali bekövetkeztét. Gyakran használják egy történés 
körülményeinek  bevezető  formulájaként.  Példák  sorával  igazolható 
mindez: Gen 22,1: הנני = „Íme itt vagyok!” Gen 22,7: הנה האש והעצים „Íme 
itt a tűz meg a fa…” Num 25,12:  בריתי שלום-ו אתהנני נתן ל  „…Íme szövet‐
ségem békéjét adom neki.” 

A héber nyelvben a tiltást kétféle tiltószócskával lehet kifejezni. Az 
egyik  a  hagyományos  és  jól  ismert  tagadószó  a   .אל Jelentése  tehát 
„nem”, ill. „ne!”. A másik partikula csak a tiltások esetén használható, 
jelentése a magyarban a „ne!” kifejezéssel adható vissza. A két  tiltás 
azonban nagyon erős  tartalmi, és hangsúlybéli különbséget  jelöl. Az 
első  tiltószócska  az  egyszeri,  a  jelenben  zajló  eseményre utaló  til‐tá‐
sokra  vonatkozik.  Pl.:  Józs  1,9:  תחת-תערץ ואל-אל   „…ne  rettegj  és  ne 
félj!…”  A  második  partikula  a   לא sokkal  erősebb,  nyomatékosabb, 
örökérvényű tiltást  jelöl. Pl.: Józs 1,8: לא ימוש ספר התורה הזה „Ne hiányoz‐
zék ennek a törvénynek a könyve az ajkadról!...” = soha ne mozduljon 
el/ne távozzék el ajkadról… A magyar fordítás vagy nem érzékelteti a 
fordításban  a  különbséget,  vagy  körülírással  próbálja  érzékeltetni, 
hogy az utóbbi esetben nem egyszerű, hanem örökérvényű, és komoly 
következményekkel  járó  tiltásról van szó. Mindezek után sejthető, és 
könnyen kitalálható, hogy  a  10 parancsolat  tiltásai, mely  tiltó‐szócs‐
kával szerepelnek a bibliai szövegben. Lásd Ex 20,13‐17! 

Az első  csoport utolsó  tagjaként, a nyelvtani szerkezetek  sorában 
álljon itt az egyik legérdekesebb héber nyelvi jelenség, a wáw consecu‐
tivummmal ellátott ragozott igék csoportja. Ezen belül is számunkra a 
wáw consecutivumos perfectum alakok fordítása és értelmezése lehet ta‐
nulságos.  A  wáw  consecutivumos  perfectum  alakokat,  a  nyelvtan 
órán unos‐untalan ismételt szabályoknak megfelelően, az esetek több‐
ségében „jövő idejű” magyar igével fordítjuk le. Az „igeidő” kifejezés‐
nél mindig meg kell említenem, hogy a bibliai héber nyelvben a szó 
klasszikus  értelmében  vett  igeidőkről  nem  beszélhetünk;  a  héber  ige‐
szemlélet  nem  idő,  hanem  cselekmény  orientált.  Ebben  talán  az  angol 
nyelv igeszemléleti rendszeréhez áll közelebb, ahol szintén a legfonto‐
sabb az, hogy a cselekvés vagy történés lezárt, kerek, egész, befejezett‐
e; a  jelenre bír‐e bármilyen kihatással, és  ismerjük‐e a cselekvés vagy 
történés minden mozzanatát, a kezdetétől a végéig, avagy nem. Ennek 
ismeretében a héber perfectum egy kerek, egész, lezárt, minden moz‐
zanatában  ismert  cselekvést,  vagy  történést  jelöl. Ha  ez  az  igealak 
wáw  consecutivummal áll egy  szövegben, valóban — a magyar  for‐
dításban nem tehetünk egyebet — jövő idővel adhatjuk vissza. Ám az 
eredeti  szöveget  szemlélő  számára  többet  is mondhat  ez  az  igealak. 
Nem  minden  esetben,  de  a  szövegkörnyezetből  egyértelműen 
eldönthetően, a perfectum alak szerepeltetése jelentéstöbblettel bír; azt 
szeretné  a  figyelmes  olvasóval  érzékeltetni, hogy  az  adott  cselekvés 
vagy  történés,  noha  még  nem  következett  be —  ez  az  ún.  „jövő‐
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idejűség” a wáw consecutivumos perfectum esetében — de már most 
pontosan tudható róla, hogy biztosan be fog következni; mintegy kész 
tényként,  lezárt  egységként  szemlélhetjük  azt.  Elsősorban  Isten 
szavainak közvetlen idézése során, ill. prófétai szövegekben találkoz‐
hatunk a legtöbbször ezzel a jelentéstöbblettel. 

Prófétai  küldetéseknél,  ígéretes,  avagy  fenyegető  próféciáknál 
gyakran használják a szerzők ezt a formát. Sokan szokták ezt a speci‐
ális  wáw  consecutivumos  perfectum  alakot  prófétai  perfectumnak 
nevezni. Lássunk közelebbről néhány példát! Jer 1,17: וקמת ודברת אליהם 
„… kelj  föl, és mondd el nekik mindazt…” Ebben a küldetésre, pró‐
fétai feladatra való felhívásban jól látható isten határozott felszólítása, 
mely ellen a prófétának, és általában a megszólított személynek, nem 
lehet ellenvetése. Isten ezt az utasítást adta, ezt kell megcselekedni, és 
ez így is fog történni. A Jer 30,3. verse a jövőbeni ígéretre szép példa:  

הארץ-אל והשבתים...עמי שבות-את ושבתי  „…amikor jóra fordítom népemnek… 
sorsát… és visszahozom őket arra a  földre…”  Isten  ígérete választott 
népe  számára  biztos,  és megingathatatlan, még  akkor  is, ha még nem 
következett be;  sőt  egyáltalán nem  tudjuk, hogy pontosan mikor  fog 
bekövetkezni.  Egyetlen  tény  tudható,  hogy meg  fog  történni, mert 
Isten mondta, és mert… perfectum alakokban fogalmaz a szerző. 

Még  egy példát nézzünk meg  a wáw  consecutivumos perfectum 
alakokkal  kapcsolatban,  ahol  szintén  bizonyosan  —  legalábbis  az 
elbeszélő  szemszögéből, amennyire egy emberi elhatározás bizonyos 
lehet —  bekövetkező  események  állnak  wáw  consecutivumos  per‐
fectum alakban. Bír 6,18:  הנחתי לפניךמנחתי ו-והצאתי את  „… s ki nem hozom 
áldozatomat,  és  fel  nem  ajánlom  neked…”  =  és  kihozom  ajándék 
áldozatomat, és  lehelyezem eléd.  Itt Gedeon az, aki az  isteni küldött 
láttán megfogadja, hogy áldozati ajándékot hoz neki; előbb azonban 
megfelelő  módon  el  kell  készítenie  azt.  Fogadása,  és  elhatározása 
azonban — emberi kategóriákkal mérve is — biztos. A wáw consecu‐
tivumos perfectum alakokat  tehát érdemes  figyelmesen kezelni, és a 
magyar nyelvű  fordításban ahol csak  lehet, akár körülírással,  fontos 
volna érzékeltetni azt a finom tartalmi, és hangulati többletet, amit ez 
a speciális igealak magában hordoz. 
 
Most térjünk át a második csoportot alkotó témára, a héber gyökök, és 
speciális jelentéseik kérdéskörére. 

A  gyökök  jelentésének  talán  legszembeszökőbb  példái,  az  ún. 
beszélő  nevek,  melyek  a  Bibliában  igen  gyakran  fordulnak  elő.  Rút 
könyvében minden  szereplő  neve,  viselőjének  valamilyen  tulajdon‐
ságáról árulkodik. Lehet ez belső, avagy külső tulajdonság. Vizsgáljuk 
meg  először  a  „mellékszereplők”  neveit!  A  Rút  1,2‐ben  szereplő 
családfő és fiainak nevei sokat elárulnak nem csupán tulajdonosaikról, 
hanem a könyv szerzőjének az egyes szereplőkről alkotott véleményé‐
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ről is. Az apa neve אלימלך = az Isten király. Tiszteletreméltó családfőről 
van  szó.  Két  fiának  neve  már  előre  magában  hordozza  későbbi 
sorsukat,  amely  egyaránt  fakadhat  atyjuk  döntéséből  —  miszerint 
megélhetési okok miatt  elhagyta  az  ősi  földet — de  lehet  a  történet 
későbbi alakulása szempontjából „szükséges”, sajnálatos esemény  is; 
hiszen Noomi,  férje  és  fiai halála után határozza  el magát  a vissza‐
térésre. Az  egyik  fiú neve   מחלון =  levezethető  a  betegnek/gyengének 
lenni   vagy חלה a   חלל I. keresztülszúr  gyökből  egyaránt. A másik  fiú 
neve   כליון a   כלה teljesnek  lenni,  de  befejezni,  bevégezni,  elenyészni 
gyökből származik. A halál, az enyészet mindkét  fiú nevében benne 
rejtőzik. 

Szintén beszédes  a két  sógornő neve  is.   neve ערפה az   ערף =  tarkó 
szóból  ered.  Ez  a  bibliai  szövegekben  általában  a  makacsság/nya‐
kasság szimbóluma. Ha a  jelen szövegünket vizsgáljuk, inkább arra a 
tényre utal, hogy Orpa végül  is — bár elindul Noomival, de — nem 
kíséri  el  őt hazájába, hanem visszafordul Moábba, vagyis  „tarkóját” 
mutatja, mintegy elfordul Noomitól. Rút neve — és az ő személyével 
rátérhetünk a „főszereplőkre” — viszont a רעה II. társulni, társul sze‐
gődni  gyökből  vezethető  le,  jelentése  =  barátság. Végül Rút  az,  aki 
végig kitart Noomi mellett, és élete végéig  nem hagyja magára őt. 

Noomi  neve  a   נעם kellemesnek,  tetszetősnek,  kedvesnek  lenni 
gyökből származik. Beszédes az is, amikor hazájába való visszatérése 
után más néven מרא-nak szólíttatja magát a Rút 1,20‐ban. A név a מרר I. 
keserűnek  lenni  gyökből  vezethető  le.  Sőt  a  vers  további  részében 
Noomi saját maga adja meg nevének „etimológiáját” a következőkép‐
pen:    כי המר שדי לי מאדקראן לי מרא „[…Ne  hívjatok  engem Noéminek, 
(azaz Szépnek),] hívjatok engem inkább Márának (vagyis Keserűnek), 
mert  egészen  eltöltött  engem  keserűséggel  a Mindenható.” Ebben  a 
fordításban  szépen  tetten  érhető  a  fordító  azon  szándéka, miszerint 
kénytelen  magyarázatokkal  ellátni  a  neveket,  mert  ezek  nélkül  a 
névváltoztatás ténye a magyar olvasó számára érthetetlen. 

Végül  álljon  itt  utolsóként  Boáz,  és Rúttól  született  fiának  neve. 
Boáz  neve  (=  gyorsaság?)  formailag megegyezik  a  későbbi  Szentély 
bejárata előtt álló két oszlop egyikének nevével. Etimológiája vagy a 
 gyorsnak בעז lenni, vagy az   erősnek/hatalmasnak = עזז lenni gyökből 
eredeztethető. Ő lesz végül a család feje, hiszen Noomi távoli rokona‐
ként, ő a hivatalos „góél”= kiváltó/megmentő/megszabadító a család‐
ban.  Az  ő  oltalma  alá  kerül  végül  a  két  özvegyasszony,  miután 
igencsak rövid idő alatt hozza meg azt a döntést, hogy feleségül veszi 
Rútot. 

A kisfiú עובד neve ( = szolgáló, szolga) pedig a szöveg végén, már 
az  egész könyv mondanivalójának valódi, későbbi  „célja”felé mutat. 
Obéd fia Isáj, s az ő fia Dávid. A szerző szándéka pedig Dávid család‐
fájának előkészítése és ismertetése. 
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Számtalan más példát  is sorolhatnánk a bibliai beszélő nevek be‐
mutatására, de a jelen előadás terjedelme ennyit tesz lehetővé. 
 
A következő  fontos vizsgálandó  téma az  egyes bibliai kifejezések  és 
gyökeik speciális kapcsolata. Ha a magyar „törvény” szó héber meg‐
felelőit  keressük,  rengeteg  különböző  formára  bukkanhatunk.  Csak 
néhányat említenék:  דת,מצוה, חוק, משפת, תורה . A modern nyelvben eze‐
ken  kívül  léteznek még  a   סדר és  a משטר , תקנה   szavak  is,  de  ezek  a 
kifejezések a bibliai nyelvben eltérő jelentéssel, tehát nem törvényi érte‐
lemben fordulnak elő (= rend/ hatóság, szabály,rendszer/ egyenesnek 
lenni, BDB, 600, 1009, 1075). A bibliai  formák mindegyike a  törvény 
fogalmának más más oldalát,  aspektusát  fejezik ki. Természetesen  a 
magyar fordítások is kísérletet tesznek ezeknek a finom árnyalatoknak 
a visszaadására, de ha megvizsgáljuk azt, hogy vajon az egyes héber 
kifejezéseket  minden  egyes  előfordulási  helyükön  következetesen 
ugyanavval  a  magyar  szóval  fordítják‐e  le,  akkor  azt  fogjuk  látni, 
hogy  nem  ez  történik.  Ha  a  törvényi  formák  egymás  utáni  felso‐
rolásban szerepelnek a bibliai szövegben, akkor valóban különbséget 
tesznek a magyar fordítások  is az egyes kifejezések között. Ha azon‐
ban csak magukban állnak a héber  szavak a  szövegben,  sok esetben 
ugyanavval a magyar „törvény” szóval adják vissza mindegyiküket. 

Nézzük  tehát az egyes héber kifejezések speciális, gyökük  termé‐
szetes, egyedi jelentését tükröző értelmét. 

A   תורה a   ירה =  tanít,  oktat,  igazgat  (ezek Hifíl  igetörzsbéli  jelen‐
tések!)  gyökből  ered.  (A  gyök  alapjelentése  egyébként: dobni, vetni, 
hajítani, lőni). A Tóra tehát nem egyszerűen törvény, hanem a törvény 
isteni  tanító  jellegét  hangsúlyozza  ki. A  Tóra  a  vallásos  zsidó  ember 
számára „a Tan”. Tórát kizárólag Isten alkothat meg, ember soha. 

A משפת szó a שפת = ítél, bíráskodik jelentésű gyökből származik. Így 
tehát  a  kifejezés  a  törvény  kötelező,  bírói  ítéletet maga  után  vonó, 
azzal  együtt  járó  jellegét  emeli  ki.  A   משפת szó  egyaránt  előfordul 
Istennel és emberrel kapcsolatban is. Nem kizárólag isteni jellegű tör‐
vényre  használják,  hiszen  a  bíráskodás,  és  az  ítélethozatal  emberek 
feladatát is képezte. 

A חוק  szó magyar  fordítása általában „rendelet”. A héber gyök, a 
 jelentése = vésni, bevágni, felírni, kijelenteni. A rendelet szó végül חקק
is képes tükrözni a törvény, hatóság avagy tekintély által kihirdetett/ 
kijelentett voltát. Mindazonáltal a „bevés/bevág” jelentés jól mutatja a 
törvény kőbe vésett, megváltoztathatatlan, és ezáltal  szigorúan köte‐
lező  jellegét. A   חוק szó  leggyakrabban  Istennel, de  néha  emberekkel 
kapcsolatban is előfordul. 

A  következő  héber  kifejezés  a   מצוה a   צוה =  parancsolni,  utasítani 
gyökből. A héber  szót általában következetesen a „parancsolat” ma‐
gyar  kifejezéssel  szokták  fordítani.  Ebben  az  esetben  sikerül  szóról 
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szóra megegyezően visszaadni magyarul a héber szó eredeti  jelentés‐
tartalmát. 

Végül  álljon  itt —  csak  azért,  hogy  teljes  képet  alkothassunk  a 
héber „törvény” fogalmáról — a viszonylag kései szövegekben előfor‐
duló  (pl. Eszt  1,8) perzsa  jövevényszó a דת  =  rendelet,  ediktum,  tör‐
vény,  használat  jelentésekkel.  Jövevényszóról  lévén  szó,  héber 
gyökhöz nem kell kötnünk az értelmét. 

Két  másik  példát  szeretnék  még  idézni  a  bibliai  kifejezések  és 
gyökeik speciális kapcsolatának témakörében. Az egyik a héber רחם = 
anyaméh szó a רחם = könyörülni, irgalmazni jelentésű gyökből. Szépen 
tükrözi a héber gondolkodásmódot arról a tényről, hogy az anyaméh 
mintegy irgalmában fogadja magába, és oltalmazza a magzatát. 

A másik  példa magának  a  „héber”  szónak  az  eredetije,  az   עברי
kifejezés. A szó az עבר = átkel, áthalad, továbbmegy jelentésű gyökből 
származik. A  „héber”  szó  a magyar  fordításban,  ebből  a  vándorló‐
bolyongó‐jövevény  jellegből  nem  ad  vissza  semmit  sem. Az  eredeti 
szöveget olvasó ember  számára azonban ez a kifejezés  is önmagáért 
beszél. 
 
Utoljára rátérek az azonos gyökökből képzett, különböző  igetörzsek‐
ben  használt  alakok  ismertetésére.  Ezt  a  jelenséget  akár  az  általam 
tárgyalt  első  csoportba,  a  nyelvtani  szerkezetekkel  megjelenített, 
szójátékok  kategóriájába  is  sorolhatnánk.  Egyfajta  játékos,  a  héber 
nyelvre  rendkívül  jellemző,  valóban  inkább  nyelvtani  jellegű  jelen‐
ségről van itt szó. A gyökök egyes igetörzsekben előforduló speciális 
jelentése viszont az  igék gyökükhöz  fűződő kapcsolatainak  tárgyalá‐
sánál  indokolt a vizsgálatra. A héber  ige alapjelentése a qal  igetörzs‐
ben  található  meg.  Az  egyéb  igetörzsekben  előforduló  jelentések 
bizonyos esetekben  levezethetők, vagy  laza kapcsolatba hozhatók az 
alapjelentéssel — pl.:   עלה qalban  =  felmegy; Hifílben  =  felvisz,  felál‐
doz), de nagyon gyakran  előfordul az  is, hogy nem állapítható meg 
semmilyen tartalmi kapcsolat a qal jelentéssel — pl.: a חלל III. qalban = 
beszennyez, megszentségtelenít;  Hifílben  =  elkezd  valamit  csinálni. 
Az általam említett példában követhető lesz az ige alapjelentése, és a 
Hifíl igetörzsben lévő jelentés is. 
A példa az 1Sám 1,27‐28: 

:שאלתי אשר שאלתי מעמו-ויתן יהוה לי את  
הימים אשר היה הוא שאול ליהוה-ם אנכי השאלתהו ליהוה כל וג   

„...és az Úr teljesítette kérésemet, amelyet hozzá intéztem. Ezért én is 
kölcsönbe  adom  őt  az  Úrnak,  arra  az  egész  időre,  amely  alatt 
kölcsönben kell lennie az Úrnál.” 

Ennél  a  szöveghelynél  a   שאל ige  qal  perfectum,  qal  passzív 
particípium, és Hifíl perfectum alakjainak „játékát” követhetjük nyo‐
mon. Az  ige  alapjelentése: kérni, kérdezni. Hifíl  igetörzsben viszont 
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adományoz,  kölcsönad,  kérlel,  könyörög  jelentésekkel  szerepel. 
Hanna tehát azt a gyermeket, akit kért az Úrtól, és akit meg is kapott, 
de  —  mint  ahogyan  profán  hasonlattal  élve  a  Kossuth  rádióban 
naponta elhangzó műsor címéből is jól sejthetjük: „Vendég a háznál”; 
vagyis akit — csak kölcsönkapott; ugyanazt a gyermeket kölcsönadja 
(persze ezt csakis Hifíl  igetörzsben  teheti) az Úrnak, akitől kapta. És 
addig  szól  ez  a  kölcsönadás,  ameddig  az  Úr  kölcsönveszi  őt  (qal 
passzív particípiumban). 

 

A fent említett példákból úgy hiszem jól látható mindaz, amire tanul‐
mányom címe  is utalt. Az eredeti szöveg számtalan  többlet  informá‐
ciót,  jelentést,  akár  eltérő, vagy  többfajta  értelmezési  lehetőséget  rejt 
magában, nem beszélve a bibliai versek hangulati, érzelmi  töltetéről. 
Természetesen lehetetlen vállalkozás az, hogy az eredeti héber bibliai 
szöveget,  minden  apró  részletében  hűen  tolmácsoljuk  magyar 
nyelven. Nem  lehetséges ez, mert a két nyelv eltérő  jellege, hangzó‐
állománya  ezt  nem  teszi  lehetővé.  És  nem  lehetséges  ez  azért  sem, 
mert  ha  szó  szerint  fordítunk  —  aminek  természetesen  egy  főleg 
kezdő  szövegolvasás  órán  abszolút  jogosultsága  van —  a  nemzeti 
nyelvű  fordítás  látja  kárát,  és magyartalan,  az  olvasóközönség  és  a 
hallgatóság  számára  nehezen  érthető,  kedvüket  szegő  szöveget  ka‐
punk végeredményként. A teológus célja pedig éppen ellenkező. Vilá‐
gosan érthető és értelmezhető szövegre van szüksége, amellyel fel kell 
keltenie  hallgatósága  figyelmét,  és  a  Biblia  üzenetét  nem  csupán 
hallgatói szelleméhez, de szívéhez is közel kell vinnie. 
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