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Eszter Könyve
vörös márványból való padozaton. ¶ 7. Ittak 
pedig arany poharakból és különb-különb-
féle poharakból, és királyi bor bőven vala, ki-
rályi módon. ¶ 8. És az ivás, rendelet folytán, 
kényszer nélkül történt; mert így hagyta meg 
a király háza minden gondviselőjének, hogy 
kinek-kinek akarata szerint cselekedjenek. ¶ 
9. Vásti királyné is lakomát szerze a nőknek, 
a királyi házban, mely Ahasvérus királyé 
vala. ¶ 10. Hetedik napon, mikor megvídá-
mult a király szíve a bortól, mondá Méhu-
mánnak, Biztának, Hárbonának, Bigtának 
és Abagtának, Zetárnak és Karkásnak, a hét 
udvarmesternek, a kik szolgálának Ahasvé-
rus király előtt, ¶ 11. Hogy hozzák el Vástit, a 
királynét a király elé, királyi koronával, hogy 
megmutassa a népeknek és fejedelmeknek az 
ő szépségét; mert szép arczú vala. ¶ 12. De 
Vásti királyné nem akara menni a király sza-
vára, mely vala az udvarmesterek által. Erre 
igen megharagudott a király, és az ő harag-
ja felgerjede benne. ¶ 13. És monda a király 

¶ 1. Ahasvérus idejében történt (ez az Ahas-
vérus az, a ki uralkodott Indiától fogva Szere-
csenországig százhuszonhét tartományon), ¶ 
2. Azokban a napokban, a mikor Ahasvérus 
király üle királyi székében, a mely Susán vá-
rában volt, ¶ 3. Uralkodása harmadik évé-
ben lakomát szerze minden fejedelmének és 
szolgáinak: Persia és Média hatalmasai, fő-
emberei és a tartományok fejedelmei előtte 
valának. ¶ 4. Midőn mutogatá országa dicső-
ségének gazdagságát és az ő méltóságának 
fényes díszét sok napon át, száznyolczvan 
napig. ¶ 5. És mikor elmultak ezek a napok, 
tőn a király az egész népnek, mely Susán vá-
rában találtaték, kicsinytől nagyig, hét napig 
tartó lakomát, a király palotája kertjének ud-
varán. ¶ 6. Fehér gyapjú és kék bíbor szőnye-
gek valának megerősítve a fehér gyapjúból és 
bíborból való köteleken, ezüst karikákon és 
fehér márványból való oszlopokon. Aranyból 
és ezüstből való kerevetek voltak az alabást-
romból, fehér márványból, gyöngykőből és 

Eszter Könyve
zaton. ¶ 7. Ittak pedig arany poharakból és 
különb-különbféle poharakból, és királyi bor 
bőven vala, királyi módon. ¶ 8. És az ivás, 
rendelet folytán, kényszer nélkül történt; mert 
így hagyta meg a király háza minden gond-
viselőjének, hogy kinek-kinek akarata szerint 
cselekedjenek. ¶ 9. Vásti királyné is lakomát 
szerze a nőknek, a királyi házban, mely Ahasvé-
rus királyé vala. ¶ 10. Hetedik napon, mikor 
megvídámult a király szíve a bortól, mondá 
Méhumánnak, Biztának, Hárbonának, Big-
tának és Abagtának, Zetárnak és Karkásnak, 
a hét udvarmesternek, a kik szolgálának Ahas-
vérus király előtt, ¶ 11. Hogy hozzák el Vástit, 
a királynét a király elé, királyi koronával, 
hogy megmutassa a népeknek és fejedelmeknek 
az ő szépségét; mert szép arczú vala. ¶ 12. De 
Vásti királyné nem akara menni a király sza-
vára, mely vala az udvarmesterek által. Erre 
igen megharagudott a király, és az ő harag-
ja felgerjede benne. ¶ 13. És monda a király 
az időket mérő bölcseknek, (mert a királynak 

¶ 1. Ahasvérus idejében történt (ez az Ahasvérus 
az, a ki uralkodott Indiától fogva Szerecsenor-
szágig százhuszonhét tartományon), ¶ 2. Azok-
ban a napokban, a mikor Ahasvérus király üle 
királyi székében, a mely Susán várában volt, ¶ 
3. Uralkodása harmadik évében lakomát szer-
ze minden fejedelmének és szolgáinak: Persia 
és Média hatalmasai, főemberei és a tartomá-
nyok fejedelmei előtte valának. ¶ 4. Midőn 
mutogatá országa dicsőségének gazdagságát 
és az ő méltóságának fényes díszét sok napon 
át, száznyolczvan napig. ¶ 5. És mikor elmul-
tak ezek a napok, tőn a király az egész népnek, 
mely Susán várában találtaték, kicsinytől 
nagyig, hét napig tartó lakomát, a király pa-
lotája kertjének udvarán. ¶ 6. Fehér gyapjú 
és kék bíbor szőnyegek valának megerősítve 
a fehér gyapjúból és bíborból való köteleken, 
ezüst karikákon és fehér márványból való osz-
lopokon. Aranyból és ezüstből való kerevetek 
voltak az alabástromból, fehér márványból, 
gyöngykőből és vörös márványból való pado-
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vala, királyi módon. § 8. És az ivás, rendelet foly-
tán, kényszer nélkül történt; mert így hagyta meg 
a király háza minden gondviselőjének, hogy kinek-
kinek akarata szerint cselekedjenek. § 9. Vásti ki-
rályné is lakomát szerze a nőknek, a királyi házban, 
mely Ahasvérus királyé vala. § 10. Hetedik napon, 
mikor megvídámult a király szíve a bortól, mondá 
Méhumánnak, Biztának, Hárbonának, Bigtának 
és Abagtának, Zetárnak és Karkásnak, a hét udvar-
mesternek, a kik szolgálának Ahasvérus király előtt, 
§ 11. Hogy hozzák el Vástit, a királynét a király elé, 
királyi koronával, hogy megmutassa a népeknek és 
fejedelmeknek az ő szépségét; mert szép arczú vala. 
§ 12. De Vásti királyné nem akara menni a király 
szavára, mely vala az udvarmesterek által. Erre igen 
megharagudott a király, és az ő haragja felgerjede 
benne. § 13. És monda a király az időket mérő böl-
cseknek, (mert a királynak összes dolgai a jog- és 
törvénytudók elé tartoznak. § 14. Legközelebb va-
lának pedig hozzá: Karséna, Sétár, Admata, Társis, 
Méres, Marséna, Mémukán, Persiának és Médiának 
hét fejedelme, a kik láták a király arczát, és elől 

§ 1. Ahasvérus idejében történt (ez az Ahasvérus 
az, a ki uralkodott Indiától fogva Szerecsenorszá-
gig százhuszonhét tartományon), § 2. Azokban a 
napokban, a mikor Ahasvérus király üle királyi 
székében, a mely Susán várában volt, § 3. Ural-
kodása harmadik évében lakomát szerze minden 
fejedelmének és szolgáinak: Persia és Média ha-
talmasai, főemberei és a tartományok fejedelmei 
előtte valának. § 4. Midőn mutogatá országa dicső-
ségének gazdagságát és az ő méltóságának fényes 
díszét sok napon át, száznyolczvan napig. § 5. És 
mikor elmultak ezek a napok, tőn a király az egész 
népnek, mely Susán várában találtaték, kicsinytől 
nagyig, hét napig tartó lakomát, a király palotája 
kertjének udvarán. § 6. Fehér gyapjú és kék bíbor 
szőnyegek valának megerősítve a fehér gyapjúból és 
bíborból való köteleken, ezüst karikákon és fehér 
márványból való oszlopokon. Aranyból és ezüstből 
való kerevetek voltak az alabástromból, fehér már-
ványból, gyöngykőből és vörös márványból való 
padozaton. § 7. Ittak pedig arany poharakból és 
különb-különbféle poharakból, és királyi bor bőven 

Eszter Könyve
És az ivás, rendelet folytán, kényszer nélkül tör-
tént; mert így hagyta meg a király háza minden 
gondviselőjének, hogy kinek-kinek akarata sze-
rint cselekedjenek. § 9. Vásti királyné is lakomát 
szerze a nőknek, a királyi házban, mely Ahasvérus 
királyé vala. § 10. Hetedik napon, mikor megvídá-
mult a király szíve a bortól, mondá Méhumánnak, 
Biztának, Hárbonának, Bigtának és Abagtának, 
Zetárnak és Karkásnak, a hét udvarmesternek, a 
kik szolgálának Ahasvérus király előtt, § 11. Hogy 
hozzák el Vástit, a királynét a király elé, királyi 
koronával, hogy megmutassa a népeknek és feje-
delmeknek az ő szépségét; mert szép arczú vala. 
§ 12. De Vásti királyné nem akara menni a király 
szavára, mely vala az udvarmesterek által. Erre 
igen megharagudott a király, és az ő haragja fel-
gerjede benne. § 13. És monda a király az időket 
mérő bölcseknek, (mert a királynak összes dolgai a 
jog- és törvénytudók elé tartoznak. § 14. Legköze-
lebb valának pedig hozzá: Karséna, Sétár, Admata, 
Társis, Méres, Marséna, Mémukán, Persiának és 
Médiának hét fejedelme, a kik láták a király ar-
czát, és elől ülének az országban): § 15. Törvény 

§ 1. Ahasvérus idejében történt (ez az Ahasvérus 
az, a ki uralkodott Indiától fogva Szerecsenorszá-
gig százhuszonhét tartományon), § 2. Azokban a 
napokban, a mikor Ahasvérus király üle királyi 
székében, a mely Susán várában volt, § 3. Ural-
kodása harmadik évében lakomát szerze minden 
fejedelmének és szolgáinak: Persia és Média ha-
talmasai, főemberei és a tartományok fejedelmei 
előtte valának. § 4. Midőn mutogatá országa di-
csőségének gazdagságát és az ő méltóságának fé-
nyes díszét sok napon át, száznyolczvan napig. § 
5. És mikor elmultak ezek a napok, tőn a király 
az egész népnek, mely Susán várában találtaték, 
kicsinytől nagyig, hét napig tartó lakomát, a ki-
rály palotája kertjének udvarán. § 6. Fehér gyap-
jú és kék bíbor szőnyegek valának megerősítve a 
fehér gyapjúból és bíborból való köteleken, ezüst 
karikákon és fehér márványból való oszlopokon. 
Aranyból és ezüstből való kerevetek voltak az ala-
bástromból, fehér márványból, gyöngykőből és 
vörös márványból való padozaton. § 7. Ittak pedig 
arany poharakból és különb-különbféle poharak-
ból, és királyi bor bőven vala, királyi módon. § 8. 



(URW)++ Gems �

Húsz ezer dollárt adtak Harry Potter  
első kiadásának egy példányáért

Húsz ezer dollárt adtak a Harry Potter  
első kiadásának egy példányáért

Húsz ezer dollárt adtak a Harry Potter  
első kiadásának egy példányáért

Húsz ezer dollárt adtak a Harry Potter  
első kiadásának egy példányáért

Húsz ezer dollárt adtak a Harry Potter  
első kiadásának egy példányáért

Húsz ezer dollárt adtak a Harry Potter  
első kiadásának egy példányáért

Húsz ezer dollárt adtak a Harry Potter  
első kiadásának egy példányáért

Az 1610-ben, hat évvel Shakespeare halála előtt 
készült portré századok óta a Cobbe család tu-
lajdonában van. Az elmúlt években a National 
Trust műemlékvédelmi alapítvány által működ-
tetett Hatchlands kúriában őrizték. Korábban 
úgy vélték, a kalandos sorsú Sir Walter Raleigh-t 
ábrázolja. A most közzétett sztori úgy szól, hogy 
Alec Cobbe restaurátor 2006-ban megtekintet-
te a londoni National Portrait Gallery időszakos 
Shakespeare-kiállítását, ahol alaposan szemügyre 
vett egy egészen hetven évvel ezelőttig Shakes-
peare arcmásaként számon tartott, majd “lefoko-
zott”, a washingtoni Folger Könyvtárban tartott 

portrét. A műértő rájött, hogy a családi kollekció 
részét képező festmény másolatáról van szó.

Az 1610-ben, hat évvel Shakespeare halála előtt 
készült portré századok óta a Cobbe család tu-
lajdonában van. Az elmúlt években a National 
Trust műemlékvédelmi alapítvány által működ-
tetett Hatchlands kúriában őrizték. Korábban 
úgy vélték, a kalandos sorsú Sir Walter Raleigh-t 
ábrázolja. A most közzétett sztori úgy szól, hogy 
Alec Cobbe restaurátor 2006-ban megtekintet-
te a londoni National Portrait Gallery időszakos 
Shakespeare-kiállítását, ahol alaposan szemügyre 
vett egy egészen hetven évvel ezelőttig Shakes-


