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VÁZLATOK AZ ÓSZÖVETSÉGI „DÉMONOLÓGIA” 
TÁRGYÁBÓL

tut
Gér András László

Az ószövetségi démonológia igen összetett témájáról e keretek között csak főbb 
vonalakban lehet szólni. Az Ószövetség kori vallás ilyen irányú vizsgálata egy 
gazdag természetfeletti világ leírásába enged betekintést.  

A világ látható és láthatatlan része a pre-modern korszakban, így az Ószö-
vetség keletkezésének a korában sokkal gazdagabban volt benépesítve, mint a  
racionalizmus után. Ennek során olyan hatásokat és erőket is transzcendensnek  
tekintettek és perszonifikáltak, melyeket ma már nem tekintünk természetfe-
letti lényeknek. Erre jó példa lehet az, hogy az egyes betegségeket korábban  
démonok okozta jelenségnek tekintettek, ma már baktériumok, vírusok hatásá-
nak. Míg korábban ráolvasással és kultikus szertartásokkal védekeztek, ma már 
különféle gyógyszerekkel. Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 
modern racionalizált korban is vannak olyan jelenségek, melyekre (még?) nincs 
természettudományos magyarázat, viszont már nem lehet rá a pre-modern kor 
kifejezéseit használni. 

Az Ószövetség kori ember ugyanazokra a kihívásokra és jelenségekre,  
melyekkel a modernkor embere is találkozhat, más magyarázatot talált. Úgy 
vélem, hogy hangsúlyozni kell, hogy egyik rendszerre sem tudjuk azt monda-
ni, hogy helyes vagy nem helyes – hiszen saját rendszerén belül (saját korában) 
mindkettő ugyanúgy működőképes (vagy nem működőképes).  

Az ószövetségi monoteizmus teológiai harcát több fronton vívta. Egyrészt az 
idegen népek idegen istenei ellen, másrészt pedig a népi vallásosságban búvópa-
takként fel-felbukkanó démon-hit ellen. A monoteista polémiánál mindenkép-
pen régebb forrásból merít a démon-hit, melynek az ószövetségi lecsapódásai-
nak kiinduló pontjai azonban meglehetősen különbözőek lehetnek.

Jelen kutatás módszerei között találjuk a nyelvi analízist, etimológiát. Hiszen 
a népköltészet és a folklór az, amely legjobban tudja konzerválni az ősi képze-
teket. Az egyes kifejezések használata és előfordulásai szignifikáns jelei lehet-
nek olyan vallási, kulturális jelenségeknek, melyekre egyértelmű írásos forrás 
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lehet, hogy nincsen. Mindezeken túl, ezen kifejezések etimológiája pedig olyan 
jelentésmezőket tárhat fel, melyek érdekes többletinformációkkal szolgálhatnak. 

Amikor Izrael vallásának fejlődését – azaz Yahweh önkijelentésének egyre  
tökéletesebb megértését és ennek lejegyzésének folyamatát – nem lehet úgy  
tekinteni, hogy figyelmen kívül hagynánk Izrael népének vándorlása és hon-
foglalása közegét. Ennek a közegnek számos hatása és ellenhatása volt az izra-
eli vallástörténetben, így mindenképpen tekintettel kell lennünk rá. Az ókori  
Közel-Keleten ugyanis egy rendkívül erős kulturális és vallási kölcsönhatás  
érvényesült, rendkívül szabad tere volt a kulturális vívmányok és vallási tenden-
ciák terjedésének. 

Az ószövetség „démonológia” vizsgálata során jelentkező nehézség, hogy nin-
csen letisztult hierarchia és nincsen egységes és következetes elnevezés sem.  
Az egyszerűség kedvéért azon természetfeletti lényekre, melyek nem istenek, én 
démonként fogok hivatkozni, akiket un. „köztes lényeknek” vagy „középlénynek” 
tekinthetünk abban a tekintetben, hogy az emberek világa és az istenek világa 
között helyezkednek el. A politeizmus és a monoteizmus (mint két szélső érték) 
közötti különbségnek van vetülete ezen középlényekre is. Az alapvetően poli-
teista „berendezkedésű” vallási hagyományrendszerekben megvan a saját helye 
és szerepe a démonoknak, szellemeknek. Ezek az erők itt az istenektől függetle-
nül is tudnak működni, ártó vagy segítő erejüket el lehet nyerni. Ezzel ellentét-
ben a monoteista rendszerben kérdéses egyáltalán a léte ilyen „köztes lények-
nek”, vagy ha létük el is fogadott, akkor is ők az egyetlen Istennek és az ő akara-
tának alá vannak rendelve lényegében.1 Az ószövetségi monoteizmus mindig is 
törekedett arra, hogy kiszorítsa még a nyomait is a más istenek és lények tiszte-
letének; ám a népi vallásosságban ezek megmaradtak.2

Az ószövetségi vallásosság a kánaáni kultúrkörben alakult és fejlődött. E kul-
túrkör hatásait és ellenhatásait számos ponton fel lehet ismerni az Ószövetség-
ben. Emiatt úgy vélem, hogy bár nincsen rendszerezett hierarchia az Ószövet-
ségben a „köztes lényekre”, talán pontosan az idővel mindent átalakító követ-
kezetes monoteista elgondolás miatt, de mégis az ugariti / kánaáni párhuzamot  
figyelembe kell venni, melynek hatását nyomokban meg lehet találni az ószö-
vetségi forrásokban.3

1 V.ö. Baumgärtel, F.: Monotheismus und Polytheismus II. im Alten Testament. In: Galling, K. 
szerk.: Die Religion in Geschichte und Gegenwart3, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1960, IV: 1113-1115.

2 Ezzel ellentétben Long azt írja, hogy a fogság előtt marginális volt a démon-hit Izraelben, ld. 
Long, J. B.: Demons: An overview. In: Eliade, M.: The Encyclopedia of Religion, MacMillan Pub. 
Co., New York, 1987, IV. 282-288.

3 Kiváló példa erre az un. alacsonyabb istenek rendjei, melynek az Ószövetségben is fel lehet fe-
dezni nyomait, ld.: Sang Youl Cho könyvét! (Cho, S. Y.: Lesser Deities in the Ugaritic Texts and 
the Hebrew Bible, Deities and Angels of the Anient World 2, Gorgias Press, 2007.)
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A démon egy olyan fajta lény, aki nem ebből a világból ered, de fő tevékeny-
ségét itt fejti ki, ugyanakkor nem isten. Gyakorolták a démonok kultuszát a  
korabeli emberek – ráolvasásokban, varázsigékben, védelmező vagy ártó fel-
iratok által, amulettek készítésével; a démont, miután felismerték tevékenységét 
megpróbálták kiengesztelni vagy megsemmisíteni, esetleg visszaküldeni „a fel-
adónak”. De egy démont soha sem tekintettek istennek – míg isteneket az ószö-
vetség népe tekintett démonikus lényeknek.

Az ószövetségi következetes monoteizmus folyamatos teológiai harcban állt 
a démon-hittel több okból is. Azonban a démon-hit eltávolításának kísérlete 
csak „átmeneti sikereket” ért el, hiszen az intertestamentális korban és a ko-
rai judaizmusban újra megjelent a démonhit. Erre a részre azonban terjedelmi 
okokból nem fogok kitérni. 

Karasszon István véleménye szerint „démonok ott bukkannak fel az Ószövet-
ségben, ahol a sors, úgy tűnik, legyőzi az embert.”4 A démonok lehetnek termé-
szeti jelenségek is akkor, melyeket a későbbi korokban már nem is neveznénk 
annak. Mindenesetre a kutatástörténetben számos meglátás létezik arra nézve, 
hogy vajon mindig is a részét képezte-e egyfajta démon-hit az ószövetségi val-
lásosságnak.5

Az ószövetségi vallás igyekezett a démon-képzetet „domesztikálni”, mitológi-
átlanítani. Emellett nemcsak a folklorisztikus nem-hivatalos elemeket formálta 
át az izraeliták vallása, hanem Kánaán (és térsége) földjének helyi isteneit is be-
olvasztotta saját (kidolgozatlan?) rendszerébe. Számos kánaáni istenség jelenik 
meg az ószövetségi szövegekben, mint démonná lefokozott istenség, aki sokszor 
az Egyetlen istennek alárendelt szerepet tölt be.6

S nem csak egységes elnevezés nincsen az ószövetségi gondolkodásban, ha-
nem nincsen kidolgozott rendszer sem az Ószövetségben, mely démonológiával 
foglalkozna. Bár sohasem tagadja (akár gonosz) természetfeletti lények létét, de 
mindig hangsúlyozza Yahweh felsőbbségét és abszolút hatalmát. A következe-
tes monoteizmus fényében ezek a lények az ő akaratának a megnyilvánulásai; az 
ő parancsára lettek a világba küldve, valamilyen feladat végrehajtása céljából.7

4 Karasszon István: Az óizraeli vallás, Budapest, 1994, 8-12.
5 Kuemmerlin-McLean, J. K.: Demons, Old Testament. In: Friedmann, D. N. szerk.: The Anchor 

Bible Dictionary, New York, Doubleday, 1992, II. 139.
6 Xella, P.: „Le Grand Froid” – Le dieu Baradu madu à Ebla. In: Ugarit Forschungen 18, 1986, 442. 

Xella idézi Caquot véleményét, miszerint Rešef, Deber és Qeṭeb a kánaáni szubsztrátumból fenn-
maradt istenek (ld.: Caquot, A.: Sur quelques demons de l’Ancient Testament (Reshep, Qeteb, 
Deber). In: Semitica 6, 1956, 53-68.). bár Caquot tévedett (a forrás, melyet használt, átírási hi-
bát tartalmazott, ld.: Borger, R.: Anath-Bethel. In: Vetus Testamentum 7/1, 1957, 102-104) Qeṭeb 
kapcsán, de szemlélete általánosságban véve még tartható véleményem szerint.

7 Aune, D. E.: Demonology. In: Bromiley, G. W. szerk.: The International Standard Bible 
Encyclopedia, Revised. William B. Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 2002, I. 919.
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A terminológia rendkívül problematikus, egyrészt mert a zsidó „démonológia”8 
az elnevezéseket Kánaánból és Mezopotámiából vehette át,9 másrészt pedig 
azért, mert az óriási kulturális különbségeket melyek az akkori kor és a jelen kor 
között vannak, nagyon nehéz áthidalni. További problémát jelent, hogy ezek a ki-
fejezések vagy csak egyszer szerepelnek a forrásainkban vagy nagyon kevésszer.10 

Jelen rövid tanulmányban szeretném bemutatni ezután azokat a kifejezése-
ket, melyek a pusztai démonokhoz kötődnek. Az Ószövetség forrásaiból kiin-
dulva szeretetném a következő csoportokat röviden ismertetni: a šēdîm-et, mely 
konkrétan (?) démont jelent, a śə‛îrîm-et, mint általános kifejezést a pusztala-
kó „köztes lényekre”, illetve ezen pusztalakó lények közül a ṣiyyîm, ’ōḥîm, benōt 
ya‛ănāh, iyyîm, és tannîm csoportját, akik a kultúrföldek határától a pusztasá-
gok „misztikus” teréig népesítik be az „ellen világot.”

Šēdîm. A šēd héber szó többes száma hímnemben. Etimológiáját tekintve 
a héber nyelven belül több kifejezéssel (šad – női mell, √šdd – pusztulni à šod 
– pusztulás) is kapcsolatban lehet, de ez tisztázatlan.11 Több kutató is feltéte-
lezi, hogy a héberben a šēd az akkádból származó jövevényszó lenne, a šêdu 
átvétele.12 Az akkád šêdu utalhat a bika alakú védelmező szobrokra, melyek a 
védőszellemek ábrázolásai, de lehet a šêdu gonosz szellem is.13 Segal megjegy-

8 Günzig, I.: Dämonen. In: Herlitz, G. – Kirschner B. (begr.) Jüdisches Lexikon – ein enzyklopädisches 
Handbuch des jüdischen Wissens in vier Bänden, Jüdischer Verlag, Königstein, 1982, II. 15-16.

9 Long 1987, 284.
10 Kuemmerlin-McLean 1992, 138.
11 Frey-Anthes, H.: Unheilsmachte und Schutzgenien, Antiwesen und Grenzgänger – Vorstellungen 

von «Dämonen» im alten Israel, Orbis Biblicus et Orientalis 227, Academic Press, Freiburg, 2007, 
143.

12 Zimmern, H.: Religion und Sprache. In: KAT3, 1903, 343-654, konkrétan: 461-462. Dillmann, 
A.: Die Bücher Numeri, Deuteronomium und Josua2, Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum 
Alten Testament 13, Verlag von S. Hirzel, Leipzig, 1886, 402. Brown, F. – Driver, S. R. – Briggs, 
C. A.: Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Logos Research Systems, Inc, 
(electronic ed.), Oak Harbor, 2000, WA: 993 (továbbiakban: BDB). Koehler, L. – Baumgartner, 
W. – Richardson, M. – Stamm, J. J.: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. 
(electronic ed.) Brill, Leiden – New York, 1999, 1417 (továbbiakban: HALOT). Klein, E.:  
A Comprehensive Etimological Dictionary of the Hebrew Language, Carta Jerusalem – The 
University of Haifa, 1987, 640-641. Aune 2002, 919. Wanke, G.: Dämonen. II. Altes Testament. 
In: Krause, G.; Müller, G. (hrsg.): Theologische Realencyclopädie, Walter de Gruyter, Berlin, 1981, 
VIII. 276. Hommel, F.: Das Samekh in den minäo-sabäischen Inschriften. In: Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 46, 1892, 528-538, konkrétan: 529.

13 Duhm, H.: Die böser Geister im Alten Testament, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 
– Leipzig, 1904, 49. Zimmern 1903, 455. Delitzsch, F.: Wo lag das Paradies? J. C. Hinrichs’sche 
Buchhandlung, Leipzig, 1881, 153. Langdon, S.: Babylonian and Hebrew Demonology with 
Reference to the Supposed Borrowing of Persian Dualism in Judaism and Christianity. In: Jo-
urnal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1, 1934, 45-56, konkrétan: 52-53. 



Vázlatok az ószövetségi „démonológia” tárgyából

• 23 •

zi, hogy a nevet Mezopotámiából vette át Izrael, de a szokást, hogy áldozzanak  
nekik (v.ö. Deut 32:17), nem.14 

Ugaritban is megtalálható a šd kifejezés olyan értelemben is, hogy egy „köz-
tes lényre” utal,15 a KTU 1.166:13-ban található a l šd qdš kifejezés,16 melyet 
Ešmunnal, a Šadrapával vagy a gdšd nevű istennel kapcsolhatunk össze.17 Föní-
ciai-pun személynevekben megtalálható a šd formula, mely egy istenségre utal.18 
Krahmalkov a Sidonban tisztelt Ešmūn-ŠD nevű istenhez köti,19 azonban ez két-
séges.20 Šadrapa isten neve több feliraton is szerepel.21 Azonban ennek a név-
nek az etimológiája kérdéses,22 amelynek folytán a šd kifejezéssel való kapcsolata 

Muss-Arnolt, W.: A Concise Dictionary of the Assyrian Language, Reuther & Reichart, Berlin 
– Williams & Norgate, London – Lemcke & Büchner – New York, 1905, 1013-1014. Delitzsch, 
Fr.: Assyrisches Handwörterbuch, J. C. Hinrich’sche Buchhandlung, Leipzig, 1896, 646 (továb-
biakban: AH). von Soden, W.: Akkadisches Handwörterbuch, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 
1965-74, 1208 (továbbiakban: AHw). Black, J. – George, A. – Postage, N.: A Concise Dictionary 
of Akkadian2, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2000, 364 (továbbiakban: CDA2). Oppenheim, 
A. L. (& al. eds.): The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago in 
21 vols., The Oriental Institute, Chicago, 1956-, 17.2: 256-259 (továbbiakban: CAD); Frey-Anthes 
2007, 146-148. 

14 Segal, M. H.: The Religion of Israel before Sinai (Continued). In: The Jewish Quarterly Review, 
New Series 53/3, 1963, 226-256, konkrétan: 231.

15 Frey-Anthes 2007, 151-152.
16 del Olmo Lette, G. – Sanmartín, J.: A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetical 

Tradition part I-II, Brill, Leiden, 2003, 810 (továbbiakban: DUL).
17 Bordreuil, P. – Caquot, A.: Les textes en cunéiformes alphabétiques découverts en 1977 á ibn 

Hani. In: Syria 56/3/4, 1979, 295-315, konkrétan: 303, akik kizárják, hogy itt az ugariti šd a hé-
ber śādeh (föld, mező) megfelelője lenne, hanem e szokványos jelentésétől eltérő jelentése van.

18 Krahmalkov, Ch. R.: Phoenician-Punic Dictionary, Uitgeverij Peeters en Department Oosterse 
Studies, Leuven, 2000, 457.

19 Krahmalkov 2000, 457 és 84. 
20 Ugyanis a KAI 14 és 15 szövegében a kérdéses kifejezés, a šd olvasata nem egyértelmű, a šr (=her-

ceg) olvasat is elfogadott, és valószínűbb; v.ö. KAI II: 22-23 és 24. 
21 RES 234, KAI 77, 119, 127, Krahmalkov 2000, 458.
22 A név etimológiájára három fő megoldás van. Az első, hogy az óperzsa xšaθrapāvan 

(= ăḥašdarpān, Dán 3:2-3, 27, 6:3; Eszt 3:2, 8:9, 9:3; Ezsdr 8:36; helytartó) kifejezéssel van kap-
csolatban; a másik, hogy a bizonytalan jelentésű šd (földterület, mező vagy a „köztes lény”) + 
√rf’ (gyógyítani) összetétele; a harmadik pedig, hogy az egyiptomi šd isten nevét fedezhetjük 
benne fel. Ld.: Clermont-Ganneau, Ch.: Recuil d’Archéologie Orientale Tome IV, Ernest Leroux, 
Paris, 1901, 334-335. Répertoire d’Épigraphie Sémitique, Imprimerie Nantionale, Paris, 1900-
1905, 194 (rövidítve: REP). Caquot, A.: Chadrapa a Propos de quelques articles récents. In: 
Syria T. 29/1/2, 1952, 74-88. Levi della Vida, G.: The Phoenician God Satrapes. In: Bulletin of 
the American Schools of Oriental Research 87, 1942, 29-32. Starcky, J.: Autour d’une dedicace 
palmyrénienne a Šadrafa et a Du’anat. In: Syria T. 26/1/2, 1949, 43-85, konkrétan: 67-81. Puech, 
É.: Les inscriptions phéniciennes d’Amrit et les dieux guérisseurs du sanctuaire. In: Syria T. 
63/3/4, 1986, 327-342, konkrétan: 336-339. Frey-Anthes 2007, 145.
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bizonytalan. A gdšd nevű istenről azonban nagyon keveset tudunk.23 Minden-
esetre véleményem szerint figyelemre méltóak a lehetséges kapcsolatok. 

Az arab nyelv felöl vizsgálva a sa‛dun főnévvel és a √sawada-kel lehet összefüg-
gésbe hozni. A sa‛dun jelentése szerencse, siker;24 s talán kapcsolatba lehet hoz-
ni az ’l-sa‛îdatun nevű templommal, ahová a Rabî‛a törzs tagjai zarándokoltak.25 
A √sawada alapján a kifejezés kapcsolatba hozható az ’aswadunnal, ami azt jelen-
ti, hogy fekete, illetve a sâda igével, ami azt jelenti, hogy uralkodni.26 

A Šadday istennévvel, valamint a Deir ‛Allah-i feliratokon található šdyn kife-
jezéssel való kapcsolata meglehetősen összetett probléma, tekintve, hogy Ugariti 
forrásban is szerepel a šdy kifejezés.27 Azonban a démon-típust nem kötném ösz-
sze ezekkel a fogalmakkal, pontosan az eltérő szemantikai mezők miatt. 

A vizsgált korszak után a qumráni irodalomban a šēd már egyértelműen dé-
monokra utal, a rûaḥ mellett, mely pedig inkább szellem.28 A rabbinikus iro-
dalomban pedig már köznévként ezzel a kifejezéssel utaltak a démonokra.29 
A mandeus nyelvben a šdum a sötétség szelleme, az alvilág uralóinak egyike,30 
számos varázsszövegben szerepel.31 A šēdîm-et a LXX δαιμονιον-nak fordítja,32 

23 Nöldeke, T.: Friedr. Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte. In: Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 42, 1888, 470-487, konkrétan: 481. Levy, M. A.: Siegel 
und Gemmen, Verlag der Schletter’schen Buchhandlung, Breslau, 1869, 26-27. Caquot 1952, 78, 
ahol Baudissin interpretációját idézi: „client de Ched”. Baudissin, W. W. Graffen: Studien zur 
Semitischen Religionsgeschichte, Heft 1, Verlag von Fr. Wilh. Grunow, Leipzig, 1876, 131.

24 Lane, E. W.: An Arabic – English Lexicon in eight parts, vol. I-VIII, Librairie du Liban, Beirut, 
1968, 1362. Wehr, H.: A Dictionary of Modern Written Arabic, Spoken Language Services Inc, 
1976, 410. 

25 Lane 1968, 1362. Wellhausen, J.: Reste Arabischen Heidentums2, Druck und Verlag von Georg 
Reimer, Berlin, 1897, 65. 

26 Lane 1968, 1461. Wehr 1976, 440. BDB 993, HALOT 1418.
 A šēdîm lehetséges etimológiájához és nyelvi kapcsolataihoz ld. még: Baudissin 1876, 131-136.
27 Frey-Anthes 2007, 148-151. 
28 Alexander, P. S.: The demonology of the Dead Sea Scrolls. In: Flint, P. W. – VanderKam, J. C. 

ed.: The Dead Sea Scrolls after Fifty Years – a Comprehensive Assessment, vol. II., Leiden, Brill, 
1999, 331-353, konkrétan: 333-335.

 Gér A. L.: 11Q11 – a szöveg és ami mögötte van. In: Szávay L. szerk.: Vidimus enim stellam 
eius…, Károli Gáspár Református Egyetem –  L’Harmattan, Budapest, 2011, 159-167, konkré-
tan: 164-167.

29 Mach, M.: Demons. In: Schiffmann, L. H. – VanderKam, J. C. eds.: Encyclopedia of the Dead Sea 
Scrolls, 2000, 189-192, konkrétan: 190. Jastrow, M.: A Dictionary of the Targumim, the Talmud 
Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, vol. II., London, Luzac & Co. – New York, 
G. P. Putnam’s sons, 1903, 1523-1524. Sokoloff, M.: A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic 
of the Byzantine Period, Bar Ilan University Press, 1992, 538.

30 HALOT 1417.
31 Frey-Anthes 2007, 144.
32 Deut. 32:17; Zsolt 106:37. 



Vázlatok az ószövetségi „démonológia” tárgyából

• 25 •

a Targum a Deut 32-ben a šēdînnel, a Zsolt 106:37-ben viszont a mazzîqayyā’val 
(=kártevők).33 A Deut 32:17-ben Saadia a kifejezést az ’l-šayāṭaynunnal fordítja.

A šēdîm nevű csoport, Kaufmann szerint a bibliai narratíva alapján nem 
gonosz démonokra utal, hanem szellemi lényekre, melyeknek nincsen ere-
jük; ugyanis szerinte a gonosz szellemek az Ószövetségben Yahweh pusztító  
angyalai.34 A šēdîm-et ugyanakkor a népi vallásosságban kultikus tisztelet övezte 
(Zsolt 106:37).35 Bár Duhm szerint ezen a két helyen a Fogság utáni időkből szóló 
tudósítást kell látnunk.36 Frey-Anthes szerint a kifejezés használatában az ide-
gen népek isteneivel szembeni polémiát kell látnunk.37 

Véleményem szerint e bizonytalan etimológiájú és eredetű kifejezés jelentése 
az ugariti szövegek korától a középkorig folyamatosan változott, módosult, ala-
kult. Jelentését erőteljesen befolyásolta a kontextus, amelyben található, illetve 
az a kontextus, amelyben értelmezték az adott szövegeket. Azonban összességé-
ben elmondható, hogy általánosságban ezt a kifejezést egyfajta gyűjtőfogalom-
nak tekinthetjük, mely a köztes lényekre vagy démonokra utalt.

Śə‛îrîm. A kifejezés etimológiáját tekintve a héber √ś‛r-ökkel van kapcsolat-
ban. Ezek szemantikai mezői a következő főbb jelentések körül csoportosul-
nak: szőrös, viharos, árpa és kecske.38 Azonban hogy a héber śə‛îrîm kifejezés 
melyik jelentéssel áll közvetlen kapcsolatban, bizonytalan. Legvalószínűbb, hogy 
az első és az utolsó jelentéstartam, mely össze is függ egymással. Ugyanakkor Śē‛îr 
területével is kapcsolatba lehetne hozni, de valószínűbb a Gen 25:25 alapján, 
hogy Ézsaú okán inkább a Śē‛îr a szőrősnek lenni jelentéssel (śē‛ār) van kapcso-
latban, hogy Ézsaút és a későbbi Edómot összekösse. Egy Kr.e. VII. századi észak-
nyugat-sémi feliraton a š‛rt női személynévként szerepel, mely nagy valószínű-
séggel a nőstény kecske jelentéssel állhat kapcsolatban.39

A héber gyök jelentései ugyanúgy az ugaritiban is megtalálhatóak (š‛r, ś‛r).40 

33 Baudissin 1876, 131.
34 Kaufmann, Y.: The Bible and Mythological Polytheism. In: Journal of Biblical Literature 70/3, 

1951, 179-197, konkrétan: 182, 2. jegyzet. 
35 Kuemmerlin-McLean 1992, 139. Wanke 1981, 275. Görg, M.: Dämonen/Geister II. Altes 

Testament. In: Betz, H. D. – Browning, D. S. – Janowski, B. – Jüngel, E. szerk.: Religion in 
Geschichte und Gegenwart4 – Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, Mohr 
Siebeck, Tübingen, 1999, II. 535.

36 Duhm 1904, 21.
37 Frey-Anthes 2007, 157-159. 
38 HALOT 1343-1346. BDB 972-973. 
39 Yassine, Kh. – Teixidor, J.: Ammonite and Aramaic Inscriptions from Tell El-Mazār in Jordan. 

In: Bulletin of the American Schools of Oriental Research 264, 1986, 45-50, konkrétan: 47.
40 DUL 798-800. Halayqa, I. K. H.: A Comparative Lexicon of Ugaritic and Canaanite, Ugarit 

Verlag, Münster, 2008, 311. Gordon, C. H.: Ugaritic Textbook. Grammar, Texts in Transliteration, 
Cuneiform Selections, Glossary, Indices, Analecta orientalia 38, Roma, Pontifical Biblical Institute, 
1998, 493. 
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A š‛r klb (akkád: šarat kalbi), mint kutyaszőr varázslásra és gyógyításra hasz-
nálatos eszköz a KTU 1.114:29-ben.41 Az akkád šārtum (Hattušašban šaḫratu/
ša‛ratu) jelentése szőr, szőrös, állati szőr.42 Ugyanakkor figyelemre méltó a še’ēru 
kifejezés, melynek jelentése bár bizonytalan, de utalhat démonokra.43 Šērū’a 
pedig egy istennőre utal, Ištārra vagy Ṣarpanītura.44 

Az arabban ša‛ara ige kapcsolatban van a „tudni”, „szőrösnek lenni”, illetve 
„költeményt költeni” jelentésekkel.45 Wohlstein jegyzi meg, hogy a šā‛ir a lélek 
által megragadott költőre utal.46 Az arabban az al-ši‛rā a Siriust jelenti,47 s a Ko-
rán 53:49-ben a huwa rabbu ’l-ša‛rān kifejezés az iszlám előtti arab vallásosság-
ból eredhet.48

Több kutató az etimológiai kapcsolatok miatt úgy gondolja, hogy azt a démont 
nevezték így, amelyet kecske formájában vagy kecskelábakkal képzeltek el.49 Az 
Ézs 13:14 szerint elhagyatott romoknál él;50 míg az Ézs 13:21,51 2Kir 23:8, 2Krón 
11:1552 és Lev 17:753 szerint bálvány neve.54 Janowski szerint ennek a démonfaj-
tának az imádata55 az idegen istenek kultuszának kritikája akar lenni.56 Felte-
hetően, a szövegek propagandisztikus tendenciájából kiindulva, ez lehet a leg-
valószínűbb. 

Több kutató álláspontja, hogy talán ezt a csoportot az arab ğinnekkel 
lehet kapcsolatba hozni.57 Az ṣiyyîm csoporttal együtt őket pusztai démonoknak 

41 DUL 798.
42 CDA2 361. AHw 1191-1192. 
43 CDA2 365.
44 Muss-Arnolt 1905, 1111.
45 Lane 1968, 1559-1562. Wehr 1976, 473-474.
46 Wohlstein, H.: Zur Tier-Dämonologie der Bibel. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 

Gesellschaft 113, 1963, 483-492, konkrétan: 489. 
47 Lane 1968, 1560. Wehr 1976, 472. 
48 A kifejezés eredetét tekintve bizonytalan, hogy a csillag görög elnevezéséből (Seiros) való átvé-

tel vagy genuin arab eredetű. (Kunitzsch, P.: al-Shi‛rā. In: The Encyclopaedia of Islam, 1997, IX 
471-472). 

49 BDB 972. Klein 1987, 672. Aune 2002, 919. vö. Jastrow 1903, 1610. 
50 Vö. Frey-Anthes 2007, 209-212.
51 Vö. Snaith, N. H.: The Meaning of םיריעש . In: Vetus Testamentum 25/1, 1975, 115-118, konkré-

tan: 115.
52 Vö. Snaith 1975, 116.
53 Vö. Snaith 1975, 117-118. 
54 Vö. Wohlstein 1963, 488-489. Segal 1963, 231-231. Baudissin 1876, 138-140. Frey-Anthes 2007, 

212-216. 
55 Az ő részükre is mutattak be áldozatot, ld. Wanke 1981, 276.
56 Janowski, B.: „Satyrs םיריעׂש” In: van der Toorn, K.; Becking, B.; van der Horst, P. szerk.: Dictionary 

of Deities and Demons in the Bible2; William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 
Michigan, 1999a, (továbbiakban: DDD2) 732.

57 Janowski 1999a, 732. Robertson Smith, W.: Lectures on the Religion of the 1999a Semites, Adam 
and Charles Black, London, 1894, 119-121, aki megjegyzi, hogy Arábia területén a pogány 
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tekinthetjük; az ő képeik az állatvilág és a kultúrföldek találkozásánál alakult ki: 
hiénák, sakálok, strucc, stb. (Ézs 13:19-22, 34:9-15; Jer 50:39).58 Mezopotámiá-
ban több démont is szőrös, sokszor theriomorf alakban ábrázoltak.59

Összefoglalva a śə‛îrîm csoport nagy valószínűséggel a korabeli közel-keleti 
démonképzettel áll kapcsolatban, alakja állati keveréklények képéből ered. Ezt 
támogatja a kifejezés északnyugat-sémi etimológiája. A kifejezés használatát  
tekintve két értelmezési tartományt tudunk felrajzolni: egyrészt a romok (ill.  
elhagyott területek, puszták) környékénél található démonokhoz kötődik, 
mely a mezopotámiai vallásosságból eredhet; másrészt pedig az idegen istenek  
kultuszának a kritikája akar lenni, ahol az idegen isteneket „démonoknak” te-
kintették. Figyelemre méltó, hogy az arab al-ši‛rā pogány vonatozásait a Korán 
teológiája „domesztikálta”, míg a śə‛îrîm csoport jelenségét a Héber Biblia pole-
mikus közegben negatív éllel használta fel. 

Összességében elmondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel ez a kifejezés utalt 
általánosságban azokra a lényekre, amelyek az un. „ellen világhoz” tartoztak, e 
keverék lények népesítették be a pusztaságok és elhagyott romvárosok vidékét, 
alakjukat tekintve pedig valamilyen konkrét állathoz hasonló formában képzel-
ték el.

Ṣiyyîm. A héber szó jelentése talán a pusztához köthető, a ṣiyyâ, száraznak len-
ni igéből származhat. Egyes számban feltehetően *ṣî lehetett.60 Az azonos alakú 
ṣî I. (pl. ṣiyîm), mely az egyiptomi ḏ’y (t’ai) átvétele, azt jelenti, hogy hajó,61 nem 
keverendő össze sem etimológiai, sem szemantikai szempontból a vad állatokra 
/ démoni lényekre utaló kifejezéssel.62 

Etimológiáját tekintve a héber ṣiyyîm II. egyrészt a száraz(ság), másrészt a 
(pusztai) vadállat jelentésű sémi szavakkal áll rokonságban. A szárazsággal 
kapcsolatos sémi kifejezések etimológiai rokonságban vannak az akkád és arab 
nyelvben. Így a héber kifejezés az akkád ṣuā’uval mutat rokonságot, melynek 
jelentése „szárazság”,63 mely talán a ṣētu (ṣitu) gyökkel van kapcsolatban,64 az 

kultuszok képviselői a ğinnek alakjában található meg, ahogyan az északibb területeken a sémi 
pogányságra a śə‛îrîm utal, mely hasonló ahhoz a tendenciához, hogy később a kereszténység-
ben az egykori görög-római mitológia alakjai „váltak démonokká”. Ezt véleményem szerint ér-
demes összevetni az asurák és daevák alakjával az óind és óiráni vallásosságban. 

58 Görg 1999, 535.
59 V.ö. Black, J. – Green, A.: Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, The British 

Museum Press, London, 1992, 63.
60 HALOT 1021. BDB 851. Janowski, B.: Wild beasts םייצ In: DDD2, 1999b, 897-898. 
61 HALOT 1020. BDB 850. Klein 1987, 545. 
62 Janowski 1999b, 897. 
63 AHw 1107. CDA2 339.
64 AHw 1106-1107. CAD 16, 150-153, 215-220, Klein 1987, 545. 
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arab nyelvben pedig a ṣawâ (ṣawiya) gyökkel.65 Talán az ugariti ṣwy személynév 
is összefüggésben lehet ezzel a jelentéssel.66 A vadállat jelentéshez pedig az arab 
ḍaywanun kapcsolható, ami vadmacskát jelent.67 A ḥaḍramauti ḍywnm személynév 
(BAQ 54) és a felvázolt szemantikai mezők kapcsolata nem bizonyított.

Az ’ōḥîm héber elnevezés hangutánzó kifejezés lehet,68 az √’ḥḥ-ből.69 A ki-
fejezés akkád megfelelője az aḫû.70 Az ’ōḥ egy üvöltő állatra utal, mely romos 
területeken, pusztaságban bukkan fel, más hasonló (démonikus) lények társa-
ságában. Az ’iyyîm elnevezésű lényeket talán legegyszerűbben sakálnak nevez-
hetnénk. A kifejezés etimológiáját tekintve három helyről eredhet. Az első le-
hetőség, hogy az egyiptomi jw / jwjw kifejezéshez kapcsoljuk, mely kutyát je-
lent.71 Ez esetben Janowski szerint a tannîm, mely szintén sakálszerű állatok-
ra vonatkozik, az iyyîm alcsoportja lenne.72 A héber kifejezés második lehetsé-
ges etimológiája lehet, hogy a (feltehetően egyiptomi eredetű) ’y kifejezéssel van 
rokonságban, mely partot jelent.73 Ez esetben egy (tenger)parti vadállattal, vagy 
démonnal van dolgunk.74 A harmadik megoldás az, hogy a héber √’wh-ből, 
illetve az arab ibn / banāt ’āwâ kifejezésből vezetjük le, mely sakált jelent.75 De 
az arab ’āha-val is kapcsolatban lehet, mely azt jelenti, hogy felkiáltani.76 Az Ézs 
34:14 és Jer 50:39 alapján a kontextusból következően ez a lény is a démonikus 
világ, az „ellen világ” része.77

A bənôt ya‛ănāh héber kifejezést leginkább struccnak fordíthatjuk.78 Etimológiá-
ját tekintve feltehetően az arab wa‛natun, „terméketlen föld” jelentésű kifejezéssel 
van kapcsolatban, ugyanis a struccot az arab nyelv az ’abū ’āl-ṣaḥārâ fordulattal 
írja, mely azt jelenti, hogy „a pusztaság atyja.”79 Érdemes megjegyezni, hogy a 
Peshitta az Ézs 13:21-ben ezt a kifejezést bnāt na‛āmā’-nak, azaz Na‛ămâ lányá-
nak fordítja, mely mögött az a legenda állhat, miszerint Na‛ămâ is egy démon-

65 Lane 1968, 1751. Wehr 1976, 532.
66  DUL 793. Gordon 1998, 473. 
67 HALOT 1020. BDB 850. vö. Lane 1968, 1810-1811.
68 Frey-Anthes 2007, 177. HALOT 29.
69 BDB 28.
70 BDB 28. AH 41, az aḫû amellett, hogy sakált jelent, jelenthet idegent is; de az újabb szótárak sze-

rint az aḫû inkább kívülállóra, idegenre utal, ld.: CDA2 8, AHw 22, CDA 1, 210-213. 
71 Janowski, B.: Jackals םייא. In: DDD2, 1999c, 459. Frey-Anthes 2007, 171.
72 Janowski 1999c, 459. 
73 HALOT 38, az egyiptomi yw és ódélarab ’wy kifejezésekkel hozza összefüggésbe.
74 Janowksi 1999c, 459. Frey-Anthes 2007, 171. 
75 Frey-Anthes 2007, 171. BDB 17; Wehr 1976, 36. Lane 1968, 131.
76 Lane 1968, 130.
77 Janowski 1999c, 459. 
78 BDB 419. HALOT 421.
79 Frey-Anthes 2007, 162. BDB 419. HALOT 421.
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nő.80 A tannîm is sakált jelent a héberben, ahogyan az arab tînânun. Feltehetően 
a *√tn vagy *√tnn-ből eredhet, érdekessége, hogy a tannîn, mely tengeri szörnyet 
jelent, szintén ezzel a gyökkel lehet etimológiai kapcsolatban.81

A korabeli Közel-Kelet elképzelésében a pusztaság illetve a romokkal borí-
tott terület egy „ellen világot,” az emberi civilizációval ellentétes világot jelen-
tett. A szomjúság és a vágyódás földje, ahol madár sose repült az égen, vadsza-
már vagy gazella sosem járt arra.82 Az ókori keleti ember, mivel a szántóföldek 
területe igen behatárolt volt, ezért igyekezett a sírkerteket a pusztaság, termé-
ketlen földek területére helyezni. A határ a művelhető és a terméketlen földek  
között különféle vadállatok és dögevők által lakott övezet volt. Ez az övezet, mint 
a pusztaság széle, a halál birodalmának a kapuja volt, és ezek az állatok pedig 
a halál istenének kíséretét alkották. Az éhség és a szomjúság, mint démonikus  
figurák leselkedtek a sivatagba tévedőkre. Mellettük az emberek által ismert  
állatok nem találhatók meg, csak különös, furcsa keverék lények. Hiszen a  
világnak az a része, ez az „ellen világ” még a teremtés előtti káosz maradványa 
volt, az istenek által kevéssé uralt terület. Így olyan lényeket is elképzeltek oda,  
melyek az őskáosz mítoszához kapcsolódtak.83

Természetesen e rövid vázlat tovább folytatandó. Vannak ugyanis az Ószö-
vetségben további csoportok, melyeket érdemes megvizsgálni. Így a betegsége-
ket okozó lényeket, akár a Deut 28:22 hét gonosz szellemét sorra venni (šaḥepet, 
qaddaḥat, dalleqet, ḥarḥul, ḥereb, šiddāpôt, yērāqôn84), akár a kánaáni vallásos-
ságból eredő, de szintén betegségeket okozó démonikus lényeket (deber, rešef, 
qeṭeb), akik Yahweh teofániájának a részei is lehetnek.85 Az alvilági démonikus 
lényekre (māwet86, šə’ôl, dəbar-bəliyya‛al87, melek ballāhōt88, rəpā’îm, paḥad89), és a 

80 Ld. lentebb.
81 BDB 1072. HALOT 1759, ld. bővebben: Gér 2011, 163.
82 Vö. Aššur-ban-apli feliratával, mely az arabok elleni háborút örökíti meg, a szíriai sivatagon 

való átkelés során a pusztaság igen érzékletes leírását találjuk, ld.: Weippert, M.: Die Kämpfe 
des assyrischen Königs Assurbanipal gegen die Araber: Redaktionskritische Untersuchung des 
Berichts in Prisma A. In: Die Welt des Orients 7/1, 1973, 39-85, különösképpen: 43-44.

83 Vö.: Keel, O.: The Symbolism of the Biblical World, Eisenbrauns, Winona Lakes, Indiana, 1997, 
76-77. 

84 Kuemmerlin-McLean 1992, 139.
85 Wanke 1981, 275. vö. Caquot 1956, 53-68.
86 Ézs 28:15, 18; Jer 9:20; Hós 13:14; Jób 18:13, 28:20
87 Zsolt 41:9
88 Jób 18:14
89 Zsolt 91:5
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holt lelkekre, szellemekre (’ĕlōhîm90, ’ĕlîlîm91, ’iṭṭim92) is érdemes lenne kitérni.93 
Mind a vallástörténet, mind a teológia számára izgalmas kérdés a közvetlenül 
Istenhez tartozó negatív erők (rûaḥ-’ĕlōhîm-rā‛â, rûaḥ-šeqer, ha-mašḥît,  mal‛ăkê 
rā‛îm94) számbavétele. ‛Aza’zel (Lev 16:8) és Lîlît (Ézs 34:14) a legismertebb dé-
monok az Ószövetség lapjairól. 

A démonok eredetével kapcsolatban az Ószövetség nem sokat árul el. A Gen 
6-ban található bənê-ĕlōhîm problémából kiindulva a qumráni zsidó hagyomány 
szerint a lebukott virrasztók és az emberek keveredéséből jöttek létre a démo-
nok; vagy a bukott virrasztók maguk a démonok, ugyanis ők nem pusztultak el 
az özönvízben, hiszen nem rendelkeztek földi testtel… 

Más, későbbi zsidó legendák szerint talán Lîlît és Ádám gyermekei lennének, 
de létezik olyan hagyomány is, ahol Lîlît nemcsak Ádámnak, hanem Káinnak is 
szeretője volt, s sok-sok démont szült tőlük. Káin leszármazottja, Lámek, az ő  
lánya Na‛ămâ, akit a zsidó hagyomány szerint Lîlît démonkirálynő magával 
ragadott és ő maga is démonná vált, úrnőjéhez hasonlóan újabb és újabb démo-
noknak ad életet.95 A zsidó misztikus irodalom a gonosz lények eredetét az Isten 
által korábban alkotott világokban, illetve a Sitra Ahrában (a teremtés árnyol-
dala) találja meg.96 A 2 Baruch 10:8 szerint a sziréneket a tengerből, a Lilin (töb-
bes szám) csoportot a sivatagból, a šēdim (többes szám) csoportot és a sárkányo-
kat az erdőből hívják elő.

Mint láthattuk, egy nagyon gazdag világ áll előttünk, ha az Ószövetségi  
vallásosság „közép lényekkel” kapcsolatos kifejezéseinek, szövegeinek a mélyére 
hatolunk. Terjedelmi okokból csak vázlatosan volt mód megvizsgálni a puszta-
ságokhoz kötődő démonokra és démontípusokra használt kifejezések szeman-
tikai mezőit, elsősorban etimológiai és vallástörténeti párhuzamok által. Bár a 
használat során az adott társadalom „kitermelte” azokat a rendszereket, melye-
ket a természetfeletti világ leírására használt, ez egyrészt folyton változott, más-
részt pedig központosított vallási-hatalom miatt nem volt általános. Az Ószö-
vetség teológiája pedig mindehhez egy speciális látásmódot és érték-ítéletet is 
csatolt. Azonban a vallások is, csakúgy, mint a társadalmak, folyamatosan vál-
tozásokon mennek keresztül, így az ószövetségi vallásosság perifériáján már a 
Második Templom idején megjelennek olyan iratok, nézetek, melyek a szigorú 
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következetes monoteizmus által gyakorlatilag kiszorított és „domesztikált”  
démon-képzetet felélesztik. De ez a „felélesztett világ” már nem a korabeli kána-
áni vallásosság egyfajta folytatása, hanem egy teljesen új rendszer, melyre már a 
korábbihoz képest idegen(ebb) és újabb erők hatottak.


