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marDoKaj mInt Exégétész

Eszter könyvének mesés története egyszerű olvasmány. De csak látszólag. éppen a novellaszövésnek és az
alakoknak egysíkú mozgatása és sablonos megformázása hozza zavarba a könyv olvasóját. Ennyire egyszerű
lenne? Feltűnő, hogy a szereplőknek és különösen Eszternek nincs személyisége;1 úgy jelennek meg az ese-
mények sodrásában, mint kiszámíthatóan keringő távoli bolygók az égi pályán, személyes karakterjegyek
közelsége nélkül. továbbá zavarba ejtő a történet végén a zsidóknak adott rendelet az idegen népek elleni
mészárlások engedélyezésére, amelyekkel még egy napot megtoldva, minden további nélkül éltek is az
érintettek, valamint a Púrim ünnepének etiológiája, amiért állítólag ez az egész történet megíródott.2 Kü-
lönösen furcsa ebből a szempontból a dráma elején a púrnak, azaz a sorsvetésnek említése általános ala-
nyi megfogalmazásban, ráadásul a pogányok körében (}fmfh y"n:pil: 3,7), mielőtt még az események végső
kimenetelében az ünnep elrendelése megtörtént volna a zsidók számára. nem oldja az olvasó zavaro-
dottságát az sem, hogy a héber kanonizált írások között egyedül csak itt, az Eszter könyvében nem for-
dul elő Isten neve. az első olvasat után rögvest világossá válik tehát, hogy megfelelő magyarázó híján
mégsem értjük a szöveg tartalmi vonatkozásait. De ki is magyarázhatná ezt a titokzatos képsorozatot?

a történetileg elkülöníthető szövegrétegek a könyv keletkezésének két alaphelyzetéről tanúskodnak.
a kanonikus szöveg a Kr.e. 4. század késő perzsa időszakából az achaimenidák uralmáról, a görög összefüggő
betoldás pedig a kolofón utalásaiból következtethetően Kr.e. 114-ben VIII. Ptolemaios, vagy 77-ben xII. Pto-
lemaios idejéről ad megrázó képet. a két helyszín pedig a hellénizálódó mezopotámia, majd a hellén fény-
korának alkonyába lépő Egyiptom. Ennek a két történelmi miliőnek azért van nagy jelentősége, mert épp az
ezekre jellemző társadalmi viszonyokra ad választ Eszter könyvének mondanivalója. a két impérium nyomot
hagyott sajátosságában az a közös, hogy az achaimenidák és a Ptolemaiosok meglehetősen toleránsak voltak
a zsidó lakossággal szemben, sőt különböző kiváltságokban, polgárjogban és autonómiában részesítették őket
susában éppúgy, mint alexandriában. Viszont a különös bánásmód felháborodást váltott ki, s a perzsa biro-
dalom, illetve Egyiptom őslakossága egyéb mellőzött népekkel együtt féltékenységükben a zsidó közösségekre
támadtak a pogromokon keresztül egészen a hatalomtól kicsikart zsidóellenes rendeletekig. az Eszter-novella
tehát nem a felülről jövő, a fennálló hatalom agressziójára, hanem az alulról szerveződő, népi lázadások és ül-
dözések közepette kívánatos bölcsességgel kíván vigasztalást adni. a szándék mindkét történeti szituációban
nyilvánvaló: a modus vivendi megoldását nyújtani a zsidó közösség részére.

Ilyen értelemben a könyv nem egyszerű regény, sokkal inkább „történeti moralitás”, ahogy stiehl és
Eissfeldt nevezi; vagy talmon kifejezésével élve „történetesített bölcsesség-irodalom” (historicized wisdom-
tale). olyan mese, amely a bölcs tanulság hármasságát mutatja föl az ahasverus és Vasti által képviselt os-
toba erőben, az Eszter és mardokaj által megtestesített igaz bölcsességben, valamint a Hámán által
bemutatott cselszövő személyében.3 Ha pedig „diaszpóra-ágendának” fogjuk fel, ahogy azt levenson teszi,

1 Karasszon István: Eszter könyvének kompozíciója és teológiája. Studia Caroliensia, 1 (2000) 4, 78.
2 Ernst Haag: Das hellenistische Zeitalter. Israel und die Bibel im 4. bis 1. Jahrhundert v. Chr. stuttgart, 2003, W. KoHlHammEr

/Biblische Enzyklopädie, 9./ 127. Ezen a helyen a szerző megemlíti, hogy a púrim-ünnep igazolása csak másodlagos célja a
könyvnek. Hasonló véleményen van Karasszon István is i.m. 75.: „Eszter könyve jelenlegi redakciója valóban azt sejteti, hogy
egy ünnep inaugurálása a cél; maga az elbeszélés azonban egészen bizonyos, hogy nem azzal a céllal jött létre, hogy egy ünnep meg-
létét indokolja, legitimálja.” Kiemelés tőlem.

3 Frederic BusH: Ruth, Esther. Dallas, 1996, Word Books /World Biblical Commentary, 9./ 298–299.



akkor Eszter könyve nem más, mint Isten szabadításának és a megváltás történetének tanulságos példája.4

a látszólag margóra szorult magyarázat, akárcsak Isten neve így fénylik elő rejtekéből a történet felszíne
mélyéről. ugyanis ez az egyszerű mese a megmaradás bölcsességéről szól, a hatalmasok és ármánykodók
között élő kis nép létmódjának teológiájáról, amelyben elsődleges szempont az idegen hatalom mítoszát
megismerni, majd e mítosz szerkezetében a mindenható Isten szabadítását megfogalmazni. Ez a kettős kö-
telezettség feszíti ki a történet struktúráját és benne a szereplők viselkedését. a septuaginta fordításának
ürügyén e két követelményről beszél aristeas levele, valamint alexandriai Philón megjegyzése is. aristeas
említett levelében a Hetvenes fordítás célja a zsidók megszabadításának példája, s egyúttal missziós szán-
dékkal a szabadító Isten megismertetése az idegenek értékrendjében.5 Philón pedig az idegenek körében
ugyanúgy a zsidóság sanyarú helyzetéből történő megszabadulásában és a zsidó bölcsesség, valamint a
törvények megismertetésében látja a tóra egyiptomi fordításának jelentőségét.6

Közbevetőlegesen érdemes megjegyezni, hogy az Eszter könyve a héber kánonban az öt megillót egyike
az énekek éneke, a ruth könyve, a siralmak és a Prédikátor könyve társaságában. miután ez az öt, ün-
nephez kötött és az ünnep liturgiájában recitált megilláh egyébként mind költői előadású munka, otto
Eissfeldt találóan utal Eszter könyve megítélésében arra, hogy az elbeszélés történeti novella voltában is
prózaköltészet.7 a zsidó nép megszabadulásának örömére és vigasztalására íródott költői mű. nem vélet-
lenül csodálkozik rá jones, s nevezi szándékosan abszurdnak alkotott, hiperbolikus elbeszélésnek.8 Ennek
okán is van létjogosultsága a teológiai esztétika módszerének e nehezen nyitható könyv értelmének fel-
kutatására a szcenográfiai olvasat segítségének igénybevételével. a szöveg ünnepi hallgatója úgy sem a ha-
tástörténeti háttér információival találkozik azonnal, hanem a mű kiváltotta esztétikummal, amely révén
az csak egyszerűen szép. Figyelemre méltó a hermeneutika szempontjából az előbb idézett aristeas-levél
részlete, amely így szól: „ahol az írás nem ad eligazítást, ott a szépséget tartsák szem előtt.”9 a történet szö-
vete és hiperbolikus áttétele ebből a szempontból feltétlenül figyelmet érdemel.

az a két követelmény, hogy a zsidók szabadításáról szót ejtsenek és az idegenekkel a szabadító megis-
mertetésének eleget tudjanak tenni a szöveg megírásával, fordításával illetve kibővítésével, úgy valósulha-
tott meg a leghatásosabban, hogy az idegen kultúra mítoszának szerkezetébe illesztették a szabadítás
történetét. az Eszter könyvének szövegrétegei egyrészt a babiloni-perzsa, másrészt az egyiptomi asztrál-
mítoszokba való beágyazottságról tesznek bizonyságot, ennélfogva a történet mélyrétegeinek felfejtésére
ezen mítoszok figyelembevételével lehet csak esélyünk. Egyik esetben sem hagyható figyelmen kívül az a
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4 I.m. 312.
5 Aristeas levele Philokratéshez. Ford. simon l. zoltán. In Apokrif levelek. Budapest, 1999, telosz, 6–7.: „(12.) én pedig úgy

gondolom, ritka kedvező alkalom ez [mármint a görög fordítás] annak véghezvitelére … a király atyja által júdeából el-
hurcoltak fölszabadítását … (15.) [majd Ptolemaioszhoz szólva] … élj hát nemes nagylelkűségeddel, és szabadítsd meg
őket nyomorúságuktól, hiszen ugyanazon Isten tartja fönn királyságodat, akitől ők is törvényeiket kapták…”

6 alexandiai Philón: Mózes élete. Ford. Bollók jános. Budapest, 1994, atlantisz, 94.: „(II.43.) törvényeink ennyire irigylésre
méltóaknak és becseseknek tűnnek minden magánember és uralkodó szemében, bár népünk már régóta sanyarú helyzet-
ben van, és a hanyatlófélben lévő dolgok áltatában homályba szoktak borulni. (44.) Hát még akkor hogy megnőhet a te-
kintélyük, ha sorsunk valamiképpen jobbra fordul. minden nép elhagyja majd saját törvényeit, búcsút int ősi szokásainak,
s áttér ezeknek a törvényeknek a kizárólagos tiszteletére. népünk dicsőségével együtt hajdan törvényei is felragyognak, és
elhomályosítják a másokéit, mint a felkelő nap a csillagokat.” lásd még a septuaginta fordítása szerepének hasonló érté-
kelését, Vanyó lászló: Az egyházatyák Bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története. Budapest, 2002, jel, 31.

7 otto EIssFElDt: Einleitung in das Alte Testament. tübingen, 1964, j.C.B. mohr, 687–693.
8 j. alberto soggIn: Bevezetés az Ószövetségbe. A kezdetektől az alexandriai kánon lezárásáig. Ford. Hoffmann Béla, Víg Ist-

ván. Budapest, 1999, Kálvin, 424–425.
9 aristeas levele 56.



tény, hogy a felhasznált mítoszok a hellénizálódás folyamán sem veszítették el jelentésüket, még akkor sem,
ha több olvasatú történetet is öltöttek magukra. a zsidók ügye, amely az Eszter-novella alakjában az aszt-
rálmítoszban megjelenik, csak így kelthetett feltűnést a perzsák, illetve az egyiptomiak számára. Ez a fajta
inkulturáció a zsidók missziójának kétszeresen is megfelelt: a politikai helyzetre aktualizálhatták a novel-
lát, ugyanakkor a szabadító tettét kozmikus magasságokba, minden kétséget kizáró igazság és törvény
szintjére emelhették.

A babiloni-perzsa asztrálmítosz szövegrétegére hívta fel a figyelmet már jensen és zimmern, amikor
történelmi eseménnyé átformált mítoszként (historicized myths) tekintettek az Eszter könyvére.10 az az
általános felismerés, miszerint a könyv külön mardokaj- és Eszter-történetekből épül fel,11 a babiloni-
akkád marduk- és Istár-mítosz felhasználására és összekapcsolására vezethető vissza. az akkád teremtés-
mítosz, az úgynevezett Enúma elis12 a nap évi ciklikus útját feldolgozva a káoszból egy új világ
megszületéséről beszél. Hőse marduk, a sumérok szemében „utu napisten bikaborja”, az „istenek esze”,
a „bölcsek bölcse”, aki az évkört végigjárva a legsötétebb megpróbáltatástól a ragyogó fényű dicsőségig jut
el.13 mint a napisten fia, bika alakjában limasi-csillagokkal veszi körbe magát, ismertebb nevén a taurus
csillagképhez tartozó Pleiádok hét csillagával, s kezdi meg éves precessziós útját14 úgy, hogy közben kiméri
az égi körpályát, megszabja a hónapok hosszát, amelyekbe megfelelő állatövi jegyeket rendel. Ezzel együtt
a dolgok és történések kozmikus sorsát is kiszabja. a káosz, a teremtés előtti sötét állapot fő jellemzője
éppen az, hogy „név nélkül szunnyadott a sors is, betöltetlen várt a végzet”.15 a sors (simutu) „meghatá-
rozottságot” jelentő mezopotámiai filozófiai kategória, a világmindenség törvényére utal.16 a sorsvetés
pedig az isteni hatalom elengedhetetlen része, a sorstáblák elrablása a teremtőtől nem más, mint uralko-
dásától történő megfosztásának jele.17 Ha a púr eredetét keressük, akkor ezen a ponton találjuk meg az
isteni elrendelésben, a titkos tanács végzésében, mely a szoláris hősnek, marduknak is kijelöli veszélyes
útját. „..akkor mardukot pásztorul fogadták, / a megmentő sorsát kijelölték.”18 Erről az útról letérni nem
lehet büntetlenül. „Ha megszegi országának törvényét – / királyi sorsát, a sors királya összetöri”, – írja a
Királytükör.19 marduk a világ és az ember megmentőjeként küldetett, hogy lemenjen az alvilágba is és
megküzdjön a pusztulás erőivel, a káosz hatalmával, az ősellenség istenével, tiamattal. marduk megaláz-
tatik és eltemettetik akkor. a „hegybe zárva” eltűnik. a kozmikus sírban semmisül meg. Precessziós pá-
lyáján a nap útját járja, az év legsötétebb napjához közelít, amikor a téli napforduló kijelöli a kiszabadulás
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10 jEnsEn: Elamitische Eigennamen: Ein Beitrag zur Erklärung der elamitischen Inschriften. Wiener Zeitschrift für die Kunde
des Morgenlandes, 6 (1892) 47–70, 209–226.; zImmErn: zur Frage nach dem ursprunge des Purimfestes. Zeitschrift für
die alttestamentliche Wissenschaft, 11 (1891) 157–159. Hozza Frederic BusH i.m. 298.

11 rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe. Budapest,
1986, szent István, 625.; Karasszon István i.m. 75. kk

12 magyarul: teremtés. In: Gilgames. Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Ford. rákos sándor. Budapest, 1974,
Európa, 19-45.

13 marduk mítoszának áttekintését lásd mircea ElIaDE: Vallási hiedelmek és eszmék története I. A kőkorszaktól az eleusziszi misz-
tériumokig. Ford. saly noémi. Budapest, 1998, osiris, 68–70.

14 a Föld forgástengelye is folyamatosan mozog: 25 920 év alatt egy köríven halad végig az északi sark fölötti hat sarkköri
csillagképen át, ezért a nap ugyanennyi idő alatt halad át az Állatöv 12 jegyén. Ezt nevezzük kozmikus évnek.

15 Gilgames i.m. 20.
16 zImmErn: Šīmat, sīma, tyche, manat. Islamica, 2 (1926) 547–584. Hozza KomoróCzy géza jegyzete, In: Gilgames 299.
17 lásd Az isteni viharmadár, Zú, elrabolja Enlil sorstábláit c. eposztöredéket. In: Gilgames 64–68.
18 Gilgames 25.
19 Gilgames 175.



útját. marduk felemelkedik a mélységből, s aztán szent házasságra (i(ero\j ga/moj) lép, majd a kozmi-
kus ütközetben legyőzi ellenségét. Végül saját hajlékába tér meg, az Újév ünnepének házába (Bít akítu).
Útjának bejárásával nem kevesebb történt, minthogy marduk, a megmentő egy új aiónt hozott el a vi-
lágra és az övéi számára, ahol „virul a föld, virul az ország, bőségben élhetnek lakói.”20

a sors elvetésének, az univerzális döntésnek lényege abban foglalható össze a mítosz üzenete szerint,
hogy az új világkorszak, az új teremtés eleve elrendelten, mintegy kötelező érvényességgel megtervezett úton-
módon írja felül a régit, a káoszt, a sötétséget és a gonoszt. noha a sorsmeghatározás természeti törvény is
egyben, mégsem természetes, hanem istenfiaknak kell megpróbáltatásokat szenvedni, meghalni, felemel-
kedni, majd megharcolni érte, hogy a szabadító tett egyetemes érvényű legyen. Eszter könyvében világosan
megjelenik a sorsvetésnek ez a teremtő és meghatározó jellege már az elején: „ahasvérós király uralkodása
tizenkettedik évének első hónapjában, a niszán hónapban púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról
napra és hónapról hónapra a tizenkettedik hónapig, az adár hónapig (3,7)”. mardokaj története úgy illesz-
kedik a mítoszba, hogy annak sorsdöntő cselekményeit politikai szinten aktualizálja, a történelem részévé
teszi: „ahasvérós király uralkodása tizenkettedik évének első hónapjában”, ugyanakkor rendkívüli jelentő-
sége miatt a társadalmi helyzetet a mítosz magasságába, az égiek szintjére emeli. Ezért lehetséges ahasvéróst
a mindenkori uralkodóként is értelmezni, akire hatalma teljének, vagyis teljes uralkodási idejének (tizen-
kettedik évének) elejétől (niszán hónaptól) érvényes a kirendelt sors. annak kiemelése, hogy Hámánról dön-
tött a teremtő (}fmfh y"n:pil), a minden pogány népre érvényes sorsvetés hangsúlyozása. Egyetemes
érvényességgel visszavonhatatlanul kijelöltetett a teljes nap-pálya kikerülhetetlen precessziós útja: „napról
napra és hónapról hónapra a tizenkettedik hónapig, az adár hónapig.” Bármit is mesterkedjen Hámán, a te-
remtéskor már minden eldőlt: Hámán bukása éppúgy, mint mardokaj győzelme, vagy a visszatérő Újév ün-
nepét megalapozó új aión megteremtése a szabadító által. Egyébiránt hiába minden akarat, ha az elrendelés
szerint a nap hősének a sötétség alvilági útját kell járnia, nem lesz kimenetel a mélységekből és megpróbál-
tatásokból, viszont ha a nap hőse az égi pálya fényes, felszálló ágára lép, minden gonoszság ellenére győzni
fog a jó, s új teremtés veszi kezdetét. nem lehet az égi rendelés ellen semmit sem tenni, csak megfutni a pá-
lyát végig, végére járni a királyi útnak, s akkor mintegy rendeltetésszerűen megvalósul minden eddig mélybe
fojtott, vagy lehetetlennek tűnő jó szándék. Innen, a púr babiloni értelméből ered a Qóhelet rosszra és jóra
egyaránt vonatkozó időszemlélete: „mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak”
(Préd 3,1). Innen a mindennapi élet igazságtalanságait tudomásul vevő realitás, az önismeret természetbe és
idői rendbe épülő józansága, amelyet sokszor a Qóhelet pesszimizmusának tudnak be tévesen:

„azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a
bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, nem a tudósoknak a jóindulat, mert mind-
ezek az időtől és a körülményektől függnek” (Préd 9, 13). E mondat bevezetőjében még az is szerepel, amit
egyébként a Károli-fordítás közöl, hogy „fordítván magamat” (yiT:ba$), mely kifejezés a körforgásban tör-
ténő megállásra, visszafordulásra utal, különösen, ha a görög fordítást vesszük figyelembe (e)pe/streya),
ahol egy csillagászati terminus technicus segítségével (stre/yij) az égi pályának befutása közbeni for-
dulatként értelmezi a szövegrészt. asztrológiai értelemben a nap útjának regressziójáról van szó, amikor
a történésekben a kedvezőtlen bolygójárást tudomásul kell venni és el kell szenvedni. Ezt teszi a hellén uni-
verzalitás hatása alatt íródott Prédikátor könyve is, ezért „az időtől és a körülményektől” való függésként
magyarázza a kedvezőtlen időszakot, s a babiloni eredetű sorsrendelésként, egy magasabb rendű végzéssel
való találkozásként ((agep) veszi tudomásul azt.
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a teremtett világ által kiszabott rend szemléletéből és komolyan vételéből ered a zsoltárköltészet min-
den más vallás és isten felett álló, a világ és Izrael egyetlen urának dicsőítése, amikor az égre tekint: „mily
felséges a te neved az egész földön, / az égen is megmutattad fenségedet!” (zsolt 8, 2.) Innen az Isten útjá-
nak csodálata a beszédes szoláris égi pálya költői képében:21

„az egek hirdetik Isten dicsőségét,
kezének munkájáról beszél a mennyboltozat.
nappal a nappalnak adja át e szót,
éjjel az éjjelnek adja tudtul.
nincs szó és nincs beszéd,
hangjuk sem hallatszik,
mégis eljut hangjuk az egész földre,
szavuk a világ végéig.
sátrat készített a napnak,
amely mint vőlegény jön ki szobájából,
örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.
Elindul az ég egyik szélétől,
átível a másik széléig,
nincs rejtve melege elől semmi.” (zsolt 19, 2–7.)

mardokaj kitartóan ezt a pályát járja végig az Eszter könyvében. Isten nevének elhallgatása és külön-
leges rejtettsége a történet szerkezetét adó asztrálmítosz jellegéből fakad. a nap ciklikus útján végighaladó
marduk nem maga a nap, nem Šamaš, nem is Enlil, hanem annak képviselője, legfeljebb fia („bika-
borja”), sokszor a jupiter bolygó-csillag megjelenésében. Csak belehelyezkedik a legfőbb isten küldetésébe,
vagy fiúként örököse a kijelölt sorsnak. Így, ha marduk a napisten személyében jár el, maga Šamaš vagy
Enlil a háttérben marad. mardokaj, a zsidó nép szabadítója, szintén küldötte, eleve elrendelt képviselője
az Úristennek, akitől kiválasztottságát, megpróbáltatását és győzelmes kiemelkedését köszönheti. ami-
kor mardokaj figyelmezteti Esztert a rendkívüli alkalomra népéért történő kiállása érdekében, arra hívja
fel a figyelmét, hogy nem lehet néma, mely cinkosság ebben a helyzetben a legfőbb isteni rendelés (púr)
elleni vétek. aztán megjegyzi, hogy a zsidók máshonnan is kaphatnak módot a szabadulásra; végül hoz-
záteszi: „ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra?” (4, 13–14.) Ezek az uta-
lások egyrészt a kiszabott sors történelmi bizonyosságára és a különleges alkalmára, másrészt pedig
mindezek mögött munkálkodó, úgymond „máshonnan” beavatkozó isteni hatalomra mutatnak. az Esz-
ter könyvének nem volt szüksége arra, hogy külön kiemelje Ábrahám, Izsák és jákob Istenének nevét
ebben az apologetikus célzatú történetben, amelyben éppen az ő uruknak univerzális elrendelését voltak
hivatottak bebizonyítani. Egyébként is, a mezopotámiaiak így jobban megértették az utalást, mintha a tóra
formájában szembesültek volna az idegenek hitével.

az Eszter-történet némileg eltér mardokajétól az Istár-mítoszhoz való tapadásának köszönhetően.
a sumér Inanna, az akkád Istár és a későbbi astarte ugyanaz az istennő más-más néven, aki „kultikus és
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mitológikus időszerűséget” élvez,22 vagyis történetének szintén asztrális vonatkozásai vannak. Istár a szerelem
és a háború, az élet és a halál úrnője, ezért ebből a mélységből érthetőbb Eszter könyvének sokszor megma-
gyarázhatatlan kegyetlensége, halálosztó bosszúja, noha mellette mindeközben a királyi nász finom rezdülé-
sei és mozdulatai is megférnek. mardokaj történetének szabadítás-motívuma Eszternél inkább halálosztás és
életadás, gyűlölet és ragaszkodás, ami az asztrálmítosz szerkezetének megfelelően az ellentétek váltogatásában
mutatkozik meg. Inanna-Istár-astarte a naptól függő, annak fényét hol visszaverő, hol elnyelő, s maga is el-
eltűnő, majd újra felragyogó bolygó-csillag természete az Esthajnalcsillag ragyogásának és elsötétedésének, le-
nyugvásának és felkelésének kettősségét képviseli hol a harag, hol a szerelem vonatkozásában.

a történet sumér változatában Inanna férjül veszi Dumuzit, s akkor szerelmében és királyi nászában
teljes fényével kapcsolódik urához.

„ujjongok, úgy lépegetek én,
Istár, az Esti ég Úrasszonya vagyok én,
Istár, a reggeli ég Úrasszonya vagyok én!
Istár vagyok, az ég kapuját kinyitom,
ujjongok, ó, fönségemen,
Istár vagyok, a föld küszöbét a sarkam alá taposom,
ujjongok dicsőségemen!
Esthajnalként az ég peremén felragyogok.”23

De nem maradhat így, vágyódik meghódítani az alvilágot is, ahonnét a halálos pillantású Ereskigalt
kívánja kitaszítani. Inanna megjárja a halálos mélységet, közben elfogy a Vénusz csillag fénye, a horizont
alá bukva eltűnik egy időre. a teremtő Enlil azonban feléleszti újra és felhozza a ragyogó Inannát, aki egyik
rosszakaróján sem áll bosszút, mert megesik a szíve rajtuk, hanem csak hűtlen férjurára mond ki átkot,
minek következtében annak az év felét az alvilágban kell töltenie.

az akkád változat annyiban tér el az előbbitől, hogy Istár a szent nász (i(ero\j ga/moj) megszakadása
miatt férje, tammuz után lemegy az alvilágba, fogságba kerül, eltűnik, következésképpen teljesen meg-
szűnik az emberi és állati szaporodás a földön. Hat hónap után újra visszatér az élet, de nem a régi, hanem
egy új teremtés hozadékaként új világkorszak. Istárra is érvényes az isteni sorsvetés és meghatározottság,
az eleve elrendeltség.

„Betöltöm a sorsot, a jóslásokat,
országok fölött azért vonulok én,
fönségesen azért lépegetek;
betöltöm a sorsot, a jóslásokat.”24

az Esthajnalcsillag pályájának többszörös kötöttségét is jelenti az Istárnak kiszabott sors. a nap von-
zásától és taszításától, valamint fényétől és elfordulásától éppúgy függ, mint a Hold sajátos idejének havi
ciklusától. „Háborúság csillaga” lesz, ha kell, s ha könyörögnek hozzá, akkor gyógyító,25 mégis fény-
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árnyék mozgása mögött a világ leghatalmasabb urának akarata feltételezhető. Istárnak ragyogó aurába
vont alakja nem volt ismeretlen a palesztin vaskor második szakaszában sem, sok henger-pecsétnyomón
megmaradt hol a Vénusz ábrázolásával a hét limasi csillag társaságában, mint a mardukot jelképező Bika
állatövi jegynek házában, hol harci istennőként sugárzó fénykör közepén szintén a Pleiádok hét csillagá-
val. a Kr. e. 6. századi faragványok júdeában, illetve jeruzsálemben az asszír Istárt, mint az Ég Királynő-
jét (miyamf<ah taK:lam) tették ismertté a próféták szemében is.26

Eszter, perzsa nevén sitarah, görögösen a)sth/r az Esthajnalcsillag ragyogását viseli magán immár ta-
gadhatatlanul. ahasvérós király személyét történetileg nehéz beazonosítani. Hérodotos (I.) xerxést, Dareios
fiát említi, akinek Améstris nevű feleségét kegyetlen bosszúállóként örökítette meg.27 josephus Flavius a per-
zsa királyt Kyrosban, xerxés fiában jelöli meg, akit a görögök artaxerxésnek neveznek.28 sokkal közelebb ju-
tunk a történet valóságához, ha ahasvérós személyének vonatkozásában is a történelem helyett az Istár-mítosz
asztrális mozgásában keressük a megfeleléseket.29 nem véletlenül említi oly gyakran a szöveg rigorózus pon-
tossággal a különböző események időpontjait, amelyek nem a történelmi tényekhez adnak támaszokat,
hanem a szoláris úthoz és ennek folyamán a történetek emlékezetét megőrző ünnephez.

ahasvérós első felesége, Vasti, engedetlenül ellenállt a kiszabott égi pályának, az aphélium megmara-
dása mellett döntött és saját útját kívánta járni. Ez a sors elleni lázadás óhatatlanul a vesztét okozta, s a
bolygó-csillag kivettetett a király szoláris pályájának köréből. ahasvérós új feleséget választott magának Esz-
ter személyében, aki mindenben hűséges társának bizonyult. az, hogy királyné lehetett, a mezopotámiai
zsidók sorsának megmentésről rendelkező égi döntés, a púr következményeként fogható fel. Vasti enge-
detlensége a király szoláris útjának a kezdetét jelentette a legsötétebb mélysége felé, amelynek legalján,
tébét hónap telén végül Eszter új királynéként az oldalára került. az immár közös pálya megfutása köz-
ben uralkodásuk ragyogó korszakában lelepleztek egy király elleni merényletet, s megtorolták azt. Eszter
kétszer is meghódol ahasvérós előtt és megérinti ura királyi jogarának végét (5, 2; 8, 4), szép képpel ki-
fejezve azt, hogy Istár-Vénusz bolygó-csillag kétszer jut napközelbe, s a perihélium mindig gyümölcsöző
összefogást eredményez. a precessziós szoláris pályának leszálló ágában azonban eljött újra niszán hónap,
amelynek tizenharmadik napján Hámán koholt vádjai alapján a király megíratta a zsidók kipusztításáról
szóló rendeletét, és ennek döbbenetes ellentétes párhuzama, hogy ugyanebben az időben az égiek sorsot
vetettek Hámánról. Ez azt jelentette, hogy hiába ment ki a rendelet birodalom szerte, Hámán ármány-
kodása lelepleződött, s a napforduló után, a sziván hónap huszonharmadikán, a királyi ragyogás teljében
rendeletet adott ki ahasvérós a zsidók védelmében, valamint szabad kezet biztosított nekik a bosszúra.
adár hónap tizenharmadikán – ahogy a szöveg írja – fordulat következett be ()Uh |OpAhan:w: 9, 1): a király
kedvező rendelete törvényerőre lépett az egész birodalomban, a zsidók nemhogy megmenekültek a po-
gány lakosság üldözéseitől, de kedvükre megtorolhatták szenvedéseiket volt nyomorgatóikon. Köszön-
hették mindezt Eszternek, úrnőjüknek és testvérüknek egy személyben. E nap, tehát az adár hónap
tizenharmadika, a zsidó örömnek, ugyanakkor a zsidó bosszúnak is a napja. E kettősség gyökere Istár
életadó ragyogására és halálosztó sötét erejére vezethető vissza, hiszen Eszter azon túl, hogy a király külön
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engedélyével felakasztatja Hámán tíz fiát, másnap is folytatódott a mészárlás, úgyhogy szuszában csak
adár tizenötödikén tértek nyugovóra és tették a napot az öröm ünnepévé (9, 17–18). E kettősség ha-
gyott nyomot a zsoltárok keménységében is:

„szájuk Istent magasztalja,
Kezükben kétélű kard van.
Bosszút állnak a népeken,
megfenyítik a nemzeteket” (zsolt 149, 6–7).

a fordulat, az, hogy a történések folyamán versa vice egyszer csak ellenkezőjére változik a dolgok me-
nete, az egész sorsrendelés szempontjából különös jelentőséggel bír. az ekliptikán látszólagosan haladó nap
pályája természetszerűen változtat irányt a téli és a nyári napfordulatkor, amikor a szoláris mítosz mély-
pontjában vagy éppen kiteljesedésének magasságában játszódik. azonban az Eszter könyvében nyomaté-
kosan kihangsúlyozott egyetlen sorsdöntő fordulat több a téli és nyári solstitiumnál. asztrológiai értelemben
bizonyos pályakereszteződésről van szó. Ebben az esetben Istár-Vénusz bolygó-csillagának pályája felszálló
ágban keresztezi az ekliptikát, s így a fordulat azt a csillagászati felszálló csomópontot jeleni, amitől fogva
Eszter sorsa jobba fordul. Keresztezi a királyi nap útját, keresztül húzza a megtévesztett ahasvérós hatá-
rozatát, sőt azzal ellenkező rendelet lép törvényerőre és ennek következtében Eszter felragyogásának mé-
lyén Istár halálosztó bosszúja nyilvánulhat meg. látszólag ez lenne a kozmológiai magyarázat. De csak
látszólag ez a magyarázat. a babiloni asztrális mítosz csak eszköz a zsidók számára, hogy a mindenható
Isten dicsőségéről és hatalmának egyetemes érvényéről beszélhessenek az adott kultúrán belül, ahogy arra
a már fentebb idézett aristeas-levél, valamint alexandriai Philón utal. Ilyen értelemben a fordulat való-
ban kereszteződés: ütközése a különböző erőknek, a jónak és a rossznak, a fénynek és a sötétségnek, amely
ütközés folyamán a csalódás és fájdalom és kilátástalanság és halál és sír és világvége, a végleges és meg-
változtathatatlan közepette, már a reménységen is túl egyszer csak váratlanul, felfoghatatlanul és értel-
mezhetetlenül ellentétes fordulatot vesz a történet. az igazság érvényre jut. az elveszettnek látszó jó és
alázatos győzedelmeskedik és megdicsőül, a gyenge erőssé, a kicsi naggyá lesz. Eszter könyvében is ilyen
fordulat következett be, amikor a „zsidókra is felvirradt az öröm és a megbecsülés napja” (8,16), amikor
„gyászuk ünnepre fordult” (9, 22). Ez az a fordulat, amikor Hámán ugyan „púrt, azaz sorsot vetett, hogy
rettegésbe ejtse és kiirtsa őket. De Eszter bement a királyhoz, aki levélben parancsolta meg, hogy szálljon
vissza Hámán fejére az a gonosz terv, amelyet a zsidók ellen kigondolt” (9, 24–25). a fordulat mélyén
tehát, túl az asztrológia alapján álló mítoszszövésen, a történések legmélyén, a mindenható Isten döntése
húzódik meg és tör felszínre egy rendelt időben, még akkor is, ha – a babiloni látásmód szerint – a dol-
gok univerzálisan kiszabott természetes rendje már megvalósulásának stádiumában van. a bibliai érte-
lemben vett fordulat a már eleve elrendelt sors mennyei és földi történéseinek közepében, váratlanul és
természetellenesen manifesztálódó isteni döntés, amely képes visszájára fordítani nem csak a történéseket,
hanem a már meghozott döntési akaratot is. akárcsak a józsef-történetben, ahol a novella hőse jelenti ki:
„ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt” (1móz 50, 20). a bibliai fordulat már nem
természetes, nem a világrend kiszabott természetes rendjétől függ, hanem egyedül az élő Isten döntésén
és beavatkozásán a történelembe éppúgy, mint a történelmen túlra. ugyanis végső soron nem a csillagok
és nem is a csillagistenek döntenek, hanem a ragyogó égbolt szövevényes mozgása mögött rejtőzködő te-
remtő, a nevét is elrejtő Úr, Ábrahám, Izsák és jákob Istene. onnan is megmutatkozik Izrael Istenének
különleges cselekvése, hogy az Istár jellegű halálosztás és bosszú büntetései közepette sohasem rablógyil-
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kosság valósul meg, hanem az egyetlen szuverén Úr megengedő hatalmának érvényre juttatása: „de a zsák-
mányhoz nem nyúltak” (9, 10. 15).

a babiloni Újév szertartása, az akítu a tavaszi napéjegyenlőségkor, azt a szerepet töltötte be, hogy a
teremtés eposzának felolvasása közben marduk és tiámat csatáját megelevenítsék, abban a királyi udvarral
együtt részt vegyenek, s így a játék pillanatában újra megtörténjen az átmenet a káoszból a kozmoszba, a
megpróbáltatásból a győzelembe. a mindennapi szenvedés úgy nyer értelmet, ha életüket a megfelelő
csillagjárásba helyezik el az égi pályán, valamint újra és újra átélik a szabadulás és az életre jutás győzel-
mét a szenvedéseken keresztül itt a földön az ünnepekben.30 Ezzel szemben a bibliai fordulat a babiloni
és minden más archaikus kultúra kozmikus körforgásának egyfajta megszakítása, a virágzás és a fény győ-
zelme után következő pusztulás és sötétség örökös visszatéréséből történő kiszakítás. a bibliai fordulat
azzal, hogy megszakítja az örök körforgást, a természet helyett immár a történelem konkrét eseményei-
ben mutatja föl az isteni beavatkozást. a ragyogó égi pályáról oda, a perzsa társadalomba és különösen a
szuszában szenvedők életébe lép be a mindenható Úr, s szabadítja meg népét visszavonhatatlanul. mir-
cea Eliade jól látja a szoláris égi mozgásokon átnyúló Istennek történelemben megvalósuló beavatkozását
a zsidóság hitén keresztül, amikor ezt írja: „a zsidók Istene tovább már nem az archetipikus cselekedete-
ket teremtő, keleti istenség, hanem egy történelembe folyton-folyvást beavatkozó személyiség, aki az ese-
ményekben (az ellenség betöréseiben, ostromaiban és a csatákban) nyilvánítja ki akaratát. a történelmi
«tény» így olyan helyzetté alakult át, amely által az ember viszonyul az Istenhez, s ezzel olyan felértéke-
lést kapott, amilyet eladdig más szemlélettől sohasem. Így valóban elmondható, hogy a zsidók ismerték
föl először a történelem értelmét Isten epifániájaként, s e felfogást azután a kereszténység is átvette, és ki
is egészítette.”31

tehát a bibliai fordulat egészen más szemlélete mutatkozik meg a babiloni eredetű púr, a sorsrendelés
asztrális ünnepének zsidó púrim ünneppé történő átalakításában. marduk ünnepe helyett Mardokaj ün-
nepnapjává lett adár hónap 14. napja, a mardokaj és Eszter közreműködésével, de Ábrahám, Izsák és jákob
Istene által elrendelt és véghezvitt küzdelem és szabadítás emléknapja.32 a bibliai fordulat el nem hanya-
golható jellegzetessége még az is, hogy a történet eseményeiben végbemenő isteni döntésnek és beavatko-
zásnak közreműködő részese az ég alatt egy-egy teremtmény, ráadásul egy asszony, legyen az akár Eszter, vagy
akár judith, vagy akár a hűséges ruth. míg a mezopotámiai király és a nép a csillagistenek útját és küzdelmét
játszotta végig az ünnepi szertartáson, addig a zsidó nép egy saját köréből választott, végső soron Istentől
rendelt személy képviseletében magának az univerzális történéseknek lett alakító részese. Ilyen értelemben
az Isten népének hiposztázisa Eszter, ahogy ő maga is vallomást tesz erről egy helyen: ”…ha jónak látja a
király, azt kérem, hogy életemet, azt kívánom, hogy népemet adják nekem! mert eladtak engem és népe-
met, hogy elpusztítsanak, legyilkoljanak és megsemmisítsenek bennünket” (7, 3-4).

arról, hogy a szabadítás történetét és eredetét a csillagos égről kelljen leolvasnunk, maga mardokaj,
az exégétész ad egyértelmű utasításokat az Eszter könyvének görög kiegészítéseiben a septuagintán belül,
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30 mircea ElIaDE: Az örök visszatérés mítosza, avagy a mindenség és a történelem. Budapest, 1998, Európa, 86–91.
31 I.m. 151–154.
32 mardokaj napja elnevezést lásd: 2Makk 15, 36–37. Karasszon István i.m. 74.; a púrim ünnep kétnapos volta (adár

14–15) valószínűleg abból a naptáregyeztetésből eredhet, amelyben több hagyományozott eseményt hoztak fedésbe. adár
13-án Nikanór ünnepe júdás makkabeus nikanór feletti győzelmének emléknapja, mely napon kezdődött az Eszter könyve
szerint ahasvérós felszabadító rendeletének végrehajtása és a zsidók pogányokon végbevitt leszámolása. adár 14-én már
az örömnek és győzelemnek ünnepnapja, amely nap kivételesen szuszában még Hámán tíz fiának megsemmisítésével telt,
s csak adár 15-én ünnepelhették győzelmüket. a két napot szuszára, illetve a perzsa hagyományra való tekintettel veszik
figyelembe azóta is. (Eszter 9, 17–18.)



vagy másként fogalmazva, az egyiptomi asztrálmítosz megjelenítésében. az Eszter könyve masszóréta szö-
vegén kívül ugyanis a görög nyelvű Hetvenes-fordításnak köszönhetően még kisebb-nagyobb betoldá-
sokkal rendelkezik.33 Ezekben a deuterokanonikus részekben nemcsak a fordítás körülményeiről esik szó,
hanem a történet magyarázatáról is, amely nem más, mint mardokaj álmának beteljesedése. Ennek az álom-
nak mentén a csillagos égbolt ragyogásában és mozgásában megelevenedő képsorozat (ei)ko/noj grafh/n)
értelmezője egyértelművé teszi azt, hogy ő, mardokaj az Eszter könyvének exégétésze. személyében olyan ma-
gyarázóról van szó, aki a megszemélyesített bolygó-csillagok látványosságában (Je/ama ka/lliston) ré-
szesíti hallgatóit a Púrím ünnepén (szent liget) előadott szent cselekményről. Ő az alaptörténet kanonikus
keretén kívül, mintegy a margóról tesz magyarázó megjegyzéseket, amelyekkel az egyszerű novella mélységi
tartalma bomlik ki és a hozzáadott görög prológus, illetve a kolofon ismeretében már egyetemes érvényű böl-
csesség magasságába emeli a leírtakat. természetesen hivatkozhatunk arra, hogy kérem szépen, a septua-
ginta csupán fordítás, nem beszélve az utólagos betoldások idegenszerűségéről. Csakhogy a görög redakció
magyarázata mégiscsak az Eszter könyvének egyfajta autentikus, vagyis a zsidó hagyományba illeszkedő ér-
telmezése, ugyanakkor a septuaginta esetében sem pusztán a masszóréta szöveg fordításáról van szó, hanem
egy régebbi héber megfogalmazás, egy úgynevezett proto-Alfa-szöveg változatáról, amely az említett görög
fordításban őrződött meg.34 tartalmi szempontból is elkülöníthető egy Biblián belüli és egy Biblián kívüli
narratíva. Egyrészt az idegen hatalom szekularizált környezetében valósul meg a történet kiteljesedése, a sza-
badítás és győzelem, valamint a felszabadult zsidó nép képviselője az idegen államhatalom második ember-
évé lesz, akárcsak a józsef-történet esetében, a kanonikus írásokkal összhangban. másrészt kimutatható a
Biblián kívüli történetekből és hagyományból való merítés is, ami Frederic Bush meglátása szerint a narra-
tív fejlődésben tapasztalható következetlenséget és a szereplők ikonikus kettősségét (Eszter és mardokaj),
különösen pedig ellentétes kettősségét (mardokaj és Haman, Vasti és Eszter) illeti.35

a masszóréta szövegén túl a septuaginta kiegészítéseiben témánkat érintően a következő figyelemre
méltó részek kerültek lejegyzésre:36

„Ahasvérós nagykirály uralkodásának 2. évében, Niszan hónap első napján álmot látott Mardokaj…
Ez volt az álma: kiáltozás és lárma, mennydörgés és földrengés, nagy felfordulás az egész földön. Egyszer csak
előkerült két hatalmas sárkány, s mind a kettő készen állt a támadásra. Rettenetesen üvöltöttek. Ordításuk
arra indította a népeket, hogy harcoljanak az igaz nép ellen. A sötétség és a homály napja volt! Szorongás és
aggódás, félelem és nagy rettegés volt a földön. Az igazak egész népe rettegett a rá váró veszedelemtől, várta
a pusztulást és hívta az Istent. Könyörgésükre egy kis forrás bővizű, nagy folyóvá dagadt. Fényesség támadt,
felvirradt a nap, s a megalázottak fölemelkedtek és eltiporták a hatalmasokat. Mardokaj az álom után föl-
ébredt s azon gondolkodott, hogy mi lehet Isten szándéka. Minden figyelmét arra fordította – késő éjszakáig
–, hogy behatoljon értelmébe…” (1, 1a. 1d-1l)

Mardokaj így szólt: «Mindent Isten vitt végbe. Emlékezz az álomra, amelyet ezekkel az eseményekkel kapcso-
latban láttam – semmi sem maradt beteljesületlenül: sem a kis forrás, amely folyóvá dagadt, sem a fény, amely fel-
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33 a nagyobb összefüggő kiegészítés a Septuaginta alfred rahlfs-féle kiadásában prológusként (1, 1a-1s) és kolofonként (10,
3a- 3l) került közlésre.

34 Frederic BusH i.m. 281–283.; Vanyó lászló i.m. 42–44.
35 Frederic BusH i.m. 280.
36 a magyar fordítást a következő kiadás alapján idézem: Biblia. Ószövetségi és újszövetségi Szentírás. Budapest, 1982, szent

István társulat, 514. 523–524. a fordításban használt mardokeus és Ámán neveket mardokajnak és Hámánnak írtam át,
hogy a szöveg előzményeihez megfelelően illeszkedjenek.



ragyogott, sem a nap, sem pedig a víz bősége. Eszter ez a folyó, akit a király feleségül vett és királynévá tett. A két sár-
kány én vagyok meg Hámán. A nemzetek azok, akik összegyűltek, hogy kiirtsák a zsidók nevét. Népem, az Izrael
Istenhez kiáltott és megszabadult. Mert az Úr óvott meg minket ezektől a bajoktól. Az Úr vitte végbe ezeket a jele-
ket és csodákat, amilyeneket a pogányok között nem művelt soha. Valójában ő rendelt két sorsot, egyet Isten népe ja-
vára, egyet a pogány népek számára. S ezek a sorsok beteljesedtek minden népen az ő terve szerint a meghatározott
órában, időben és napon. Isten akkor megemlékezett népéről, s igazságot szolgáltatott örökségének»” (10, 3a-3l).

a mardokaj nevét viselő exégétésznek meg kellett küzdenie az álom értelmezéséért, különösen azért, mert
minden beteljesedett belőle (10, 3b). józseftől eltérően, mardokaj az álmot a megvalósulás után magyarázza
meg, kötelezettsége és felelőssége a tanulságok levonására a pogány környezetnek éppúgy szól (idegen látoga-
tók, ce/noi), mint népének.tudta, hogy az egyiptomi asztrálmítosz megfeleltetése még csak a magyarázat egyik
fele, s csupán missziós módszert szolgál. ami lényeges, az a történet mögött meghúzódó isteni szándék: mit akart
Isten cselekedni (1, 1l: ti/ o( Jeo\j bebou/letai poi/hsai;)? a Ptolemaiosz-kori Egyiptom kontextusában is
álmokon keresztül kerültek kapcsolatba az istenek az emberekkel. a mindenkori bibliai magyarázó munkáját
ugyanez a kérdés ösztönzi: mit akart vagy akar Isten cselekedni, üzenni éppen akkor és éppen ott, ahol a tör-
ténet átélésére sor kerül. a kutakodás célja tehát, hogy „behatoljon az álom értelmébe”, hogy az Isten akaratát
szívébe fogadja (eiÅxen au)to\ e)n t$= kardi/#). az, ami a szoláris égi mozgások, a különböző előjelű idősza-
kok és eleve elrendelések mögött rejtve van, az ember szívében foglalja el trónját a magyarázó érdeklődése kö-
vetkeztében. az isteni akarat immár nem ephemeridák és dekáni táblázatok alapján olvasható, hanem az értelem
szívben székelő belátásának fényében. Csak „emlékezz az álomra” (10, 3b)! – ismétli figyelmeztetőn mardokaj.

a történet felelevenítésében mardokaj a i(stori/a e)rwtikh/, az ősdráma univerzális folyamatát fedezte
fel az asztrális körforgás szerkezetében, ahogy végigfut a szemei előtt. a krízis alaphelyzete az ég és föld
megrendülésében, felfordulásban és rettenetes kiáltozásban mutatkozik be. mindebből csak a vég követ-
kezik, az alászállás legmélyebb bugyráig, ahol a funereus thalamus napjai legfeljebb sötétség és homály vál-
takozását nyújtják, a lelkekben pedig szorongás és aggódás, félelem és rettegés bujkál. Ebben a kilátástalan
helyzetben az igazak népe felismerte a természeti körforgás sodortatásából az egyetlen kiutat: könyörgésé-
ben hívta az Istent. a fordulat bekövetkezett, a feltámadás és a szabadulás folyamata (u(po\ th=j Jeou=
peripoihme/nhj) elkezdődött: „a kis forrás bővizű, nagy folyóvá dagadt, fényesség támadt, felvirradt a
nap, s a megalázottak fölemelkedtek és” – a legvégén megfelelő dénouement-ként – eltiporták a hatalma-
sokat” (1, 1i-1k). nem lehet nem észrevenni a szavak mögött az egyiptomi nap-út mélységes fenyegetett-
ségét, ré halálát nyugat után (atum), és győzelmes feltámadását, s ragyogását Keleten (Heper). De ez csak
a napi ciklus. a teljes évi forgás kirendelése is megmutatkozik az álom eseményeiben, s erről mardokaj a
természet törvényének, valamint a Sóthis-mítosznak figyelembe vétele nyomán magyarázatot is ad.

mardokáj értelmezésében a megfeleltetések világossá teszik, hogy a természeti és asztrális ikonok Eszter, mar-
dokaj, Hámán és a zsidó nép alakjait képviselik. a főszereplő azonban mindenképpen Eszter, aki az álomban
kettős, egyrészt asztrális (sirius-csillag), másrészt szimbolikus (nílus folyó) értelemében személyesíti meg a zsidó
népet. a palesztin területen talált pecsétnyomók tanúsága is azt az összefüggést körvonalazza, hogy „az ég Ki-
rálynője” méltóságjelzőt viselő Istár megegyezik az egyiptomi „ég Úrnőjével (nb.t p.t), s így Istár-astarte-
Hathor-Isis-aphrodité vonalba állítva ugyanarról istennőről van szó.37 Plutarchos jegyzi meg, hogy az
egyiptomiak számára a csillagok közül a sirius Isisé, mert a víz áradását hozza.38 Kákosy lászló is Isis és a sirius

49

BÉKÉSI SÁNDOR: Kozmikus elrendeltség sorsfordító folyamában

37 ottmar KEEl, Christoph uEHlIngEr i.m. 338.
38 Plutarkhosz: Iszisz és Oszirisz. [38.] Ford. W. salgó Ágnes. Budapest, 1986, Európa, 40.



egyipomi istennője, sóthis azonosságát véli felfedezni az asztrális mítosz dokumentumainak elemzése közben.39

Egy Kr. e. 4. századi papiruszon amikor Isis férjét, osiriszt megszólítja, olyan védelmezőjének mondja, aki el-
lenségeit elragadja. Isis önmagát pedig kenemet-nek nevezi,40 ami azon kívül, hogy sötétséget jelent, vonatko-
zik azon emberek csoportjára is, akik a sötétség rabságában élnek.41 az Isis-sóthis-Eszter megfeleltetés értelmében
Eszter csillagként a halálos mélypont időszakában a szenvedő zsidó nép perszonifikációjának olvasható. a for-
dulat és a feltámadás akkor következik be, amikor a sóthis-csillag július 19-én együtt kel királyi urával, a nap-
pal, amely időpontban a nílus áradása megkezdődik. Ez a héliakus felkelés Eszter számára az ahasvérós királlyal
történő egyezség a zsidók felszabadítására, amitől kezdve a kis forrásból bővizű, nagy folyam lesz megterméke-
nyítve a földet, mely fordulattól kezdve a kis, elnyomott zsidó lakosságból nagy és befolyásos nép válik. Eszter
nem egymaga cselekedte ezt. Igazában a Ptolemaioszok korában tűnik fel egy Peher-her nevű kígyó a mítosz-
ban sóthis segítőjeként, akinek szerepe kozmikus méretűvé bővül, felkerül az égre, s onnan hozza el az áradást.42

mardokaj is hatalmas kígyóként, sárkányként fejti fel magát a görög változatban (1, 1e), a jótékony közremű-
ködő Peher-her szerepének megfelelően, míg Hámán az ő ősi ellenségével, apóphisz kígyóval azonosítható.
Peher egyiptomiul azt jeleni: megfordít, körbe keingve megfordul a mélyből asztrális értelemben is, de nem lé-
nyegtelen lelki vonatkozása sem, miszerint megindul a szíve valami iránt (phr ib n).43 mindenesetre a peher a
lényegi fordulat kifejezése, Peher-her pedig a kozmikus megújulás hatalmát képviseli.további kutatások tárhatják
fel azt, hogy vajon van-e valamilyen kapcsolat a babiloni eredetű púr és az egyiptomi peher között, amennyi-
ben a történések kozmikus fordulatát a sorsrendelés törvényének fogjuk fel mindkét szó esetében.

Istár-astarté-Isis-sóthis csillagistenség győzelmének kozmikus és univerzális beteljesedését jellemzi
egy felkiáltása: „én legyőzöm a végzetet, énreám hallgat a végzet!”44 a sors elrendelése immár a kezében
van. az Újbirodalomtól kezdve Istár egyiptomi olvasatban azt jelenti, hogy „nagy az Ő uralma”, tekin-
télyes személyében olyan harcos entitásról van szó, akit háborús szerepéért tiszteltek nagyon.45 Isis-
sóthisnak is megvan Istárra jellemző bosszúálló kegyetlensége. a xxII–xxIII. dinasztia korából szár-
mazó papiruszon sóthis az öldöklés irányítójaként szerepel.46 a Denderai templomból ismeretes az a fel-
irat, amely ugyanezt a hatalmát domborítja ki: „Hatalmas, nagy-nagy istenek, védőcsillagok, akik követik
sóthist az égen, az élő csillagok, akik az ég keleti oldalán élnek, akik oltalmat gyakorolnak Dendera is-
tenségei felett. Őfelségének (Hathornak vagy sóthisznak) a küldöttei ők, akik lemészárolják azokat, akik
ellenségesek vele szemben, de megvédik Denderát.”47 sóthis csillagistenség másik oldala ugyanakkor az új
aión, az új és temékeny korszaknak megteremtése, ahogy Porphyrius írja valahol: az egyiptomiak számára
sóthis felkelése a kozmosz születését jelenti.48 Így él tovább sóthis a Hajnalcsillag szimbolikus jelentősé-
gében Platón Timaiosában49 éppúgy, mint a jelenések könyvében (2, 26–28)50, vagy Péter apostol máso-
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39 KÁKosy lászló: Egyiptomi és antik csillaghit. Budapest, 1978, akadémiai, 46-175. /apollo Könyvtár, 9./
40 I.m. 46.
41 raymond o. FaulKnEr: A Concise Dictionary of Middle Egyiptian. oxford, 1988, griffith Institute, 286.
42 KÁKosy lászló i.m. 135-136.
43 raymond o. FaulKnEr i.m. 93.
44 KÁKosy lászló i.m. 145.
45 r. EnmarCH, j.l. FostEr: ancient Egyptian literature. an antology. The Journal of Egyptian Archeology, 88 (2002) 253.
46 KÁKosy lászló i.m. 49.
47 I.m. 129.
48 I.m. 175.
49 I.m. 162.
50 „aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel,

törje őket össze, mint a cserépedényeket; ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot.”



dik levelében (2Pét 1, 19).51 james Frazer említi a sóthis csillagról szóló hagyományt a Stella Maris (ten-
ger Csillaga) név viselésének vonatkozásában, amely annak az élménynek hatására fogalmazódott meg,
amikor a ragyogó csillag júliusi reggeleken kiemelkedik a Földközi-tenger keleti részének üveges hullá-
maiból.52 a sirius-sóthis héliakus kelése azt is jelenti, hogy a nap fénykörébe kerül, s az Esthajnalcsillaggal
gyakori azonosságban lévén a nap ragyogásába költözik. Egyébként is a jelenések könyvében megjelenő
napba öltözött asszony képe (12, 1–16) és története a sóthis-mítosz újrafogalmazása immár keresztyén
gondolkodás szerint. Ennek a hagyománynak továbbélése két irányba ágazódik el. Egyik irány a római ka-
tolikus szűz mária-értelmezés, a Regina Coeli, a Stella Maris Krisztus oldalán felragyogó képe, aki mint a
Hold a naptól, urától kapja kitüntetett fényét. a másik irány a protestáns magyarázat, amely a napba öl-
tözött asszonyt Isten népének, az egyháznak hypostasisaként fogja föl, amint sóthis csillagként a földdel
történő érintkezése pontján a kis forrásból bővizű, nagy folyó buzgását idézi elő.

az Eszter könyvében a septuaginta által megőrzött szöveg summázata az, hogy „mindent Isten vitt
végbe” (10, 3a). az igen komoly figyelemre igényt tartó asztrális sorsrendelés hatalma mögött Ábrahám,
Izsák és jákob Istene áll. „Az Úr vitte végbe ezeket a jeleket és csodákat, amilyeneket a pogányok között
nem művelt soha. Valójában ő rendelt két sorsot: egyet Isten népe javára, egyet a pogány népek számára”
(10, 3f-3g). a púr bibliai értelme azt jelenti, hogy a természet égi körforgása igen komolyan veendő jó és
rossz sorsrendelése mögött Isten akarata húzódik meg. aki erre nem figyel, soha nem lesz szinkronban a
világgal, sem annak teremtőjével, sem pedig önmagával. Viszont hogy a soros és kirendelt sötétségben,
pusztulásban, a funereus thalamus mélyén mégis fordulat következzék be, Isten népének imádkoznia, ki-
áltania kell hozzá. a természet kivételt nem ismerő örökös körforgásából csak az Istenhez irányult kö-
nyörgés nyit menekülési kaput (10, 3f ). s az Úr szíve megindul az övéin, az imádság hallatán megkönyörül
az Isten, mert szereti az övéit igaz szerelemmel. Ezért nevezhető i(stori/a e)rwtikh/-nak, szerelmes tör-
ténetnek az a képsorozat, amelyet mardokaj leolvasott a ragyogó csillagos égről. E szerelmes történetnek
lényege az, hogy Isten beavatkozik a történetbe, ellenkezőjére fordítja a már beindult folyamatokat is
akár, s új világkorszakot teremt övéi számára. az Isten szívének megindulása által kiváltott döntés követ-
keztében két szálon fut tovább a történet: egy természeti és egy történeti valláskörben. másképpen fogal-
mazva egy érintetlenül hagyott asztrális befolyású sorsban a pogány népek számára, és egy népe javára eleve
elrendelt úton, amely a fordulat után ugyan kereszteződik az előbbivel, de már sohasem azonosulhat vele.
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51 „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító fényforrásra
figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.”

52 james g. FrazEr: Az Aranyág. Ford. Bodrogi tibor, Bónis györgy. Budapest, 1993, századvég, 251–252.



zusammenfassung
Das Buch Esther scheint dem Leser zuerst eine einfache Lektüre zu sein, nur später werfen sich Fragen in uns
auf. Warum besitzt Esther keine Persönlichkeit? Warum kommt der Name Gottes nicht in dem ganzen Text vor?
Warum steht die den Juden zulässige Grausamkeit am Ende der Geschichte?

Die Antwort lässt sich kurz zusammenfassen: das Buch Esther ist eine historische Moralität, die das Befreien
des Volkes Israel von der fremden Herrschaft auf der Basis des babylonisch-persischen (Massoretischer Text) und
des ägyptischen (LXX) Astralmythos erzählt. Mit dieser Gestalt erfüllt das Buch zwei Anforderungen: einerseits
können die Juden Mittel und Wege finden, um ihre Befreiung von der intriganten Gewalt aus zu bezeugen;
anderseits wird es möglich, fremden Kulturen den befreienden Gott apologetisch bekannt zu machen. Die Wende
der Geschichte ist der kosmische Sieg der Personifikation der Istar-astarte-Isis-sothis-Esther, die das Volk Israels
repräsentiert. Gott greift in die von den Sterngöttern angeordneten Ereignisse ein und mit diesem Akt zerlegt Er
die Geschichte in zwei Fäden: in einen kosmologischen und in einen historischen Religionskreis.
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