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ha a magyar béke szó héber megfelelőjére vagyunk kíváncsiak, a válasz egy-
ségesen a šälôm lesz. A héber Biblia olvasása közben mindenképpen szem 
előtt kell tartanunk, hogy ez a megfelelés csak részleges, ugyanis a bibliai ter-
minus a magyar nyelvhez képest sokkal gazdagabb jelentéstartalommal bír.

A héber Bibliában a šälôm főnév gyakran, 237-szer fordul elő, és mind-
annyiszor különbözőképpen értelmezhető. Gerhard von rad írta: „nehéz az 
Ószövetségben olyan fogalmat találni, amely ennyire elkoptatott és hétköz-
napi, ugyanakkor gyakran vallásos tartalommal teljes”.1 Leszűkítenénk je-
lentését, ha a šälôm szót csupán „béké”-nek fordítanánk, „a szó alapjelenté-
se ugyanis a »jólét«, az anyagi szempont egyértelmű túlsúlyával”.2

A 2Sám 11,7-ben találunk egy sajátos héber szófordulatot: šülôm ham mil Hä
mâ, ami szó szerint annyit tesz, mint „a háború békéje”, a kontextus alapján 
azonban: „a háború lefolyása (vagy inkább kimenetele)”.3 A kifejezés nyilván-
valóan ellentmondásos, és arra enged következtetni, hogy itt a „béke” a lehet-
séges jelentések közül nem az első, sőt, egyáltalán nem elfogadható. Valójában 

* „La pace nell’Antico Testamento (considerazioni linguistiche)”, in Antonianum LXXXIII (2008), 
369–383. Fordította: Szabó Xavér OFM

1 Grande Lessico del Nuovo Testamento (GLNT), III, 195. Az eredeti, német Theologisches Wörterbuch zum 
Neuen Testament olasz fordítása.

2 GLNT, III, 196. A nehézséget, hogy a „béke” szó értelmét összekapcsoljuk az „épség, jólét, teljesség” 
szó értelmével (a šlm gyök első jelentése) talán az jelenti, hogy a múltban a šälôm, „Wohlfahrt” (= jó-
lét) főnevet primernek tartottuk, vagyis olyannak, ami nem az igéből származik. Vö. Bauer-Leander, 
Historische Grammatik der hebräishcen Sprache des Alten Testaments, 469e.

3 A fordító megjegyzése: A teljes szentírási vers a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat fordításában 
így hangzik: „Amikor uriás megérkezett dávidhoz, dávid megkérdezte, jól van-e Joáb és a nép, s 
hogy megy a harc.”
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itt a héber nyelv egyik idiómájához van szerencsénk, ahol a šälôm szót meg-
előzi a mäh kérdőszócska („mi?”). A kérdés pedig eszerint így hangzik: „hogy 
vagy?”, „hogy megy?/ Mi újság?” A fent idézett kifejezés arra sarkall bennün-
ket, hogy jobban megvizsgáljuk a šälôm jelentését.

Számos tanulmány akad különböző nyelveken,4 amelyeknek a béke 
az Ószövetségben, vagy gyakrabban a „béke–háború” kapcsolat a témája. 
Olaszul, a résztanulmányok között témánkra vonatkozóan megtalálható 
Gerhard von rad szócikke a Grande Lessico del NT harmadik kötetében, va-
lamint a Zetesis folyóirat füzete,5 amely teljes egészében a béke témáját dol-
gozza fel.

h. h. Schmidt az ószövetségi šälôm fogalmának szentelt munkája má-
sodik fejezetét bevezető lapjain így ír: „A šälôm békével való fordítása visz-
szamegy a Septuagintára (eiréné) és a Vulgatára (pax). Más szemita nyelvek 
elégséges ismeretének hiányában a héber kifejezések jobbára a megfelelő gö-
rög és latin kifejezésekkel lettek összevetve […] Az ókori fordítások emanci-
pációjának folyamata […] közel sem teljes.”6

Ebben a tanulmányban a šlm gyök és a šälôm főnév nyelvészeti aspek-
tusával foglalkozom, hangsúlyozva történeti-etimológiai és szemantikai ka-
rakterének néhány vonatkozását.

Pillantás a modern héber nyelvre

Ernst Klein etimológiai szótárában tárgyalja a šlm gyököt (p. 662) és a šälôm 
főnevet (p. 660).7 A šlm gyök jelentése: „befejezett, teljes”, „egész, ép/biz-
tos”, „békésnek lenni, jómódban élni”. ugyanebben az értelemben található 
meg a klasszikus szemita nyelvekben, miként ez már a jobb biblikus szótá-
rakból is könnyedén kivehető. Klein így folytatja: „A šlm valószínűleg a Slh1 
gyökből („jólétben élni”) fejlődött ki a šälôm („béke”) szó közvetítése által.”

Ami a šälôm hímnemű főnevet illeti, Klein hat jelentést sorol fel, közü-
lük csak az utolsó a „béke”. A jelentések sorrendben a következők: 1. „jólét”, 
2. „biztonság, nyugalom”, 3. „teljesség”, 4. „(jó) egészség”, 5. „helyzet, álla-
pot”, 6. „béke”. Érdemes megjegyezni, hogy a „béke” jelentés az utolsó hely-
re került. A kapcsolat a Slh1 gyökkel Klein szerint arra enged következtetni, 
hogy a šälôm szó értelmét a jelentések fejlődésében két eltérő gyökhöz kell 

4 Két német nyelvű monográfiáról szükséges külön is megemlékeznünk, amelynek témája kifejezetten 
„a béke az Ószövetségben”: W. Eisenbeis (1969), h. h. Schmidt (1971, olaszul: 1977).

5 http://www.rivistazetesis.it/Pace_file/Inizio.htm (utoljára látogatva: 2012. augusztus 13.)
6 Schmid h. h., šälôm. La pace nell’antico Oriente e nell’Antico Testamento, 1977, 47., 1. lábjegyzet.
7 Klein E., A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language, 1987.
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kapcsolnunk (šlm és Slh1), amely „a zavartalan állapottól vezet a nyugalo-
mig, a békéig és a jólétig”.

Vessünk most egy pillantást az Even Shoshan gondozásában megjelent 
ószövetségi konkordancia šälôm szócikkére,8 ahol találunk egy listát a kifejezés 
összes előfordulásával és jelentéseikkel, valamint a „szomszéd” kifejezésekkel,9 
vagyis a šälôm szinonimáival. Ez az összevetés lényeges, mert lehetővé teszi szá-
munkra, hogy gyümölcsözően felhasználjuk egy héber anyanyelvű szerző (ter-
mészetesen modern héber, akárcsak Klein) lingvisztikai érzékenységét.

Az említett műben a következő szinonimák találhatók: Be†aH / Bi†HäH 
/ Bi††äHôn, hašqë† /šeqe†, menuHäh /marGôa` /šalwäh. A szavak jelentésük 
alapján három csoportba sorolhatók: 1. a „biztonság”, amit a B†H gyök szár-
mazékai jelölnek, 2. a „csend” vagy a „nyugalom”, amelyet a šq† gyök fejez 
ki, 3. a „pihenés” és a „nyugalom”, amelyet a következő kifejezések jelölnek: 
menuHäh, marGôa` és šalwäh.

A két héber anyanyelvű szerző szavaiból világossá válik, hogy a šälôm 
főnév szemantikai mezője kapcsolatban áll a „nyugalom, csend, pihenés, 
béke” szemantikai mezejével. Ez a „békében maradás” az, amit egy modern 
héber környezetből származó olvasó megérthet.

A šlm gyök az észak-nyugati szemita nyelvekben

Mielőtt a bibliai héberre összpontosítanánk, tekintsünk egy pillanatra a šlm 
gyök jelentésére a kánaánita régió antik-szemita epigráfiájában. A Jean és 
hof tij zer szerkesztette DISO-ban a gyöknek kettős felosztásával találkozunk: 
igei és névszói derivátumokkal.10 Az igei alakoknál a következő jelentéseket 
találjuk:11 1) „birtokba vesz”, 2) „beteljesíteni, teljességre visz”, 3) „fizet, meg-
térít”, 4) „visszaad, (sérelmet) visszafizet”. A névszói formák alapján viszont 
a jelentések:12 1) „üdvösség, jólét, egészség”, 2) „béke, jó kapcsolatok”, 3) „ki-
engesztelődés?, fizetség?”. A helyzet nagyon hasonló a bibliai héberhez (lásd 
a következőkben).

Az 1995-ös kiadásban egy negyedik pont is került a névszói formákhoz:13 
4) „arámi üdvözlő formula”, görög karakterekkel írva salám (p. 1152), arámi 

8 Even Shoshan A., A New Concordance of the Bible. Thesaurus of the Bible Hebrew and Aramaic Roots, 
Words, Proper Names Phrases and Synonyms, Jerusalem 19813.

9 A szerző felsorolja a szinonimákat egy ún. qerobîm („szomszédos [kifejezések]”) szekció alatt.
10 Jean c.F. – hoftijzer J., Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l’Ouest, 303–305.
11 DISO 303.
12 DISO 303–305.
13 hoftijzer J. – Jongeling K., Dictionary of the North-west Semitic Inscriptions; a DISO javított fordítása és 

jelentősen bővített kiadása.
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szó, amely megfelel a héber šälôm-nak. Sajnálatos módon a görög karakte-
rekkel való átírás nem segít a szó pontos kiejtésében.

A bibliai héber nyelv

Köhler-Baumgartner bibliai szótára a šälôm szónak hét fő jelentést tulajdo-
nít, melyek nem mindig különböztethetők meg és csoportosíthatók világo-
san:14 1. „jólét, siker”, 2. „teljesség, érintetlenség”, 3. „jómód, (jó) egészségi ál-
lapot”, 4. „béke (a háború ellentéteként is)”, 5. „társas lény, kedvesség”, 6. 
„szabadulás, üdvösség”, 7. „béke, üdvösség (különböző kontextusokban)”. 
A felsorolásból kitűnik, hogy a „béke” értelem egy derivátum, vagyis nem a 
šälôm alapvető jelentése.

ugyanezen lexikon gazdag szintézisét kínálja a šlm gyök értékének a bib-
liai héberben, a különböző igeragozásokban. Qal igetörzsben a következő 
három jelentést emeli ki: 1. „teljesnek lenni, elkészülni”, 2. „egészséges, sér-
tetlenül marad”, 3. „békében marad”.15 Piélben az ige jelentése: 1. „kiegészít, 
visszaad”, 2. „viszonoz”, 3. „(valakit az őt megillető helyre) helyez, helyette-
sít”, 4. „befejez”. hifil igetörzsben: 1. „befejez, beteljesít”, 2. „átenged, enged 
(megadja magát)”, 3. „békét köt, kibékít”.16

A felsorolásból kitűnik, hogy a „kibékít” jelentés igen ritka, és nehéz ér-
telmezési kontextusokban fordul elő (továbbá kizárólag Jób könyvében).

Két résztanulmány

Egy, a téma teljes területét átfogó elemzésben W. Eisenbeis tanulmányozta a 
šlm gyököt a héber Bibliában és tágabb szemita környezetében.17 Vizsgálta a 
gyök használatát és jelentését az akkád nyelvben is, igei és nem igei formái-
ban egyaránt. A formák második típusával a szerző a következő konklúzióra 
jut: „A gyök nem igei formáinak alapvető jelentése sértetlen helyzet [vagy érin-

14 Az angol fordítás rövidítése: HALOT, míg az eredeti, német kiadásé: HALAT. Az itt idézett kiadás 
angol: The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament, 5 kötet, Leiden, ecc., 1994–2000 (Study 
edition 2 kötetben, 2001). A šälôm szócikk az 1506–1510. oldalakon.

15 Ez a jelentése fordulhat elő talán a Jób 22,21-ben (HALOT 1533), és Even Shoshan konkordanciája sze-
rint a Jób 9,4 is (vö. ad vocem). A két szakasz fordítása a Magyar Bibliatársulat fordításában: „békülj 
meg vele, mert ennek jó eredménye lesz” (Jób 22,21); „Ki olyan bölcs szívű és hatalmas erejű, hogy el-
lene szegülve épségben tudna maradni?” (Jób 9,4). Ezek a fordítások nem felelnek meg a szótár által 
adott „békében maradni” feltételezett jelentésnek.

16 Kétes értelmű, de megerősített tény, hogy talán ez az egyetlen előfordulása hofal igetörzsben „bé-
kével lenni valakivel” jelentésben (Jób 5,23). A fordító megjegyzése: A Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat fordításában (Budapest, 1997): „a mező vadja veled békességben lesz”.

17 Wisenbeis W., Die Wurzel !lv im Alten Testament, Berlin, 1969.
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tetlen állapot]. Minden jelentéstartalom központi eleme az Egész gondola-
ta.”18 A különböző típusú olvasatokban és az egyes korszakokban a šlm gyök 
használatának áttekintése után a 29. oldaltól kezdődően a šalämu ige (amit 
šalámu-nak normalizál) szemantikai mezejét vizsgálja. A konklúzió a követ-
kező: „Az eddig bemutatottakból világossá vált, hogy az ige alapvető jelen-
tését a teljesség [vagy az érintetlenség] gondolata határozza meg… Épp ezért 
kimondható, hogy a teljességet itt az alak minősége határozza meg, mert az 
ige minden kijelentése adott tényként vagy lehetőségként feltételezi a teljes-
séget.”19

„A gyök sémi nyelveken belüli egyes alkalmazásai áttekintésének ered-
ménye a következő: alapjául a teljesség [vagy az érintetlenség] elképzelése 
szolgál.”20

A szerző talán más konklúziókra jutott volna, ha rendelkezésére álltak 
volna a Chicago Assyrian Dictionary kötetei,21 amelyek külön tárgyalják a slm 
és šlm gyököket (lásd az elkövetkezőkben), vagy W. von Soden kiváló ak-
kád-német szótára,22 amely hasonlóképpen tesz. Sajnos von Soden akkád le-
xikográfiai művei maradandóan megjelölik a kutatástörténetet.23

Egy cikkben néhány évvel később,24 G. Gerlemann tanulmányozta a hé-
ber šlm szemantikai mezejét Eisenbeis hasonló nyelvészeti feltételezéseiből 
kiindulva, és hasonló következtetésekre jutva.25 Pontosítása a gyök jelentésé-
re vonatkozik: a šlm gyöknek mindig van egy „fizetni”, „visszafizetni” jelen-
tése vagy jelentésárnyalata, sokkal inkább, mint az „összesség”, vagy „teljes-
ség” jelentés.

18 „die Grundbedeutung der nichtverbalen Formen der Wurzel is unversehrter Zustand. das zentrale 
Element jedes Bedeutungsgehaltes ist die Vorstellung der Ganzheit” (12).

19 „Aus den bisherigen darlegungen ist ersichtlich geworden, daß die Grundbedeutung des Verbums 
duch die Vorstellung der Ganzheit charakterisiert is… Man könnte deshalb vielleicht sagen, daß 
Gazheit hier durch Gestalteigenschaften charakterisiert ist, denn in jeder Aussage des Verbums 
wird Ganzheit vorausgesetzt, sei es als tatsächlich Gegebenes oder als Möglichkeit” (34).

20 „das Ergebnis der Übersicht über die einzelnen Anwendungsbereiche der Wurzel innerhalb der 
semitischen Sprachen lautet: der Wurzel liegt die Vorstellung der Ganzheit zugrunde” (54).

21 Brinkman J. A. [et al.], The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, 
chicago Ill., 1956-›. rövidítése: CAD.

22 Von Soden W., Akkadisches Handwörterbuch, Wiesbaden, 1965–1981 (3 kötet). rövidítése: AHw. A 
kérdéses szócikkek a második kötetben találhatók (m-s), 1013sköv. és a harmadik kötetben (cz) 
1143sköv.

23 Vö. 10. oldalon az 1. lábjegyzettel, ahol két művet idéz: F. delitzsch, Assyrisches Handwörterbuch, 1896; 
c. Bezold, Babylonische-Assyrisches Glossar, 1926.

24 Gerlemann, G., „die Wurzel šlm”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 85 (1973) 1–14.
25 Valójában a cikk célja az volt, hogy kritikusan felülvizsgálja J. Pedersen állításait a šälôm kifejezés-

re vonatkozóan, amelyek Israel c. munkájának első kötetében megjelentek: Its Life and Culture I–II, 
1920 (dánul, az első angol kiadás: 1926; utánnyomás: 1946).
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Tehát a šlm gyök a bibliai héberben, ahogy az ókori sémi nyelvekben is, a 
teljességet, a hiánytalanságot és a fizetséget jelöli. A šälôm főnév következés-
képpen jólétet, gyógyult, egészséges létet jelent. Szükséges azonban magya-
rázatot adni arra, hogy a főjelentések hogyan jutottak el a „béke” és a „meg-
békélni” szavakhoz.

I. Az eiréné az ókori görög világban

A görög világban megfigyelhető az eiréné jelentésének progresszív korlátozá-
sa (vagy pontosítása) a klasszikus görög nyelvhasználatot és a hellenista gö-
rög nyelvhasználatot tekintve.26 Miután a tanulmány névtelen szerkesztője 
tanulmányozta az eiréné lehetséges etimológiáját, megjegyzi: „A megnyug-
tató etimológia hiánya megakadályozza annak meghatározását, hogy a kife-
jezés pontosan milyen eredeti, konkrét szemantikai környezethez tartozik, 
csak annyit mondhatunk biztosan, hogy az eiréné eredetileg nem tartozik 
sem a politikai, sem a diplomáciai szókincshez.” Majd hozzáfűzi: „Jóllehet 
irodalmi és epigráfiai szövegekben az eiréné gyakran használatos egyszerűen 
a polemosz (háború) ellentéteként, a béke gondolata erősen kapcsolódik az 
anyagi jólét gondolatához.”

Miután szerzőnk a béke fogalmát néhány klasszikus görög szövegben 
(hésziodosz, hérodotosz, Euripidész és néhány további szerző) megvizs-
gálta, megállapítja: „Eszerint nem megfelelő és csak korlátozottan képvisel-
hető elképzelés, hogy az eiréné eredetileg egyszerűen a polemosz-’háború’ el-
lentétére vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a szónak tisztán negatív hangzást 
tulajdonítunk, (így nincs önmagában értéke, még ha az a rossz hiánya is) és 
megfosztjuk pozitív vonatkozásaitól, amelyeket azonban a vizsgált szövegek 
nyilvánvalóan felidéznek.”

Az eiréné jelentésének fejlődése a mai „béke”, vagy a (háború utáni) „bé-
kés idő” értelmében az attikai prózánál kezdődik a Kr. e. 5–4. században. 
Platónnál (Törvények 628 a-b) az eiréné a polemosz (a külső ellenségek elleni 
háború) és a sztaszisz (polgárháború) ellentéteként szerepel,27 és ugyanabban 
a kontextusban (628 c) a béke és a jóindulat (filofroszüné) kölcsönösen úgy je-
lennek meg, mint a legfőbb javak.

26 Idézve: http://www.rivistazetesis.it/Pace_file/Eirene.htm. Az eiréné klasszikus és hellenista nyelv-
használatáról szóló részt erről a honlapról vettem. A tanulmány szerzője ismeretlen.

27 A Törvények (gör. Nomoi) Platón utolsó művének címe (dialógus IX). A munkát egy tanítvány publi-
kálta posztumusz, aki 12 könyvre osztotta fel. Platón a Törvények c. munkájával megkísérli helyreál-
lítani a kozmoszban jelenlévő isteni rendet. A filozófus szerint alapvető fontosságú elkerülni a konf-
liktust a különböző társadalmi osztályok között, s ebben játszanak főszerepet a törvények.
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A hellenista időszakban az eiréné nem csupán a békés helyzetet jelölte, ha-
nem inkább a békeszerződést. Mind az epikureus, mind a sztoikus gondol-
kodás egyre inkább háttérbe szorította a szó politikai és szociális jelentését 
(amelyet Arisztotelész a Politika című munkájában tárgyal), és az eirénének 
elsősorban spirituális értelmet tulajdonított: az eiréné a bölcs ember állapo-
ta, aki önmaga mélyében találja meg azokat a feltételeket, amelyekkel elér-
heti a komolyságot és az állhatatosságot.

A görög Biblia szóhasználata ebbe a sokszínű kulturális kontextusba 
(amelyben a szó egyaránt jelent „jólétet”, főleg pedig „békét” és az „egyén 
komolyságát”) illeszkedik.

Az eiréné a Septuagintában (LXX)

W. Foerester miután a görög eiréné fogalmát megvizsgálta,28 a következő 
konklúzióra jut: „Míg az eiréné lényeges szempontja a nyugalom állapota, a 
šälôm-é a jólét, az épség és az egészség.”29 Így folytatja: „Mivel a LXX-ben a 
šälôm főnevet szinte kizárólag eiréné-vel fordították (a kivételekhez lásd a le-
xikon 213. hasábját), azt eredményezte, hogy a görög szó felölelte héber meg-
felelőjének tartalmát.”30

A jelentéstágulás az eiréné szóhasználatában már egyértelmű volt azok-
ban a szövegekben, ahol a kifejezést „a háború ellentéteként” értették. de 
még nyilvánvalóbb „abban a számos szövegben, ahol a šälôm-ot éppen 
eiréné-nek fordították, holott nem volt semmiféle kapcsolatban a háborúval, 
csupán a jólét általános jelentésével, amely a ’rossz’ ellentéte a kifejezés min-
den lehetséges alkalmazásában”.31

A lexikon következő hasábjain (209–212) a szerző áttekinti a görög ki-
fejezés előfordulásait, amelyek „jólétet, egészséget, teljességet, etikai jót, és 
Istentől jövő jót” jelentenek.32 Az eiréné használata, és, hogy „az Istentől az 
embereknek juttatott egészséget” jelöli (és csak azt), állandó.33 Más szöve-
gekben az eiréné šälôm-tól különböző szót ad vissza: a šq† gyököt („nyugodt-
nak lenni”, „csendben maradni”) és a Be†aH („biztonság”), valamint a šalwä 

28 GLNT, 191–195. Ezt a tanulmányt követi a šälôm vizsgálata az Ószövetségben von rad tollából: 
195–207.

29 GLNT, 207.
30 GLNT, 207. A 36. lábjegyzet hozza J. Wackernagel megállapítását: a görög kifejezés „funkciója pon-

tosan egybeesik a héber szó jelentésének aspektusával, hogy visszaadjon más árnyalatot is”.
31 GLNT, 209.
32 Ezek a jelentések az akkád šlm gyökhöz kapcsolódhatnak, ahogy a következőkben látni fogjuk.
33 GLNT, 213.
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(„nyugalom”) főneveket.34 Nekem úgy tűnik, hogy az utóbbi példáknál az 
eiréné elveszti a „jólét” jelentését, és egyenértékű lesz a „gondnélküliséggel”, 
vagy az „aggódás hiányával”.

A rendszerező áttekintésből világosnak látszik, hogy a LXX fordítói 
megértették a bibliai šälôm különböző jelentéseit, a teljes értelemben vett „jó-
létet”, és a korlátozott értelemben vett „békét”. Az eiréné adja vissza mind-
két jelentést, amely felöleli a šälôm szemantikai értékeit. Konkrétan: a LXX 
– kiemelve korában a leggyakoribb aspektust, a „béke” jelentését – korlátoz-
ta a šälôm jelentéseit.

A következő pontnak köszönhetően megláthatjuk a korlátozott értelem-
ben vett jelentést („béke”), amely valójában a teljes jelentés, csupán egy má-
sik gyökből származik.

Javaslat az akkád nyelv irányából

A héber Bibliában a šälôm (és a šlm gyök) jelentéseinek megértéséhez egy lé-
pést vissza kell lépnünk, és az akkád nyelv felé tanácsos fordulnunk. Ebben 
a nyelvben két gyököt ismerünk (amelyekből igék és főnevek származnak) 
hasonló formában (két radikális betű jut három hasonlóra), jól megkülön-
böztetve. Ezek a slm és a šlm.

A Chicago Assyrian Dictionary (CAD) 15. kötetében találjuk a slm-ot és 
származékait, valamint a salämu főnevet a következő jelentéssel:35 „baráti 
kapcsolatok, béke, szövetség”. A salämu ige a következő jelentésekkel bír:36 
1. „kiengesztelődni, megbékélni”, 2. „kibékíteni, kiengesztelni”. Ezenkívül 
itt találjuk a salîmu szót is:37 1. „béke, egyezség”, 2. „kiengesztelődés az iste-
nekkel, szívesség”. Az akkád nyelvnek ez a gyöke tehát egyértelműen kifeje-
zi a békét és a kiengesztelődést.

Szintén a CAD 17. kötetében találjuk meg a šlm gyököt és a gyökre vissza-
vezethető szavakat. A salämuA főnévnek a következő jelentései vannak:38 
1. „(fizikai) egészség”, 2. „jólét”, 3. „(egy utazás) megtétele (= bevégzése)”, 
4. „hibás magatartás”. A salämuB főnév „napnyugtát” jelent (= a nap út-

34 GLNT, 213. ugyanazok a jelentések, amelyeket A. Even Shoshan-nál, és főleg E. Klein-nál láttunk 
(fentebb).

35 89. oldal.
36 89–90. oldal. A lemma alatt található a gyökből származó összes szó, azok is, amelyeket itt most nem 

veszünk figyelembe.
37 100–101. oldal. Előfordul főnévi alakban is a többes számú salîmäTu formájában: „egyezmény, szö-

vetség, barátság” (99–100), valamint határozószóként (salîmiš): „kiengesztelő módon” (100).
38 206–207. oldal.
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jának bevégzése).39 A salämu ige a következő tizennégy jelentéssel bír:40 1. 
„jól érzi magát”, 2. „jó állapotban van, érintetlen”, 3. „alkalmas, kedvező”, 
4. „sikeres, gyarapodik”, 5. „teljes, bevégzett”, 6. „kifizetett, fizetséget nyer”, 
7. „jól tart, jó egészségben, jó állapotban van”, 8. „ügyel, védelmez, megóv”, 
9. „kedvezőnek tart”, 10. „(valakit) sikerre vezet”, 11. „befejez egy munkát”, 
12. „fizet, visszafizet, viszonoz”, 13. „kifizetett, viszonzott” (passzív értelem-
ben), 14. „teljes mértékben visszafizetett” (passzív értelemben, NA). A gyök 
nem igei derivátumai is hasonló értelműek: a salîmTu főnév jelentése:41 1. „jó-
lét, biztonság”, 2. „őszinteség, igazság, megbízhatóság”, 3. „a zsiger/belső ré-
szek kedvező oldala/területe”. A šalmiš határozószó jelentése:42 „biztosan, 
bizonyára”. A šalmu melléknév jelentését tekintve a következőket találjuk:43 
1. „egészséges, érintetlen, kedvező, megfelelő”, 2. „(gazdaságilag, anyagilag) 
szilárd, fizetőképes (adós)”. A šalmûTu főnév a biztonságot és a jóléti helyze-
tet jelöli.44 Amint láthatjuk, mindezen fogalmak a šlm gyökhöz tartoznak, és 
egyáltalán nem kapcsolódnak a „béke” értelemhez.

Az akkád nyelv tehát két különböző sémi gyököt mutat: a slm-ot és a 
šlm-ot.45 ugyanez lehet a héber nyelvben is (legalábbis annak legősibb stádi-
umánál): azok a jelentések, amelyek a „béke” szemantikai mezejéhez tartoz-
nak, a proto-sémi slm gyökből származnak, míg azok a jelentések, amelyek 
a teljességet és a jólétet jelölik, kapcsolatban állnak a šlm gyökkel.

Az akkádban a protosémi Sin-t (szin) általában šin-nel írják,46 az írás-
rendszer elégtelensége miatt. Lancellotti a különböző dialektusokban és az 
akkád nyelv különböző korszakaiban a szibillánsok összetett kérdéskörét 
tárgyalva („Problema delle Sibilanti”) megállapítja: „Bizonyos, hogy a š az 

39 208. oldal.
40 208–209. oldal.
41 245. oldal.
42 255. oldal.
43 256 sköv. oldalak.
44 206–261. oldal.
45 A HALOT megemlíti, hogy a salämu ige lehet a šalämu (1533. oldal) másodlagos derivációja. Ez a vé-

lemény, amely a šlm gyök összes tanulmányán alapul a szótárban, számomra nem tűnik helytálló-
nak. Valójában két különböző gyökkel és jelentéssel rendelkező igéről van szó. Ahhoz, hogy kimu-
tassuk, hogy a salämu a šalämu derivációja, ki kellene mutatni, hogy a šalämu igének eredetileg van 
„megbékéltet”jelentése is. (Ez az értelem azonban nem fordul elő.) Vagy azt kellene kimutatni, hogy 
a salämu ige felöleli a šalämu néhány jelentését (ez pedig nem vezet eredményre). Egyszóval érthetet-
len, hogy két hasonló formájú, de különböző jelentéssel bíró ige egyetlen gyökből származzék. A bib-
liai héber nyelvből kiindulva visszamehetünk az akkád šalämu igére, amelynek azonban semmi köze 
a békéhez. Ahhoz, hogy a „béke” értelemre rátaláljunk, a salämu-hoz kell fordulnunk.

46 A Sin-t ma protosémi fonémának tekintik. A különböző véleményeket lásd: S. Moscati (és má-
sok), An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Phonology and Morphology, 
Wiesbaden, 1964, 33–34. Lásd még E. Lipinski, Semitic Languages Outline of a Comparative Grammar, 
Leuven–Paris, 2001, 139.
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ó- és közép-babilóni nyelvben három protosémi fonéma eredményeként tű-
nik fel: az š1 a *š-ből, az š2 a *S-ből, és az š3 a *th-ből.”47 Továbbá az ó ak kád-
ban az S-ből származó š-t gyakran „az s jeleivel” adták vissza.48 Az akkád slm 
gyök tehát nagyon jól reprezentálhat egy eredeti Slm gyököt.

A šälôm esetében a héberben a slm és a Slm gyökök közötti konfúzió 
eredhet a ` írásjegy használatából, hiszen hiányzik a döntő diakritikus pont, 
így értelmező Sin-ként vagy šin-ként is.

Nem szabad kizárnunk, még ha nem is tudjuk szemléltetni, hogy két kü-
lönböző eredetű gyököt (slm/Slm és šlm) a héberben egyetlen írásjellel je-
gyeztek le (l!`), illetve létezhetett két hasonló szó (a Sälôm és a šälôm), ame-
lyet a masszoréták egyetlen gyökre vezettek vissza (šlm). Ez a radikálisok ha-
sonlóságán túli változás a slm/Slm és šlm szemantikai mezői viszonylagos 
közelségének is betudható.

A jelenség időbeli elhelyezése

Kérdés marad, hogy a betűknek (és a jelentéseknek) ez a konfúziója mikor 
is történt. Az itt összegyűjtött adatok a régmúltba vezetnek vissza bennün-
ket. Már az ugariti nyelvben (a Kr. e. 2. évezred második felében) megta-
láljuk a „béke” és a „jólét” jelentéseinek kavarodását az egyetlen šlm gyök-
ben.49 Ebben a nyelvben a Sin és a šin összeolvadnak,50 eltérő jelenlétüket 
azonban észrevehetjük a hasonló szemita nyelvek összehasonlításakor. 
Feltételezhetjük tehát, hogy már a Kr. előtti második évezredben megtörtént 
a betűk (fonémák) fúziója.

„Az első évezredben az összes kánaáni nyelv (kivéve a hébert) azt mutat-
ja, hogy a Sin összeolvadt a šin-nel.”51 A héberben tehát a Sälôm formára szá-
mítanánk. Valójában a szót a (bibliai) héberben jó egy évezreddel későbbig 
(egészen a masszoréták koráig) a kettős ` grafémával írták, amely jelölhetett 
egyaránt S-t és š-t is.

A héber betűk görög átírásai (a LXX korszaka) nem segítenek bennün-
ket, mert a görög nyelv nem tudja megkülönböztetni a S-t és š-t. ha a héber 

47 Lancellotti, A., Grammatica della lingua accadica, 1962, p. 25, § 9n.
48 Vö. Lancellotti, Grammatica, p. 25–26.
49 del Olmo Lete G. – Sanmartín Ascaso J., Diccionario de la lengua ugaritica, 438. A šlm gyökből leve-

zethető névszói formák jelentése: „béke, egészség, jólét”. Az ugariti nyelvben előfordul a slm gyök is, 
amelyből a „lépcső” jelentésű főnév is származik (vö. a héber šulläm a Ter 28,12-ben) – ez nyilvánva-
lóan nem kapcsolódik témánkhoz.

50 „A hasonlóságok vizsgálata azt mutatja, hogy a protosémi s megmarad, míg a S és a š beleolvad a 
š-be.” Vö. Moscati, An Introduction, 35.

51 Vö. Moscati, An Introduction, 35. A héber nyelvben a protosémi szin (Sin) megmaradt, például a 
„tizes” számban (`eSer).
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ábécét a görög átírások alapján szeretnénk rekonstruálni, akkor kevés jelből 
álló ábécére lenne szükség. hiányoznának a gutturálisok, amelyeket nem le-
hetne pontos átírással közölni a görög nyelvben, és eltűnnének a különbsé-
gek a foghangok (D, H) és a szibillánsok között is (š, S, c, s).52

Bar Kokhba írásaiban (Kr. u. 130 körül) megtaláljuk a šeläm arámi szót 
(!lv, a héber šälôm megfelelője), számech betűvel írva: seläm (!ls).53 A holt-
tenger vidékén talált írásokban a szibillánsok közötti váltás (mind a bibliai, 
mind a nem bibliai szövegekben) meglehetősen gyakori és sokirányú: S › s, 
š › s, s › `. Témánk és a kérdéses szó szempontjából nagyon érdekes ez a je-
lenség. Tipikusnak mondható ez a héber nyelvben, a hellenista korszak ará-
mijában, amelyet írásban és kiejtésben is befolyásolt a görög nyelv. Tehát 
bár a seläm forma evidens (és így témánk szempontjából érdekes), nem rep-
rezentál folyamatosságot a feltételezett Sälôm ósémi formából, amely végül 
šälôm lett.

Végkövetkeztetések

Véleményem szerint nincs sok értelme a šlm gyök alapjelentését keresgélni 
a Szentírásban kizárólag a bibliai héberre alapozva. Sokkal hasznosabb ab-
ból a feltételezésből kiindulni, hogy gyökök és jelentésük keveredésével ál-
lunk szemben. Az akkád nyelvben fellelhető jelentésekre alapozva, ahol a 
két gyök egyértelműen különbözik mind az igék, mind a névszók szintjén 
(valamint fonológiai és szemantikai szinten egyaránt), jórészt rekonstruál-
ható a fejlődés.

Talán át kellene írni a bibliai szótárakban a šlm gyököt és két ho mo gráf 
gyökre osztani (šlm I; šlm II). A héber šlm I. gyök (ebből a „béke” jelentésű 
šälôm) az akkád slm gyökhöz és a salämu igéhez kapcsolódik. A gyök de ri-
vá ciói részben fellelhetők a héber szövegben, érzékelhető tekintettel más de-
ri vá ciókra, kisebb számban lehetnek, továbbá a „háború – béke” kontextu-
sában fordulhatnak elő.54 A héber šlm II. gyök (ebből a „jólét, teljesség” stb. 
jelentésű šälôm) az akkád šalämu gyökhöz kapcsolódik. Ez a jelentés jórészt 

52 Lásd tanulmányomat: „La trascrizione dell’ebraico nella versione di Teodozione”, in Liber Annuus 
41 (1991), 201–222.

53 Qimron E., The Hebrew of the Dead Sea scrolls, 29. Qimron idézi E.Y. Kutscher (Lesonenu 25–26 [1961–
1962]) és B. Gross (Lesonenu 32 [1968]) cikkeit, amelyek a Júdeai-sivatag dokumentumaival, Bar 
Kokhba leveleivel foglalkoznak, ahol megtaláljuk ezeket az ortográfiai változásokat. A két szerző 
szerint a szibilláns [sziszegő] hangok változása a görög nyelv hatásának tudható be.

54 Talán az 1Kir 5,26-ban: „Békességben élt hírám Salamonnal, és szövetséget kötöttek egymással.”, 
vagy a Préd 3,8-ban: „Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.” T. Vuk így ír az 
akkád salämu igéről: „az együtt élők közötti »békés« kapcsolatok eredeti jelentésébe öltöztetve, az 
igét gyakran használják a szembenálló felek közötti háború és béke kontextusában.” Az idézetet 
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megfelel a šälôm előfordulásainak a bibliai szövegben, beleértve az „üdvöz-
lő formulákat” is.55

Nem tudjuk, hogyan ejthették a !wl` főnév kezdő szibillánsát a bibliai 
korban, S-nek vagy š-nek. Nagyon valószínű, hogy a S › š átmenet már a 
Biblia előtti időben megtörtént az ugariti és a föníciai nyelvben. A héberben 
viszont a S megőrződött, bár nincsenek ezt igazoló bizonyítékaink. Tény, 
hogy a masszoréták korára a kezdő graféma šin lett, véglegesen összekap-
csolódva a šlm gyökkel.

A LXX (és ezzel együtt az arámi és héber görög betűkkel történő átírásai) 
nincs segítségünkre, mert a görög nyelv nem tud különbséget tenni a héber 
szibilliánsok között.

Ami a két gyök teljes fúziójának tulajdonítható az ősi Kánaán nyelvei-
ben (túl az ortografikus és fonetikus rend nehézségein), az a „béke” és a „jó-
lét” szemantikai mezőinek a közelsége. A jólét, az egészség, a teljesség nem-
de a „békés időnek” tulajdonítható, nemde a béke idejének jellegzetességei? 
A válasz egyértelmű.

Elfogadva ezt a hipotézist érthető, hogy a héber Bibliában a šälôm mi-
ért bír ilyen sokrétű jelentéssel: a kifejezés magában foglalja a két gyök gaz-
dagságát, melyek egyszerre kifejezik a „béke”-köszöntést, és a „teljes jólétet”.

egyetemi jegyzetéből vettem: Il mondo che vide nascere la Bibbia. relazioni del popolo della Bibbia con 
i popoli sotto l’influsso della civiltà mesopotamica, Jerusalem, 2005 (pro manusripto), 145.

55 „A gyök tehát a jólét állapotát jelöli, amikor egy személy jól érzi magát, beleértve a testi egészséget, a 
személyes és családi áldást, és általános értelemben véve a gyarapodást. Ebben a jelentésben jelenik 
meg az »üdvözölni valakit« értelem is, vagyis a fenti szempontok alapján jót kívánni valakinek.” Vö. 
T. Vuk, op. cit., 145.
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