
VAHID YOUSEFI – KÓBORI JUDIT

NQalakok a Bibliában I. 
A bibliai nQk története – az ÉdentQl a bírák koráig

A Biblia annak a népnek, a zsidóknak a története, akiknek élete a Kr. e. VI. évezredben 
kezdQdött egy Édennek nevezett helyen és azzal ért véget, hogy a Kr. e. 6. században az 
asszírok lerombolták Jeruzsálemet.

A zsidó ház alapja, fundamentuma a zsidó nQ, anya, feleség, ahogy azt Salamon Király 
a Példabeszédek szerzQje, olyan szépen megénekli. A zsidó nQ karaktere, világképe a 
Bibliában jut legmarkánsabban kifejezésre. Az Qsanyák, a prófétanQk: Jócheved (Mózes 
édesanyja) és Clofchád „feminista lányai”, Lót lányai, Potifer felesége és Eszter király-
né, Rut és Noémi, Dina és Bát – Sevá Qsanya Éva, Mária Jézus anyja, Mária Magdolna, 
megannyi emberi sors, megannyi érdekes történet.

A Bibliában szereplQ nQk eltekintve néhányuktól, például Évától, Máriától, Mária 
Magdolnától, általában háttérbe szorulnak férfi ellenpárjuk mellett. Ez nem csupán azt a 
szerepet tükrözi, amit az elmúlt 2000 év alatt a nyugati társadalmakban a nQknek szántak, 
hanem a zsidó és a keresztény vallás egyaránt patriarchális jellegét is. Pedig a Bibliát 
közelebbrQl szemügyre véve kiderül, hogy a nQket hajdan a férfiakkal egyenrangúaknak 
tekintették és nem az alárendeltjeiknek. Az Qsi közel-keleti vallásokban olyan papnQkrQl 
olvashatunk, akik a korai zsidók körében bírák és próféták szerepét töltötték be, és akik 
többször is megmentették a zsidó népet a pusztulástól és ellenségeik kezébQl. Akkoriban 
még a Bölcsességet is – amely a Példabeszédekben „az élet forrásaként” szerepel – nQként 
személyesítették meg.

A NQalakok a Bibliában cím_ tanulmány az Ó- és az Újszövetség oldalait benépesítQ 
elQkelQ és egyszer_ nQk történetét mondja el. Magában foglalja néhány olyan nQ történe-
tét is, akikkel a protestánsok által apokrifnek tartott, vagy a katolikus és ortodox kereszté-
nyek által deuterokanonikusnak nevezett bibliai könyvekben találkozhatunk. Ezek a törté-
netek csodálatos születésekrQl, hQstettekrQl és csalásokról, intrikákról és gyilkosságokról, 
de igaz szerelemrQl, vérfertQzésrQl, házasságtörésrQl és poligámiáról is szólnak, és arról, 
hogyan használták ki és bántalmazták a férfiak a nQket.

A tanulmányban (I–II.) azok a nQalakok szerepelnek, akik közismertek. A szereplQk 
bemutatása a Biblia idQrendjében történik. Két egymással párhuzamos történet bontako-
zik ki: egyrészt a nép és vallásának története, I. rész: nQk az ÉdenkerttQl a bírák koráig, 
II. rész: a bírák korától Júda és Izrael hanyatlásáig, másrészt a nQk helyzetének változása 
a társadalomban és a vallásban három évezred leforgása alatt.

A tanulmányban a lehetQségekhez mérten megpróbáltuk híven visszaadni az eredeti 
bibliai történeteket. A lehetQ legkevesebb megjegyzést f_ztünk a szereplQk jelleméhez, és 
igyekeztünk nem sugalmazni a történetek mögöttes értelmét sem, hogy az olvasók szaba-
don és tetszésük szerint közelíthessék meg a történeteket.

Bár egy nQ neve történetének allegorikus jelentésére utal, miközben személyiségét és 
státuszát is kifejezi: Éva neve annyit jelent, mint ’minden élQ anyja’ vagy ’élet’; Hágár 
(az egyiptomi ágyas, aki úrnQje haragja elQl a sivatagba menekült) neve azt jelenti, hogy 
’menekülés’ vagy ’menekülQ’. Egy név lehet szándékosan ironikus is: Izebel (’Aki meg-
rontott egy királyt’) neve azt jelenti, hogy ’sz_z’; Delila (az a nQ, aki felfedezte Sámson 
nagy erejének a titkát) annyit jelent, hogy ’törékeny’. Némely esetben egy nQ neve azért 
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változott meg, hogy ezzel jelezni lehessen a természetében vagy spirituális állapotá-
ban bekövetkezett változást, mint például Ábrahám feleségénél, akinek a neve Sáraiból 
(’Vitatkozó’) Sárára (’HercegnQ’) változott, amikor életet adott Izsáknak, és Isten közölte 
vele, hogy „nemzetségek anyja” lesz.

Az Édenkert és a teremtés története (mítosz és valóság)

A mindennapi emberi gondolkodás, a köznapi fantázia hajlamos arra, hogy saját jele-
nét gyarlónak érezze, és vele szemben a szépségnek, délcegségnek, boldogságnak és 
tökéletességnek korát vagy a távoli, let_nt és természetesen ellenQrizhetetlen múltban, 
mítoszokban, vagy csupán a reményekben élQ s a képzelet palettáján kiszínezett jövQben 
akarja felismerni.

A mítoszok olyan drámai történetek, amelyek vagy szentesítik bizonyos régi, a terü-
leten élQ intézmények, szokások, rítusok és hiedelmek továbbélését, vagy helyeslik azok 
módosítását. A mítosz görög szó („müthosz”), a mitológia görög fogalom, és a mitológia 
tanulmányozása görög példákból indul ki. Akik a bet_ szerinti értelmezéshez ragaszkodva 
azt állítják, hogy a Bibliában egyáltalán nincsenek mítoszok, azoknak bizonyos szem-
pontból igazuk van. Hiszen a mítoszokban többnyire istenek meg istennQk szerepelnek, 
akik beavatkoznak az emberek dolgaiba, s ki-ki a maga hQsét pártfogolja: ezzel szemben 
a Biblia csak egyetlen, mindenható istent ismer.

A Biblia elQtti korokból származó héber szent iratok vagy elkallódtak, vagy tudatosan 
megsemmisítették Qket. Az egyik volt Jahve háborúinak könyve, a másik Jásár könyve, 
amely az izraeliták sivatagi vándorlásait és Kánaán elfoglalását beszélte el.

A Biblia keletkezése utáni szent iratok száma bQséges. A Biblia elsQ kanonizálását kö-
vetQ ezer esztendQ folyamán az európai, ázsiai és afrikai zsidók rengeteget írtak. Részint a 
mózesi Törvények tisztázására törekedtek, részint történeti, moralizáló, anekdotikus vagy 
homiletikai (egyházi szónoklattani) jelleg_ kommentárokat f_ztek a Biblia különbözQ 
szakaszaihoz. Mindkét esetben sok mitikus anyagot foglaltak írásaikba, mivel a mítosz 
mindig is nagyon alkalmas eszköz volt rejtélyes törvények, rítusok és társadalmi szokások 
érvényességének alátámasztására.

A kanonikus könyveket isteni sugallatra írt m_veknek tekintették, és ezért a politeiz-
mus leghalványabb árnyalatát sem t_rték meg bennük.

Mindazonáltal Mózes I. könyve – a Genezis – régi istenekrQl és istennQkrQl szóló elbe-
szélések nyomait Qrzi, de álcázott formában (férfiak, asszonyok, angyalok, szörnyek vagy 
démonok alakjában). A bibliai Évát, aki a Genezisben Ádám felesége, a tudósok Heba is-
tennQvel, a hettita viharistenség feleségével azonosítják, akit oroszlán hátán ülQ meztelen 
nQalakban ábrázoltak, s aki késQbb, mint Hébé istennQ, Héraklész ifjú felesége a görög 
hitvilágban is bekerült. Az egyiptomi Tell el-Amarna-idQszakban (Kr. e. 14. század) egy 
jeruzsálemi fejedelem Abdu-Hebának, azaz „Éva szolgájának” nevezte magát (1. 27.6). 
Lilithet, Éva elQdjét teljesen kiszorították a Bibliából; csupán Ézsaiás említi: azt mondja 
róla, hogy elhagyott romok közt lakozik (1. 10.6) A mítoszok legátfogóbb célja az, hogy 
ennek a világnak egyes jelenségeit, végsQ soron tehát az egész kialakult világrendet, a 
maga természeti és társadalmi adottságaival együtt az Qsmúlt bizonyos elképzelt – illet-
ve pontosabban szólva: éppen e célból kitalált és konstruált – eseményeibQl vezesse le. 
EbbQl nyilván következik, hogy a mitikus világkép számára a kiindulópont olyan állapot, 
amely tagadása és ellentéte a jelenleginek, illetve annak, amely a mítosz keletkezése ide-
jén adott volt.
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A világegyetem teremtésérQl szóló hagyományra vonatkozó beszámoló elég közismert 
(Teremtés 1,27,2,1 – 4,2,4,25) és Genezis (1Mózes 2-3-4) szerint:

» Az Úr szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük.« » Mert P szólt 
és meglett P parancsolt és elQállott. « »P fundálta a földet az Q oszlopain, nem mozdul az 
meg soha örökké « (Zsolt 33:6, 6:104:5).

„Mikor a föld már állatoktól nyüzsgött és gazdagon tenyészett rajta a növényzet, akkor 
helyezte Isten tevékenysége színhelyére az embert, a TeremtQ m_vének koronáját, akiért 
ezt az egész gyönyör_ világot teremtette. Uralkodóvá tette az embert mindazon, amit sze-
me megpillanthatott. »És mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatos-
ságunkra és uralkodjék… mind az egész földön… Teremtette tehát az Isten az embert az 
P képére, … férfiúvá és asszonnyá teremtette Qket« (I. Móz. I:26–27).

Ételül adta nekik az összes magot hordozó növényt és gyümölcsfát.
»És ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felQl, és abba helyezte az embert, 

akit formált« (I. Móz. 2:8). Minden, amit Isten alkotott tökéletesen szép volt, a szent pár 
boldogságához semmi sem hiányzott. A TeremtQ azonban szeretetének újabb jelét adta: 
lakhelyül külön kertet is ültetett számukra. Mindenféle fa volt ebben a kertben, köztük sok 
illatos, ízletes gyümölccsel megrakott. Volt ott szemet gyönyörködtetQ, egyenesen felfelé 
növekvQ szQlQtQ, melynek ágai roskadoztak a leggazdagabb és legváltozatosabb színár-
nyalatú, kívánatos fürtöktQl. Ádám és Éva feladata volt a szQlQ hajtásainak gondozása, 
lugassá formálása, hogy így készítsenek maguknak lakhelyet lombbal és gyümölccsel 
borított élQ ágakból. Pazar bQségben virítottak. A kert közepén állt az összes többi fát 
felülmúlva az élet fája. Ádámnak és Évának szabad útja volt az élet fájához.

Bár Isten ártatlannak és szentnek teremtette Ádámot és Évát, mégsem zárta el elQlük 
a rossz cselekvésének lehetQségét. Isten olyan szabad akaratú erkölcsi lényeknek alkotta 
meg Qket, akik képesek voltak bölcsességét, jellemét és jóindulatát, kívánalmainak jogos-
ságát méltányolni, és teljes szabadságukban állt engedelmeskedni, vagy az engedelmes-
séget megtagadni. Isten szándéka az volt, hogy élvezzék a Vele és a szent angyalokkal 
való közösséget, azonban mielQtt örök biztonságba helyezhette volna Qket, h_ségüknek 
ki kellett állnia a próbát. Isten az ember teremtésekor gátat vetett az önzés vágyának ki-
elégítése elé, a romlást hozó, végzetes szenvedély útjába, mely a Sátán bukását is okozta.

A kert közepén, az élet fájának közelében álló tudás fája lett Qsszüleink engedelmessé-
gének, hitének és szeretetének a próbája. Míg a kert minden fájáról bátran ehettek, Isten 
halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg, hogy e fa gyümölcsét megkóstolják. Isten az Éden 
lakóira bízta a kert gondozását, hogy m_veljék és Qrizzék azt. „A kert közepén két neve-
zetes fa állt: A tudásé és az életé.” (5 Mózes 2:9)

Ha a Sátán csábítására megkísérlik megkóstolni a tiltott fa gyümölcsét, ez esetben meg-
szegik Isten intelmét és b_nbe esnek. Azonban hogy a rosszlelk_ és ravasz Sátán m_vét 
észrevétlenül valósíthassa meg, a kígyót választotta eszközül – olyan álcázást, mely jól 
megfelelt megtévesztQ szándékának, így nem sokáig kellett várniuk a Sátán megkönnyí-
tette a dolgukat.

A kígyó csábítására az egyetlen, rájuk háramló tilalmat megszegték, ettek a tudás fá-
jából, ezért ki_zették a paradicsomból, hogy attól fogva a jelenkori emberek fáradságos, 
munkás életét éljék és szenvedjék.

A férfinek pedig mondta az Úr:
– „Mivel hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról, jóllehet megtiltottam, hogy 

egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed 
minden napján. …Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, 
amibQl lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza.” 
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Büntetésül az asszony fájdalmak között szüli gyermekét; kialakult a patriarchális mo-
nogám család; az ember az egyedüli valamennyi élQlény között, aki értelemmel bír: sza-
badon választ jó és rossz között – honnan ered mindez?

Ehhez elQször is – a mitikus világmagyarázat törvényei szerint – fel kell tételezni olyan 
eredeti állapotot, amelyben mindezek a körülmények még nem álltak fenn: az ember nem 
volt tudatos ura akaratának; a természet még magától adott meg neki mindent; fáradság, 
fájdalom nem gyötörte és így tovább. Azután egy olyan cselekményt kellett felépíteni, 
amely mindezt a változást megindokolja: és itt a hangsúly a puszta engedetlenség b_nén 
van. Az ember, tanulja meg, hogy a jelen minden baja végsQ soron egy parancs megtaga-
dásából, tehát: engedetlenségbQl ered.

A bibliai elbeszélés nem közöl idQt, a zsidó legenda viszont rendkívül rövidre szabja az 
édenkerti b_ntelenséget és boldogságot; azt hangsúlyozza, hogy az elsQ ember egyetlen 
napot sem töltött teljes teremtett dicsQségében (vö. Genesis rabba 12:5). Ez azt jelenti, 
hogy Ádám és Éva megteremtetésük után azonnal meghallották, majd utána rögtön meg 
is szegték az isteni tilalmat, utána tüstént ki is _zettek a Paradicsomból, úgyhogy az elsQ 
napnyugta már az Édenen kívül érte Qket: az emberiség tökéletes, b_ntelen a fQként tudat-
lan-ártatlan boldogsága egyetlen emberpárnak rövid néhány órájára korlátozódik.

És mindez a büntetés a „tudás fájának gyümölcsébQl” való evésnek, tehát a tudásra 
való törekvésnek az eredménye?

Évával kapcsolatban az az érdekes ebben a „megbánásban”, hogy nem az asszony miatt 
bánta meg a TeremtQ a teremtést – pedig Éva volt az, aki Ádámot vétekre csábította és 
ezzel véget vetett az ideális paradicsomi állapotoknak –, hanem Ádám (és leszármazot-
tai) voltak a romlás elQidézQi. Ennek talán az lehet az oka, hogy Ádámnak nem lett volna 
szabad elcsábulnia.

Amit az Írás nem részletez Éva teremtésével kapcsolatban – azt felfedik a Midrások. 
Ádám is, Éva is húszévesek voltak, amikor életre keltek, vagyis mint felnQtt emberek let-
tek teremtve és nem, mint csecsemQk. Ádám 930 évet élt és Éva hat nappal élte túl, ami 
arra mutat, hogy a nQk már akkor is tovább éltek, mint a férfiak.

Évát miért nem Ádámmal együtt teremtette az Örökkévaló? – veti fel a Midrás (B” r17) 
a logikus kérdést, miután már elQzQleg a többi élQlény hím-nQstény formációban lett meg-
teremtve, míg „Ádám nem talált magának társat” (1Móz 2,20). A Midrás válasza: Az örök-
kévaló elQre látta, hogy Ádám majd panaszkodni fog Évára és b_nbakot lát benne (amiért 
vétekbe hozta Qt), és ezért nem teremtette „addig, amíg Ádám maga nem követelt társat”.

Az örökkévaló által teremtett Éva – a Midrások szerint – nagyon szép volt. Viszont 
nehezen lehetett összehasonlítani az elsQ Qsanyával, Sárával, aki csak a korának megfe-
lelQen volt szép. Hogyan lehetett Qket mégis összehasonlítani, amikor Sára sok nemze-
dékkel Éva után élt? A Midrás tudja: „Éva képmását (Ikonin) továbbadták a következQ 
nemzedéknek, és így volt összehasonlítási alapjuk”. (B”r 40,5)

A Midrások utalnak arra, hogy Éva szépsége volt az oka annak, hogy vétekbe esett és b_nbe 
sodorta férjét, Ádámot is. Ugyanis – mondja a legendás értelmezés – az Qskígyónak megtet-
szett Éva, beleszeretett, és el akarta veszejteni Ádámot, hogy megszerezhesse magának Évát!

Hogyan sikerült ez neki?
Egy egyszer_ trükk segítségével. Kihasználta Éva tévedését, aki úgy tudta, hogy Isten 

azt is megtiltotta, halálbüntetés terhe mellett, hogy a Tudás fájához hozzáérjenek. A 
Midrás szerint meglökte Évát, aki hozzáért a fához – és nem halt bele. Látod, mondta a 
kígyó – nem történt semmi bajod. Ugyanígy nem történik semmi, ha eszel a fa gyümölcsé-
bQl! Éva evett a gyümölcsbQl, majd adott Ádámnak is, aki szintén evett belQle.
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KÁIN FELESÉGE
Az asszony, aki hozzáment egy menekülQhöz

BIBLIAI HIVATKOZÁS: Teremtés 4,17

A bibliai Qstörténetbe beiktatott Káin-mítosz (1Móz 4,1–26) jelzi, hogy miként növeke-
dett naggyá az emberek között a rossz, a b_n. Az QsszülQk engedetlensége nem maradt 
következmények nélkül. Nemcsak isten fordult el az embertQl, nemcsak a természet vált 
az ember ellenségévé, hanem az emberek egymáshoz való viszonya is megromlott: az 
emberek között is, a testvérek között is egyenetlenkedés és gy_lölet támadt.

Az elsQ asszonynak, akit a Biblia Évának nevez (héberül Havva = életadó), két fia szü-
letett, Káin és Ábel. Káin földm_ves volt, Ábel pedig pásztor. Egy alkalommal mindket-
ten áldozatot mutattak be istennek, aki Ábel áldozatára kegyesen tekintett, Káin áldozatát 
pedig elutasította. Káin ezért haragra gerjedt, a mezQre csalta testvérét, ott rátámadt és 
megölte Qt. Ábel vére azonban felkiáltott istenhez („égbekiáltó b_n”), ily módon tudomást 
szerzett a gyilkosságról isten és megtorolta azt. Átokkal sújtotta Káint: el kellett hagynia 
lakóhelyét és hontalan földönfutóként kellett bujdosnia. Káin félt a vérbosszútól, ezért 
isten jelet tett rá („káinbélyeg”), hogy senki meg ne ölje.

A Káin és Ábel mítosz – kis átalakítással – alkalmasnak mutatkozott arra, hogy Káint 
az elsQ emberpár elsQszülött, b_nös fiaként, a b_n elterjesztQjeként mutassa be. Káinnak 
ugyanis egész nemzetsége megromlott, minden leszármazottja örökölte a romlást. Lámek 
pl. nemcsak kegyetlen és bosszúálló, hanem még dicsekszik is b_nével: „leütöttem egy 
embert sebemért, egy ifjút sebhelyemért.” (1Móz 4,23) Az elbeszélésben Lámek három fia 
kultúrhéroszként, Qsi foglalkozási ágak megalapítójaként jelenik meg: Jabal a pásztorok, 
Jubal a zenészek, Tubalkain pedig a kovácsok Qseként szerepel. Ez a körülmény, s egyál-
talán a Káin utódairól szóló rövid tudósítás arra utal, hogy létezett egy olyan Qsi, mitikus 
elképzelés, amely Káintól származtatta az emberiséget.

A nomád életmódról a városi életre történQ áttérés Káin névtelen feleségének volt kö-
szönhetQ. Noha a Biblia csak egész rövid említést tesz róla, Q volt Káin fiának, Hénochnak 
(’A felszentelt’) az anyja, és amikor Káin várost alapított, errQl a fiáról nevezte el.

A Káinról szóló elbeszélés eredetileg nem tartozott az Qstörténethez, hiszen nyilvánva-
lóan késQbbi állapotokat tart szem elQtt. (Káinnak félnie kell, nehogy bujdosása közben 
találkozzék valakivel, aki megölheti, késQbb pedig várost is alapít.) A történet eredeti 
formájában feltehetQen az izraeli törzsek szomszédságában élQ, nomád életmódot foly-
tató kenitákkal (kainitákkal) kapcsolatos felmerülQ kérdésekre adott mitikus magyaráza-
tot. A földm_velQ izraeliek szemében szokatlan és durvának minQsülQ szokásoknak, pl. 
vérbosszúnak hódoló, szüntelenül új legelQkre vándorló, magukat tetováló kenitáknak az 
életmódját csak azzal tudták magyarázni, hogy a törzs Qse, Káin, testvérgyilkos volt és a 
rá kiszabott megérdemelt büntetés sújtja ivadékait.

AZ EMBEREK LÁNYAI
Azok a nQk, akik feleségül mentek Isten fiaihoz

BIBLIAI HIVATKOZÁS: Teremtés 6,1–4

A Biblia papi szerkesztQinek a szemléletmódjával azonban nem fért össze az emberiséget 
a testvérgyilkos Káintól származtató hagyomány. Ezért egy másik származási táblát tet-
tek magukévá (1Móz 5,1–32), amely szerint az emberiség egyik – a jobbik – része nem 
Káintól, hanem a megölt Ábel helyett született SzettQl származott. Az emberiség elsQ 
Qsatyja (akit ettQl kezdve nevez a Biblia Ádámnak) és második Qsatyja (Noé) között e 
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nemzetségtábla tíz tagot számlál, ezzel mintegy hangsúlyozva, ahogy a fölsorolás teljes, 
felöleli az emberiség egész Qskorát, vízözön elQtti teljes történetét.

A bibliai elképzelés szerint az emberiség Qsi korszaka egy vízkatasztrófa következtében 
véget ért. Isten vízözönt bocsátott a földre és elpusztította Ádám leszármazottait, csak Noét 
és családját kímélte meg, hogy rajtuk keresztül az élet újjászülethessék. (1Móz 6,1–10,32)

A kérdés, hogy mi késztette Istent arra, hogy ily szörny_ módon elpusztítsa az embe-
reket, vagyis mi volt az oka a vízözönnek. A vízözön indokolására a Biblia egy töredékes 
mítoszt ad elQ. Eszerint amikor az emberek szaporodni kezdtek a föld színén, „Isten fiai” 
vonzódni kezdtek „az emberek lányaihoz”, és sokukat feleségül vették. Ezeknek az em-
beri-isteni vegyes házasságoknak az ivadékai voltak a nefilimek – „Ezek ama hatalmasok, 
akik eleitQl fogva híres-neves emberek voltak”. KésQbb ezekrQl az emberfeletti lényekrQl 
azt tartották, hogy az Ígéret Földjének Qslakói voltak, ugyanis amikor Mózes kémeket 
küldött maga elQtt Kánaánba, azok arról számoltak be, hogy ott a nefilimeket látták. 
(Számok 13,33) Mindazonáltal a Számok könyvének szerzQje nem magyarázza el, hogy 
élhették túl az óriások a vízözönt, amelyben Noén, feleségén és gyermekein, valamint a 
bárkán lévQ állatokon kívül minden élQlény elpusztult a földön.

A Teremtés könyvében az óriások születését követQen az szerepel, hogy Isten meg-
bánta, hogy megteremtette az embert, mert csak gonoszságot hozott magával a világra. 
Ezért elhatározta, hogy eltörli a föld színérQl „az embert, az állatokat, a csúszómászókat 
és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem Qket.” (6,5–7) Noé, aki 
Isten szemében igaz ember volt, megmenekült a vízözöntQl feleségével, három fiával, 
Szemmel, Kámmal és Jáfettel és azok feleségeivel együtt. (7,13) Amikor az özönvíz el-
vonult, a földet újból benépesítették Noé fiainak és azok feleségeinek a gyermekei. (9,18)

A MATRIARCHÁK

A patriarcha és a matriarcha kifejezést gyakran használják a Pentateukhoszban azokra a 
férfiakra és nQkre, akik Isten népének Qsei voltak. Ugyanakkor a matriarchák szerepét 
nagyon gyakran elhomályosították a pátriárkák, elsQsorban azért, mert az utóbbiak szere-
pelnek kiemelten a Bibliában és azért is, mert a történetüket elmesélQ papság túlnyomó-
részt férfiakból állt.

Izajás könyvében Isten a férfiaknak és a nQknek az üdvtörténetben játszott egyenlQ 
szerepére emlékeztet a következQ szavakkal:

„Hallgassatok rám, akik az igazság után jártok, és az Urat keresitek! Emeljétek tekinte-
teket a kQsziklára, amelybQl kivágtak benneteket, és a kút nyílására, amelybQl kiástak tite-
ket! Nézzétek atyátokat, Ábrahámot, és Sárát, aki a világra hozott titeket” (Izajás 51,1–2)

Azáltal, hogy Isten ismételten megígérte a matriarcháknak, hogy fiaik mindegyikébQl 
nagy nép lesz, a matriarchák történetébQl megismerhetjük a Közép-Keletet benépesítQ 
törzsi csoportok és nemzetek leszármazását. Mindazonáltal a legnagyobb matriarchák – 
Sára, Rebekka és Ráchel – elQször meddQk voltak. Amikor végül teherbe estek, az annak 
volt köszönhetQ, hogy Isten megnyitotta méhüket. Az ember – Ádám és Éva – megte-
remtésével a matriarchák gyermekeinek születése inkább az isteni akarat megjelenése, 
semmint emberi aktus. De amikor a nemzet megszilárdult, a nQkre kevésbé fontos feladat 
hárul a nép kibontakozó történetében. Társadalmi és jogi tekintetben atyjuk háza tulaj-
donának számítottak – ez a kifejezés a sz_kebb családot, a nemzetséget vagy a törzset is 
jelenthette –, mint ahogy ez kiderült Ráchel és Lea (Jákob feleségeinek) a történetébQl, 
akik atyja, Lábán üldözQbe vette Qket, miután Jákob elhagyta apósa földjét, és magával 
vitte feleségeit.
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SÁRA
Az elsQ Qsanya

(1Móz 11., 12., 20., 21. és 23. fejezetek)

Sára – héberül Szárá, (jelentése úrnQ) vagy eredeti nevén Száráj –, Ábrahám felesége, volt 
a zsidó nép elsQ Qsanyja. Az egyszer_ értelmezés (Psát) szerint Ábrahám féltestvére volt, 
egy apától, de nem egy anyától származtak, míg a midrási hagyomány Ábrahám unoka-
húgát látja benne. Ismert sémita család Mezopotámiában, melynek feje Terách (káldeai 
úr) volt, Ábrahám édesapja és Száráj apja (vagy nagyapja).

Száráj méltó társa volt Ábrahámnak a monoteizmus terjesztésében. Amikor elhagyták 
a két folyam országát, útban Kánaán felé, magukkal vitték egész „vagyonukat”, a Midrás 
szerint ezek a betérítettek voltak: Ábrahám térítette be a férfiakat, Sára a nQket, vagyis 
rábírták az embereket, hogy hagyjanak fel a bálványimádással.

Ábrahám 75 és Sára 65 éves volt, amikor elhagyták szülQföldjüket, hogy isteni útmu-
tatásra Kánaánba menjenek. Az éhínség elQl menekülni kényszerült Ábrahám és Sára útja 
emiatt végül Egyiptomba vezetett.

„Amint Egyiptom felé közeledett – olvassuk a Bibliában –, így szólt feleségéhez: »Jól 
tudom, hogy szép asszony vagy. Ha az egyiptomiak látnak, azt fogják mondani: Ez a fe-
lesége. Engem megölnek, téged életben hagynak. Ezért mondd, hogy a húgom vagy, hogy 
miattad nekem is jó dolgom legyen és életben maradjak.«

Csak az isteni beavatkozás mentette meg Sárát attól, hogy az egyiptomi uralkodó ked-
vét töltse. KésQbb ugyanaz történt Sárával a filiszteusok országában is, ahol Ábrahám 
részletesen elmagyarázta, hogy nem hazudott – amikor az ottani király szemrehányást tett 
neki –, hanem a féltestvérérQl van szó, aki egyben a felesége is.

Ez elég világos beszéd, és nem is az egyetlen eset a Bibliában, amikor – kissé nyer-
sebben fogalmazva – a férj a maga élete és jóléte érdekében egyszer_en letagadja, és 
ami ebbQl következik, eladja vagy finomabban szólva, odaadja a feleségét. Sárát valóban 
elviszik a fáraó palotájába, Ábrahám (illetve ekkor még Ábrám) pedig kárpótlásul juhot, 
szarvasmarhát, szamarat, szolgákat, szolgálólányokat, szamárkancát és tevéket kap.

A mai ember hajlamos rá, hogy megütközzék Ábrahám eljárásán. Csakhogy nem sza-
bad elfelednünk: évezredekkel korábban vagyunk, a miénktQl teljesen elütQ, barbár és no-
mád körülmények között, ahol más erkölcsök vannak, és más szabályok érvényesek. Ezek 
szerint az, amit Ábrahám tesz: hogy feleségét kiszolgáltatja, saját magát pedig igyekszik 
megóvni a veszélyektQl, természetes is, ésszer_ is. Egy törzs, illetve egy nép bölcsQjénél 
állunk; hogy lesz-e nép vagy sem, hogy valóra válik-e a „megsokasítalak”, „nagy néppé 
teszlek” ismételt ígérete, az attól függ, életben marad-e a törzsalapító, Ábrahám.

Hiába azonban Sára szépsége és hiába istennek Ábrahám utódaira vonatkozó ígé-
retei, mert Sára magtalan volt. Ezért Q maga Hágár nev_ egyiptomi szolgálóját adja 
Ábrahámnak mellékfeleségül. Az e kapcsolatból született Izmaelt azonban a féltékeny 
Sára anyjával együtt el_zte. (A Jahvista szerint még az „igazi fiú” Izsák születése elQtt, az 
Elohista szerint pedig éppen Izsák születése miatt.) Nem Izmael lesz tehát az isteni ígére-
tek részese, hanem az a gyermek, akit a magtalan Sára szül majd késQ öregségében isten 
ígérete szerint. (A Bibliai Ábrahámnak egy másik mellékfeleségét, Keturát is megemlíti, 
akinek a fia Madian. Mindkét fiú jelentQs törzs, illetve nép, az izmaeliták és a madaianiták 
Qsatyja a bibliai elképzelés szerint. IzmaeltQl számos arab törzs származtatta magát – a 
történetnek szerepe volt késQbb az iszlám kialakulásában is.

MielQtt azonban a megígért gyermek megszületett, istenszövetséget (héber: berit) kö-
tött Ábrahámmal és benne minden utódjával. Vagyis ettQl kezdve Él Saddaj sajátjának 
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tekinti Ábrahám leszármazottait, állandó lakhelyhez juttatja Qket, birtokul adván nekik 
Kánaán földjét. Ennek fejében Ábrahámnak és minden férfi leszármazottjának körül kell 
metélkednie, hogy magán viselje az isten népéhez való tartozás testi megkülönböztetQ jelét.

A férfiak körülmetélése az ókori kelet számos népének ismert szokása, és valószín_leg 
a serdülQvé, ifjúvá avatás és a törzsben való beiktatás eszköze és jelképe. Van azonban e 
szokásnak a gonosz szellemek hitével összefüggQ mitológikus háttere is. A gonosz szelle-
mek gyakran akarják birtokukba venni az embereket (a teljes érték_ ember a férfi az Qsi 
szemlélet szerint), ám az erQszakos nemi egyesülés legtöbbször az ember halálát okozza. 
Szerencsére a támadó démon megelégszik és kielégül akkor is, ha a férfi elQbQrének le-
metélt darabját dobják elé.

A jóindulatú istenek is elQállhatnak hasonló követelésekkel, Qk azonban inkább ki-
választanak maguknak egy népet, amellyel örök szövetséget kötnek (tulajdonképpen 
házasságra lépnek), megkövetelvén maguknak minden újszülött fiúgyermek elQbQrét. E 
mitikus elképzelés olvasható ki Jákob és Isten viaskodásából (1Móz 32,25) és abból a tö-
redékes leírásból, amely Mózes megtámadásáról tudósít: „Útközben történt az éjjeli szál-
láson, hogy rátámadt az Úr, és meg akarta ölni. De Cippora fogott egy éles követ, levágta 
fiának az elQbQrét, lába elé vetette, és így szólt: Véren szerzett vQlegényem vagy! Akkor 
békét hagyott neki az Úr. Cippora pedig ezt mondta: Véren szerzett vQlegény vagy, mert 
körül vagy metélve.” (2Móz 4,24–26)

Ábrahám visszamegy Kánaánba; tíz év múlva van egy „törvényes” és egy mellékfelesége, 
Sára és Hágár. Amaz meddQ, emez gyermeket vár.

A meddQség, magtalanság ebben a törzsi világban szégyen, legalábbis alacsonyabb-
rend_ség; érthetQ, hogy Hágárnak, miután „észrevette, hogy fogant, úrnQje kicsinek t_nt 
a szemében”. A fQfeleségnek azonban megvannak a maga jogai, melyeket természetesen 
Ábrahám is tiszteletben tart: „Szolgálód a kezedben van, tégy vele, amit akarsz” – mondja 
a méltóságában megbántott Sárának, aki ettQl fogva olyan „keményen bánik” Hágárral, 
hogy Hágár megszökik tQle. Végül is, mint a Biblia mondja, Isten angyala talál rá egy 
forrásnál, és küldi vissza úrnQjéhez, hogy – ahogyan ebben a világban illik – „meghajol-
jon hatalma elQtt”.

Íme, az elsQ féltékenységi történet a Bibliában. Sára azonban nem féltékeny, hiszen Q 
maga adja mellékfeleségül Hágárt (Hagger) Ábrahámhoz. Ábrahám, de különösen Sára 
tisztában van, ha másképp viselkedik, a rend már megbomlik, márpedig a rend egyedül 
lényeges dolog, a törzs, a szaporodás, a „néppé válás” érdekében szigorúan helyre kell 
állítani: Hágárnak (Hagger), tehát vissza kell mennie, hogy „olyan számossá legyenek, 
hogy sokaságuk miatt megszámlálni se tudják Qket”.

Ábrahámot gyakran hasonlítják újkori beduin sejkhez, de a párhuzam félrevezetQ – 
egyetlen figyelemre méltó kivétellel: az ismeretlen vidékre tévedQ vándor kiszolgáltatott 
a területet uraló birtokosok kényének-kedvének. Ábrahám történetének egyik változatá-
ban a pátriárka Egyiptomba menekül a Kánaánban pusztító éhínség miatt, de ott csak úgy 
Qrizheti meg szabadságát, hogy a húgának hazudott Sárát (aki ténylegesen a féltestvére, 
nemcsak a felsége) a fáraó háremébe küldi (Ter 12,10–201). Nem valószín_, hogy egy 
olyan hatalmas és távoli uraság, mint Egyiptom királya sémi menekültek asszonyaira vá-
gyott volna, de az elbeszélés rávilágított arra a keleti szokásra, hogy a férfiak közötti meg-
állapodást néha az asszonyok „kölcsönadásával” vagy kicserélésével pecsételték meg.

A történet második változatában (Ter 20) jelentQs különbségeket találtunk. Ábrahám 
ezúttal nem Egyiptomba megy, hanem a Negev-sivatagba, Sárát Abimelek, Gerát királya 
fogadja be a háremébe. Isten azonban álmában figyelmezteti Abirmeleket, hogy ne köze-
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ledjen a férjes asszonyhoz. Abrimelek példamutató módon viselkedik, visszaküldi Sárát 
Ábrahámoz, és gazdagon megajándékozza Qket, hogy jóvátegye a baklövését, amit maga 
Ábrahám követett el! A pátriárka ironikus módon azzal védekezik, nem tudta, hogy ezen 
a vidéken félik Istent, Sárától pedig azt kérte, mindenhol, ahol megállnak, mondja magát 
a húgának. Abirmelek nagyvonalúsága rácáfol Ábrahám félelmeire. Ábrahám eljárása azt 
mutatja, hogy a pátriárka kételkedik az Úrban, nem bízik benne, hogy gondot visel Sárára, 
és valóban utódokkal ajándékozza meg.

A zsidó nép Qsatyjánál jámborabbnak mutatkozik egy nem zsidó (Abimelek) – ez a 
motívum Hágár történetében is visszatért.

Sára Hebronban, Kánaán földén halt meg 127 éves korában. Ábrahám, mivel jövevény 
volt, a hetikáktól – Kánaán akkori lakóitól – kért egy darab földet, hogy eltemethesse 
Sárát. Négyszáz sékelért megvette egy Efron nev_ hetitától Machpela mezejét, ahol egy 
barlangba temette el Sárát. (23,1–19) Noha Ábrahám körülbelül 137 éves volt, amikor 
Sára meghalt, „vett egy másik feleséget, név szerint Keturát”.

A Zsidókhoz írt levél felvázolja Sára példáját, mondván, hogy Istenbe vetett hite tette 
Qt képessé arra, hogy a gyermekszülési kor után is még gyermeket foganhasson. (Zsid 
11,11) Péter ennek megfelelQen Sárát követendQ például állítja a keresztény feleségek elé, 
hiszen Sára lányai, és ha igaz életet élnek, félelem és rettegés nélkül élhetnek. (1Péter 3,6)

Noha Sára volt az elsQ matriarcha, viszonylag ritkán ábrázolták, mivel sokkal nagyobb 
jelentQséget tulajdonítottak nemzQ szerepe miatt férjének, Ábrahámnak, a három mono-
teista „ábrahámi” vallás (a judaizmus, a kereszténység és az iszlám) megalapítójának és 
Izsáknak. Sára idQnként szerepel az Ábrahámot és családját az Úr városából Kánaánba 
vezetQ úton mutató jelenetekben; de gyakrabban jelenik meg a szolgálója, Hágár történe-
tét ábrázoló jelenetekben, különösen, amikor Hágárt ki_zték a sivatagba.

Izsák Sára gyermeke

Izsák Ábrahámhoz és Jákobhoz hasonlítva kevésbé karakteres figura, de Ábrahám fia-
ként és Jákob apjaként fontos szerepet játszik mindkettQjük történetében. Ábrahám száz 
esztendQs volt, amikor Sára, az isteni ígéretek szerint fiút szült neki, akit Izsáknak nevez-
tek el. Mikor a gyermek nagyobb lett, Isten megparancsolta Ábrahámnak, hogy áldozza 
föl neki egészen elégQ áldozattal. Ábrahám engedelmeskedett, fölnyergelte szamarát és 
elindult két szolgájával meg Izsákkal (a Koránban Iszmail szerepel) ahhoz a hegyhez, 
amelyet Isten mutatott neki. A szolgákat és a szamarat a hegy lábánál hagyta, Izsákkal 
kettesben ment tovább, akinek vállára rakta az áldozatbemutatáshoz szükséges fát, Q pe-
dig a tüzet vitte és a kést. Izsák megszólította Ábrahámot: „Atyám! Az válaszolt: Igen, 
fiam! Ez azt mondta: Lám, itt a t_z és fa, de hol a bárány az égQáldozathoz? Ábrahám 
így felelt: Isten, majd gondoskodik bárányról az égQáldozathoz, fiam. Így mentek tovább 
egymás mellet.” (1Móz 22,7–8)

Mikor fölértek a hegyre, Ábrahám oltárt épített, rárakta a fát, arra pedig a megkötözött 
Izsákot fektette. Majd fogta a kést, hogy feláldozza gyermekét. Ekkor azonban megszólalt 
az Úr angyala az égbQl és megakadályozta Ábrahámot abban, hogy Izsákot megölje, kö-
zölvén, hogy Isten csak próbatételnek szánta a parancsot. Így Ábrahám azt a kost áldozta 
fel fia helyett Istennek, amely a közelben szarvánál fennakadt a bozótban.

E m_vészien megírt elbeszélés egyrészt Ábrahámnak a hitét akarta kidomborítani, 
másrészt elítéli a gyermekáldozatot (amely Kánaánban általános szokás volt, s amelyet 
az izraeliek is gyakoroltak), bemutatván a helyettesítQ áldozat lehetQségét. (Az áldozati 



28 VAHID YOUSEFI – KÓBORI JUDIT: NPALAKOK A BIBLIÁBAN I.

bárány a b_nök elterjedése végett feláldozott „b_nbak” bizonyosan az emberáldozat ké-
sQbbi helyettesítQje.) 

Izsák bizonyára nem teljesen fiktív személy, de az ótestamentumi elbeszélésben alap-
vetQen az a feladata, hogy kapocs legyen Ábrahám és Jákob között. Izsák története sok 
hasonlóságot mutat Ábraháméval, és ugyanúgy Júda déli vidékén, a Negev-sivatagban 
játszódik, vagyis a második pátriárka minden bizonnyal júdai eredet_ lehetett, Izsák élete 
javát Gerárban töltötte, amit többnyire a Beér-Sebától 25 kilométerre északnyugatra fek-
vQ Tell Abu Hureirával (a mai Tell Harorral) azonosítanak. Az Es-Saria vádi (ma Nahal 
Gerár) közelében elhelyezkedQ lelQhely a bronz- és a vaskorban végig lakott volt. Az 
1Krón 4:39–41 szövegének a Szeptuagintában olvasható változata szerint Hizkija király 
idejében (Kr. e. 728–698) Simeon törzse elfoglalta és benépesítette Gerárt (más szöveg-
változatokban Gedort). Talán éppen ebben az idQben vagy valamivel késQbb jegyezték le 
a gerári Qsatyával, Izsákkal kapcsolatos hagyományokat.

HÁGÁR, Ismáel anyja
(1Móz 16. és 21. fejezetek)

Ábrahám történetében két asszony játszik kulcsszerepet: a felesége, Sára és annak egyip-
tomi szolgálóleánya, Hágár. Történelmi alakként semmi biztosat nem tudunk róluk, de az 
elbeszélés rávilágít, milyen veszélyeknek voltak kitéve a nQk az ókori Keleten, és hogyan 
bántak velük a férfiak.

Egyiptomi származású cselédlány Hágár, aki angyalokkal társalgott, miközben 
Ábrahám Qsapánk ágyasa volt. Ábrahám ágyába felesége, a meddQ Sára juttatta Hágárt, 
mondván, ha szülni fog – Q, Sára is „épülni” fog általa.

Ki volt ez a Hágár? A Midrás szerint nem akárki. Az „egyiptomi szolgáló”, ahogy a 
Tóra röviden nevezi, a fáraó egyik lánya volt a sok közül. Miután az emlékezetes eset tör-
tént Sárával a fáraó háremében, az uralkodó neki adta egyik lányát ajándékba, mondván: 
„Inkább legyen szolgáló Ábrahám házában, mint úrnQ másutt.”

Sára egyhamar megbánta, hogy szolgálóját férjének adta. A fiatal Hágár szinte azonnal 
teherbe esett és ezzel egy idQben kissé elszemtelenedett, már nem tisztelte úrnQjét annyi-
ra, mint azelQtt. Sára dühbe gurult és következetesen kínozta az állapotos Hágárt, olyany-
nyira, hogy az megszökött. Az úton – valószín_leg hazafelé, Egyiptomba – egy angyallal 
találkozott, aki meggyQzte, hogy menjen vissza, vesse alá magát idQs úrnQje szeszélyé-
nek, mert fiút fog szülni, akitQl egy nagy nép származik, majd ha megszüli – nevezze el 
Ismáelnak. A Midrás itt cádkának (szent asszony) nevezi az egyiptomi asszonyt, akivel az 
Örökkévaló személyesen beszélt egy angyal által.

Hágár (Hagyer) visszament – feltehetQen szerényebben, mint azelQtt, valószín_leg Q 
is tanult abból, ami történt. Most meghúzza magát, megszüli fiát, akit Ábrahám nevez 
el Ismáelnek. Sára nem „épült” ezáltal, maradt meddQ, ahogy eddig volt, és amikor az 
Örökkévaló újfent megígérte Ábrahámnak, hogy fia születik Sárától, az Qsatya rezignál-
tan mondta: „Bárcsak Ismáel élne elQtted” (1Móz 17,18), mint aki már lemondott arról, 
hogy Sára szülni fog neki.

Ez csak azután következett, miután Ábrahám isteni felhívásra körülmetélte magát – 99 
éves korában. Ismáel ekkor már 13 éves volt, és a Midrás a javára írja, hogy nem tiltako-
zott az operáció ellen. Egyébként, innen ered az a moszlim gyakorlat, hogy náluk 13 éves 
korban metélik körül a fiúgyermekeket.

Sára és Hágár története bemutatja az ókori Keleten a nQket fenyegetQ veszélyeket, 
különösen akkor, ha idegen szolgálók voltak, akiket bármikor kizárhattak az életet és 
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biztonságot jelentQ háztartásból. A bibliai szöveg szerzQje szerint, amikor a férfiak nem 
védik meg feleségüket és szolgálóikat a veszélytQl, Isten siet a segítségükre. Az isteni be-
avatkozásba vetett hit egy erkölcsi ideál kifejezQdése és a férfiak viselkedésének burkolt 
kritikája. Ábrahám története nem lenne teljes Sára és Hágár hányattatásai nélkül. A törté-
net rávilágít az ellentétre a zsidó nép Qsatyjának néha megkérdQjelezhetQ viselkedése és a 
gyenge nQk meg az idegenek védelmezQjeként fellépQ Isten szándékai között.

Miután Sára megszülte fiát, Izsákot, 91 éves korában, nagy volt az öröm a házban, 
ahol egyszerre Ismáel fölöslegessé vált. Legalábbis Sára szemében, aki azzal vádolta Qt, 
hogy gúnyolódik. A Midrás ebbe sok mindent belemagyaráz (bálványimádást, vérontást 
– Ismáel meg akarta ölni Izsákot! – és fajtalanságot), de aztán elárulja, mirQl volt szó: 
Ismáel kinevette a nagy h_hót, amit Ábrahám és Sára csinált Izsák születése körül, és 
azt mondta: Bolondok ezek, hát nem tudják, hogy én vagyok az elsQszülött, az örökös… 
(Brésit rábbá 51,11). Sára pedig azt követelte, hogy Ábrahám távolítsa el a szolgálót és 
fiát, azzal az indoklással, hogy „ne örököljön együtt a fiammal, Izsákkal” (1Móz 32,10).

Izsák születése után egy idQvel Sára meglátta, ahogy Ábrahám két fia együtt játszado-
zott, és félelem fogta el, hogy a két gyermekkel egyenlQ örökösökként fognak bánni, ezért 
azt mondta Ábrahámnak, hogy küldje el Hágárt és Ismáelt. Ez nem tetszett Ábrahámnak, 
de Isten szólt hozzá, hogy tegye azt, amit Sára mondott. Azt is mondta neki, hogy ne ag-
gódjon Ismáel és Hágár miatt, mert utódai megsokszorozódnak Izsák által, míg Ismáel is 
nagy nép atyja lesz, mert Q is Ábrahám fia. Kora reggel Ábrahám kenyeret és egy tömlQ 
vizet adott Hágárnak, és elküldte Qket. Az asszony elment és Beerseba pusztájában buj-
dosott. Amikor a vizes tömlQ kiürült, gyermekét egy bokor alá tette, és leült egy nyíllö-
vésnyire onnan, mert nem bírta nézni a gyermek haldoklását. Isten hallotta az elhagyott 
gyermek sírását, és egy hang az égbQl azt mondta Hágárnak, hogy vegye fel a fiút, és 
helyezze biztonságba, mert nagy nép atyjává teszi. Ekkor Isten felnyitotta Hágár szemét, 
aki megpillantott egy vízforrást, megtöltötte víztömlQjét, és inni adott a gyermeknek. Isten 
vigyázott a fiúra, amíg felnövekedett, és íjas vadász lett belQle. Ismáel letelepedett Párán 
pusztájában, és amikor házasulandó korba ért, anyja szerzett neki feleséget Egyiptomból. 
(21,9–21) Ismáelnek tizenkét fia született, akikbQl tizenkét törzs vezetQje lett. (25,10–16)

Pál, amikor Galata-beli híveinek azt magyarázta, hogy inkább spirituális szabadságra kell 
törekedniük, mintsem a vallási törvény rabjai maradjanak, Hágár és Sára példáját idézi a 
két szövetség szemléltetésére: „Az Írásban ugyanis az áll, hogy Ábrahámnak két fia volt, az 
egyik a szolgálótól, a másik a szabad asszonytól. A szolgálótól való a test szerint született, a 
szabad asszonytól való ellenben az ígéret által. Ennek jelképes értelme van. A két asszony a 
két szövetséget jelenti. Az egyik a Sínai-hegyrQl való, és szolgaságra szül: ez Hágár. Hágár 
ugyanis az Arábiában fekvQ Sínai-hegyet jelenti, s a mai Jeruzsálemnek felel meg, amely 
gyermekeivel együtt szolgasorsban él. A szabad asszony ellenben a fenti Jeruzsálemet jelen-
ti: ez a mi anyánk… Ti tehát, testvéreim, az ígéret fiai vagytok, mint Izsák. De ahogy akkor 
a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is… Mi tehát, testvérek, 
nem a szolgáló fiai vagyunk, hanem a szabad asszonyé.” (Gal 4,22–31)

A pótanyaság, amikor ez a gyakorlat széleskör_ nyilvánosságot kapott, sok vitát váltott 
ki a 20. század végén. De nem volt ismeretlen az ókori Mezopotámiában. Ábrahám és Sára 
szülQhelyén sem: az ókori babilóniai és asszír törvények megengedték a meddQ feleségnek, 
hogy egy szolgálót vagy rabszolganQt adjon férjének, hogy legyenek vér szerinti utódai.

Hágár és Ismáel speciális helyet foglalnak el az iszlám hagyományban (mint ahogy 
Ábrahám is). Nem csak Ismáelt tekintik az arabok Qsének, de a Korán szerint Q segített 
Ábrahámnak megépíteni a Kába kövét is és magába foglaló szentélyt Mekkában – ez egy 
szögletes alakú szentély, ami felé a mohamedánok ima közben fordulnak, és amelyet éves 
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zarándoklatuk (a hadzs) idején körbejárnak. Hágár és Ismáel pusztában tartózkodásáról 
is megemlékeznek a zarándoklaton. A „sietés”, ami abból áll, hogy hétszer kell oda-vissza 
sietni vagy futni Szafa és Marva hegye között, felidézi, ahogyan Hágár Qrjöngve kereste 
a vizet a pusztában. A zarándokok ihatnak a Zamzam-forrásból is, amelyet Isten azért fa-
kasztott, hogy megóvja Hágárt és Ismáelt a szomjhaláltól – ez most a mekkai Nagymecset 
alatt folyik. A forrás nevét a zam – jelentése: állj! – szóból kapta, mivel a víz olyan hirte-
len tört fel a földbQl, hogy Hágár azt kiálltotta: „Zam! Zam! – Állj! Állj!”

ISMÁEL
Ábrahám és Hágár (Hagyer) fia

Tízévi házasság után Sára, aki meddQnek hitte magát, ágyasul felajánlotta Ábrahámnak 
egyiptomi rabnQjét, Hágárt. Ábrahám, aki nyolcvanöt esztendQs volt akkor, elfogadta az 
ajándékot. Miután Hágár teherbe esett, lenézte Sárát, aki ezt elpanaszolta férjének. Ábrahám 
így válaszolt: „Tégy Hágárral, amit jónak látsz; nem a te szolgálód-e?” Sára szaván fogta, 
és oly kegyetlenül meggyötörte Hágát, hogy az megszökött. Isten, aki angyal alakját öltötte 
magára, egy pusztai forrásnál akadt rá, Kádes és Béred között, a Súr felQl vezetQ út men-
tén. Megkérdezte, hogy miért került oda. „Megszöktem az úrnQmtQl, aki rosszul bánt ve-
lem” – felelte Hágár. Isten angyala felszólította, hogy térjen vissza, és t_rje békén a sorsát. 
Megígérte, hogy harcosok nemzetségének Qsanyja lesz, majd kijelentette: „A fiadnak Ismáel 
legyen a neve, mivelhogy Isten meghallotta a te nyomorúságodat. Ismáel a pusztaságban 
fog élni, mint a vadszamár, és fegyvereinek ereje által tartja fenn magát.”

Ábrahám – mondják – sok esztendQvel Hágár el_zése után így szólt Sárához: 
„Szeretném meglátogatni az én Ismáel fiamat.” „Uram, esdve kérlek, ne menj el!” – 
könyörgött Sára, de Ábrahám szilárdan eltökélte magát. Ekkor Sára megeskette: Ismáel 
sátrához érve nem száll le tevéje hátáról, nehogy szíve Izsák ellen forduljon.

A páráni pusztaság, ahol Ismáel megtelepedett, a Sinai-félsziget északi részén terül el. 
A mítoszban megnevezett tizenkét izmaelita törzs többsége más feljegyzésekben is elQ-
fordul; úgy látszik azonban, hogy szövetségük nem volt szilárd. A Bírák könyve (13, 24.) 
a midianitákat izmaelitáknak tartja, viszont a Genezisben (25. 1. és köv.) azt olvassuk, 
hogy Midián Ismáelnak féltestvére. Nebájótot és Kédart, Ismáel két legidQsebb fiát meg-
említi Ézsaiás (42, 11.; 60, 7.), Jeremiás (49, 28.) és Ezékiel (27, 21.). Nebájót területe 
a Holt-tengertQl keletre feküdt; Kédare Nebájót birtokától északra, a szíriai sivatagban. 
Nebájótot a nabateusokkal azonosították, ez a feltevés azonban nem állja meg a helyét. 
Hadád területe ismeretlen; azt viszont tudjuk, hogy a kánaániták viharistenének Hadád 
volt a neve. Kedmah jelentése „a kelet népe” – valószín_leg a szíriai sivatag megjelölése.)

Ábrahám elindult a páráni pusztaságba, és déltájban megtalálta Ismáel sátrát. De sem 
Ismáel, sem Hágár nem volt otthon, csak Meriba meg néhány kisebb fiú. Ábrahám meg-
kérdezte: „Hol van Ismáel?” „Elment vadászni” – válaszolta Meriba. Sárának tett ígére-
téhez híven Ábrahám nem szállt le tevéjérQl. Adj valami frissítQt, leányom – mondotta 
–, mert az utazás elgyengített.” „Nincs sem vizünk, sem kenyerünk” – felelte Meriba. Ki 
sem lépett a sátorból, nem nézett Ábrahámra, nem kérdezte a nevét, hanem csak verte a 
gyerekeit, és becsmérelte a távollévQ Ismáelt. Ábrahám nagyon felbosszankodott, és ma-
gához hívta Meribát. Amikor az asszony odament, Ábrahám így szólt le hozzá a teve há-
táról: „Ha megjön a férjed, ezeket mondd neki: »Egy ilyen meg ilyen külsej_ öregember 
járt itt a filiszteusok földjérQl, és téged keresett.« Nem kérdeztem a nevét, csak közöltem, 
hogy nem vagy itthon. Erre Q azt mondta: »Tanácsold a férjednek, hogy dobja el azt a 
sátorcöveket, és faragjon magának másikat!« Ábrahám ezzel eltávozott. Amikor megjött 



VAHID YOUSEFI – KÓBORI JUDIT: NPALAKOK A BIBLIÁBAN I. 31

Ismáel, Meriba átadta az üzenetet: ebbQl Ismáel megértette, hogy apja járt ott, és hogy 
felesége ridegen fogadta. Megfogadta Ábrahám tanácsát – elvált Meribától, és anyjának 
egyik rokonát, Patumát vette feleségül.

Három évvel késQbb Ábrahám ismét felkereste Ismáel sátrát. Patuma kiszaladt hozzá, 
köszöntötte, és közölte vele: „Sajnálom, hogy az én uram, Ismáel nincs itthon, vadászni 
ment. Jöjj be, egyél-igyál, és várd meg Qt. Bizonyára kifárasztott az utazás.” „Nem száll-
hatok le – felelte Ábrahám –, de kérlek, adj vizet, hogy csillapítsam szomjúságomat!” 
Patuma vizet adott, sQt gyengéden unszolta, hogy egyék kenyeret is. Ábrahámnak jólesett 
az asszony gondoskodása, s áldotta Ismáelt, áldotta Istent. Így szólt Patumához: „Ha Ismáel 
megjön, mondd neki ezeket: »Egy ilyen és ilyen öregember járt itt a filiszteusok földjérQl, 
téged keresett. Azt üzente neked, hogy az új sátorcövek nagyon jó, el ne dobjad.« Ismáel 
az üzenetbQl megértette, hogy Patuma illendQ tisztelettel fogadta apósát. Majd feleségével, 
fiaival, nyájaival, csordáival és tevéivel együtt elindult a filiszteusok földjére, hogy meglá-
togassa Ábrahámot. Sok napig maradt ott, és felvirágzott az Q háza. (Gen.rob 453–454, 570)

Ismáel még csak egyszer találkozott Izsákkal, amikor apjuk meghalt. Együtt temet-
ték el Qt a hebroni Makpela barlangban. Ismáel százharminchét éves korában halt meg. 
Tizenkét fia volt: Nebájót, Kédar, Adbeél, Mibszám, Misma, Dúmah, Massza, Hádád, 
Téma, Jetúr, Náfis és Kedmah. Mindegyik fejedelem lett, s mindegyiknek volt egy faluja, 
ahonnan népe vándorútra szokott kelni. (Gen. Rob. 572–73)

LÓT FELESÉGE ÉS LÁNYAI
(1Móz 19. fejezet)

Az Ábrahámról szóló történet keretében, még Izsák születése elQtt egy, a vízözönhöz hasonló 
katasztrófamítosz olvasható, amelynek hátterében szintén szexuális természet_ b_n húzódik 
meg. Igaz, itt nem víz, hanem t_z pusztít, a pusztulás nem terjed ki az egész földre és az egész 
emberiségre, csak Szodomára és környékére, itt azonban mindenki meghal, egyedül Lót és 
családja menekülhet meg. (1Móz 18,1–19,38) A történet, amelynek végén nem maradt élQ 
ember a vidéken, eredetileg valószín_leg nem tartozott Ábrahám történetéhez, amelynek más 
részeiben még csak utalás sincs a szörny_ pusztulásra. Ezt a kanaanita mítoszt késQbb kap-
csolták Ábrahámhoz, úgy, hogy hQsét Lóttal azonosították és Ábrahám unokaöccsévé tették.

A sátra elQtt üldögélQ Ábrahám elQtt egy alkalommal három férfi t_nt fel, akik hol, mint 
emberek, hol, mint Istenek, hol, mint Isten küldöttei (angyalok) szerepeltek. Azért jöttek 
rejtetten, hogy meggyQzQdjenek Szodoma és Gomorra b_nösségérQl, és – mintegy tetten 
érve – megbüntessék a b_nösöket. „Szodoma és Gomorra miatt tetézQdött a panasz és b_-
nük nagyon súlyos. Elmegyek hát és megnézem, hogy mindenki úgy viselkedett-e vagy 
sem, ahogy az ellenük szóló panasz szava felhatolt hozzám; tudni akarom.” (1Móz 18,21)

Ábrahám páratlan vendégszeretettel fogadja az idegen férfiakat, akikben csak fokoza-
tosan ismeri fel az égi lényeket, egyikükben az Istent (Jahvét).

Az angyalok este értek Szodomába és elsQnek éppen Lóttal találkoztak, aki meghívta 
Qket házába. Még nem tértek nyugovóra, amikor a város férfiai körülvették a házat és kö-
vetelték, hogy Lót bocsássa rendelkezésükre a férfiakat, hogy „megismerjék” Qket, azaz, 
hogy természetellenes módon fajtalankodjanak velük. Vagyis a szodomaiak b_ne a homo-
szexualitás, amit éppen ezen elbeszélés alapján szoktak szodomiának nevezni. Lót, ven-
dégeinek védelmében, lányait ajánlja fel az erQszakoskodóknak, akik azonban továbbra 
is a férfiakat követelték és be akarták törni az ajtót. Ekkor a férfiak vaksággal sújtották az 
ajtó elQtt állókat, akik így nem találták a bejáratot. (Innek a ma is használatos „vaksággal 
megverni”, „Isten vagy a sors vaksággal vert meg” kifejezés.)
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Ekkor a férfiak felszólították Lótot, hogy családjával együtt sürgQsen hagyja el a vá-
rost, amelyet – most már személyesen meggyQzQdve b_nösségérQl – el fognak pusztítani. 
„Rajta, vedd feleségedet s két lányodat, akik itt vannak, nehogy a várost sújtó büntetQ 
ítélet téged is érjen… Menekülj, az életedrQl van szó. Ne tekints hátra, ne áll meg sehol 
a környéken…” (1Móz 19,15–17) Lót a közeli Coár nev_ városkába menekült. Alighogy 
megérkezett, Isten kén- és t_zesQt bocsátott az égbQl Szodomára és Gomorrára és az egész 
környezQ vidékére. Lót felesége (Midras szerint Edit) a kifejezett tiltás ellenére visszate-
kintett a katasztrófa színhelyére és ezért büntetésbQl sóbálvánnyá változott.

Lót félt Goában maradni és a földrengés okozta szodomai felfordulásból menekült meg 
feleségével és lányaival együtt. Két testvér – a Tóra nevüket nem említi, csupán, mint az 
„idQsebb” és „fiatalabb” lány aposztrofálja Qket. Itt lép színre a két lány, akik aktivizálják 
magukat, amikor apjuk a teljes apátia közönyébe süllyed.

A tóra e helyütt néhány keresetlen szóval számol be a nem mindennapi történetrQl. A 
lányok abban a hitben voltak, hogy eljött a világ vége. Akárcsak a vízözönben, minden és 
mindenki elpusztult, nem maradt férfi a földön, csak az apjuk. A lányok gyereket akartak, 
hogy megmentsék az emberiséget a kihalástól. Úgy t_nik, céljuk istenes volt.

Erre azonban csak apjuk állt rendelkezésükre. Tudták – vagy gondolták –, hogy nem 
fog kötélnek állni, ezért leitatták az öreg Lótot (nem nehéz kiszámítani, hogy alig vagy 
egyáltalán nem volt fiatalabb nagybátyjánál, Ábrahámnál, aki ekkor már 99 éves), és 
amikor az részeg és nem tudja, mi van vele – az idQsebb lány hál vele, hogy „magzatot 
támasszon tQle”. Másnap a fiatalabb kerül sorra, az eredmény ugyanaz: mind a kettQ álla-
potos lesz, egy-egy fiút szülnek, tQlük származik Ammon és Moáv népe.

A Midrások szerint a lányok valóban a világot akarták megmenteni, és nem volt semmi 
hátsó gondolatuk, már ami apjukat illeti. Ezzel szemben Lótot megróják a Midrásbölcsek, 
miért nem vigyázott, hogy ne részegedjen le.

EttQl fogva sem Lótról, sem lányairól nem tudunk semmit, szerepük befejeztével el-
t_ntek a történelem süllyesztQjében. Annál többet tudunk a tQlük származó két néprQl, az 
ammonitákról és a moábitákról, akiket nem volt szabad a zsidóknak bántani a „rokonság” 
okán. Pk azonban legtöbbször mégis ellenségesen viseltettek a zsidó rokonnal.

KETURA, Ábrahám második felesége

Sára akkor halt meg, amikor Ábrahám kb. százharminchét éves volt, és ezután „Ábrahám 
vett egy másik feleséget, név szerint Keturát”. Keturának és Ábrahámnak hat fia született: 
Simrán, Joksán, Medán, Midián, Isbak és Suách. Amikor Ábrahám meghalt százhetvenöt 
éves korában, mindenét Izsákra, Sárától, elsQ feleségétQl született fiára hagyta. Többi fi-
át ajándékokkal látta el, de még életében elküldte Qket fiától, Izsáktól, kelet felé. Ketura 
fiairól azt tartják, hogy Dél- és Kelet-Palesztina hat arab törzsének az Qsei. (Deen, 276). 
Midián fiának leszármazottai gyakran szerepelnek az izraeliták kibontakozó történetében.

REBEKKA
Napszállta idején kiment Izsák, hogy a szabad mezQn járkáljon. Mikor körülnézett, tevéket látott 
közeledni. Rebekka is fölemelte szemét, és meglátta Izsákot. Sietve leszállt a tevérQl, s megkérdezte 
a szolgát: „Ki az a férfi ott, aki a mezQn felénk tart?” „P a mi urunk” – felelte.

Teremtés 24,63–65

Rebekka Ábrahám unokaöcsének, Betuelnek a lánya és unokahúgának, Milkának az unokája 
volt. Rebekka lett Ábrahám fiának, Izsáknak a felesége, akinek ikreket szült, Ézsaut és Jákobot.
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Amikor Ábrahám már elQrehaladott korba lépett, magához hívta Eliezert, legidQsebb 
és legh_ségesebb szolgáját, és utasította, hogy menjen Ábrahám szülQföldjére, és találjon 
feleséget Izsáknak, mert nem akarta, hogy fia kánaánita nQt vegyen feleségül. Eliezer 
megkérdezte tQle: „De hátha nem akar követni a lány erre a földre. Akkor vigyem vissza 
a fiadat abba a hazába, ahonnan te eljöttél?” Ábrahám így felelt: „Óvakodj attól, hogy a 
fiamat oda visszavidd. Az Úr, az ég Istene és a föld Istene, aki kihozott engem atyám há-
zából és rokonaim földjérQl, aki beszélt hozzám és megesküdött nekem: Ezt a földet utó-
daidnak adom, Q majd elQtted küldi angyalát, hogy feleséget hozhass onnan a fiamnak”.

Eliezer elindult a mezopotámiai Nachorba, és vitt magával tíz tevét és vitt Ábrahám 
különféle drágaságaiból is. Amikor Nachorba érkezett, megállt a városon kívül, és letér-
deltette a tevéit a forrásnál. Estefelé volt, az az idQ, amikor az asszonyok kijönnek vízért.

Ebben a pillanatban kijött a városból Rebekka, egy gyönyör_ szép hajadon, Betuel lá-
nya, akinek anyja Milka, Ábrahám fivérének, Nachornak a felesége volt. Rebekka lement 
a forráshoz, a vállán egy vizeskorsóval. Belemerítette a vízbe, megtöltötte, és visszafelé 
indult, amikor Eliezer odasietett hozzá, és megszólította. Kérte, hogy adjon neki inni, amit 
a lány meg is tett. Amikor pedig Eliezer befejezte az ivást, a lány így szólt: „Merítek te-
véidnek is, míg teleisszák magukat.” Ezzel gyorsan kiöntötte a vizet a vályúba, s a kúthoz 
futott, hogy merítsen. Így merített mindaddig, amíg minden tevét meg nem itatott. Míg 
serénykedett, Eliezer hallgatagon figyelte, hogy felismerje: Az Úr sikeressé teszi-e útját 
vagy nem. Amikor a tevék befejezték az ivást, elQvett egy aranygy_r_t és két arany kar-
perecet, odaadta a lánynak, és így szól: „Mondd meg nekem, kinek a lánya vagy? Van-e 
hely atyád házban, hogy ott töltsük az éjszakát? Rebekka azt felelte, hogy Betuel lánya, 
akit Milka szült Nachornak, és szalma és takarmány is bQven van náluk, és hely is éjjeli 
szállásra. Amikor Eliezer ezt hallotta, dicsQítette Istent, hogy nem vonta meg szeretetét 
Ábrahámtól, és ura fivérének a házához vezette Qt. Rebekka hazaszalad, hogy elmondja, 
mi történt. Amikor fivére, Lábán meghallotta mondandóját, és meglátta rajta az aranygy_-
r_t és a karpereceket, kifutott a kúthoz, és meghívta házukba a férfit. Miután lerakodott a 
tevék hátáról, és takarmányt tett eléjük, vizet adott Eliezernek és társainak, hogy megmos-
hassák lábukat. Ételt tetetett Eliezer elé, de Q nem volt hajlandó addig enni, amíg elQ nem 
adhatta útja célját. Azzal kezdte, hogy Ábrahám szolgája, és Isten megáldotta, és nagy 
jómóddal ajándékozta meg urát, akinek számtalan juha és marhája, aranya és ezüstje, 
szolgája és szolgálója van; és Sára, Ábrahám felesége idQs korára fiút szült neki, akinek 
Ábrahám mindenét átadta. Eliezer ezután elmondta, miért küldte Qt Ábrahám Nachorba, 
hogyan imádkozott Istenhez a kútnál, hogyan találkozott Rebekkával, és hogyan dicsQ-
ítette Istent azért, hogy ura fivérének a lányát választhatta ura fiának menyasszonyául.

Miután befejezte mondanivalóját, Lábán és Betuel azt mondta Eliezernek, hogy nem 
szólhatnak Isten rendelése ellen, és megbízták, vigye el Rebekkát, hogy Izsák felesége 
legyen, mint ahogy Isten parancsolta. Amikor pedig megkérdezték Rebekkát, hogy el 
akar-e menni Eliezerrel, Q így felet: „Akarok.” Másnap reggel, mielQtt a lány elindult vol-
na Eliezerrel vissza Kánaánba, szülei és fivére megáldották Qt, és így szóltak: „NQvérünk 
legyen ezerszer tízezerré, utódaid foglalják el ellenségeik kapuját.” Ezalatt Izsák letele-
pedett a Negevben, és ahogy a mezQn járkált egy este, felnézett, és tevéket látott köze-
ledni. Rebekka is felnézett, és amikor meglátta Izsákot, leszállt tevéjérQl és megkérdezte 
Eliezert, hogy ki az a férfi, aki a mezQn járkál. A szolga így felelt: „P a mi urunk.” Ezért 
a lány fátylával elfödte magát. Amikor Eliezer elmesélte Izsáknak, mi történt, Izsák beve-
zette Rebekkát a sátrába, és feleségül vette.

Izsák negyvenéves volt, amikor feleségül vette Rebekkát, de mivel Rebekka meddQ 
volt, imádkozott Istenhez, hogy ajándékozzon neki gyermeket. Isten meghallgatta imáját, 
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és Rebekka megfogant, de gyermekei annyira erQsen rugdalóztak méhében, hogy megkér-
dezte: „Ha így áll a dolog, miért élek még?” Istenhez fordult tehát, aki ezt mondta: „Két 
nép van a méhedben, méhedbQl két törzs válik el: az egyik törzs legyQzi a másikat és az 
idQsebb szolgálni fog a fiatalabbnak.” Rebekka a várt idQben ikreknek adott életet. Az 
elsQszülött vörös hajú volt és szQrös volt a teste, ezért Ézsaunak nevezték (a héber ’szQ-
rös’ szó úgy hangzik, mint Szeir, az edomiták, Ézsau leszármazottai vidékének a neve). 
Amikor testvére megszületett, kezével Ézsau sarkát fogta, ezért Jákobnak nevezték (neve 
a héber ’sarok’ szóból alkotott szójáték, ami azt jelenti, hogy ’a sarkánál megfog’, vagy 
’kiszorít’). Izsák hatvanéves volt, amikor fiai megszülettek. Ézsauból felnQtt korában 
vadász lett, aki szeretett kószálni a nyílt mezQn, míg Jákob békés ember volt, aki inkább 
a sátraknál maradt. Ézsau Izsák kedvence volt, míg Rebekka jobban szerette Jákobot. 
Egyszer Ézsau a pusztából tért haza, és nagyon éhes volt. Jákob éppen lencsét fQzött, 
Ézsau pedig így szólt hozzá: „Adj gyorsan ebbQl a vörös ételbQl itt, mert nagyon kime-
rült vagyok.” Jákob azt válaszolta, hogy ad neki az ételbQl, ha Ézsau, Izsák elsQszülött 
fia átadja neki örökölt elsQszülöttségi jogát. „Na, úgyis meghalok, mit használ nekem az 
elsQszülöttségi jog?” – felelte Ézsau. Jákob így szólt: „Esküdj meg elQbb!”. Ézsau meges-
küdött, és eladta elsQszülöttségi jogát egy kis kenyérért és lencséért. Miután evett, felkelt, 
és útjára ment. Ennyire kevésre becsülte Ézsau az elsQszülöttségi jogát.

Amikor az országban éhínség tört ki, Izsák Gerárba ment, Abimeleknek, a filiszteusok 
királyának az országába. Isten megjelent Izsáknak, és azt mondta neki, hogy ne menjen 
Egyiptomba, hanem maradjon abban az országban, amelyet majd Q fog neki mutatni. 
Isten ekkor megerQsítette ígéretét, amit Ábrahámnak, Izsák atyjának tett, hogy ígérete 
beteljesítéséül azt az országot Izsák utódainak fogja adni, akik megsokasodnak, és annyi-
an lesznek, mint csillagok az égen. Ezért Izsák Gerárban maradt, és amikor az ott lakók 
Rebekkáról faggatták, azt felelte, hogy a húga, mert félt, hogy megölik, ha megmondja 
nekik, hogy a szépséges asszony a felesége. Egy napon, amikor Izsák már egy ideje 
Gerárban lakott, Abimelek kinézett az ablakán, és látta, hogy dédelgeti Izsák Rebekkát. 
Magához hívatta Qt, és azt monda: „Egészen biztos, hogy a feleséged, hogyan mondhattad 
tehát: a húgom?” Izsák így felet: azt gondoltam, hogy miatta meg kell halnom”. Abimelek 
így szólt hozzá: „Miért tetted ezt? NépünkbQl valaki könnyen közeledhetett volna az asz-
szonyhoz, s te nagy b_nt hoztál volna ránk.”. Ezért Abimelek figyelmeztette népét, hogy 
ha bárki is kezet emel Izsákra vagy Rebekkára, az halállal b_nhQdik.

Amikor Izsák megöregedett és megvakult, és nem tudta meddig marad még ezen a 
világon, magához hívatta elsQszülött fiát, Ézsaut, és kérte, hogy menjen el vadászni. 
Ézsaunak az elejtett vadból apja kedvére való ételt kellett volna készíteni, és Izsák, miu-
tán evett belQle, megáldotta volna. Rebekka kihallgatta beszélgetésüket, és amikor Ézsau 
elment vadászni, elmondta Jákobnak, hogy mit mondott Izsák Ézsaunak. Ezután azt pa-
rancsolta neki, hogy öljön le a nyájból egy pár kecskegidát, hogy anyja Izsák kedvére 
való ételt készíthessen, és azután vigye be atyjának, hogy az megáldja. Jákob – aki egy 
tál lencséért már megszerezte bátyja elsQszülötti jogát – tiltakozott, mondván, hogy Ézsau 
szQrös, az Q bQre pedig sima. Ha atyja észreveszi, hogy be akarja csapni, akkor inkább 
megátkozza, mintsem hogy megáldaná Qt. Rebekka azonban így felelt: „Az átok, ami ne-
ked szól, érjen engem! Hallgass csak rám, menj és hozd ide nekem!” Jákob erre elhozta 
a gidákat, és átadta anyjának, aki Izsák ízlése szerint ételt készített belQlük. Ekkor anyja 
fogta idQsebb fia, Ézsau legjobb ruháját, ráadta kisebbik fiára, Jákobra, a kecskegidák 
bQrével pedig befödte karját és csupasz nyakát. Ezután kezébe adta az ízletes ételt, amit 
készített, és Jákob bevitte azt atyjához. „Atyám! – szólt hozzá. „Itt vagyok” – válaszolta 
Izsák. „Kivagy te fiam?” Jákob így felet: „Ézsau vagyok, elsQszülötted. Megtettem, amit 
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parancsoltál. Ülj fel tehát és egyél a vadból, hogy megáldjon a lelked.” Izsák kérte, jöjjön 
közelebb, hogy meggyQzQdjön róla, hogy az elQtte térdeplQ fia tényleg Ézsau-e. Gyanút 
fogott, amikor észrevette, hogy a hang Jákob hangja, de a szQrQs kar Ézsau karja volt.

Ezért megkérdezte tQle: „Valóban te vagy hát a fiam, Ézsau?” Jákob erre így felelt: „Az 
vagyok.” Miután Izsák megette az ételt, kérte fiát, hogy csókolja meg, és amikor fia meg-
csókolta, megszagolta ruháját, és felismerte Ézsau szagát, és megáldotta abban a hitben, 
hogy Ézsau az. Amikor Ézsau visszatért a vadászatból, és odament atyjához, hogy fogadja 
áldását, Rebekka és Jákob fortélya kiderült. Ézsau kérte atyját, hogy Qt is áldja meg, de az 
elsQszülött fiúnak fenntartott áldást csak egyszer lehetett kimondani, és a Jákobnak adott 
áldást nem lehetett vissza vonni. Ézsau felkiáltott: „Joggal nevezték Jákobnak. Már két-
szer becsapott. Elvette elsQszülöttségi jogomat és most az áldást is levitte tQlem.” Ézsau 
pedig megesküdött, hogy ha apja meghal, akkor megöli Jákobot. Szavait továbbmondták 
Rebekkának, aki figyelmeztette Jákobot bátyja fenyegetésére, és azt mondta, hogy keres-
sen menedéket bátyjánál, Lábánnál Háránban. Ha majd Ézsau haragja lecsillapul, akkor 
elküld érte valakit, hogy visszahozza, és még hozzátette: „Miért vesztenélek el mindket-
tQtöket egy napon?” Aztán odament Izsákhoz, utálkozva beszélt neki a hetita nQkrQl, és 
azt monda: „Ha Jákob is ilyen hetita nQt vesz feleségül, mint ez itt, egy az ország leányai 
közül, akkor mi marad még nekem az életbQl?” Izsák ekkor leküldte Jákobot Paddan-
Aramba, Rebekka bátyjához, Lábánhoz, hogy vegye feleségül egyik lányát. Utoljára ek-
kor hallunk Rebekkáról, és több szó nem is esik arról, hogyan és mikor halt meg. KésQbb 
azonban megtudjuk, hogy Machpela mezején temették el, ugyanabban a barlangban, ahol 
férjét, Izsákot és annak szüleit, Ábrahámot és Sárát, mivel Jákob a halálos ágyán azzal 
bízta meg fiát, Józsefet, hogy Qsei mellé temesse el.

JUDIT
A szépséges nQ, aki levágta egy hadvezér fejét és megmentette népét a biztos haláltól

Bibliai hivatkozás (Jud 8,1–15,25)

Judit könyve a négy bibliai könyv egyike, amelyek e nQrQl kapták a nevüket, és amelyek-
nek mindegyike az istenfélelem és jámborság mintaképeként mutatja be fQhQsnQjét. SQt 
mi több, a korabeli zsidó vallás és társadalom patriarchális jellege ellenére Judit és Eszter 
hQsként jelenik meg, akik megmentik népüket a pusztulástól.

Mindazonáltal széles körben elfogadott nézet, hogy ennek a két nQnek a története olyan 
irodalmi m_ volt, amely azt a célt szolgálta, hogy a zsidó nép újra elkötelezte magát Isten 
mellett. Juditnak Kr. e. 2. század második felében írt története éppen elég történeti és föld-
rajzi ellentmondást foglal magában ahhoz, hogy azt a benyomást keltse, mintha a szerzQ 
szándékosan iktatta volna be ezeket a gy_jteménybe. Ezt az irodalmi eszközt gyakran 
alkalmazták és alkalmazzák még ma is a történet fiktív jellegének hangsúlyozására, hogy 
ezáltal annak mélyebb, allegorikus jelentésére irányítsák az olvasó figyelmét.

A JUDIT-KÖNY az idQszámításunk kezdete körüli idQben keletkezett az a rövid, epi-
zódtartalmú könyvecske, amelynek fQhQsét, Juditot, az ismeretlen szerzQ Nabukodonozor 
egyik nyugat felé indított hadjáratával kapcsolatosan szerepelteti. E gyönge nQt úgy 
mutatja be, mint aki a legnagyobb veszedelembQl is képes volt megmenteni népét, mert 
Jahvéban bízott.

Az eredetileg sémi nyelven keletkezett könyv több görög változatban és latinul maradt 
fenn. A zsidó kánonba nem került bele (a protestánsok is apokrifnak tartják), a keresztény 
ókorban azonban mint másodkánoni könyvet, szentnek tartották, a katolikusok ma is így 
kezelik.
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ElsQ része (1,1–6,21) Betúlia ostromát és a vár vezetQinek kishit_ségét beszéli el.
Második része (7,1–16,31) arról tudósít, hogy miként szabadította meg a végveszélybe 

jutott várat Judit, a jámbor és szentélet_ özvegy.
Nabukodonozor, a Ninivében uralkodó asszír király elhatározta, hogy bosszút áll az 

egész földön. Ezért maga elé rendelte hadvezérét, Holoferneszt és megparancsolta neki, 
hogy seregének élén induljon hódító útra nyugat felé. Holofernesz teljesítette a parancsot 
és hatalmas seregével diadalt diadalra aratott. A meghódított országokat kifosztotta, szen-
télyeiket pedig lerombolta és mindenkit Nabukodonozor imádására kényszerített.

Mikor Izrael fiai minderrQl értesültek, nagyon megijedtek. Elhatározták, hogy szembe-
fordulnak Holofernesz seregével és megvédik országukat. SzQrzsákba öltözködtek, fejük-
re hamut hintettek, böjtöltek és arra kérték Jahvét, istenüket, ne engedje, hogy az idegenek 
lerombolják városaikat, megszentségtelenítsék templomukat, elhurcolják asszonyaikat és 
lemészárolják gyermekeiket.

Holofernesz értesült róla, hogy Izrael fiai ellenállásra készülnek. Haditanácsot hí-
vott hát össze, hogy megbeszéljék a tennivalókat. A tanácskozáson felszólalt Ahior, az 
ammoniták vezére és figyelmeztette Holoferneszt, hogy Izrael fiait megsegíti istenük, ha 
h_ségesek hozzá. Ezt bizonyítja eddigi történetük is, amelynek során csak akkor értek 
rossz napokat, ha letértek istenük útjáról. Ha tehát – mint most is – bíznak istenükben, 
nem szabad megtámadni Qket, mert istenük oltalma alatt állnak és gyQzedelmeskednek 
ellenségeik felett. Holofernesz felbQszült ezen a beszéden, nem adta fel tervét, Ahiort pe-
dig kiszolgáltatta Izrael fiainak, akik megjutalmazták Qt.

Másnap Holofernesz megindult Betúlia vára ellen. Az ostromló sereg körülvette a várat 
és elvágta azt vízforrásaitól. A körülzárt város lakói rövidesen elerQtlenedtek a szomjú-
ságtól és követelték a vezetQktQl, hogy szüntessék be a harcot. A vezetQk úgy döntöttek, 
hogy ha öt napon belül nem érkezik Jahvétól segítség, akkor a nép kívánsága szerint jár-
nak el és megadják magukat.

Ekkor jelentkezett Judit, a jámbor és szép özvegy. FeddQ szavakkal illette a város veze-
tQit kishit_ségük miatt. Ezek arra kérték, könyörögjön Istenhez, hogy küldjön esQt, töltse 
meg ciszternáikat és mentse meg Qket a szomjúságtól. Judit azt ígérte, hogy olyan tettet 
fog végrehajtani, amelynek emlékezete nemzedékrQl nemzedékre fog szállani. Aztán arc-
cal a földre borult, hamut szórt a fejére és hosszasan imádkozott.

Az ima befejezése után levette vezeklQ ruháját, kicsinosította magát, fölvette ékszereit 
és elindult az ellenség táborába. Holofernesznek Judit nagyon megtetszett, ezért sátrába 
hívta azzal a szándékkal, hogy magáévá tegye. Judit együtt evett-ivott a vezérrel. Mikor 
Holofernesz lerészegedett, Judit megragadta a részeg vezér kardját, minden erejét össze-
szedte és levágta Holofernesz fejét. Ezután a levágott fejjel együtt visszatért Betúliába, 
ahol mérhetetlen lelkesedéssel fogadták. Holofernesz fejét a vár falára t_zték.

Mikor az asszírok értesültek az eseményrQl, fejüket vesztették és az egész sereg elme-
nekült. Izrael fiai boldogan adtak hálát istenüknek, a hQs Juditot pedig a nép szabadító-
jának magasztalták.

Az elbeszélés nem valóságos történetet örökít meg. SzerzQje nem is ügyel arra, hogy 
pontos történeti vagy földrajzi adatokhoz kösse az eseményeket. Így maga Betúlia vára 
vagy városa is azonosíthatatlan, Nabukodonozor nem asszír; hanem babiloni király volt és 
sohasem élt Ninivében stb. A Judit-könyv tehát tanító célzatú, történeti mezbe öltöztetett 
elbeszélés, és a Jahvéban való bizalomra buzdít. A katolikus liturgia Sz_z Mária elQké-
peként magasztalja Juditot: amint Judit megmentette a földi veszélytQl a zsidókat, úgy 
mentette meg Mária a b_ntQl az egész emberiséget.
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RÁHEL ÉS LEA

Amilyen keveset árul el Izsákról az Ószövetség, annál több szó esik feleségérQl, Rebekáról. 
A négy Qsanya – Sára, Rebeka, Lea és Ráhel – közül Rebeka a legerQsebb egyéniség és a 
legönállóbb. Mezopotámia észak-keleti részérQl hozták Kánaánba, hogy Izsáknak ne kelljen 
helyi lányt nQül vennie (Ter 24). Rebeka gondoskodott róla, hogy kedvenc fia, Jákob nyerje 
el az atyai áldást az elsQszülött Ézsau helyett. P találta ki a fortélyos cselt, hogy Jákob fedje 
be karját és nyakát kecskebQrrel, így mikor vak apja megtapogatja, elhiszi, hogy a szQrös 
Ézsau áll elQtte, és neki adja az elsQszülöttnek járó áldást. Rebeka beszélte rá Izsákot, hogy 
küldje el a kisebbik fiát anyai nagybátyjához, Lábánhoz Háránba, így Jákob elmenekülhetett 
a kijátszott Ézsau haragja elQl. Ebben a férfiak utalta világban Rebeka az a nQ, aki irányítja 
az eseményeket, még ha híján van is a formális hatalomnak. Mint irodalmi alak markáns 
arcéllel rendelkezik, de egyébként nem sokat beszéltek róla.

Jákob Ézsau haragja elQl menekülésre kényszerül. Anyja testvéréhez, Lábánhoz megy 
Mezopotámiába. Hárán vidékére. Izsák magához hívatta Jákobot, és így szólt: „Ne végy 
magadnak feleséget Kánaán leányai közül. Kelj útra, és menj Paddan-Aramba, Betuelnek, 
anyád atyjának házába és onnan vegyél feleséget magadnak, Lábánnak, anyád testvérének 
leányai közül. (28,4–2)

Ugyanis Lábánnak két lánya volt, az idQsebbet Leának hívták, aki Jákob elsQ felesé-
ge volt, hat fiának anyja és egyben a zsidók egyik Qsanya titulusának birtokosa. Kisebb 
lányát Ráhelnek hívták. Miután Jákob megérkezett Háránba, feleségül kérte magának 
Lábán kisebbik lányát, Ráchelt, aki az írás értelmében „szép és jó alakú volt”, és Jákob 
elsQ látásra beleszeretett Ráhelbe.

Jákob útra kelt kelet felé, és egy éjszaka álmában egy létra jelent meg elQtte az ég és a 
föld között, amelyen angyalok jártak le és fel. Ekkor megjelent neki Isten, és megismé-
telte neki azt az ígéretet, amit Ábrahámnak és Izsáknak tett, hogy azt a földet, amelyen 
pihen, utódainak adja, és utódai úgy megsokasodnak és annyian lesznek, mint a föld pora. 
Isten azt is megígérte neki, hogy nem hagyja el addig, amíg az ígérete be nem teljesült. 
Amikor Jákob másnap reggel felébredt, Bételnek nevezte el azt a helyet, ami annyit je-
lent: ’Isten háza’. (28,11–19) Amikor Jákob Háránba érkezett, egy kúthoz ért, amely körül 
három juhnyáj heverészett. A kút nyílását nagy kQ fedte, amelyet egy ember egyedül nem 
tudott elmozdítani, ezért a kút addig zárva maradt, amíg minden nyáj oda nem gy_lt, hogy 
igyék. Jákob megkérdezte a pásztorokat, hogy honnan valók, és mikor azt felelték, hogy 
Háránból valók, megkérdezte tQlük, hogy nem ismerik-e Lábánt, Nachor unokáját. Azt 
mondták, hogy ismerik, ott közlekedik éppen egy juhnyájjal Lábán lánya Ráchel. Amíg 
beszéltek odaért Ráchel, aki pásztor volt – atyja nyájával. Amikor Jákob meglátta Ráchelt, 
anyja bátyjának, Lábánnak a lányát juhaival, felment a kúthoz, egymagában elhengerítette 
a követ, és megitatta nagybátyja nyáját. Ezután megcsókolta Ráchelt, majd hangos sírásra 
fakadt, és elmesélte neki, hogy atyjának a rokona, Rebekka fia, Ráchel pedig elfutott, és 
elmondta atyjának. Amikor Lábán hírét hallotta Jákobnak, húga fiának, szaladt üdvözölni 
Qt, megölelte és megcsókolta, majd a házába invitálta. Jákob már egy hónapja volt nála, 
amikor Lábán azt mondta, hogy nem igazságos, hogy csak azért,mert rokona ingyen dol-
gozzon neki: Így szólt hozzá: „Mondd meg, mi legyen a béred?” Ezért Jákob így szólt: 
„Hét évig szolgálok neked fiatalabb lányodért, Ráchelért”. Lábán ráállt az alkura és így 
szólt: „Jobb, ha neked adom, mint idegen férfinek, maradj hát nálam.”

A hét év elteltével Lábán becsapta Jákobot és Ráchel helyett Leát, idQsebb és csúnyább 
lányát csempészte Jákob sátrába a nászéjszakán. Így Jákobnak újabb hét évig kellett szol-
gálnia Ráchelért és további hat évig a hozományért.
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Amikor másnap reggel Jákob Lea mellett ébredt, ezt mondta Lábánnak: „Miért szed-
tél rá?” Lábán, aki arameus volt, így felelt neki: „Vidékünkön nem szokás a fiatalabbat 
férjhez adni az idQsebb elQtt. Töltsd ki vele végig a menyegzQs hetet, s akkor majd a má-
sikat is neked adom azért a szolgálatért, amit további hét esztendQn át teljesítesz.” Jákob 
beleegyezett, és amikor letelt a menyegzQs hét Leával, Lábán feleségül adta neki Ráchelt. 
(Lábán lányának, Ráchelnek Bilha nev_ rabszolganQjét adta szolgálóul.) Jákob Ráchellel 
is együtt hált, akit jobban szeretett, mint Leát, és további hét évig szolgált Lábánnak.

Isten látta, hogy Leát nem szerette, Lea pedig fogant, és fiat szült, míg Ráchel meddQ 
maradt. Lea fiát Rubennek nevezte (jelentése: ’Nézd, egy fiú’), mivel Isten látta a bánatát. 
Azt mondta, „most már szeretni fog a férjed.” Életet adott egy másik fiúnak, akit Simeonnak 
nevezett (héberül: shama, jelentése: ’Meghallgatott’), mondván „Az Úr meghallotta, hogy 
háttérbe szorultam, ezért adta ezt nekem.” Majd újból fogant, és egy harmadik fiúnak adott 
életet, akit Lévinek nevezett (héberül: lawab: ’Összekötött’), mert azt hitte, hogy a három 
fiú születése összeköti majd Qt férjével. Amikor újból fogant, és megszülte negyedik fiát, 
ezt mondta: „Most már dicsQíteni akarom az Urat”, és Júdának nevezte (héberül: bodab, 
’DicsQítés’). Ezután Leának nem született több gyermeke. (29,1–35). 

Ráchel féltékeny lett nQvérére, mivel Q nem szült gyermeket Jákobnak, és ezt mondta 
neki: „Adj nekem gyermeket, különben meghalok!” Erre Jákob dühös lett Ráchelre, és így 
felelt neki: „Talán helyettese vagyok Istennek, aki megtagadta tQled a gyermekáldást?” 
Ezután Ráhel odaadta neki szolgálóját, Bilhát, hogy rajta keresztül legyenek gyerekei, és 
Jákob vele hált, és Bilha fogant. Amikor Bilha fiat szült Jákobnak, Ráchel így kiáltott: 
„Isten igazságot szolgáltatott nekem, meghallgatta kérésemet és fiút ajándékozott nekem.” 
Dánnak nevezte (jelentése: ’Ítélkezett’). Bilha újból fogant, és amikor egy második fiút szült 
Jákobnak, Ráchel így szólt: „Isten harcát kellett megharcolnom nQvéremmel, és gyQztem.” 
Ezt a fiút Naftalinak (’KüzdQ’) nevezte el. (30,1–8) Ezután Lea, akinek azóta nem született 
több gyermeke, odaadta szolgálóját, Szilpát Jákobnak. Amikor Szilpa Fiút szült, Lea felki-
áltott: „Szerencse föl!”, és a Gád (’Szerencse’) nevet adta neki. Amikor pedig Szilpa máso-
dik fiút szült, Lea így szólt: „Én boldogságom!”, és Ásernek (’Boldog’) nevezte. (30,1–13)

E két asszony helyzete nehezen érthetQ. A bigámia olyan szokatlan jelenség, hogy min-
den erkölcsi érzékünk csQdöt mondani látszik; hogyan kell viselkednie egy istenfélQ em-
bernek egy ilyen helyzetben? A Kr. e. II. évezredben ez a szokás létezett az ókori Keleten, 
s bizonnyal nem embertelenség akart lenni: nyilván a családi otthont biztosította több nQ 
számára, akiknek nem jutott volna férj, hiszen férfi kevesebb volt a korabeli társadalom-
ban. Biztosan ezért csapta be Lábán Jákobot, s ezért csempészte be a nászéjszakára Leát 
Ráchel helyett, s biztosan ezért akceptálták a lányok is apjuk viselkedését.

A történtek után Jákob és Ráhel nem teszi ki Leát az utcára, még amikor Lábántól 
elválnak, akkor sem. Ez ugyanis Leának a halált jelentené! Viszont, ezáltal mindhárman 
fölvállalnak egy olyan megkötöttséget, ami számunkra szinte leképzelhetetlen.

A Midrás szerint Jákob az elején el is akart válni Leától, annyira haragudott a csalás 
miatt, fQleg amiért Lea hallgatásba burkolózott – de azután, amikor Lea gyors egymás-
utánban szülte neki a fiúgyermekeket meggondolta magát és elállt a válás gondolatától.

Egyszer búzaaratás idején Lea fia Ruben mandragórát talált a mezQn, és hazavitte any-
jának. (A mandragóra egy húsos gyöker_ mediterrán növény, amelyet korábban széles 
körben használtak a gyógyászatban és a mágiában, és az ókori emberek afrodiziákumnak 
tekintették. A héber nyelvben, ugyanazt a szót használják a mandragórára és a szerelemre). 
Ráchel kérte Leát, hogy adjon neki a mandragórából, de Lea így válaszolt: „Nem elég ne-
ked – válaszolta –, hogy a férjemet elvetted, még a fiam mandragóráját is el akarod venni?” 
Ezért Ráchel alkut kötött vele: „No, akkor az éjjel aludjon a fiad mandragórájáért veled.” 
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Amikor Jákob aznap este hazajött, Lea elé ment, és elmondta neki, hogy lefoglalta éjszakára 
fia mandragórájáért cserébe, Jákob pedig vele töltötte az éjszakát. Isten meghallgatta Leát, 
aki fogant, és amikor egy ötödik fiút szült Jákobnak, így szólt: „Isten megjutalmazott, mivel 
a szolgálómat odaadtam férjemnek.” Ezért Isszachárnak nevezte (ebben a névben a héber 
’férfi’ és a ’bér’ szó kapcsolódik össze. Lea újból fogant, és egy hatodik fiút szült Jákobnak, 
majd így szólt: „Isten jó ajándékot adott nekem. Most már nálam marad a férjem, mivel hat 
fiút szültem neki.” Fiát pedig Zebulunnak (héberül: zabal: ajándék) nevezte. Majd egy lányt 
szült Jákobnak, akit Dinának nevezett (jelentése: ’Igazság’ vagy ’az, aki ítélkezik’. Isten 
ezután megemlékezett RáchelrQl, megnyitotta méhét, és Q is fogant. Amikor fiút szült, úgy 
érezte, hogy Isten elvette szégyenét, és Józsefnek nevezte (’hozzáad’), s közben ezt mondta: 
„Az Úr adjon még egy fiút hozzá.” (30,14–25)

Közben Jákob még mindig Lábánnak szolgált. De József születése után arra kérte 
Lábánt, hogy bocsássa el, és engedje visszatérni a hazájába. Valójában azonban Jákob 
egy alkut javasolt neki, hogy tovább marad, azzal a feltétellel, hogy gyarapíthatja a saját 
nyáját, míg tovább legelteti Lábán nyájait.

Jákob azonban a késQbbiekben csellel olyan vagyonhoz jutott, hogy egyszeriben meg-
gazdagodott. Lábán és fiai – akik kárára történt a hirtelen meggazdagodás – ettQl kezdve 
ellenségesen viseltettek Jákobbal szemben, aki ezért titokban felkerekedett házanépével 
és állataival, hogy visszatérjen Kánaánba. Lábán, mikor értesült a szökésrQl, üldözQbe 
vette Jákobot, majd utolérve lopással vádolta Qt. Különösen háziistenének (terafim) az 
ellopása érintette érzékenyen, amelyet Ráchel vett magához és rejtett el, mert ez bizto-
sította az apai örökséghez való jogot. Végül Lábán beletörQdve abba, hogy lányai ellen 
– akik Jákob feleségei – nem tehet semmit, szövetséget ajánlott és békét javasolt. Hogy a 
szövetséget megpecsételjék, szent oszlopot állítottak, amely megszemélyesített istenként 
tanúja és Qre lett a megállapodásnak. A szent oszlop (másséba) a kánaáni nem-zsidó isten-
ségek kultuszának része volt – említése arra utal, hogy kezdetben a zsidó szentélyekben 
is állítottak ilyen oszlopokat.

Dina, Jákob lánya
Jákob lánya, akinek a meggyalázását bátyjai galádul és kegyetlenül bosszulták meg

BIBLIAI HIVATKOZÁS: Teremtés 34,1–19,31

Dina Lea és Jákob lánya volt. Míg Jákob családja Szichem városa mellett táborozott, Dina 
kiment meglátogatni a helyi asszonyokat. Szichem, a helyi uralkodó, a hivvita Hámor fia 
szemet vetett rá, elrabolta és erQszakkal vele hált. Beleszeretett, és azt mondta apjának, 
Hámornak: „Szerezd meg nekem ezt a lányt, hogy a feleségem legyen.” Közben Jákob 
meghallotta, hogy lányát megerQszakolták, de nem szólt semmit, mert fiai a nyájnál voltak 
a mezQn. Hámor kiment Jákobhoz, hogy megtárgyalja vele a dolgot, és amíg nála járt, visz-
szatértek Jákob fiai. Felháborodtak, hogy Szichem Jákob lányát megerQszakolta, és ezzel 
gyalázatot hozott a törzsre, de Hámor megtévesztésére úgy tettek, mintha beleegyeznének 
a felkínált házasságba azzal a feltétellel, hogy minden szichemi férfi körülmetélteti magát.

Míg a szichemiek a körülmetélés miatt seblázban feküdtek, Dina két fivére – Simeon 
és Lévi – bosszúból megölték Hámort, a fiát és a város összes férfilakosát. Amikor Jákob 
többi fia felfedezte a mészárlást, Qk is bosszút álltak húguk megerQszakolásáért, kifosz-
tották a várost, és foglyul ejtették a nQket, gyermekeket, és elhajtották állataikat. Amikor 
Jákob szemrehányást tett Simeonnak és Lévinek ezért, hogy maguk ellen haragították a 
kánaánitákat, akik ezért fegyvert foghatnak ellene, azok így feleltek: „Szabad volt nekik 
úgy bánni húgunkkal, mint egy kéjnQvel?” (34,1–31)
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Jákob a vérbosszútól tartva elvonul családjával errQl a vidékrQl és Bételbe ment, ahol 
ismét megjelent neki Isten, nevét újra Izraelre változtatta. E mondai elbeszélés a nomád, 
jobbára pásztorkodással foglalkozó, alkalmi letelepedési hellyel rendelkezQ héber tör-
zsek és a Kánaáni letelepült földm_velQ életmódot folytató városkirályságok ellenséges 
viszonyát Qrizte meg meglehetQsen h_séges módon. Hiszen a nomádok okkal, ok nélkül 
gyakran rátámadtak a földm_velQkre, vagy városlakókra, hogy akár kíméletlen módon és 
zsákmányra tegyenek szert.

TÁMÁR
Jákob fiának, Júdának felesége

(Teremtés 38,1; 2,12)

Az izraeliek körében QsidQk óta érvényben volt az a szokás és hagyományos elQírás, 
hogyha egy családfQ utód nélkül hal meg, akkor testvérének vagy annak hiányában leg-
közelebbi férfi hozzátartozójának kellett az özvegyet feleségül venni, fQként azért, hogy 
a birtokolt vagyon ne szálljon át más nemzetségre vagy törzsre. Ez volt az ún. sógorhá-
zasság, vagy levirátus. Az ilyen házasságból született gyermeket úgy tekintették, mint a 
meghalt férj gyermekét és örökösét.

Ez történt a Jákob családdal is. Mégpedig Jákobnak Júda nev_ fia egy kánaáni nQt vett 
feleségül, akitQl három fia született: Er, Onan és Sela. Amikor Er felnQtt, feleségül vette 
Támárt, azonban még mielQtt gyermeket nemzett volna – mivel b_nös volt –, meghalt. 
Ekkor Júda felszólította második fiát, Onant, hogy vegye feleségül Támárt és gondoskod-
jon utódról bátyja számára.

Így válik érthetQvé, hogy miért kellett Onannak feleségül vennie bátyja gyermektelen özve-
gyét, Támárt. Onan azonban, tudván, hogy a házasságból születendQ gyermek nem az övé lenne, 
hanem bátyjának „támasztana magot”, nem akarta megtermékenyíteni Támárt, hanem magját a 
földre ontotta („onánia”). Istennek ez nem tetszett, ezért Onannak is meg kellett halnia.

Júdának ekkor harmadik fiával kellett volna elvétetnie Támárt, azonban attól félve, 
hogy Támáron átok ül, és Sela is meghal, mint testvérei, kifogásokat keresve visszaküld-
te az özvegyet az apai házba (amíg Sela fel nem nQ). Támár, amikor észrevette, hogy ki 
akarják Qt játszani és nem teljesítik vele szemben a sógorházasság intézményének az elQ-
írásait, cselhez folyamodott. Parázna nQnek öltözött, lefátyolozottan meglesi Júdát, amint 
Timnába megy juhait nyíratni, barátjával, az adulámi Chirával.

A régóta özvegy Júda meglátja az útkeresztezQdésnél a „beöltözött” Támárt, a Midrás 
szerint Támár (héberül pálma) szép volt, sudár, der_s alkat és nagyon szemérmes, oly 
annyira, hogy apósa Júda mindig csak lefátyolozva látta és ezért nem ismerte fel, így a 
lehetQséget kihasználva odament hozzá és kérte, hogy háljon vele. Az asszony így szólt: 
„Mit adsz, ha velem hálhatsz?” Júda azt válaszolta: „Küldök egy kecskebakot a nyájból”. 
Így Támár elcsábította Judát és megfogant tQle.

De Támár – míg a fizetséget meg nem kapta – zálogul elkérte Júda botját és gy_r_jét. 
Júda nem tudta fizetség fejében zálog tárgyait visszaszerezni, mert a „parázna nQ” elt_nt. 
Értesült viszont arról, hogy menye paráznaságot követett el és teherbe esett. Ezért kiadta 
a rendeletet, hogy égessék meg a paráznát.

Ekkor Támár elküldte apósához a zálogtárgyakat, bizonyságul, hogy nem paráznaságot 
követett el, hanem csak Júda gátolta jogait érvényesítette. Mikor a szülés ideje elérkezett, 
Támár ikreket szült (1Móz 38,1–30)

E Júdáról szóló elbeszélés azt a késQbbi helyzetet akarja megmagyarázni, melyben 
Júda törzse elkülönül a többi törzsektQl és nemegyszer a kánaániakkal is kész szövetséget 
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kötni. Mindez érthetQ, hiszen már Qsatyjuk kánaáni nQt vett feleségül és túltette magát a 
törzsszövetség szigorú családi törvényein. Az elbeszélés egyébként ellenzéki hangvétel_ 
és Júda törzsének kialakult vezetQ szerepét igyekszik kérdésessé tenni.

Támár, Sémnek, Noé fiának a lánya volt, és miután Sém kohanita volt, a Tóra szerint, 
ha egy kohanita lánya paráználkodik, annak t_zhalál a büntetése. Ez sem egyértelm_, 
mert ha a Tóra törvényérQl van szó, akkor kellenek tanúk és kell elQzetes figyelmeztetés, 
nem lehet valakit csak úgy halálra ítélni. Különben is ebben a fázisban Támár nem volt 
férjes asszony, és így hajadonnak számított. Van, aki azt mondja, hogy Júda törzsfQnöki 
jogait használta, amikor meg akarta büntetni a családjához tartozó erkölcstelen perszónát, 
akirQl nem tudta, hogy menye, valamint hogy Q maga volt a partner, aki lépre ment.

Vallásjogi szakértQk szerint abban az idQben a családfQnek jogában állott megtorolni 
a család tisztességén esett sérelmet (ahogy ma az araboknál megölik azt a lányt vagy 
asszonyt, aki viselkedésével szégyent hoz a családra), és itt Támár szegrQl-végrQl Jákob 
családjához tartozott, és státusa az volt, hogy várta, hogy fiatal sógora elvegye. Támárnak 
ilyen esetben, amikor is veszély fenyegeti az életét, bizonyítani kellett volna, hogy Júda 
viselkedése sem volt makulátlan.

NPK AZ EGYIPTOMI FOGSÁG ÉS KIVONULÁS IDEJÉN

A Teremtés 39. fejezetében az elbeszélés színhelye Kánaánból áttevQdik Egyiptomba, 
amikor Józsefet testvérei eladják utazó kereskedQknek. József atyja, Jákob/Izrael és ház-
népe késQbb utánament, hogy megmeneküljön az országban dúló éhínségbQl. Amikor 
az egyiptomiak egyre durvábban bántak az izraelitákkal, Mózes vezetésével tömegesen 
kivonultak Egyiptomból.

Putifárné (Zoleykha) József, atyjának Jákobnak és anyjának Ráchelnek kedvence volt, 
akire ezért irigykedtek és haragudtak testvérei. Ellenszenvük csak fokozódott, amikor 
József elmesélte álmait: a mezQn kévét kötöttek, és a testvérek kévéje meghajolt az övé 
elQtt. „No talán királyunk akarsz lenni és fölöttünk uralkodni” – mondták. (1Móz 3,8)

Amikor egyszer testvérei nyájat legeltettek, az apjuk Jákob Józsefet is utánuk küldte, hogy 
hírt kapjon róluk, Józsefet látván a testvérek így szóltak egymáshoz: „Nézzétek, ott jön az álom-
látó. Rajta, öljük meg… Akkor majd meglátjuk mi lesz az álmaiból” (1Móz 37, 19–20) (József 
megálmodja, hogy apja és testvérei egyszer majd földre borulnak elQtte.) Júda testvérük indítvá-
nyára arra haladó kereskedQknek rabszolgaként adta el Józsefet. A kereskedQk magukkal vitték 
Egyiptomba, ahol Putifár, a fáraó egyik fQembere vásárolta meg és házába vitte. (37,1–38)

Putifár felesége szemet vetett Józsefre. József további sorsát illetQen a következQket 
lehet mondani.

Amikor Putifár látta, hogy József milyen ügyes és megbízható, megtette háza intézQjé-
nek, és egész vagyonát rábízta. József annyira jókép_ volt, hogy egy idQ elteltével Putifár 
felesége vonzódni kezdett hozzá, és megpróbálta elcsábítani. Amikor az asszony elQször 
kérte, hogy háljon vele, Q elutasította, és így szólt: „Nézd, uram semmivel sem törQdik, 
mellettem a házban, egész vagyonát rám bízta. Neki sincs ebben a házban nagyobb ha-
talma, mint nekem. Semmit sem vont meg tQlem, csak egyedül téged, mivel te a felesé-
ge vagy. Hogyan követhetnék el ilyen súlyos igazságtalanságot és hogyan vétkezhetnék 
Isten ellen?” Putifár felesége minden nap szólt hozzá, de nem volt hajlandó vele hálni, se 
vele idQzni. Egy napon, amikor József bement a házba a dolgait intézni, és a szolgálók 
mind kint voltak, Putifár felesége megragadta Qt a ruhájánál fogva, és így szólt hozzá: 
„Hálj velem!” József azonban a ruháját otthagyva kimenekült a házból. Amikor az asz-
szony észrevette, hogy kiszökött, de otthagyta a kezében a ruháját, kikiabált a szolgáknak: 
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„Na lássátok! Idehozott nekünk egy hébert, hogy erQszakoskodjon velünk. Hozzám jött, 
hogy velem háljon, de én hangosan kiabáltam. Mikor hallotta, hogy hangosan kiabálok, 
itt hagyta ruháját mellettem, elmenekült, és kiszaladt.” Magánál tartotta József ruháját, 
amíg ura haza nem ért, és aztán neki is elmesélte ugyanezt a történetet. Amikor Pitufár 
felesége ezeket mondta: „A héber szolga, akit a házba hoztál, idejött hozzám, hogy erQ-
szakoskodjon velem.” Férje haragra gerjed és Józsefet a fáraó börtönébe vetette. Isten 
gondot viselt Józsefre a királyi börtönben, ahol a felügyelQ hamarosan megtette Qt helyet-
tesének. Így történt, hogy amikor a fáraó fQpohárnokát és fQsütQmesterét abba a börtönbe 
zárták, József felügyelt rájuk. Hogy mi volt a vád e két férfiú ellen, nem tudni pontosan. 
Némelyek szerint légy került a fáraó boroskupájába, és timsódarabkákat tálaltak a királyi 
asztalra felszolgált kenyérben. Mások úgy mondják, hogy azzal vádolták a két embert, 
hogy cinkosok voltak egy merényletben, amelynél el akarták csábítani a fáraó leányát.

Egy éjjel mindketten különös dolgokat álmodtak, amelyek még reggel is erQsen foglal-
koztatták elméjüket. „Sajnos, uram – panaszkodtak Józsefnek –, itt nincs álomfejtQ, aki 
megmagyarázná álmainkat.”

„A megfejtés nem Isten dolga-e, akinek én a szolgája vagyok? Mondjátok el, kérlek, 
nekem” – mondta erre József. Akkor a fQpohárnok elmesélte az álmát: „SzQlQtQkét lát-
tam, amelynek három ága volt. Az ágakon bimbók sarjadtak, azokból virágok nyíltak, a 
virágokból szQlQfürtök formálódtak, és meg is értek. Jobb kezemben tartottam a fáraó 
serlegét. Bal kezemmel abba préseltem a szQlQ levét, majd átnyújtottam neki.”

József tüstént megmagyarázta az álmot: „Mindegyik ág egy napot jelent. Három nap 
múlva a fáraó megbocsát neked, és visszaadja fQpohárnoki tisztségedet. Amikor ez be-
teljesedik, kérlek, emlékezz meg rólam, és hívd fel ügyemre a fáraó figyelmét. Nemes 
vérbQl származom, de bizonyos izmaeliták elhurcoltak apáim földjérQl, eladtak rabszol-
gának, és most hamis vád miatt be vagyok börtönözve.”

„Minden bizonnyal megteszem, amit kívánsz” – fogadkozott a fQpohárnok. A fQsütQmester, 
akit a hallottak nagyon megnyugtattak, erre szintén elmesélte az álmát: „Három egymásra 
rakott kenyereskosarat vittem a fejemen. A felsQ kosárban mindenféle sütemény és édesség 
volt a fáraó asztalára. Hirtelen sok madár csapott le, és felfalt mindent.” József kijelentette: 
„Három nap múlva a fáraó lefejeztet, és testedet egy fára akaszttatja, hogy felfalják a kányák.”

Három nappal késQbb a fáraó születésnapját ünnepelte fényes lakomával. Ez alkalom-
ból a fQpohárnokot visszahelyezte hivatalába, a fQsütQmestert pedig lefejeztette. A fQpo-
hárnok betartotta Józsefnek tett ígéretét. Ezért a fQpohárnok kiszabadulása után felhívta 
rá a fáraó figyelmét. Egyiptom királyát nyugtalanító álmok gyötrik – József magyarázata 
szerint az országra hét év bQség, utána hét sz_k esztendQ vár.

Közben József ügye egy papi bíróság elé került. A fQbíró mindkét fél meghallgatása 
után kijelentette, hogy látni akarja József ruháját. Amikor odavitték neki, felemelte, s így 
szólt: „Ha úgy történt az eset, amint Zulejka úrnQ állítja, vagyis ez a rabszolga meg akarta 
Qt erQszakolni, de sikoltozására elfutott onnan, s a hölgy letépte róla a ruhát, hogy bizo-
nyítéka legyen ellene – nos, akkor a szakadásnak hátul kell lennie. Ha viszont azért tépte 
le róla a ruhát, hogy – amint a vádlott állítja – felkorbácsolja kéjvágyát, ebben az esetben 
a szakadást a ruha elülsQ részén fogjuk találni.” 

A bírák megvizsgálták a ruhát, és mind megállapították, hogy a szakadás elQl van. Mivel 
azonban nem akartak Zulejka nevén foltot ejteni, Józsefet még tíz évre visszaküldték a börtön-
be, meghagyván a börtönfelügyelQnek, hogy enyhébben bánjon vele, mint a többi fogollyal.

Zulejka elleni ítélet kihirdetését követQen három hónap elteltével Zulejka meglátogatta 
Józsefet. „Meddig kell még börtönben tartanom téged? – monda neki. – Légy a szeretQm, 
és én tüstént szabaddá teszlek.”
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„Megesküdtem Isten elQtt, hogy sohasem leszek a szeretQd!” – válaszolta József. 
Zulejka ekkor kínzásokkal meg súlyos bilincsekkel fenyegetQzött, de hasztalan. Isten 
mindazonáltal két évvel meghosszabbította József fogságát, mivel nem tQle, hanem a fQ-
pohárnoktól kérte kiszabadítását. 

Jutalmául a fáraó magas méltóságra emeli, és megbízza Józsefet, hogy készítse fel 
asz országot az ínséges idQkre. József Egyiptom fQembereként találkozik újra a testvé-
reivel, akik azért jöttek, hogy gabonát vegyenek. József megleckézteti Qket gaztettükért, 
de megbocsát nekik, és Jákob fiai végre kibékülnek. Az elbeszélésnek ez a szakasza az 
Ószövetség legmegindítóbb részlete, igazi irodalmi mesterm_. Végül Jákob egész családjá-
val Egyiptomban telepedik le.

Az irodalmi gondossággal felépített József-legendát össze sem lehet hasonlítani a 
Teremtés könyvének korábbi fejezeteivel. EttQl még a szöveg nem feltétlenül késQi 
alkotás, bár egyes kutatók feltételezik, hogy egyiptomi eredet_. Az Ószövetségben 
a József-legendával leginkább összevethetQ Dániel-történet jelenlegi formájában az 
Kr. e. 2. századból származik. József és Dániel egyaránt olyan zsidó hQsök, akik magas 
posztra vergQdnek egy idegen király udvarában, álmokat fejtenek, és hamis vádak miatt 
börtönbe kerülnek. A József-legenda datálása attól függ, mikor nyerte el végleges írott 
formáját a Teremtés és a Kivonulás könyve. Az egyik lehetséges válasz szerint Hizkija 
(Kr.  e. 728–698 körül) és Jósiás (Kr. e. 640–609) korában, amikor Izrael történetét fQ 
vonalaiban megírták.

A mohamedánok szent könyve és a hagyomány szerint Zoleykha (Putifár felesége) és 
József története ezzel nem ért véget. A muszlimok szent könyve, a Korán részletesebben 
vers formájában írja le.

Íme, a 12 szúra 22–37. verse, amelyet Simon Róbert fordított le:
22  Amikor férfikorba serdült, bölcsességet és tudást adtunk neki. Így jutalmazzuk 

meg a jóravalókat.
23 És az [asszony], akinek a házában volt, megpróbálta elcsábítani Qt. Bezárta az 

ajtókat és azt mondta: „Gyere ide!” „Allah óvjon engem ettQl!” – mondta [József]. „Az 
én uram szépen fogadott [a házában]. Bizony, nem boldogulnak a vétkesek!”

24 És fölgerjedt a vágy [És bizony, az asszonnyal hált volna], ha nem látta volna 
meg Ura világos jelét. Így [tettünk], hogy elhárítsuk róla a rosszat és a gyalázatot. Bizony, 
Q a mi kiválasztott szolgáinkhoz tartozott.

25 És futottak az ajtóhoz, igyekezvén egymást megelQzni, és az [asszony] szétsza-
kította hátulról az ingét. És ott találták az urát az ajtónál. [Az asszony ekkor azt] mondta: 
„Mit érdemel az, aki rosszat forralt a családod ellen, minthogy tömlöcbe vettessék, vagy 
gyötrelmes büntetéssel [sújtassék]?”

26 „P akart engem elcsábítani” – mondta [József]. Egy tanú a családjából tanúságot 
tett: „Ha az inge elölrQl szakad szét, akkor [az asszony] mondja az igazat, és Q hazug a 
hazugok között.

27 Ha azonban az inge hátulról szakadt szét, akkor [az asszony] hazudik, Q pedig 
igaz az igazak között.”

28. Amikor [a férje] látta, hogy az inge hátulról szakadt szét, azt mondta: „Íme, ez 
[is] a ti nQi mesterkedéseitek közé tartozik! Mérhetetlen a ti mesterkedéstek!

29. József! Ne vess rá ügyet! Te pedig [asszony], kérj bocsánatot a b_nödért! Bizony, 
vétkes vagy a vétkesek között!”

30 És a nQk a városban azt mond[ogat]ták: „A Nagyhatalmú felesége megpróbálta 
elcsábítani a rabszolgáját. [E szolga bizony] heves szenvedélyre gyújtotta Qt. Bizony, mi 
úgy látjuk, hogy Q nyilvánvaló tévelygésben van.”
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31 Amikor [az asszony] fülébe jutott az Q rosszmájú szóbeszédük, elküldött értük 
és lakomát készített nekik. Mindegyiküknek kést adott és azt mondta [Józsefnek]: „Menj 
ki hozzájuk!” Amikor meglátták, magasztalták Qt és elvágták a kezüket és azt mondták: 
„Allah Qrizzen! Ez nem ember! Valamilyen nemes angyal ez, más nem lehet!”

32 „Íme hát ez az” – mondta [az asszony] –, „aki miatt a szátokra vettetek engem. 
Valóban el akartam Qt csábítani, ám Q ellenállt a kísértésnek. Ha azonban nem fogja meg-
cselekedni azt, amit megparancsolok neki, akkor bizony tömlöcbe vettetik és becstelen 
lesz a becstelenek között!”

33 P pedig azt mondta: „Uram! Kedvesebb nékem a tömlöc, mint az, amire Qk hív-
nak engem. És ha nem fordítod el tQlem az Q mesterkedésüket, gerjedelem támad bennem 
irántuk s tudatlan leszek a tudatlanok között!”

34 És meghallgatta Qt az Ura és elfordította tQle a mesterkedésüket. P az, aki [min-
dent] hall és tud.

35 És miután látták a jeleket, úgy tetszett nekik, hogy tömlöcbe viszik Qt egy idQre.
36 És vele együtt két rabszolga került a tömlöcbe. Az egyikük azt mondta: „Láttam 

magamat [álmomban], amint bort préselek.” „Én pedig láttam magamat” – mondta a má-
sik – „amint a fejemen kenyeret vittem, amelybQl a madarak ettek. Add hírül nekünk a 
magyarázatát! Bizony, úgy látjuk, jóravaló vagy te a jóravalók között.”

37 [József] mondta: „MielQtt megkapnátok étketek, ami táplálásotokra szolgál, még 
az elQtt hírül adom nektek [az álom] megfejtését. Ez, amit kettQtöknek [elmondok], annak 
része, amit az én Uram tanított nekem. Bizony én elhagytam azoknak az embereknek a 
vallását, akik nem hisznek Allahban és tagadják a túlvilágot.

A történet pedig azóta a perzsa és az arab szerelmi irodalom egyik legszebb gyöngyszeme.

Nagyon gyakoriak a Józsefet csábító Putifár feleségét ábrázoló m_alkotások, de a m_-
vészek különbözQképpen mutatták be ugyanezt a jelenetet. Például Rembrandt Józsefet 
megvádolja Putifár felesége cím_ képén a washingtoni National Galleryben Potifár fele-
sége az ágya szélén ül. A kétségbeesett Józsefre mutat, aki az ágy túloldalán áll, míg férje 
mellette állva figyelmesen hallgatja a vádakat. Tintoretto József és Putifárné cím_ fest-
ményén a madridi Pradóban Potifár ruhátlan felesége az ágyon buján elterülve, az egész 
képet uralja. Más m_vészek úgy ábrázolják Józsefet, amint éppen menekül ura felesége 
elQl, aki megragadja felsQruházatát, amit József menekülése közben éppen otthagy.

Putifárné csábítási kísérletének egyiptomi párhuzamát az Újbirodalom korából ismerjük. A 
D’Orbiney papirusz közli „A két testvér” történetét. Elején idilli falusi környezet a helyszín, 
két testvér él ugyanabban a házban, az idQsebb már nQs. Egy alkalommal az asszony felkínálja 
szerelmét az öcsnek, de az felháborodva utasítja vissza, akárcsak József. Erre az asszony – ép-
pen úgy, mint Putifárné – bevádolja férjénél a testvért, hogy erQszakoskodott vele. A fiatalabb 
fiúnak el kell menekülnie a házból, de végül kiderül az igazság, és a feleség halállal b_nhQdik. 
Az egyiptomi történet a legrégibb elQfordulása ennek a kedvelt irodalmi motívumnak, melyet 
a görögöknél Bellerophón vagy Hippolütosz történetében találunk meg.

Józsefet egyes források szerint álomfejtQ képessége mentette ki a börtönbQl. Egyiptomban 
az álommagyarázatnak hosszú hagyománya van. A legrégibb forrás szerint a József-
történetben a hét tehén motívum is figyelemreméltó az egyiptológus számára. A hét-hét 
tehén itt a hét bQ és hét sz_k esztendQt szimbolizálja. A késQi hieroglif írásban valóban 
van egy tehénjel, melyet év jelentésben is lehetett használni. Ugyanis az újév csillagának, 
a Szóthisznak a jelképe az egyiptomi ábrázolásokon a tehén.



VAHID YOUSEFI – KÓBORI JUDIT: NPALAKOK A BIBLIÁBAN I. 45

1. Ugyanez a történet megtalálható: A Biadikéról és Phrixoszról, az Anteiráról 
és Bellerophónról, a Phaidráról és hippolütoszról szóló görög mítoszokban. 
De ezekben a férfi azért utasítja vissza a nQ felajánlkozását, mert iszonyodik 
a vérfertQzés b_nétQl. A BiadikérQl és Phrixoszról szóló történet a boiótiai 
Kadmeriából való, ahol az egy importált kánaánita mítosznak volt a beveze-
tQ része (1. 35. 5). A másik kettQ a Korinthoszi-öböl környékérQl származik, 
ahol erQs volt a nyugati sémita befolyás (1. 39. 1). További verziókat találtak 
Thesszaliában, továbbá Tenedosz szigetén, ahol Melkart föníciai isten kultusza 
honosodott meg. Legkorábbi írásban foglalása A két fivér történetében találha- találha-
tó. EbbQl az egyiptomi mesébQl származik Ábrahám, Sára és a fáraó mítosza 
(1. 26), Ábrahám, Sára és Abimélek mítosza (1. 30), valamint Izsák, Rebeka és 
Abimélek mítosza (1. 37).

2. Potifár felesége névtelen volt mindaddig, amíg a Séfer Ha-jásár el nem nevezte 
Zulejkának: József testamentumában (XII. 1; XIV. 1 stb.) „a Mófból való asszony” 
néven fordul elQ.
A Genezis sovány elbeszélésének legjelentQsebb midrás-feldolgozása emlékeztet 
Ovidiusnak arra a költeményére, amelyben Phaidra szenvedéseit írja le (Heroides 
IV. 67 és köv.). Zulejkát egyáltalán nem ítéli el, mivel egy asszonynak az a köte-
lessége, hogy gyermekeket szüljön. Ha JózseftQl történetesen ikrei születtek volna, 
nyilván éppúgy felmagasztalják, mint Thámárt (1. 51. 5). Isten azonban egy másik 
egyiptomi nQt választott ki arra, hogy Józsefnek fiakat szüljön. E midrás szerint 
Zulejka félreértett egy horoszkópot, amely azt jövendölte, hogy Józsefnek híres 
és dicsQ ivadékai lesznek egy Potifár háza népéhez tartozó asszonytól – a jóslat 
ugyanis nem Zulejkára, hanem Aszenáthra vonatkozott (1. 49. h, 9). József vála-
szai Zulejka fenyegetéseire bibliai idézetek.

3. Az az ünnep, amely lehetQvé tette Zulejkának, hogy egyedül maradjon 
Józseffel, vagy „a Nílus fogadása”, más néven „Izisz sírásának éjszakája” 
volt (június 20.) vagy pedig az Újév (július közepén), amikor az égbolton újra 
megjelenik a Sirius, s a folyam Közép-Egyiptomban eléri legmagasabb áradási 
szintjét. Olyankor nagy ceremóniák közepette vízre bocsátották „az emelkedQ 
víz bárkáját”.

4. A héber mítoszok számos olyan anekdotát tartalmaznak, amelyek a bírák éles-
elméj_ségét hangsúlyozzák; gondoljunk például Salamonra, aki a két prostitu-
ált ügyében derítette ki az igazságot (Királyok I. könyve 3, 16. és köv.), vagy 
Dánielre, aki megvédte Zsuzsannát a hazug vének ellen (Zsuzsanna 5, 45. és 
köv.). József tépett ruhája is ilyen történet. Egy másik midrás viszont megfordítja 
a bírói érvelést: ha – úgymond – hátul szakadt el a ruha, az annak a bizonyítéka, 
hogy Zulejka elkeseredetten vissza akarta rántani a menekülni igyekvQ Józsefet; 
ha pedig elöl van a szakadás, az az asszony állítását igazolja, mivel dulakodni 
kezdett a rátámadó férfival, s közben szakította el a ruháját.

5. Azt a látszólagos képtelenséget, hogy egy eunuchnak felesége volt, egy midrás 
így magyarázza: Potifár fajtalankodni akart Józseffel, s ezért Isten megfosztotta 
férfiasságától. Ez a magyarázat fölösleges – a fáraó ily magas rangú hivatalno-
kának társadalmi okokból szüksége volt feleségre. Ilyen steril házasságok meg 
voltak engedve Rómában is, Juvenalis idején: ducit uxorem spado tener.

6. Potifár valószín_leg a fáraó fQhóhéra volt, nem pedig az élelmiszerraktárak 
vezetQje (1. 55. 1).
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SIFRA ÉS PUA
Két héber bába, akik nem engedelmeskedtek a fáraónak

BIBLIAI HIVATKOZÁS: Kivonulás 1,15–21

Sifra és Pua valamivel József halála után bábaként szolgáltak Egyiptomban egy olyan fá-
raó uralma alatt, aki sohasem hallott arról a héberrQl, aki egyszer Egyiptom kormányzója 
volt. A fáraó abbéli aggodalmában, hogy Izrael népe megsokasodott, és ezzel fenyegetést 
jelent a saját népére nézve, nagyon keményen kezdett velük bánni, de minél jobban el-
nyomta Qket, annál jobban sokasodtak. Ezért a fáraó azt mondta Sifrának és Puának, hogy 
a héber nQk születendQ fiúgyermekeit szülés után mind öljék meg, és csak a lánygyerme-
keket hagyják életben. De a két bába istenfélQ asszony volt, és nem engedelmeskedtek a 
fáraó parancsának, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket is. A fáraó magához hívatta 
és kérdQre vonta Qket, hogy miért hagyják életben a fiúgyermekeket. A bábák így feletek: 
„A héberek asszonyai nem hasonlítanak az egyiptomiakhoz, azok életerQsek, mielQtt a 
bába megérkezik, már megszülnek.” Isten jóindulattal volt a bábákhoz, és mivel istenfélQ 
nQk voltak, Isten nekik is adott saját családot. Ezalatt a héberek számban tovább sokasod-
tak, és a fáraó ezt a parancsot adta népének: „Minden fiút, aki a hébereknél születik, ves-
setek a folyóba, de a lányokat hagyjátok mind életben.” A két nQ neve – Sifra (’Szaporít’) 
és Pua (’Gyermeket váró’) – teljesen illik foglalkozásukhoz, a bábasághoz.

JOCHEVED
Mózes anyja

Mózes születése idején a körülmények nem voltak nehézségmentesek. Az egyiptomiak, 
hogy az éhínség idején eledelhez jussanak eladták jószágaik és földjeik javát a királynak 
és végül örökös szolgaságra kötelezték magukat.

József azért, hogy népét megmentse, a király bérlQivé tette Qket, a földjüket megtarthatták 
és csupán termésük ötödét kellett évente beszolgáltatniuk. Így a zsidók nem voltak elkötelez-
ve. A király is elismerte, hogy Egyiptom az általuk végzett eredményes munkának köszön-
hetQen élelmiszerekbQl önellátásra volt berendezkedve, holott más nemzetek éhen pusztultak. 
Ámde idQközben Egyiptomban új király vette át a hatalmat, aki az izraeliekkel szemben szi-
gorú eljárásokat vezetett be, reménykedve abban, hogy a nehéz munkával leigázhatja Qket. 
Miután szándékuk kudarcot vallott, még kegyetlenebb rendszabályhoz folyamodtak.

Az új király parancsára rendeletet adtak ki, hogy minden izraelita fiúgyermeket már 
születésekor öljék meg. Azzal a szándékkal tették ezt remélve, hogyha elpusztítják szüle-
tendQ izraelita fiúgyermekeket, ezzel meghiúsítják és letörhetik független szellemiségü-
ket. A király látva, hogy a bábák félik Istent és nem merik végrehajtani a király parancsait, 
így felszólította saját népét, hogy ki-ki kutassa fel és pusztítsa el az izraeliták csecsemQit. 
„Minden fiút, aki születik, vessetek a folyóvízbe, a lányt pedig hagyjátok mind életben.”

Még érvényben volt a rendelet, amikor a Lévi nemzetségbQl származó házaspárnak, 
Amrámnak és Jochevednek fiúgyermeke született, akit Mózesnek neveztek el, és elhatá-
rozták, hogy kicsinyüket nem hagyják elpusztulni.

Jocheved – Jákob egyik lányunokája – szülte Mózest, és mint ilyen, Q volt az elsQ zsidó 
király, törvényhozó és néptribun édesanyja. Jocheved alakját a legendák hosszú sora lengi 
körül. Akkor született, amikor Kánaánból Egyiptomba menQ Jákob-karaván a határra ért. 
P volt az, aki által hetvenre emelkedett a karaván tagjainak száma.

Nem tudni, mikor ment feleségül unokaöccséhez, Ámrámhoz. A Midrás szerint 130 
éves volt, amikor Mózest megszülte, az egyiptomi elnyomás közepette, akkor, amikor a 
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fáraó a zsidó fiúgyermekeket a Nílusba dobatta. Három gyermeke volt. Mirjám, Áron és 
Mózes.

Az aggáda szerint az elnyomás idején Ámrám elvált (vagy különválva élt) tQle, de 
lánya nyomására újra feleségül vette. A 130 éves Jocheveddel ugyanaz a legendás meg-
újulási folyamat történt, mint Sárával, aki 90 éves korában szült, hosszú meddQség után.

Nevét a Bibliában mindössze két ízben olvashatjuk, mint Ámrám felesége, valamint 
Mirjám, Áron és Mózes édesanyja (2Móz 6,20 és 4Móz 26,59).

Az anya 3 hónapig rejtegette gyermekét. Azután belátva, hogy nem tarthatja tovább 
titokban, gyékénybQl kosarat font, azt szurokkal vízhatlanná tette, azután beletette a 
gyermeket és a folyó partján, a sás közé rejtette el. P maga nem maradhatott a közelben 
nehogy a saját és fia életét is kockáztassa, de odaállította lányát Mirjámot, aki látszólag 
közönyösen állt a parton, de valójában éberen figyelte, hogy mi fog történni a sás között 
sírdogáló testvérével.

A kis gyékénykosár felkeltette a fáraó lányának érdeklQdését és meglátva benne a gyer-
meket meghatódva gondolt az ismeretlen anyára, aki így akarta gyermekét megmenteni. 
Elhatározta, hogy saját fiává fogadja a kisdedet.

Mirjám titokban minden mozdulatot figyelt és látva, hogy a gyermek teljes biztonság-
ban van, közelebb merészkedett és végül megkérdezte: „Elmenjek-é, és hívjak egy szop-
tatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa neked a gyermeket?”

A fáraó lánya megadta az engedélyt. Ekkor hívattak egy héber dadát – aki nem más 
volt, mint a gyermek anyja, Jocheved – és Q megszoptatta.

Ameddig csak lehetett, az anya magánál tartotta a gyermekét, azonban tizenkét éves 
korában mégiscsak át kellett adnia a fáraó lányának. Így a gyermek a szegény rabszolga 
kunyhójából a királyi palotába költözött, a fáraó lányához, „és fia gyanánt lQn annak”. 
(Móz 2:10)

A királyi körülmények ellenére itt sem mosódtak el lelkében a gyermekkorában nyert 
benyomások. Édesanyja tanításait sohasem felejtette el. Mózes a fáraó udvarában a leg-
magasabb állami és katonai kiképzésben részesült. Az uralkodó úgy határozott, hogy 
fogadott unokáját teszi utódjának a trónra, és ennek megfelelQen gondoskodott nevelte-
tésérQl. „És Mózes tanítatott az egyiptombeliek minden bölcsességére, és hatalmas volt 
beszédben és cselekedetben.” (ApCsel 7:22)

Mózes negyvenéves koráig maradt az udvarnál. Sokszor gondolt népe szánalmas hely-
zetére és meglátogatta Qket a szolgaságban, azzal a biztatással, hogy Isten megszabadítja 
Qket. Gyakran gerjedt haragra az igazságtalanság és elnyomás láttán és égett a vágytól, 
hogy megtorolja népe sérelmeit.

Egy alakommal, amikor a mezQn járt, látva, hogy az egyiptomi ember héber férfit ütle-
gel, ott termett és agyonütötte az egyiptomit. Tettének az izraelita férfin kívül más tanúja 
nem volt és a holttestet azonnal elásta a homokba. Késznek mutatkozott népe ügyét kézbe 
venni és remélte, hogy Qk is felkelnek majd szabadságuk kivívására.

Mózes az egyiptomi agyonverésével ugyanabba a hibába esett, amelyet atyái is gyak-
ran elkövettek: saját kezébe vette az ügyet, amelyre Isten ígéretet adott, hogy elvégez. 
Isten nem harccal akarta Izráelt megszabadítani, ahogy azt Mózes gondolta, hanem saját 
hatalmas ereje által, hogy egyedül Qt illesse a dicsQség.

A talmudikus elemzQkönyv szerint Jocheved élt még az egyiptomi szabadulás idején, 
Jonatán fordításában felfedi, hogy amikor Ámrám elvált JochevedtQl Egyiptomban – 
Jocheved férjhez ment Elicáfán ben Párnáchhoz és született neki két fia, akiket Eldád 
és Médád néven ismer a hagyomány, és akik prófétáltak Mózes idején. (Jonatán 4Móz 
11,26)
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A FÁRAÓ LEÁNYAI
Bitjá, Mózes nevelQanyja
(2Móz 2,5 és 1Kir 3,1)

A Biblia következetesen úgy mutatja be az izraeli törzsszövetség múltját, mint amelynek 
legjelentQsebb eseménye az egyiptomi tartózkodás és az Egyiptomból való szabadulás 
volt. „Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként, kevesen követ-
ték, mégis nagy, erQs és népes néppé vált. Amikor azután az egyiptomiak rosszul bántak 
velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba vetettek minket, akkor az Úrhoz, atyáink 
Istenéhez kiáltottunk… Az Úr erQs kézzel és kinyújtott karral kivezetett Egyiptomból, 
nagy rémületet támasztva, jelek és csodák kíséretében. Erre a földre hozott és nekünk ad-
ta ezt a tejjel-mézzel folyó országot.” (5Móz 26,5–9) Az izraeli törzsek tehát „történelmi 
jogon” hódították meg ezt a földet, hiszen e felfogás szerint már Qseik is itt laktak, és csak 
egy szerencsétlen véletlen következtében kerültek el innen Egyiptomba.

Mivel nagyon elszaporodtak és megerQsödtek, az egyiptomiak félni kezdtek tQlük, és 
elhatározták, hogy megakadályozzák szaporodásukat. Ezért nehéz munkákra kénysze-
rítették Qket, hogy életüket elviselhetetlenné tegyék. De minél jobban elnyomták Qket, 
annál jobban növekedett a számuk.

A király ekkor azt a parancsot adta a bábáknak, hogy a héberek újszülött fiúgyermekeit 
öljék meg. Mivel pedig a bábák erre nem voltak hajlandók, megparancsolta alattvalóinak, 
hogy a hébereknél születQ minden fiúgyermeket vessenek a folyóba. (2Móz 1,1–22)

A fáraó rendelkezése értelmében Mózest is vízbe kellett volna fojtani, anyja azonban 
három hónapig rejtegette Qt, akkor pedig egy kosarat készített a számára, és abban a folyó 
partjára helyezte, miközben nQvére figyelte, hogy mi történik vele. Mózest a fáraó lánya 
találta meg, megsajnálta és magához vette. Míg megerQsödött, saját anyja volt a szoptató 
dajkája, akit Mózes nQvére ajánlott a fáraó lányának.

Ekkor t_nt fel, ahogy Krónikák könyve (1Krón 4,18) említi Bitját, a fáraó lányát, 
aki Mered felesége volt. A talmudi hagyomány szerint Q az az egyiptomi hercegnQ, aki 
Mózest megmentette, és aki késQbb felvette a zsidó hitet. Ugyanezen forrás szerint Mered 
Kálévvel, Jósuá kémtársával azonos, aki „fellázadt” a kémek többségi, defetista határo-
zata ellen. És miért hívták Merednek (ami héberül lázadást jelent)? Azért, mert fellázadt 
társai hamis jelentése ellen, valamint a fáraó lánya – felesége – fellázadt apja bálványai 
ellen és zsidóvá lett.

A Midrások szerint Mózest hosszú ideig Bitjá fiának nevezték. Még a talmudi korban is 
azt találjuk, hogy akinek hízelegni akartak, azt mondták: Az arca ragyog, mint Bitjá fiáé.

A Biblia két fáraó lányait említi, két különbözQ korban. Az egyik (2Móz 2,5) az, aki 
a csecsemQ Mózest a sásból kihúzta, vagyis megmentette életét, magához vette és kb. 
húszéves koráig nevelte. A másik lány Salamon király korában élt, és egyike volt ezer 
feleségének (1Kir 3,1).

A rövid bibliai elbeszélést Mózes megtalálásáról a sásban, a Midrások kibQvítik és 
kiszínezik. Egyesek szerint nagyon meleg volt Egyiptomban, kibírhatatlan volt a hQség 
(a hagyomány szerint Mózes a téli ádár havában született, de három hónapon keresztül 
elrejtették a fáraó kopói elQl, akik keresték a héber gyerekeket, hogy a folyóba dob-
ják Qket. Így tehát sziván havában lett kitéve a sásba, ami már javában a nyár idQszaka 
Egyiptomban).

A fáraó lánya lement, hogy a nagy hQségben megmártózzon a vízben, és ekkor lelt rá a 
kitett kisfiúra. Mások szerint poklos volt, de amikor Mózest megmentette – meggyógyult. 
Udvarhölgyei meg akarták akadályozni, hogy megmentse a héber gyereket – „látták, hogy 
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körül van metélve, onnan tudják, hogy héber, és hosszan gyQzködték, hogy legalább neki, 
a királylánynak, nem szabadna megszegnie apja törvényét, de ekkor jött Gábriel angyal és 
földhöz vágta az udvarhölgyeket…”

A Midrások azt is tudják, hogy a fáraó lánya elsQszülött volt és az utolsó csapásnál 
– az elsQszülöttként – neki is meg kellett volna halnia. De mivel megmentette Mózest, 
Q is megmenekült. Mivel Q Mózest fiának fogadta, bár nem volt biológiai anyja, az 
Örökkévaló is lányának fogadta Qt. 

CIPPÓRA
Mózes felesége

(2Móz 2. fejezet és 4Móz 12. fejezet)

Az Egyiptomból való szabadulásban a Biblia Mózesnek tulajdonít döntQ szerepet, aki-
nek különleges hivatását már születési körülményeinek a bemutatásánál hangsúlyozza. A 
fáraó rendelkezése értelmében, Mózest is vízbe kellett volna fojtani, anyja azonban há-
rom hónapig rejtegette Qt, akkor pedig egy kosarat készített a számára, és abban a folyó 
partjára helyezte, miközben nQvére figyelte, hogy mi történik vele. Mózest a fáraó lánya 
találta meg, megsajnálta és magához vette. Míg megerQsödött, saját anyja volt a szoptató 
dajkája, akit Mózes nQvére ajánlott a fáraó lányának.

Amikor Mózes felnQtt, tapasztalta testvéreinek a szenvedését, és az egyik kegyetlen-
kedQ egyiptomi munkavezetQt agyonütötte. Mivel tette kitudódott, menekülésre kénysze-
rült. A Sínai-félszigetre ment, ahol a nomád midianiták törzsfQjének, Jetrónak a szolgála-
tába állott, akinek a lányát, Cipporát, késQbb feleségül is vette.

Jitró lánya, Mózes felesége és két fiának anyja, a midjanita Cippóra. Keveset tudunk 
róla, és azt is fQleg a Midrások legendás prizmáján keresztül.

Egyike Jitró hét lányának. Jitró Mindján papja, illetve kormányzója volt. Lányai nyáját 
legeltették és a kútnál találkoztak Mózessel, aki éppen ekkor menekült Egyiptomból, mi-
után megölt egy kegyetlen hajcsárt, aki az üldözött hébereket ütlegelte.

Az Írás nagyon röviden közli a gyors ütemben pergQ eseményeket: a Jitró lányok jöttek, vi-
zet merítettek és megtöltötték a vályúkat, hogy megitassák apjuk juhait. Ekkor azonban pász-
torok érkeztek a kúthoz, akik elkergették Qket, hogy Qk itathassanak elQbb. Mózes látván ezt, 
felháborodott, segítségükre kelt a lányoknak, és megitatta nyájukat. Amikor hazamentek, az 
apjuk kérdésére, hogyhogy ma ilyen korán megjöttetek, azt válaszolták, hogy egy egyiptomi 
férfi megmentette Qket a pásztoroktól. Jitró megkérdezte: „és hol van (az az egyiptomi férfi), 
miért hagytátok magára? Hívjátok meg, és vacsorázzon velünk.” (2Móz 2,16–20)

Itt egy hosszú gondolatjel következik, majd utána: „Mózes jónak látta, hogy ott marad-
jon annál a férfinál, aki hozzáadta lányát, Cippórát. Az asszony fiút szült, akit (Mózes) 
Gérsomnak nevezett el, mondván: „Jövevény [gér] lettem idegenben.” (uo.)

Cippóráról az Írás egy szó nem sok, annyit sem mond. Nem jellemzi, nem mondja, 
hogy szép volt-e, és arról sem olvashatunk, hogyan viseltetett a menekült „egyiptomi” 
iránt. Nevét is alig említi az Írás – a Bibliában mindössze háromszor van nevén nevezve.

Miután a lányok hazavitték és vacsoráztak, Mózes elmesélte Jitrónak, hogy Q egyipto-
mi menekült. Erre Jitró bedobta kertjében egy mély gödörbe, de lánya, Cippóra tíz éven 
keresztül(!) élelmezte ott Mózest, aki ily módon életben maradt. Amikor Jitró látta, hogy 
Mózes él, kivette Qt a gödörbQl… és Mózes kiment Jitró kertjébQl és kihúzott a földbQl 
egy botot, amely a teremtés hatodik napján lett teremtve, és Isten szent neve volt rávés-
ve…, Mózes ezzel a bottal hajtotta végre késQbb a csodákat Egyiptomban, és szárította 
ki a Sástengert…
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Egy midrás szerint Cippóra szeretett bele Mózesbe és kérte apját, adja hozzá, azon-
ban a Smot rábbá szerint ez Jitró kezdeményezése volt: amikor a lányok elmesélték ne-
ki, mi történt a kútnál, és Q gyanította, hogy Jákob leszármazottjáról van szó, aki szintén 
a kútnál ismerte meg feleségét, azt mondta: És miért hagytátok ott? Miért nem hívtátok 
meg, hogy egyen velünk, hátha hajlandó elvenni valamelyikQtöket. Mózes, apósa nyá-
ját legeltetve eljutott az Isten hegyéhez, Hórevhez, ahol az égQ csipkebokorban Isten 
megjelent neki. (A hegyek gyakran szerepelnek, úgy az ókori keleten és a Bibliában is, 
mint az istenek lakó- vagy megjelenési helyei, amelyeken keresztül az istenek leszáll-
nak a földre, hogy az emberekkel találkozzanak.) Isten közölte Mózessel, hogy ismeri 
Izrael fiainak nyomorúságát (kiáltásuk felhatold hozzá és látta gyötrelmeiket is), ezért 
szállt le, hogy Mózes vezetésével kiszabadítsa népét az egyiptomiak szolgaságából és 
egy szép, tágas, tejjel-mézzel folyó országba vigye.

Ahhoz képest, hogy Cippóra egy fejedelem – Jitró – lánya volt, majd felesége 
Mózesnek, aki a zsidók uralkodója, vezére; „királya” volt – a Tóra nagyon kis teret 
szentel neki, talán azért, amiért Mózes magánéletének sem szentel néhány szónál 
többet.

A Jitró két feltételt szabott Mózesnek, amikor az megkérte Cippóra kezét: nem hagyja 
el engedélye nélkül, és ha fiai születnek – az elsQ midjanita nevelést kap, a másik meg 
zsidó nevelést, vagyis az elsQt nem metélik körül, a másodikat igen. Cippóra a derék zsidó 
asszonyok példáját követte, nem volt ebben kevesebb, mint Sára, Rivka, Ráchel és Lea – 
és amikor fia született, Q maga metélte körül…

A szálláson történtek meglehetQsen homályos szövegébQl csak annyi világos, hogy 
Cippóra lélekjelenlétén múlott akkor csecsemQ fia – Eliezer – élete. Miután megér-
tette, mi a probléma – vett egy éles követ és körülmetélte fiát. Úgy látszik, hogy ez 
hirtelen intézkedés volt, mert a Halacha által követett szabály szerint nQ nem végez-
het metélést.

A Hórev hegyi látomás után, ahol Isten az égQ csipkebokorból beszél Mózessel 
és veszi rá a küldetés teljesítésére – Jitró beleegyezik Mózes távozásába, és Q útnak 
indul feleségével és két fiával. Azonban útközben találkozik fivérével, Áronnal, aki 
elébe jön és rákérdez, ki ez a nQ és a két gyermek? Mózes elmondja, hogy a hölgy 
Cippóra, a felesége és két fia. Áron meg van rökönyödve: nem elég nekünk és né-
pünknek a szörny_ egyiptomi elnyomás alatt tengQdni, te még további áldozatokat 
hoznál a fáraónak?

Mózes meg van gyQzve: hazaküldi Cippórát és két fiát apósához, a biztonságos 
Midjánba és – egyesek szerint válólevelet is ad feleségének. Ki tudja, mikor és hogy 
végzQdik az egyiptomi kaland. Ne maradjon az asszony „lebéklyózott nQ”. EttQl kezdve 
Mózes az ügynek él – nincs magánélete.

Mózes személyének történetiségérQl semmi biztosat nem mondhatunk. (Maga a név 
gyakran szerepel egyiptomi személynév-összetételekben.) A Biblián kívüli források nem 
tudnak m_ködésérQl, a több forrásból összeállt bibliai szövegek pedig nem életrajzáról 
szándékoznak tudósítani, hanem inkább a rajta keresztül megnyilatkozó isteni m_kö-
dést akarják hangsúlyozni. Alakjához a honfoglalást követQ korban inkább a nép „szent 
vezetQjének” vonásai tapadhattak, késQbb prófétaként, még késQbb papként méltatják 
jelentQségét. Ezért Mózes történetiségét napjainkban sokan megkérdQjelezik. Mások 
egyes törzsek vagy törzsi csoportok jelentQs személyiségét tételezik fel benne, akivel a 
hagyomány késQbb mindent kapcsolatba hozott, ami az Egyiptomból való kivonulást és 
a pusztai vándorlást érintette. A neki tulajdonított könyveket („Mózes öt könyvét”) és 
törvényeket (a „mózesi törvényt”).
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MIRJÁM

Ámrám és Jocheved elsQszülöttje, Áron és Mózes nQvére, az elsQ öntudatos zsidó nQ a 
Bibliában, akinek hivatalos el- és kinevezése: prófétanQ.

P volt Mirjám, akit az Írás több helyen egyenrangúként említ két öccsével, akik közül 
az egyik fQpap, a másik meg király volt, Izrael felszabadítója, a Tóraadó Mózes. Az Írás 
csupán Mózes születésérQl számol be hosszan, mivel ez volt a lényeg a felszabadulásért 
vívott küzdelemben, Áron és Mirjám létezésérQl csak közvetve tudunk.

A Talmud szerint Mirjám és Áron már éltek, amikor életbe lépett a fáraó szigorú rendelete 
minden újszülött zsidó fiú elpusztításáról, illetve a Nílusba dobásáról. Ekkor – mondja a Midrás 
– Ámrám elhatározta, hogy elválik feleségétQl, és Qt utánozva ugyanezt tették a héberek vezetQi.

Mirjám – aki ebben az idQben mindössze öt-hatéves lehetett – beavatkozott az esemé-
nyek menetébe, és azt mondta apjának, hogy az Q cselekedete rosszabb, mint a fáraóé, 
mivel a fáraó csak a fiúk kiirtását rendelte el. De a te határozatod (elválni a mamától) a 
lányokat is érinti. Nem születik több zsidó gyerek, és kihal Izrael népe!

Amikor Mózes megszületett, megtelt a ház fényességgel. Ekkor Ámrám homlokon 
csókolta Mirjámot és azt mondta neki: Lányom, beteljesedett próféciád!

Amikor a fáraó meghozta az elsQ „zsidótörvényt” – ez volt az elsQ „törvényes” genocí-
dium az antiszemitizmus történetében –, amely kimondta, hogy a zsidó fiúgyerekeket már 
a szülQszéken meg kell ölni. Az egyiptomi hatóság ezt a zsidó szülQnQkkel akarta elvé-
geztetni. Beidézték a fáraó elé a szülQnQk képviselQit, Sifrát és Puát – a Midrás szerint Qk 
tulajdonképpen Jocheved és Mirjám voltak – és a despota kiadta az embertelen utasítást. 
Az Írás közli, hogy a szülQnQk megtagadták a királyi utasítást, mondván, hogy a héber 
nQknek nincs szükségük szülQnQre, Qk maguktól szülnek, vagyis természetes szüléssel 
hozzák a világra gyermekeiket, „mint a mezQk vadja”.

Mirjámnak – még mindig név nélkül, csak mint „nQvérnek” – fontos szerep jutott 
Mózes életének megmentésében is. Amikor már nem lehetett a csecsemQt rejtegetni, any-
ja kitette egy ládába, a Nílus-part menti sekélyes részbe, a sás közé. NQvére pedig mesz-
szirQl figyelte, mi történik vele.

A Midrás megmagyarázza, miért figyelte messzirQl. Ugyanis, mint mondottuk, Mirjám 
jövendölte meg Mózes születését, „aki majd kiszabadítja Izraelt”. És amikor kitették a 
sásba, anyja így szólt: Na, kislányom, hová lett a próféciád?

Amikor a fürdQzQ Bitjá, a fáraó lánya, megtalálta a ládában síró Mózest és azt mondta, 
hogy ez a héber gyerekek egyike – Mirjám volt az, aki ajánlotta, hogy hív egy héber da-
dát, aki megszoptatja a csecsemQt. Majd a saját mamáját, Mózes anyját hívta dajkának…

Mózes, a csecsemQ, a fáraó házában nevelkedik, majd Mindjánba menekül, visszajön 
isteni küldetésben, és Isten által Tíz Csapást küld a fáraóra és házára, amíg el nem en-
gedi a népet. A Vörös-tenger partján üldözQbe veszi az egyiptomi lovasság a kivonuló 
hébereket, akik jobb híján begyalogolnak a tengerbe. Az Qket üldözQ egyiptomi lovasság 
azonban belefullad mind egy szálig, ám a zsidók megmenekülnek.

VASTI (Mandana) KIRÁLYNÉ
JELENTÉSE: SZÉP NP

A szép királyné, aki ellentmondott részeg férjének
BIBLIAI HIVATKOZÁS: Eszter 1,9–2,4,17

Vasti volt Achasvéros (Xerxész) felesége. Nemcsak szép volt, és kellemes a szemnek, 
de neve is azt jelentette: ’szépség’ vagy ’szép nQ’. Uralkodásának harmadik évében 
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Achasvéros király nagy lakomát rendezett, amelyre összes fejedelmét és szolgáját, a 
hadsereg fQtisztjeit, a tartományok elQkelQségeit és kormányzóit is meghívta. A lakoma 
száznyolcvan napig tartott, és egy másik lakoma követte, amelyre Szuzának, birodalma 
fQvárosának egész népét meghívta. BQségesen fogyott a bor. Vasti királyné szintén lako-
mát adott. A lakoma hetedik napján, amikor „a király jókedvre derült a bortól”, meghagy-
ta a színe elQtt szolgálatot teljesítQ hét eunuchjának, hogy hozzák elé Vasti királynét, hadd 
büszkélkedjen el vendégei elQtt az Q gyönyör_ feleségével. Amikor a királyné megtagad-
ta, hogy a királyhoz menjen, a király magán kívül volt haragjában, majd megbeszélést 
tartott tanácsadóival, hogy milyen ítéletet lehetne hozni Vasti királyné ellen, amiért nem 
engedelmeskedett a király parancsának. A Memukán nev_ tanácsadó azt válaszolta neki, 
hogy a királyné nemcsak a király ellen vétett, hanem Achasvéros minden alattvalója ellen, 
mert tettének híre hamarosan eljut majd az összes asszony fülébe, s ezzel arra bátorítja 
Qket, hogy hasonló módon megvessék férjüket.

Ezután, Memukán azt tanácsolta Achasvérosnak, hogy királyi rendeletben szám_zze 
Vastit, és keressen helyette másik asszonyt, aki nála méltóbb arra, hogy a királyné legyen. 
A rendelet, amelyet az egész birodalom területén ki kellett hirdetni, utasította az összes 
asszonyt „a legnagyobbtól a legkisebbig, hogy megadja férjének a tiszteletet”. Tetszett 
ez a királynak, aki úgy is tett, ahogy Memukán tanácsolta, és leveleket küldött az összes 
tartományba annak bizonyítására, hogy minden férfi úr legyen a saját házában. Amikor 
idQvel lelohadt a király haragja, udvari emberei azt javasolták neki, hogy minden tarto-
mányban szemeljenek ki szép fiatal sz_zlányokat, majd ezeket a sz_zlányokat hozzák 
Szuza városába, ahol kerüljenek Hege eunuch, a királyi hárem Qrének keze alá. Az a lány 
pedig, aki a királynak legjobban megtetszik, legyen Vasti helyett a királyné.

ESZTER/HADASSZA
JELENTÉSE: ESZTER: CSILLAG; HADASSZA (A LÁNY HÉBER NEVE): MIRTUSZ

A zsidó lány, aki Perzsia királynéja lett, és megmentette népét a pusztulástól

Cirusznak, a perzsák királyának elsQ évében – hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava be-
teljesedjék –, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette – írásban 
is – egész birodalmában: „Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: Az Úr, az ég Istene a föld minden 
országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy építsek neki házat a júdeai Jeruzsálemben. Aki közü-
letek népéhez tartozik, azzal legyen vele az Istene! Menjen föl Jeruzsálembe, amely Júdeában van, 
s építse fel az Úrnak, Izrael Istenének házát.”

Ezdrás 1,1–3

Az Ószövetségben a zsidók babiloni fogságát követQ korszakot tükrözQ prófétai könyvek 
gyakran utalnak a perzsa királyokra. Rendszerint fontos szerepet játszanak a történeti 
eseményekben, és uralkodási éveik alapján keltezik az elmondott eseményeket.

Ez a jelenség fontos változásokat jelez a zsidóság történeti sorsában. Nabukodonozor 
(Nabûkudurriusur) király, az Újbabiloni birodalom legjelentQsebb uralkodója i. e. 587 
táján elfoglalta Jeruzsálemet, lerombolta falait és Jahve (Yahwe) templomát, s a város 
lakosságának nagy részét Babilóniába hurcolta, és ott telepítette le. A zsidóság számára 
a szabadulást a babiloni fogságból az Óperzsa Birodalom megalakulása tette lehetQvé. 
Megalapítója, Kürosz (Kyros, Kuruš) király ugyanis i. e. 539-ben elfoglalta Babilont 
és megengedte a babiloniak által elhurcolt népeknek, hogy visszatérjenek hazájukba, és 
lerombolt szentélyeiket újra felépítsék. EttQl kezdve i. e. 331-ig, az Óperzsa Birodalom 
bukásáig a zsidóság óperzsa uralom alatt élt, és történeti fejlQdését jelentQs mértékben 
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az Óperzsa Birodalom társadalmi-gazdasági viszonyai, szellemi áramlatai és nemzetközi 
kapcsolatai határozták meg.

A babiloni fogságból való hazatérés a zsidóság történetének sorsdöntQ fordulata volt, 
érthetQ tehát, ha ennek az eseménynek a nyomait Qrzi az Ószövetség.

A BABILONI FOGSÁG (Kr. E. 587–539)
Számkivetésbe került Júda, alávetve elnyomásnak, nehéz szolgaságnak.

Siralmak 1:3

A Jeruzsálem lerombolásától (Kr. e. 587) Kürosz perzsa király Babilon feletti gyQzel-
méig (Kr. e. 539) és a júdai szám_zöttek hazatérését, valamint a templom újjáépítését 
engedélyezQ rendeletéig tartó idQszakot hagyományosan babiloni fogságnak, vagy szám-
_zetésnek nevezik. Ennek ellenére a zsidó élet Júdában sem sz_nt meg, de nagyon kevés 
információ maradt fenn róla.

A szám_zetés korának egyik legfontosabb bibliai forrása Jeremiás könyve (Jer 39-
11-43-7), de ez csak a fogság elsQ éveirQl számol be. Jeruzsálem lerombolása után a 
babilóniak az egykori fQvárostól pár mérföldnyire északra, Benjámin törzsének terüle-
tén hoztak létre egy júdai adminisztratív központot Micpa városában. (Tell en-Naszbe). 
A Sáfán családjából való Gedalját kinevezték kormányzónak. A „sereg fQtisztjei, akik 
emberekkel még mindig a környéken bolyongtak”, Gedalja köré gy_ltek (Jer 40:7), va-
lószín_leg olyan hivatásos és/vagy önkéntes katonákról lehetett szó, akik a megerQsített 
városok, Lákis és Azéka eleste után megközelíthetetlen helyi zugokban kerestek menedé-
ket. A Moáb földjén, az ammoniták között, Edomban és más országokban élQ júdaiak is 
Micpában gy_ltek össze (Jer 40:11).

Nem tudjuk, hányan voltak a túlélQk, és hogyan kormányozták az elsQ idQkben a 
meghódított Júdát. Úgy t_nik, hogy a templom romjai között továbbra is áldozat JHWH-
nak, legalábbis Jeremiás szerint SikembQl, Silóból és Szamariából férfiak érkeztek, hogy 
étel- és tömjénáldozatot mutassanak be (Jer 41:4–5). A parasztok valószín_leg tovább 
m_velték földjeiket, és a mindennapi élet keveset változott. Talán sor került a vagyon 
és a tulajdon részleges újraelosztására. Júda déli részének lakóit el_zték a betelepedQ 
edomiták, viszont a fogságba hurcolt, gazdag földesurak birtokait az otthon maradottak 
szétoszthatták egymás között.

Az egyszer_ emberek életén Gedalja dicstelen bukása sem sokat változtatott. A Sáfán 
és az Elisáma család régi viszálya újra fellángolt: Elisáma unokája, Jismáél meggyilkol-
ta a kormányzót, majd Ammónba keresett menedéket. A micpaiak Káreah fiát, Jóhánánt 
választották meg vezérüknek, aki a babilóni megtorlástól való félelmében Egyiptomba 
vezette a nép maradékát. Jeremiás nem akart velük menni, de magukkal hurcolták. Ez 
talán Kr. e. 582-ben történt, a harmadik babilóni deportálási hullámmal egy idQben (vö. 
Jer 52–30).

A következQ negyven év júdai eseményeirQl semmit sem tudunk. A JeruzsálembQl és 
Júdából Kr. e. 598-ban és 582-ben deportált júdaiak egy részét a Babilón és Uruk közötti 
területen telepítették le. A két várost összekötQ csatornát Ezékiel Kebár folyójának ne-
vezte (Ez 1:1). A fogva tartottak között volt Jókáin király és számos júdai elQkelQség is. 
A Babilónban új otthont találó júdaiakat egy olyan civilizáció épületei, csatornái és kert-
jei vették körül, amelyek fejlettségben messze felülmúlták szegényes szülQföldjüket, és 
amelynek istenei sokkal hatalmasabbnak t_ntek, mint a jeruzsálemi szentély istene. Júda 
állami önállósága megsz_nt ugyan, de a fogság idQszaka vallási téren izgalmas, alkotó 
periódusnak bizonyult. A tudósok ettQl az idQtQl kezdve használják a zsidó népnevet és 
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júdaizmus kifejezést, arra utalva, hogy a szám_zöttek vallási közösségként szervezték 
meg magukat. Ez a közösség a szombat megünneplése és a körülmetélés által fejezte ki 
identitását. Ugyancsak ekkor kezdQdött el az Ószövetséget alkotó hagyomány rendszer-
be foglalása. Az egyik legjelentQsebb zsidó próféta, Deutero-Izajás (Iz 40–55) szintén a 
fogság idején tevékenykedett, és azt tanította, hogy JHWH-n kívül nincs isten, Q a világ 
teremtQje és az egész történelem irányítója. A nép szenvedései hamarosan véget érnek, 
mert az Úr elküldi választottját, a perzsa Küroszt, aki legyQzi Babilónt, és megengedi, 
hogy a szám_zöttek visszatérjenek Jeruzsálembe és Júdába.

A SZÁM^ZÖTT ZSIDÓK BABILÓNBÓL VALÓ VISSZATÉRÉSÉTPL és a jeruzsálemi 
templom újjáépítésétQl a szentély végleges pusztulásáig (i. sz. 70) tartó idQszakot hagyomá-
nyosan a „második templom” korának nevezik, de ez túlzott leegyszer_sítés. A zsidók már 
Kr. e. 539-ben hazatértek Júdába, de a szentély csak közel huszonöt év múlva, Kr. e. 515-
ben készült el. Az épület a következQ 585 évben sok változáson ment át. A Szeleukidák Kr. 
e. 168–67-ben elfoglalták és megszentségtelenítették, ezért Kr. e. 164-ben újra kellett szen-
telni. Nagy Heródes nagyszabású újjáépítése után akár teljesen új templomnak is tekinthetQ. 
Az évszázadok során valószín_leg számtalan kisebb felújítás és javítás történt, amelyekrQl 
nem készült feljegyzés. A „második templom” tehát nem egy konkrét épület megnevezése, 
hanem egy fordulatos történelmi korszaké a zsidóság életében. 

Valóban, a babilóni fogságból való szabadulás, Jahve templom és Jeruzsálem falainak 
felépítése a perzsa királyok jóindulatú támogatásával – ez a központi témája Aggeus 
(Haggay), Zakariás (Zekeryâ), Ezsdrás (Ezra), Nehémiás (Nehemyâ) és részben Ésaiás 
(Yešcyâ) próféta könyveinek. Közülük legrészletesebben Ezsdrás mondja el a babiloni 
fogságból való hazatérés történetét: 

(I : 1) Cirus perzsa király elsQ esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás 
szája által mondott beszéde, felindítá az Úr Cirus perzsa király lelkét, és Q kihirdetteté az 
egész birodalmában, élQszóval és írásban is mondván:

(I : 2) Így szól Cirus, a perzsa király: Az Úr, a mennynek istene e föld minden országait 
nékem adta, és Q parancsolta meg nékem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, mely 
Júdában van,

(I : 3) Valaki azért ti köztetek az Q népe közül való, legyen vele az Q istene, és menjen 
fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel istenének házát, Q az Isten, 
ki Jeruzsálemben lakozik.

(I : 4) És mindenkit, aki még megmaradt, minden helyrQl, ahol lakik, segítsék azon 
helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal és barommal…

(I : 5) Fölkelének azért Júda és Benjamin családfQi és papok és a Léviták, és mindnyá-
jan, akiknek felindítá az Isten lelköket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely 
Jeruzsálemben van.

(I : II) Minden arany és ezüstedényeknek száma ötezernégyszáz. Mindezt magával vivé 
Sasbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából Jeruzsálembe.

Az elbeszélés egyik érdekessége, hogy Kürosz király írásos rendeletére hivatkozik: az 
elhurcolt zsidók visszatelepítésére és a jeruzsálemi templom felépítésére…

Amikor a környezQ területek perzsa helytartói Dareiosz, király 2. évéig (Kr. e. 520/519) 
megakadályozzák a templom építését, végül is magához a királyhoz fordulnak, hogy el-
lenQrizzék a zsidók állítását Kürosz király írásos rendeletérQl. Ezsdrás elbeszélése szerint 
a rendeletet a királyi levéltárban meg is találták:
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(6 : 1) Ekkor Dárius király megparancsolá, hogy nézzenek utána a könyvek tárházában, 
hol a kincseket tartják vala Babilóniában.

(6 : 2) És találtaték Akhméta (Egbatana, ma Hamadan) várában, amely Média tartomá-
nyában van, egy tekercs, melyre emlékezetül ez vala írva:

(6 : 3) »Cirus király elsQ esztendejében, Cirus király parancsolatot adott Isten házára 
nézve, mely Jeruzsálemben van, hogy e ház építtessék meg oly helyül, hol áldozatokat ál-
doznak; s alapzati felemeltetvén, magassága hatvan sing, szélessége is hatvan sing legyen. 

(6 : 4) A nagy kövek rétege három s a fa rétege legyen egy, a költség pedig a király 
házból adassék.»

Kürosz kivály eredeti rendeletét, illetve az azzal kapcsolatos irattári feljegyzést Ezsdrás 
könyve arámi nyelven közli.

Az Óperzsa Birodalomban a király kancelláriákban ugyanis az arámit használták hi-
vatalos nyelvként. Az arámi szövegezés megtartása a héber nyelv_ könyvben a doku-
mentum hitelességét volt hivatva bizonyítani. Hogy egy ilyen óperzsa királyi rendelet 
valóban létezett, azt ma számunkra nemcsak az bizonyítja, hogy a jeruzsálemi templom 
Dareiosz hatodik évére (516/515) felépült, hanem fennmaradt Kürosznak egy 539-ben 
Babilon elfoglalása után kiadott rendelete (babilóni nyelv_ ékírásos agyaghenger, az ún. 
Kyros-cilinder), amely általános érvénnyel szabályozza a babilóniak által elhurcolt népek 
és kultuszok visszatelepítését. Így szól a rendelet idevágó része:

„(Jeruzsálem városától) kezdve Aššur és Šušan városig, Agadéig, Ešnunnak földjéig, 
Zamban városáig, Derig, Quti ország földjéig, a Tigris folyón túl fekvQ szent városokig, 
amelyek (isten)-lakásait régen alapították, az isteneket, akik bennük laktak, helyükre 
visszavitettem, öröklakást adtam nekik. Az összes embert összegy_jtöttem lakóhelyükre 
visszatelepítettem.”

A babiloni fogság megsz_ntével a zsidók közül sokan, akik megtalálták helyüket az új 
körülmények között, nem tértek vissza hazájukba, hanem részben Babilóniában marad-
tak, részben pedig szétszóródtak a hatalmas perzsa birodalomban. A perzsa uralom alatt 
viszonylag nyugodt körülmények között éltek, jó kapcsolataik egészen a királyi udvarig 
terjedtek. A perzsa korból (de asszír területrQl) meríti tárgyát a több változatban is fenn-
maradt Eszter-könyv, amely azt beszéli el, hogyan menekültek meg a Perzsiában élQ zsi-
dók egy asszony közrem_ködésével.

A legjobb példát erre, azt hiszem, Eszter és Dániel könyvei nyújtják. Eszter könyve 
Xerxész (Kr. e. 486–465) perzsa király, Eszter, a szép zsidó lány és nagybátyja, az okos 
Mardokeus történetét mondja el. Az elbeszélés így kezdQdik: Küros idejében történt, ez 
a Xerxész az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsenországig százhuszonhét tartomá-
nyon” (1 : 1).

A könyv egy rövidebb héber és egy bQvebb görög változatban maradt fenn. Jeromos a 
Vulgata-fordításnál mindkét szövegalakot figyelembe vette: lefordította a héber szöveget, 
majd hozzácsatolta a görög változatból lefordított bQvítéseket is, amelyeket összefüggés 
nélkül a könyv végére helyezett.

Az Eszter-könyv szerzQje ismeretlen. A harcias hangvétel_ héber változat, amely erQ-
teljesen hangsúlyozza, hogy a zsidók a perzsa birodalomban fegyveresen szálltak síkra 
jogaikért, a palesztinai zsidók számára készült a makkabeusi korban (Kr. e. 2. század) 
azzal a céllal, hogy harcra buzdítson a függetlenség kivívásáért. A görög változat vi-
szont – amely elsQsorban vallási tanítást tartalmaz, és azt domborítja ki, hogy a zsidók 
békében élnek szomszédaikkal – a Palesztinán kívül élQ zsidók számára készült az 
Kr. e. 1. században.
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A könyv elsQ része (1,1–2,23) elmondja, hogy a zsidó Mardokeus – értesülvén arról, hogy 
a perzsa királynak új feleséget keresnek –, unokahúgát (nevelt lányát) viszi a királyhoz 
feleségül.

A második rész (3,1–5,14) arról tudósít, hogy egy Ámán (Hamon) nev_ perzsa fQember 
ellenségeskedése következtében rendeletet adnak ki, amelynek értelmében az egész 
perzsa birodalomban ki kell irtani a zsidókat.

A harmadik rész (6,1–10,3) arról számol be, hogy miként menekültek meg a zsidók Eszter 
közbenjárására, bosszút állván ellenségeiken.

A függelék (10,4–16,24) Mardokeus álmát, a zsidók kiirtását megparancsoló levelet, 
Mardokeus és Eszter imáját, Eszternek a király elé járulását és a királynak a zsidók 
szabadsága érdekében írt újabb levelét tartalmazza.

A történet Xerxész király uralkodásának harmadik évében (Kr. e. 484-ben) kezdQdik, 
amikor az uralkodó Susában (Sus) lakomát ad palotája kertjében magas rangú vendégei 
tiszteletére. 

„Hetedik napon, amikor megvidámult a király szíve a bortól, mondá… a hét udvar-
mesternek…, hogy hozzák el Vástit, (Mandana) a királynét a király elé, királyi koronával, 
hogy megmutassa a népeknek és fejedelmeknek az Q szépségét… De Vásti (Mandana) 
királyné nem akara menni a király szavára… Erre igen megharagudott a király, és az Q 
haragja felgerjede benne” (I : 10-12).

Kínos helyzet a királyi udvarban, amelyet még súlyosbít az, hogy a királyné engedet-
lensége buzdítás lehet az egész országban az asszonyok számára.

A király rendeletet ad ki, amely szerint Vásti Mandana királyné többé, és miden asz-
szony adja meg a tiszteletet férjének az országban. Ezután minden tartományból össze-
gy_jtik a szép lányokat, hogy a király válasszon közülük királynét Vásti Mandana helyett. 
A kiszemelt lányok közt volt a zsidó Hadassa, akit nagybátyja, Mardokeus (Mardokay) 
nevelt fel. Pt még a babilóniak hurcolták el Jeruzsálemból Nabukodonozor idejében.

Egy évig tart a királynéjelöltek kozmetikai elQkészítése, majd Xerxész 7. évében 
Hadassát (Esztert) felveszik a király házába. Eszter hamarosan elnyerte a király kegyeit. 
Az eredmény – Hadassából Eszter királyné lesz…

„És a király Esztert minden asszonynál inkább szereté, és minden leánynál nagyobb 
kedvet és kegyelmet nyert Q elQtte, és tette a királyi koronát az Q fejére, és királynévá tette 
Mandana helyett” (2:17).

Ez a siker azonban már magában hordozza egy még sokkal kiélezettebb helyzet ki-
alakulását a királyi udvarban. Eszter Mardokeus tanácsára eltitkolja származását – az ok 
nyilvánvaló: a zsidók, mint deportáltak hátrányos helyzetben vannak. Így az sem derül ki, 
hogy Mardokeus Eszter nevelQapja. Egy összeesküvés leleplezésével ugyan Mardokeus 
megmenti Xerxész életét, és ez be is kerül a királyi jótett-könyvbe, azonban még ekkor 
sem meri feltárni Eszter származásának titkát.

Mardokeus helyzete egyre ellentmondásosabbá válik. Mint a király apósának, kiemel-
kedQ helyzetet kellene az udvarban elfoglalnia, Eszter származásának titokban tartása 
miatt azonban minduntalan meg kellene alázkodnia Hámán, a nagyvezír elQtt.

Mardokeus ezt nem teszi és így, Hámán halálos gy_löletét vonja magára és a zsidóság-
ra. A nagyvezér kieszközli, hogy Xerxész rendeletet bocsájtson ki, amely szerint uralko-
dása 12. évében a 12. hónap 13. napján birodalmának minden tartományában, a zsidókat 
meg kell ölni, és vagyonukat el kell kobozni. Mardokeus, értesülvén a veszedelemrQl, 
szQrzsákba öltözött és a többi zsidóval együtt gyászolt, böjtölt, sírt és jajgatott. Majd, 
hogy honfitársai életét megmentse, rávette Esztert, hogy kérjen kegyelmet a királytól a 



VAHID YOUSEFI – KÓBORI JUDIT: NPALAKOK A BIBLIÁBAN I. 57

nép számára. Eszter imádsággal és böjttel készült feladatára, majd belépett a királyhoz és 
meghívta Qt és fQemberét, Ámánt (Amon) vacsorára.

Ámán (Amon) eközben, mivel Mardokeus továbbra sem volt hajlandó térdet hajtani 
elQtte, elhatározta, hogy nem vár tovább, és bitófát készíttetett Mardokeus számára. Ám a 
királynak eszébe jutott, hogy Mardokeus semmiféle jutalmat nem kapott az összeesküvés 
leleplezéséért, ezért nagy megtiszteltetésben részesítette, amelyben Ámánnak (Amon) is 
közre kellett m_ködnie.

A lakoma második napján Eszter felfedte a király elQtt a zsidók elleni gonosz tervet és 
könyörgött népért. „…ajándékozz meg életemmel, ez a kérésem, és népem életével, ez a 
kívánságom. Mert eladtak minket – engemet és népemet –, hogy azután kiirtsanak, lemé-
szároljanak és megsemmisítsenek bennünket.” (7,3-4) Mikor a király megtudta, hogy a 
gonosz terv kiagyalója Ámán (Amon), haragra gerjedt ellene és elrendelte, hogy akasszák 
fel Qt arra a bitófára, amelyet Mardokeusnek készítettek. Xerxész Eszternek adta Ámán 
(Amon) házát, Mardokeus pedig Ámán (Amon) hivatalát kapta meg.

A király azt is megengedte, hogy a zsidók fegyverrel támadhassanak ellenségeikre és 
bosszút állhassanak azokon, akik rosszat forraltak ellenük. A zsidók egy nap alatt 75 ezer 
embert öltek meg és ezzel ellenségeik felett fényes gyQzelmet arattak. A gyQzelem napján 
(Ádár – febr.–márc. – hónap 14.) vidám örömünneppé tették és purimnak nevezték.

(Az Eszter-könyv nem valóságosan megtörtént eseményt beszél el egyes történések 
szerint. Egyrészt arra tanít, hogy akik istenbe vetik bizalmukat, minden bajtól megme-
nekülnek, másrészt a még ma is megült purim ünnep eredetére akar magyarázatot adni).

Az Eszter-novella m_faját tekintve talán Hérodotosz óperzsa eredet_ novellái mellé állítható.
Alapja nem valamilyen történeti esemény: Xerxész alatt ez az esemény el sem kép-

zelhetQ, uralkodása 7. évében e nagykirály nem is Szusában, hanem Kis-Ázsiában és 
Görögországban tartózkodott. Mégis az óperzsa királyi udvar életét igen valószer_en 
eleveníti meg, és a zsidóság történeti helyzetét az Óperzsa Birodalomban egy késQbbi 
korszak szemszögébQl bizonyára helyesen értékeli. A sok „beszélQ” perzsa név a perzsa 
kifejezés alapján arra is lehetne gondolni, hogy a novella elsQ formája perzsa nyelv_ volt.

Ebben az irodalmi hagyományrétegbe tartozik Eszter királynQ neve is. Ez az óperzsa ’stri, 
asszony, úrnQ’ szónak a héberbe átvett formája, amely egyúttal Ahasvérus – Xerxész történeti 
feleségének, Am<strînak (a görögben Amésztrisz), a Hatalmas úrnQ’-nek a nevét idézi.

Az Óperzsa Birodalom egykori valóságára utaló elemeknél talán még fontosabb az 
óperzsa korszak formálódása a zsidóság történeti tudatában. A makedón-görög hódítás és a 
Szeleukida uralom megpróbáltatásai között az óperzsa királyok uralma úgy tükrözQdik át e 
történeti tudatba, mint a zsidóság életlehetQségeinek a jelenhez képest elérhetetlen korszaka, 
amelynek zsidó moralitása és összetartozása mindig érvényes mintakép fog maradni.

Éppen ezért nem véletlen, hogy Ahasvérus (Xerxész) – Eszter-Mardokeus története 
szimbólummá válik a zsidó történeti hagyományban, amelybQl a megpróbáltatások közt 
mindig lehet morális erQt meríteni. Ezért Qrzik elevenen az emlékét, és jelenítik meg annyi 
képzQm_vészeti alkotásban.

De iráni vallásos képzetek közvetlenül is hatottak a perzsa környezetben és perzsa ura-
lom alatt élQ zsidóságra.

Az ókori Irán legfontosabb vallásos mozgalma a zoroasztrizmus volt. Ez az elnevezés 
a vallás alapítójának, Zoroasztrésznek (Zoroastrés, iráni ZaraOušra) a nevébQl származik, 
aki a Kr. e. 6. században élt és m_ködött Kelet-Iránban. A zoroasztrizmus jellemzQ voná-
sa a jóra való törekvés – a jó gondolatok, jó szavak, jó tettek vallása – és a dualisztikus 
szemlélet, amely a világ összes jelenségeit jóra és rosszra választja szét, és a történést is 
jó és rossz harcának fogja fel.
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Ez a világfolyamat azonban meghatározott idQbeli keretek között játszódik le.
A zoroasztrizmus történetfelfogása szerint a világ fennállásának idQtartama, egy világkor-

szak, 12 000 év, amely 3000 éves periódusokra tagolódik. A végsQ korszak, az utolsó 3000 
év, a megváltás idQszaka, amelyben minden évezred kezdetén egy-egy megváltó lép fel. 
ZaraOuštra fellépése 9000-re esik, Qt még 1000-1000 év múltán három késQbb megszületendQ 
fia fogja, mint megváltó követni. A zoroasztrizmus mindegyik megváltója tehát „embernek 
fia”. A megváltók segítik az emberiség harcát, a jót a rosszal szemben. A világkorszak végén 
gyQz a jó, bekövetkezik a feltámadás és az utolsó ítélet, amely által a rosszak elnyerik bünte-
tésüket, a jók pedig jutalmukat. ZaraOuštra, aki preegzisztenciális lét után születik meg, mint 
ember és ember fia, különleges szerepet játszik az utolsó ítéletnél. Fellép a hívQk érdekében, 
és bírói funkciót tölt be, s az igazak csapata segíti Qt. Az iráni megváltó ideájának mindezek a 
vonásai öröklQdtek és visszatérnek Dániel apokalipszisében az „ember fia” alakjában, amely 
fontos szerepet játszik János apokalipszisében és más, nem kanonikus m_vekben is.

A zoroasztrizmus istenvilágában Ahuramazd< („Bölcs Úr”) messze kimagaslik a többi 
istenalak közül, akik részben az Q segítQivé, részben ellenlábasaivá válnak. Ahuramazd< 
legfQbb segítQtársai az Ameša spenta-k, akik heten vannak, és a bibliai mitológiában 
az angyalok felelnek meg nekik. Ezékielné (9:1 skk.) Jahve 7 angyallal jelenik meg 
Jeruzsálem sanyargatására, akik úgy hajtják végre utasításai, akárcsak Ahuramazdáét az 
Ameša spenta-k. Ahogy Ahuramazd< a legerQsebb, a leghatalmasabb az istenek között, 
úgy emelik ki a zsoltárok Jahvét is a többi isten (angyal) közül: 

Magasztaljátok az istenek istenét…
Magasztaljátok az uraknak urát… (136:1-3)

Kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr,
az istenek fia (angyalok) között? (89:7)

Kicsoda olyan erQs, mint te vagy Uram? (89:9)

Ahuramazd< alkotásának, a jónak megrontója, a rossz megtestesítQje a zoroasztizmus 
istenvilágába Anrö mianyuš késQbbi névalak: Ahriman). Az óperzsa kortól kezdve, elQ-
ször Zakariás könyvében, majd késQbb Jób könyvében, a Bibliában is megjelenik egy ha-
sonló funkciójú mitológiai alak: Sátán, Szerepe azonban a bibliai mitológiában nem éri el 
Ahrimanért, amelyet az játszik a zoroasztrizmusban, minthogy a jó és a rossz dualizmusa 
sohasem alakult ki a zsidóságnál a perzsákhoz hasonló formában és mértékben.

A babiloni fogság, majd az Óperzsa Birodalom felbomlása után a görög-makedón ura-
lom nehéz megpróbáltatásai, üldöztetései, a második templom pusztulását átélQ zsidóság 
nehéz, sokszor kétségbeesett, vagy reménytelen helyzete talán annál inkább felkelthették a 
Megváltó eljövetelének, az utolsó ítéletnek és a feltámadásnak zoroasztrikus gondolatát?

Valóban, az óperzsa kortól kezdve s fQleg a hellenisztikus kor folyamán zoroasztrizmusnak 
ezek a jellegzetes gondolatai fokozatosan teret nyernek a zsidó vallásos gondolkodásban. 
Kiúttalannak látszó történeti helyzetekben a zsidóság közösségi tudata erQsen a transzcendentális 
megoldások felé sodródott. Várták a Messiás születését, vagy megjelenését, aki kivezeti majd 
Qket a bajokból, s a jelen szenvedéseiért a föltámadás és az utolsó ítélet ígért csak jutalmat.

[Az Irodalomjegyzéket a következQ lapszámunkban, a cikk második részének végén kö-
zöljük. – a szerk.]


