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A makedón uralom hatásai Irán politikai és vallási életében

A makedón hódítást követően Iránból eltűnnek az elámi nyelvű ékírásos táblák és a 
sziklába vésett óperzsa feliratok, melyeket babylóni és elámi fordítás kísért. Csupán 
a babylóniai ékírásos táblák, valamint a görög szerzők és a Makkabeusok köny-
veinek egyes utalásai, továbbá néhány, az ásatások során előkerült görög felirat nyújt 
némi tájékozódási pontot a kutatónak a hellénisztikus kori Irán belső viszonyait 
illetően. Ezekhez járul csekély számú, sokszor nehezen datálható régészeti lelet.  
A régészek számára ugyanis nehéz feladatot jelent annak a rétegnek az elkülönítése, 
amely az achaimenida korszak vége és az arsakida uralom kezdete közé eső rövid 
időszak (Kr.e. 331/0-147/6) emlékeit rejti magában. A mai Irán területén, több 
lelőhelyen kerültek elő olyan falmaradványok, kerámia leletek, művészeti alkotá-
sok és pénzérmék, amelyek erre a korszakra keltezhetők, de végleges datálásuk sok 
esetben vitatott. Az alábbiakban a jelenleg rendelkezésünkre álló írott és régészeti 
forrásanyag alapján próbáljuk meg felvázolni a hellénisztikus Iránban kialakult 
politikai-közigazgatási viszonyokat. Emellett számba vesszük azokat az archeoló-
giai leleteket, amelyek némi fényt vetnek az Iránban élő görögök vallási életére. 

III. Alexandros (Nagy Sándor) Iránban

Babylón elfoglalása után III. Alexandros „a Persisben lévő városokhoz vonult, 
egyeseket erővel kerített kézre, másokat viszont jóságával nyert meg” – írja Di-
odóros.1 A makedón uralkodó az újonnan meghódított területeken meghagyta 
állásukban a bennszülött arisztokrácia soraiból kikerülő helytartókat, csupán a ka-
tonai vezetőket nevezte ki a makedón tisztek közül. A makedón hatalomátvételt 
követően Pasargadaiban Tiridates megtarthatta azt a tisztséget, amelyet III. Da-
reios Kodomannos alatt viselt, s Alexandros a kincstár őrizetét is rábízta.2 Nem 
tudjuk, mi lett Pasargadai elöljárójának (praefectus),3 Gobarésnek későbbi sorsa, 
aki átadta Pasargadait Alexandrosnak. Arrianos szerint Alexandros Pasargadai el-

1 Diod. XVII. 73.
2 „Tiridati quoque, qui gazam tradiderat, servatus est honos, quem apud Dareum habuerat. Magnaque 

exercitus parte et impedimentis ibi relictis Parmeniona Craterumque praefecit.” (Curt. Alex. V. 6,11)
3 „Cyrus Parsagada urbem condiderat, quam Alexandro praefectus eius Gobares tradidit.” (Curt. 

Alex. V. 6,8-10)
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foglalása után a perzsa Phrasaortést, Reomithrés fiát nevezte ki a „perzsák”, tehát 
valószínűleg Persis satrapésévé.4 Az ellenálló Persepolisban háromezer makedón 
katonát helyezett el a király, s a makedón Nikarchidést nevezte ki stratégosnak.5 
Susianában Alexandros kezdetben meghagyta hivatalában a perzsa satrapést, Abu-
litést, a susai erőd phrourarchosává viszont a makedón Mazarost, a hetairosok egyikét 
tette meg, a város stratégosává pedig Archelaost nevezte ki.6 Abulités fia, Oxathrés 
Paraitakéné elfoglalása után ugyancsak satrapés rangot kap mint a terület helytartó-
ja.7 Később Alexandros mindkettejüket kivégeztette, mivel Arrianos szerint 
„rosszul gondoskodtak a susaiakról”. Plutarchos szerint Oxathrés mint stratégos 
követett el valami hibát, ezért Alexandros őt kivégeztette, Abulitést pedig börtönbe 
zárta, mivel ahelyett, hogy a lovak élelmezéséről gondoskodott volna, a királynak 
adta át az erre szánt pénzt, háromezer talantont.8 

Médiában Alexandros leváltotta a méd satrapést, Oxydatést, helyére Atropatés 
személyében egy perzsát nevezett ki (Kr.e. 328).9 Lehetséges, hogy ezen intézkedés 
hátterében valamiféle perzsa-méd rivalizálás is meghúzódott. Alexandros döntése 
mindenesetre hosszú távon tévesnek bizonyult, Atropatés ugyanis Alexandros halá-
la után Média egy részét elszakította a Seleukida birodalomtól. Média Atropaténét 
nem is tudták többé visszaszerezni a Seleukidák. Míg a helytartói tisztséget a perzsa 
Atropatés kapta meg, addig az ekbatanai fellegvár (akra) és az őrség parancsnoka a 
méd Harpalos lett.10 Ez az egyetlen olyan eset, amikor Alexandros nem makedón 
katonai parancsnokot nevezett ki. Média stratégiailag igen fontos terület volt, ezért 
– Polybios megfogalmazása szerint – Alexandros „hellén polisok gyűrűjével vette 
körül”.11 Valójában görög-makedón alapítású katoikiákról van szó, a polis bizonyos 
intézményei csak néhány hellénisztikus keleti város esetében mutathatók ki. 

A kedvező természeti adottságok és az Achaimenidák eredményes adópolitikája 
Perzsiát rendkívül gazdag országgá tették. Alexandros a perzsák földjén „hatalmas 
mennyiségű” pénzt zsákmányolt, Curtius Rufus beszámolója szerint Persepolisban 
százhúszezer, Pasargadaiban hatezer talantont talált, ezen felül Susából és Bab-
ylónból igásállatokat és tevéket rekvirált, hogy további hadjáratainak szükségleteit 

4 Arrian. Anab. III. 18,10-11.
5 Curt. Alex. V. 6,11, vö. Diod. XVII. 70, 1. 
6 Arrian. Anab. III. 16,9. „Rex Persidis finem aditurus Susa urbem Archelao et praesidium III milium 

tradidit, Xenophilo arcis cura mandata est mille Macedonum aetate gravibus praesidere arcis custo-
diae iussis.” (Curt. Alex. V. 2,16)

7 Arrian. Anab. III. 19,2-3.
8 Plut. Alex. 68,5.
9 Arrian. Anab. IV. 18,3.
10 Arrian. Anab. III. 19,7.
11 Polybios X. 27,3.  
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fedezze.12 Strabón egyik forrása13 száznyolcvanezer talantonra becsüli az Ekba-
tanában felhalmozott kincseket, melyből III. Dareios menekülésekor nyolcezer ta-
lantont magával vitt. Ezt állítólag rablók vették el tőle. Iustinus14  százkilencvenezer 
talantonra teszi az Alexandros által Ekbatanába összehordatott kincseket, melyeket 
Parmenión felügyeletére bízott. Ezt az összeget Harpalosnak kellett átadnia, aki az  
ekbatanai fellegvár (akra) és az őrség parancsnoka volt.15 Diodóros ezzel kapcso-
latban száznyolcvanezer talantont említ.16 A susai fellegvárban (akra) Xenophi-
los, akire Seleukos a kincsek őrizetét bízta, a következőket vette át: egy aranyból 
készült, fára futtatott szőlőtőkét, egyéb alkotásokat, mindezt összevéve tizenötezer 
talanton értékben, továbbá aranykoszorúkat és más ajándéktárgyakat ötezer talan-
ton értékben.17 Antigonos később Ekbatanában ötezer talanton veretlen ezüstre 
tett szert.18 Az első Seleukida uralkodók csak az Ekbatanából származó kincsekből 
mintegy négyezer talanton értékben vertek pénzt.19

A perzsáktól örökölt hatalmas vagyon teremtette meg a Seleukida állam anyagi 
alapjait, ehhez járultak a későbbiek során az adók és az egyéb királyi bevételek.

A közigazgatás. A tartományok

Az óperzsa birodalom magvát három tartomány alkotta, ezt a felosztást az első Se-
leukidák is megtartották. Az ún. triparadeisosi szerződés értelmében létrejött tar-
tományi rendszer20 ebben a térségben a következőképpen alakult: 

12 Persepolisban: „Ingens captivae pecuniae modus traditur, prope ut fidem excedat. Ceterum aut de 
aliis quoque dubitabimus aut credemus in huius urbis gaza fuisse C et XX <milia> talentum. Ad quae 
vehenda namque ad usus belli secum portare decreverat iumenta et camelos et a Susis et a Babylone 
contrahi iussit.  Accessere ad hanc pecuniae summam captis Parsagadis sex milia talentum. Cyrus 
Parsagada urbem condiderat, quam Alexandro praefectus eius Gobares tradidit.” (Curt. Alex. V. 6,8-
10; vö. Diod. XII. 71,1-3.) 

13 Strabón XV. 3,9 C 731.
14 Iustinus XII. 1,3.
15 Arrian. Anab. III. 19,7.
16 Diod. XVII. 80,3-4.
17 Diod. XIX. 46.
18 Diod. XIX. 46.
19 Polyb. X. 27.
20 A különböző listák hagyományozására vonatkozólag ld. Klinkott, H., Die Satrapienregister der 

Alexander- und Diadochenzeit. Historia Einzelschriften 145, 2000, 67-74. Kent, R. G., Old Persian 
Grammar, Texts, Lexicon. New Haven, Connecticut 19532. Reprint 1961. Lásd a névmutató megfelelő 
címszavait.
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Óperzsa tartománynév görög tartománynév
Māda Média
Pārsa Persis
Ūvĵa (Uvdzsa=Elam) Susiana

Média21 az Achaimenidák korában még népes tartomány, egy földrengés azonban 
súlyos károkat okozott a térségben. Az I. Seleukos által alapított médiai Rhagai 
nevét állítólag a földrengésektől22 kapta, melyek során sok város és kétezer falu 
pusztult el.23 Strabón írja egy helyen:

Média két részre oszlik; az egyiket Nagy-Médiának nevezik s ennek fővárosa 
Ekbatana, nagy város a méd birodalom királyi székhelyével; a parthyaiosok 
most is ezt használják királyi székhelyül... A másik rész Média Atropaténé; 
nevét Atropatés helytartótól kapta, aki megakadályozta, hogy az, mint Nagy-
Média része szintén makedón uralom alá jusson. És amikor királlyá kiáltották 
ki, önállóvá és különállóvá tette ezt az országot, s a tőle való átöröklést egészen 
mostanáig megtartották, mert utódai beházasodtak az arméniai, a syr s később 
a parthyaios királyi családokba.24 

A Kr.e. 2. században élt Polybios a korabeli Médiáról írja a következőket: 

„Média területének nagyságát, lakóinak számát, kitűnő adottságait és az ott 
tenyésztett lófajták kiválóságát tekintve Ázsia legnevezetesebb állama.25 Hiszen 
szinte egész Ázsiát ő látja el lovakkal, és a királyok is mind itt gondoztatják mé-
neseiket, mert itt találhatók a legkitűnőbb legelők. Az országot görög városok 
koszorúja övezi, amelyeket Alexandros alapított azzal a céllal, hogy védelmet 
nyújtsanak a szomszédos barbárok támadásai ellen. Ezek közül egyedül Ekba-

21 „Obwohl ‘Medien’ als geographische – und wohl auch politisch-administrative – Einheit aufgefaßt 
wird, ist diese ‘Einheit’ doch relativ lose konzipiert. Sie zerfällt nämlich in mindestens drei Teile, die 
als solche in thematischen Blöcken auch jeweils vorgestellt werden: Armenien/Urartu im Norden, 
Sagartien (Asagarta / Sagarta / Assakarta) südwestlich des Urmia-Sees [heute etwa Iraqisch-Kurdis-
tan] mit dem Zentrum Arbela und schließlich weiter im Süden, im Bereich des zentralen Zagros, 
das eigentliche Medien mit dem Zentrum Ekbatana. Eine derartige Aufsplitterung eines historisch 
gewachsenen Landes ist in der Behistun-Inschrift völlig singulär. Dies wird besonders deutlich, wenn 
wir diesem Befund jene Länder gegenüberstellen, die als historisch gewachsene Größen gesichert 
sind, wie etwa Elam, Babylonien oder Persien. Bei keinem von ihnen findet sich Vergleichbares.” 
– írja R. Rollinger, Das Phantom des Medischen ‘Großreichs’ und die Behistun-Inschrift. In: Dabrowa, 
E. (Hg.), Ancient Iran and its Neighbours. Studies in Honour of Prof. Wolski on Occasion of his 95th Birthday 
(Electrum 10), Krakau 2005, 15.

22 A görög ῥήγνυμι, „széttör” jelentésű ige egyik tövéből származtatja.
23 Stephanos Byzantios: Raga címszó. Strabo XI, 9, 15-17 C 515. 
24 Strabón XI. 13,1 C 523 (Földy József fordítása).
25 A médiai lótenyésztésre vonatkozólag lásd még Hérod. III. 106 és VII. 40. Strabo XI. 13,7 C  525.
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tana kivétel, amely Média északi részén fekszik, az Ázsia határát jelentő Maiótis 
és a Fekete-tenger vidékén.26

Persis területén Strabón öt perzsa királyi palotát, vagyis öt politikai központot em-
lít, Susán, Persepolison és Pasargadaion kívül Persis „felsőbb részén,” Gabaiban és a 
tengerparti Taokéban tud ilyen építményekről.27 Bár a nagy paloták áldozatul esnek 
a makedónok pusztításainak,28 Persis még az Alexandros halálát követő években 
is sűrűn lakott. A nagy központok árnyékában számos falu és legalább háromezer 
fogadóállomás húzódik meg.29 Ezek felkutatása jelenleg is folyamatban van.

A Seleukidák érintetlenül hagyták az óperzsa tartományi beosztást anélkül, 
hogy az egyes tartományoknak állandó határai lettek volna.30 A tartományok élére a 
király nevezett ki helytartókat, méltóságnevük a görög nyelvű dokumentumokban 
többnyire satrapés, olykor stratégos, ritkábban más megjelölésekkel is találkozunk.31 
Az óperzsa eredetű satrapés (khšathrapavan) cím az achaimenida-kor maradványa, a 
stratégos cím viszont azzal magyarázható, hogy a helytartók bizonyos időszakokban 
a hozzájuk tartozó területek katonai elöljárói is voltak. A „királyi vérből származó” 
stratégos kifejezés, amelyet Diodórosnál olvasunk, bizonyára olyan magas rangú 
katonai vezetőket jelöl, akik nem kaptak tartományt.32 Egy délosi feliratos sztélén, 
amelyet valamikor Kr.e. 162 és 125 között állítottak fel, egy Seleukis élén álló, athéni 
származású satrapés szerepel. Az illető neve nem olvasható a feliraton, csupán apjáé, 
akit Lysiasnak hívtak.33 A satrapés méltóságnév tehát ekkor még a hivatali nyelvben 
ismert volt. Diodóros (kb. Kr.e. 90-36) korábbi történeti forrásokból merítve még 
használja mind a satrapeia, mind a satrapés megjelöléseket, de egy helyen a satrapeiák 

26 Polyb. X. 27. (Muraközy Gyula fordítása). Alexandros, I. Seleukos és I. Antiochos előrelátása nyil-
vánult meg abban, hogy északon katonai támaszpontokat létesítettek a parthus határ mentén. (App. 
Syr. 57 § 298) A diadochos háborúk alatt Kelet- és Nyugat-Iránban bizonyára maradtak görögök és 
makedónok, hogy a keleti utakat és a határmenti övezeteket biztosítsák. (Diod. XIX. 92,3-4. Plin. Nat. 
Hist. VI. 117-118) Frye, R., Die Perser. München 1977, 231-249. Ehrenberg, V., Der Staat der Griechen 
II. Leipzig 1958, 34-43. Gehrke, H.-J., Geschichte des Hellenismus. München 2003, 267-269. 

27 Strabón XV. 3,3 C 728.
28 Strabón XV. 3,6 C 729.730.
29 Polyain VII. 40.
30 Ma, J. (Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor, Oxford UP 2000, 125) szerint: „Indeed, the 

whole concept of tidy satrapies, with well-defined frontiers and »satrapal capitals« is open to questi-
on. The hyparchies, the subdivisions of the satrapy, are equally obscure.”

31 McEwan, G. J. P., Babylonia in the Hellenistic Period. Klio LXX, 1988/2, 416. Sarkisjan, G., Helle-
nismus in Babylonien. Altorientalische Forschungen 24, 1997/2, 242-250. Dandamayev, M. A.: The 
Composition of the Citizens in First Millenium Babylonia. Altorientalische Forschungen 24, 1997/2, 
135-147. A satrapés akkádul lúgal ukkin kur uriki vagy muma’ir  mat Akkad. Az ahšadrapanu, az óperzsa 
khšathrapavan, görög satrapés megfelelője csupán egyetlen uruki táblán fordul elő: Stolper, M. W., 
Iranica in post-Achaemenid Babylonia. In: Briant, P. – Joannés, Fr. (ed.), La transition entre l’empire 
achéménide et les royaumes hellénistiques. Paris 2006, 225.

32 Diod. XXXIII. 28.
33 Durrbach, F., Inscriptions de Délos. 4. Paris: 1929, no. 1544. 



56

IV. évf. 2012/1.

elöljáróit már eparchosoknak nevezi.34 Appianos (Kr.u. 2. század) ugyancsak ismeri a 
satrapés méltóságnevet, de a tartományokat már kora szóhasználatának megfelelően 
eparchiáknak nevezi.35 

Az óperzsa eredetű, egyéb tisztségnevek közül csak a ganzabara („kincstartó”) 
örződött meg  a hellénisztikus kori, ékírásos dokumentumokban.36 A seleukida ad-
minisztrációban pedig félig görög fordításban gazophylax alakban alkalmazták.37 

Új tartományi helytartók kinevezéséről Alexandros halálát követően először 
Kr.e. 320-ban tesznek említést forrásaink. Antipatros ugyanis a triparadeisosi 
szerződés értelmében újraosztotta a satrapeiákat, Susianét Antigenés, Persist Peuke-
stés38, Médiát Pithón kapta meg.39 Amikor Antigonos, Phrygia Maior satrapése és 
a birodalmi hadsereg főparancsnoka megjelent Iránban (Kr.e. 316-/5), Pithón a 
„Felső satrapeiák” stratégosa címet is viselte.40 Nem tudjuk, ki hatalmazta fel erre. 
Mivel a helytartók között igen feszült volt a viszony, Antigonos Pithónt magához 
hívatta, s miután a haditanáccsal (synedrion) elítéltette, mint lázadót kivégeztette. 
Médiában a makedón Pithón helyére a méd Orontobatest nevezte ki satrapésnek, a 
makedón Hippostratost pedig stratégosnak.41 Peukestést, Persis satrapését, noha Eu-
menés veresége után átállt Antigonos oldalára, Antigonos megfosztotta hivatalától, 
majd Asklépiodórost nevezte ki hyparchosnak.42 Diodóros szerint ekkor Persisben 
egy bizonyos Euagros viselte a satrapés címet.43 Appianos44 azt állítja, hogy Kr.e. 
311-ben Nikanór volt Média satrapése, az eseményekről részletesen beszámoló Di-
odóros viszont ezt nem említi, Nikanórt „Média és a Felső satrapeiák” stratégosának 
nevezi.45 Egész tevékenysége is ezt igazolja, Nikanór ugyanis, bízva katonai ere-
jében, támadást intézett I. Seleukos ellen. Médiából, Persisből és a „szomszédos 
területekről” toborzott hadseregével a Tigrishez vonult, ahol a Susát Babylónnal 
összekötő út átszelte a Tigrist. Valószínűleg a Tigris keleti partján ütött tábort. 
Seleukos nem kockáztatta az összecsapást a számbeli fölényben lévő ellenséggel, 
hanem egy éjszaka rajtaütött az alvó katonákon, és elfoglalta a tábort. Nikanór ka-
tonáinak egy része átállt Seleukoshoz, csak a perzsák és néhány, makedón parancs-

34 Diod. II. 16,5.
35 Tarn, W.W.: The Greeks in Baktria and India. Cambridge: 19512, 2.
36 McEwan: Babylonia. Klio LXX, 1988/2, 415-417. Boiy, T., Late Achaemenid and Hellenistic Babylonia. 

Orientalia Lovanensia Analecta 136. Leuven–Paris–Dudley (Mass.), 2004, 193 -225.
37 Rostovtzeff, M., Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt. Darmstadt 1955, I. 243. 

(Eredeti kiadás: Oxford: 1941.)
38 Peukestés karrierjére vonatkozólag lásd Heckel, W., Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Proso-

pography of  Alexander’s Empire. Malden (Mass.)–Oxford: 2006, 203-204. 
39 Diod. XIII. 39,5-7.
40 Diod. XIX. 46,1-2.
41 Diod. XIX. 46,5-6 vö. 92,1-4 vö. Plin. Nat. hist. VI. 117-18.
42 Diod. XIX. 48. 
43 Diod. XIX. 100,3.
44 App. Syr. 55 § 278.
45 Diod. XIX. 100,3.
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nokok vezérlete alatt álló csapat tanúsított ellenállást. Nikanór néhány hű emberév-
el elmenekült, Susiané és Média ily módon egy nap leforgása alatt Seleukos ölébe 
hullott.46 Diodóros szerint Euagros, Persis satrapése ezekben a harcokban vesztette 
életét.47 Forrásaink hézagos volta miatt a további eseményekről csak annyit tudunk, 
hogy Seleukos serege még egyszer csatát vívott Nikanórral, s Seleukos saját kezűleg 
ölte meg a lázadót.48 

I. Seleukos alatt egy bizonyos Oborzos is tevékenykedett hadvezérként Persis-
ben. Pontos beosztását nem említi forrásunk, Polyainos,49 de a neve alatt fennma-
radt pénzleletek azt igazolják, hogy magas rangot viselt, és később önállósította 
magát.50 Oborzos háromezer lázadó katoikost megölt Persisben. Polyainos nem em-
líti, hogy milyen nemzetiségűek voltak ezek a katoikosok. Meglepő lenne azonban, 
ha Polyainos a katoikos szót a helyi perzsa lakosságra alkalmazta volna, mint egyes 
fordítók felteszik.51 Sokkal inkább gondolhatunk háromezer makedón katonára, 
akik abban reménykedtek, hogy Alexandros szolgálatuk lejárta után hazaengedi 
őket, ehelyett letelepítették őket. Tudjuk, hogy Alexandros katonái abban a remény-
ben indultak útnak, hogy egyszer majd hazatérnek, s nagy volt a csalódás, mikor 
sokan keleti katoikiákban kényszerültek letelepedni. Alexandros katonáit gyötörte 
a honvágy, és Alexandros halála után a „Felső satrapeiákban” fel is lázadtak.52 
Eredetileg Kraterosra várt volna a feladat, hogy – még Alexandros utasítására – a  
veteránokat hazavezesse Makedóniába,53 Krateros halála következtében azonban 
ez az akció meghiúsult. Igaz, lehettek olyanok is, akik keleten akarták megtalálni 
szerencséjüket, ugyanis tudjuk, hogy Alexandros indiai hadjárata során asszonyok 
és gyermekek is kísérték a sereget.54 A második generáció azonban már megbékélt 
sorsával. Mint a görög nyelvű feliratok igazolják, Iránban is akadtak olyanok, akik 
görög nyelven beszéltek, és görög istenekhez imádkoztak. Közülük kerülhettek ki 
a különböző tartományi hivatalnokok is. 

Ami a vezető tisztségviselőket illeti, erre vonatkozólag III. Antiochos korából 
vannak ismét adataink. III. Antiochos trónra lépése (Kr.e. 223 őszén) után két  
satrapést nevez ki Iránban,  Persisben egy bizonyos Molónt, Médiában pedig 
annak testvérét, Alexandrost, vagyis két makedón tisztet.55 A bennszülött arisz-

46 Diod. XIX. 92; vö. Diadochos, Krónika IV. col. 7.; Tubach, J., Seleukos’ Sieg über den medischen 
Satrapen Nikanor. Welt der Orient 26, 1995, 97-128.

47 Diod. XIX. 92,4.  
48 Appian. Syr. 55 § 278. 
49 Polyain VII. 40.
50 Mørkholm, O.–Grierson, Ph.–Westermark, U., Early Hellenistic Coinage: From the Accession of Ale-

xander to the Peace of Apameia (336-188 B.C.). Cambridge: 1991, 74.
51 Így értelmezi P. Krentz és E. Wheeler (Chicago, 1994), vö. http://www.attalus.org/translate/polya-

enus.html. Ez R. Sheperd fordításának (1793) átdolgozása. (Utolsó megtekintés: 2012.04.14.)
52 Diod. XVIII. 7,1-2; vö. Appian. Syr. 57 § 298.
53 Diod. XVIII. 7,1-2 és Diod. XVII. 94,3-5, Arrian. Anab. VI. 25,5-7. 
54 Diod. XVII. 94,3-5, Arrian. Anab. VI. 25,5-7.
55 Polyb. V. 40-41.
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tokrácia tehát ekkorra már elvesztette befolyását. Molónt később a „Felső satra-
peiák” stratégosává is kinevezi.56 Antiochos azonban rosszul számított, saját bizalma-
sai fordultak ellene. Amikor Molón megkísérelte önállósítani magát, Hermeias, III. 
Antiochos fő minisztere,57 Xenoitast küldte ki mint teljhatalmú fővezért (stratégos 
autokratór), hogy támadást intézzen a lázadó ellen. Xenoitas ekkor magához hivatta 
Susiana eparchosát, Diogenést, és a „Vörös-tenger melléke” eparchosát, Pythiadést.58 
A különböző tisztségnevek arra utalnak, hogy a két eparchos egy satrapésnek volt 
alárendeltje, minden bizonnyal a persisi helytartónak. Polybios tudósításaiból is 
arra lehet következtetni, hogy Susiana ekkor már nem önálló közigazgatási egység, 
csupán Persis egy részét jelöli, melynek élén eparchos áll.59 Alapvetően megváltozik 
a helyzet Molón bukása után. III. Antiochos Diogenést Média stratégosává, Apol-
lodórost Susiana stratégosává, Tychónt, a korábbi archigrammateust60 pedig a „Vörös-
tenger melléke” stratégosává nevezi ki.61 Ezek tehát ekkor egyenrangú közigazgatási 
egységekké válnak. Molón leverése után Polybios a tartományok vezetőit straté-
gosoknak nevezi, s nem használja többé a satrapés címet. Ez a terminológiai váltás 
feltehetőleg a megváltozott politikai viszonyokat tükrözi.62 Feltűnő, hogy az átsz-
ervezéskor Persisről nem esik szó többé. 

Helyi dinasztiák megjelenése 

Az ásatások során Susianaban és Persepolisban is előkerültek olyan pénzleletek, ame-
lyeken  önálló, helyi hatalmasságok nevei olvashatók. Főleg susianai lelőhelyeken 
talált pénzérmék alapján ismerünk egy helyi dinasztiát, melynek tagjai négy gen-
eráción keresztül tartják kezükben a hatalmat, az érméken található datálás szerint, 
mely a seleukida érán alapszik, kb. Kr.e. 163 és 71 között. Mind a négy uralkodó a 
Kamnaskirés nevet viseli.63 A tetradrachmák előlapján egy férfi feje vagy mellképe 
látható fején diadémával. I. Kamnaskirés pénzeinek hátlapján az omphaloson ülő 
Apollón jelenik meg, utódainak veretein pedig a trónon ülő Zeus kezében tartva a 
győzelem istennőjének, Nikének a szobrát. Az utóbbiak már felveszik a „nagykirály” 

56 Πίθων σατράπης μὲν ἀπεδέδεικτο Μηδíας στρατηγὸς δὲ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἁπασῶν 
γενóμενος... (Diod. XIX. 4.)

57  ὁ δ̓  Ἑρμεíας ἦν μὲν ἀπὸ Καρíας, ἐπέστη δ̓  ἐπὶ τὰ πράγματα. (Polyb. V. 41,2.)
58 Polyb. V. 46,6-8.
59 Polyb. XVIII. 39,6.
60 Tychón „ἀρχιγραμματεὺς τῆς δυνάμεως” (Polyb. V. 54,12). „...vorher so etwas wie ein Kriegsmi-

nister gewesen sein kann” – írja V. Ehrenberg (Der Staat der Griechen II. 71).
61 Polyb. V. 54,12.
62 Hegyi, D., A „Vörös-tenger” a Seleukida adminisztrációban. Antik Tanulmányok LI (2007) 105-116; uő., 

Der Persische Golf in der hellenistischen Zeit. In: Orpheusz búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. 
Szerk. Fehér Bence és Könczöl Miklós. Károli Egyetemi Kiadó 2007, 149-158.

63 Canali De Rossi, F., Iscrizioni dello estremo oriente greco. Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien. 
Band 65. Bonn, 2004, no. 542 és 544.
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címet. A pénzek még a seleukida hagyományokat követik, de a Kamnaskires név 
már parthus eredetre vall. A tetradrachmák mellett feltűnnek bronzpénzek is, 
ezek már néhány kivétellel a parthus uralkodók neveit viselik. A kivételek esetleg 
IV. Kamnaskires nevéhez köthetők. Az elymaisi dinasztia székhelye feltehetőleg 
Seleukeia a Hédyphónnál, mivel az ősi elámi főváros, Susa, új nevén Seleukeia az 
Eulaiosnál ekkorra már elgörögösödött.64 III. Kamnaskirés ékírásos szövegben is 
említve van „Kamnaškiri” alakban. A szóbanforgó babyloni csillagászati napló 
Kr.e. 145 november elsejénél beszámol arról, hogy Arda, Babylónia stratégosa har-
cot kezdett Kamnaškiri ellen, aki megtámadta a babylóniai városokat. E küzdelem 
végkimenetelét nem ismerjük,65 de tudjuk, hogy Irán ekkor már parthus ellenőrzés 
alatt áll.

Ugyancsak pénzérmék őrizték meg egy másik, helyi dinasztia emlékét, ezek a 
veretek Persepolisban az ún. Frataraka-templom körzetében kerültek elő. A fratara-
ka egy óperzsa tisztségnév, mely az achaimenida korból származó, Egyiptomban 
talált, arameus nyelvű dokumentumokban tűnik fel először, s egy közigazgatási 
egység fejét jelöli. A frataraka a Kr.e. 2. századból származó, persepolisi pénzeken 
jelenik meg újra ugyancsak arameus átírásban, s valamilyen vallási vagy világi 
vezetőt jelöl. Minthogy ezek önálló pénzverési joggal rendelkeztek, bizonyos, 
hogy legalábbis kis mértékben függetlenek voltak a központi apparátustól.66    

A politikai központok

Az iráni városokra vonatkozóan kevés információ áll rendelkezésünkre. A Persis-
ben épült Antiocheia belső viszonyaira vonatkozólag egy Kr.e. 200 táján született 
néphatározatból vonhatunk le következtetéseket. Eszerint Antiocheia elfogadja 
a Maiandrosnál lévő Magnésia meghívását Artemis Leukophryéné ünnepére. Az 
erről szóló antiocheiai néphatározat, melynek másolata Magnésiában maradt fenn, 
némi betekintést enged a két város közötti kapcsolatokba és Antiocheia politikai  
szervezetébe. Mint a felirat szövegéből kiderül, I. Antiochos Sótér annak idején 
Magnésiából kért telepeseket, hogy Antiocheia démosának létszámát növelje. A város 
szabályos polis a szokásos intézményekkel és tisztségekkel: az eponym tisztségviselő 
a Seleukidák kultuszának papja, működik a bulé és az ekklésia, megkülönböztet-
nek ekklésiát és ekklésia kyriát, azaz népgyűlést és főnépgyűlést, említés történik egy 
grammateusról is. Ránk maradt Antiochos levelének másolata is, melyben jóváhagy-
ja a néphatározatot. Ez mutatja, hogy még ilyen, a kultuszt érintő ügyekben is kirá-

64 Yashater, E., The Cambridge History of Iran. Vol. 3. The Seleukid, Parthian and Sasanian Periods. Part 
1. Oxford 1983, Reprint 1993, 1996, 2003, 282 és 307.

65 McEwan, G. J. P., A Parthian Campaign Against Elymais In 77 BC, Iran, Vol. XXIV, London (1986) 
91-94. Boiy, T., Late Achaimenid, 166-170.

66 Wiesehöfer, J., Die dunklen Jahrhunderte der Persis, Zetemata, Heft 90. München 1994, 107-136.
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lyi jóváhagyásra volt szükség.67 Az említett feliraton szerepel még néhány olyan 
város, amely egyelőre pontosan nem lokalizálható, ezek a következők: Seleukeia 
a Tigris mellett, Apameia a Selaiánál, Seleukeia a Vörös-tengernél, Seleukeia az 
Eulaiosnál,68 Seleukeia a Hédyphónnál.69

A Persisben lévő Antiocheia lokalizációja bizonytalan. Újabban felmerült an-
nak lehetősége, hogy a mai Borazjan környékén állhatott, ahol egy hellénisz-
tikus hatást mutató, de római kori rétegből előkerült Marsyas-szobor töredékére 
bukkantak a régészek.70 Marsyas a görög mitológia szerint Maiandros folyamisten 
apja volt, s minthogy a persisi Antiocheia a Maiandros melletti Magnésiából kapott 
utánpótlást,71 kultuszának megjelenése egyáltalán nem meglepő ebben a térség-
ben. Egy másik Marsyas-szobrot a Takht-i Sanginnál72 végzett ásatásoknál találtak 
a régészek. A kis szobor (6,8 cm), mely Marsyast ábrázolta hangszerével, a kettős 
aulosszal, egy oltáron állt. Az oltár talapzatán egy, korábban a Kr.e. 4. század végére 
vagy a 3. század elejére, ma már a Kr.e. 2. századra datált görög felirat73 olvasható.

Persepolis

Alexandros először megkímélte a persepolisi palotát, de később egy mámoros  
éjszakán felgyújtotta azt, igaz, hamar meggondolta magát, s a lángokat eloltatta.74 
A persepolisi síkságon a felszíni kutatások számos kisebb-nagyobb település és ma-
jorság nyomait mutatták ki, ezek méretei egyelőre hipotetikus jellegűek, s datálásuk 
is bizonytalan.75 Persepolis megőrzi nevét még a római korban is, miközben a Susa 
helyén alapított hellénisztikus város új nevet – Seleukeia az Eulaiosnál – kap. Perse-
polist tehát nem kellett újraalapítani. A város tekintélyét jelzi az a tény, hogy II. 
Phraatés parthus király Persepolisba viteti VII. Antiochos   királyi pompával kísért 

67 Kern, O., Die Inschriften von Magnesia am Maeander. Berlin 1900 (a továbbiakban I. Magnesia), no. 61. 
Vö. I. Magnesia no. 19.: III. Antiochos levele, melyben jóváhagyja a néphatározatot.

68 Valószínűleg azonos a más, ókori forrásokban Choaspésnek nevezett folyóval, ma Karkheh. Potts, 
D. T.,  Elamite Ula, Akkadian Ulaya, and Greek Choaspes: A Solution to the Eulaios Problem. Bulletin of the 
Asia Institute 13, 1999 (2002), 27-44.

69 Korábban Soloké: Strabón XVI. 1,18 C 744. Hédyphón ma Jarrahi (Susiana).
70 Callieri, P., L’archéologie du Fars à l’époque hellénistique. Persica 11, Paris, 2007, 106-108. 
71 Strabón XII. 8,14 C 577. I. Magnesia, no. 61.
72 Bernard, P., Le temple du dieu Oxus à Takht-i Sangin en Baktriane: Temple du feu ou pas? Studia 

Iranica 23, 1994, 81-121. Drujinina, A., Die Ausgrabungen in Taxt-i Sangin im Oxos-Tempelbereich (Süd-
Tadžikistan). Vorbericht der Kampagnen 1998-1999, Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan 33, 
2001, 257-282. Ld. még Litvinckij, B. A.–Pićkjan, I. R., Tact-i Sangin. Der Oxus-Tempel. Grabungsbe-
fund, Stratigraphie und Architektur. Archäologie in Iran und Turan, Band 4, Mainz, 2002, 10-12, Abb. 4.

73 SEG 31 no. 1381. 
74 Plut. Alex. 38.; Diod. XVII. 72.
75 Callieri, P., L’archéologie 12.
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holttestét, és onnan szállítják Syriába, ahol a lakosság végső búcsút vesz királyától 
(Kr.e. 129).76 

A régészeti feltárások alapján is település folytonosságára következtethetünk.  
A legjobban feltárt terület a persepolisi palotát övező síkság, ahol a már említett 
Frataraka-templom mellett egy temető, egy nagyobb, hellénisztikus kori épület fal-
maradványai és településre utaló leletek is napvilágot láttak.77 Mindez az akhaime-
nida kori lakosság egy részének helyben maradását bizonyítja.

Ekbatana

Ekbatanát I. Seleukos építi újjá.78 Az egykori méd királyi székhely IV. Antiochos 
Epiphanés alatt lesz görög polis Epiphaneia néven.79 Polybios a következő leírást 
adja Ekbatanáról:

„Az Orontés-hegység lábánál fekszik, és bár nem övezik védőfalak, a közepén 
egy nagyszerű hozzáértés sel felépített, lélegzetelállító védművekkel övezett fel-
legvár emelkedik... Min denesetre én is közlöm, hogy a palota teljes kerülete 
mintegy hét sztadion, és egyes bámulatos szépségű részletei képet adnak 
azoknak csodálatos gazdag ságáról, akik annak idején belekezdtek az épület 
felépítésébe. Az építők min denhol, ahol fára volt szükségük, csak ciprus- és 
cédrusfát használtak, de a fá ból készült részek felületén sem tűnik ki az eredeti 
faanyag, hanem a geren dákat, a mennyezetet, valamint a csarnokokban és ud-
varokban álló oszlopokat ezüst-, illetve aranylemezekkel fedték be, és még a 
tetőt is ezüstlapok fedik cserepek helyett. Ezen értékeknek a legnagyobb része 
Alexandros és a ma kedónok bevonulása után tűnt el, ami pedig még megma-
radt, az Antigonos és Seleukos Nikanór80 uralkodása idején. Mindenesetre 
amikor Antiokhos felkereste a várost, Ainé28 szentélyében az oszlopok körben 
még arannyal vol tak beborítva, az ezüst tetőfedő lemezek még nagy rakásban 
voltak felhal mozva, s egy-két aranyból készült, valamint ezeknél sokkal nagy-
obb számú ezüsttéglát is lehetett látni. Az előbb említett fémekből nyert pénz 
összege, amely végső soron a királyi kincstár bevételeit gyarapította, alig volt 
valami vel kevesebb négyezer talantonnál.”81 

76 Iustin. XXXIX. 1.
77 Callieri, P.: L’archéologie, 15-24 és 37.
78 Plin. Nat. Hist.VI.17.
79 Stephanos Byzantios: Agbatana címszó. Grainger: A Seleukid Prosopography 713.
80 Valójában Seleukos Nikatórról van szó. Az ókori szerzők gyakori tévedése.
81 Polyb. X. 27(Muraközi Gyula fordítása).
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Plutarchos82 egy Artemis Anaitis szentélyt említ Ekbatanában. Alexandros kétszer 
járt a méd fővárosban, először Kr.e. 330 tavaszán, miután III. Dareios elmenekült 
a városból.83 Alexandros két évvel később leváltotta a régi médiai satrapést, 
Oxydatést, helyére Atropatés személyében ugyancsak egy perzsát nevezett ki.84 
Másodszor Kr.e. 324 tavaszán kereste fel Ekbatanát, amikor barátja, Héphaist-
ión elvesztése miatti fájdalmában állítólag lerombolt egy Asklépios szentélyt.85 
Valószínűleg Alexander Balas (Kr.e. 150-145) volt az utolsó uralkodó, aki Média 
nagy részét még szilárdan kézben tartotta, erre mutatnak az ekbatanai pénzver-
dében készült érmék. Ugyanis Alexander Balas pénzérméinek egy része még itt 
készül, utódától, II. Démétriostól viszont már nem ismerünk innen származó ver-
eteket.86 VII. Antiochos Kr.e. 130-ban  a parthusok elleni háború idején Ekbatanát 
szemeli ki főhadiszállásának,87 a város tehát ekkor átmenetileg ismét a Seleukida 
birodalom ellenőrzése alatt áll. 88 Antiochos kezdeti sikereinek következtében nőtt 
a parthus ellenállás, az újra meginduló harci cselekmények során azonban a még 
csupán 35 éves Antiochos életét vesztette, Appianos szerint öngyilkosságot követett 
el.89

Az achaimenida és hellénisztikus Ekbatana romjait a Hegmatana dombon feltárt 
parthus város romjai alatt keresték a régészek, de az eddigi ásatások nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket.

Seleukeia az Eulaiosnál (Susa)

A város maradványai ma négy dombon láthatók, ezek a szakirodalomban az 
Apadana, Akropolis, Donjon és Ville des Artisans elnevezést kapták. Az utóbbiban 
R. Ghirshman feltárt egy olyan szektort, amelyből a Kr.e. IV. század végéről szár-
mazó, fehérrel festett fekete vázák tördékei kerültek elő. Feltevése szerint ezek az 

82 II. Artaxerxés kedvenc háremhölgyét, Aspasiát Artemis Anaitis papnőjévé nevezték ki, mert Aspasia 
hajlamos lett volna az ifjú Dareiost választani. (Plut. Artaxerx. 27, 4.)

83 Justin, VII. 1,3. Polyb. X. 27,11.
84 Arrian. Anab. IV. 18,3.
85 Arrian. Anab. VII. 14,1. Diod. XVII.110,6.
86 A pénzverde a parthus időkben is tovább működik, az első parthus pénzek I. Mithridatés korából 

valók. Le Rider, G.: Suse sous le Séleucides et les Parthes. Les trouvailles monétaires et l’histoire de la ville. 
Mémoires de la Mission Archéologique en Iran. Tome XXXVIII. Paris 1965, 339.

87 Curt. Alex. V. 6, 11.
88 VII. Antiochos a parthus háborúkban (Kr.e. 131/130) elért sikereinek köszönhette a Megas mellékne-

vet. ID 4 (Delos) no. 1548. A datáláshoz lásd Ehling, K., Seleukidische Geschichte zwischen 130 und 121 
v. Chr. Historia XLVII/2. 1998, 141-145. Lerouge-Cohen, Ch.: Les guerres parthiques de Démétrios II et 
Antiochos VII dans les sources gréco-romaines de Posidonios a Trogue/Justin. Journal des Savants, juillet-dé-
cembre 2005, 217-252.

89 Appian. Syr. 68 § 359. A királyok öngyilkossága a várható megaláztatás elkerülését szolgálta. Ehling, 
K., Zwei  „seleukidische” Miszellen. Historia 50, 2001, 374-378. 
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Alexandros által alapított katonai tábor készletéhez tartozhattak.90 Susa helyén a 
hagyomány szerint I. Seleukos alapít új várost Seleukeia az Eulaiosnál91 néven, az 
ásatások ezt az alapítási időpontot egyelőre nem igazolták.92 Az Eulaiosnál épült 
Seleukeia fontos szerepet játszott Irán gazdasági életében, mint erről a gazdag pénz-
leletek tanúskodnak.93 Az ásatások során előkerült görög feliratok,94 amelyek a III. 
Antiochos korától a Kr.u. 21-ig terjedő időszakból származnak, betekintést enged-
nek a város életébe. A görög feliratokon található névanyag egy név kivételével95 
görög, illetve makedón, ami azt mutatja, hogy a város lakosságának egy része még az 
időszámításunk kezdete körül is az alapítók kései utódaiból vagy később betelepült 
görögökből került ki. A városban még a parthus korszakban is tovább élt a görög 
nyelvű adminisztráció, a keltezésben feltüntették mind a seleukida-éra szerinti, 
mind az arsakida-éra szerinti évszámot. Meglepő, hogy a görög-makedón alapítású 
polisból egyetlenegy néphatározat sem maradt ránk. A feliratok kitüntetésekről, 
rabszolga-felszabadításokról tudósítanak, vagy sírfeliratok, illetve egy-két szót 
tartalmazó töredékek. Néhány tisztségnév azonban ezekből is kiolvasható.  
A parthus hódítás előtti feliratokon szerepel az archiereus96, az epistatés97, a chreophy-
lakes (tsz.)98, az „udvar” (aulé)99 valamely tisztségviselője, parthus kori feliratokon 
pedig a testőr (sómatophylax)100, Susiana stratégosa,101 a gymnasiarchos102 és az őrjárat 
parancsnoka (prostatés)103. Mivel kevés felirat áll rendelkezésünkre, véletlenszerű az 
egyes tisztségnevek előfordulása. Egy, a Kr.u. 21-ből ránk maradt királyi leiratból 
megtudhatjuk, hogy a tisztségviselők kiválasztása alkalmával a törvény előírta a 
dokimasiát,104 a feddhetetlenségi vizsgálatot, továbbá ugyanaz a tisztség nem volt 
még egyszer betölthető három éven belül, bár ez alól a király felmentést adhatott. 

90 Ghirsman, R., Campagne de fouilles à Suse en 1947-1948, CRAI, 1948, 334. Vö. Martinez-Seve, L., 
La ville de Suse a l’époque hellénistique. Revue archéologique 2002/1, 54. 

91 Azonos a más ókori forrásokban Choaspésnek nevezett folyóval, ma Karkheh. Potts, D. T.: Elamite 
Ula, Akkadian Ulaya, and Greek Choaspes: A Solution to the Eulaios Problem. Bulletin of the Asia Institute 
13, 1999 (2002), 27-44. Eulaios személynévként is ismert Makedóniában: Εὖκτος δὲ καὶ Εὐλαῖος, 
ἑταῖροι Περσέων... Plut. Quomodo adulator ab amico internoscatur 70. A 8. Vö. Plut. Aem. 23. 
Hasonló, feltehetőleg utólag felvett nevet viselt VI. Ptolemaios egyik eunuchja. Polyb. XXVIII. 20-21.

92 Martinez-Sève, L., La ville de Suse, 32.  
93 Le Rider, Susa, 303-304.
94 Canali De Rossi, no. 180-222. 
95 Uo. no. 195, 2. és 8. sorok. 
96 Uo. no. 181. (egyetlen szó egy kőblokkon).
97 Uo. no. 192, 17. sor.
98 Uo. no. 192, 17. és 200, 7. sor. 
99 Uo. no. 183, 3. sor.
100 Uo. no. 204, 2. sor, no. 207, 4-5. sorok, no. 208, 3. sor, no. 218, 3. sor. 
101 Uo. no. 204 vö. Strabo XV. 3,2 C 727. Polyb. V. 46,7 és 54,12.
102 Uo. no. 207, 6. sor.
103 Uo. no. 212, 1-2. sor, esetleg kiegészíthető no. 210 és 211-ben.
104 Uo. no. 218, 9. sor. 
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A király erre vonatkozó levelét az archónoknak és a polisnak címezi.105 A dokimasia 
és az ismételt tisztségviselés tilalma nyilvánvalóan az ősi, demokratikus alkotmány 
maradványa, s aligha tekinthető parthus-kori újításnak.

Pasargadai

Pasargadai környéke szintén lakott lehetett a hellénisztikus korban, erről tanúskod-
nak a Tall-e Takhtnál feltárt hellénisztikus kerámialeletek,106 valamint két, görög 
nyelvű feliratos mérföldkő,107 mely az úthálózat karbantartását igazolja. Pasarga-
daitól nem messze Tang-e Bolaghinál achaimenida kori falmaradványok felett egy 
gazdasági épületegyüttes (TB 76-3) nyomaira bukkantak a régészek. A központi 
udvar körül kisebb helyiségek találhatók élelmiszerek tárolására szolgáló edények 
maradványaival. Egy közeli kutatóárokban hellénisztikus kori görög nyílhegyek 
kerültek elő (TB 76-7). 108

Gabai és Taoké

Gabait többször említik az antik szerzők,109 de felkutatására alig van remény, mint-
hogy romjai valahol a mai Isfahan alatt rejlenek. A görög Taokét110 már korábban 
is kapcsolatba hozták az elámi Tamukkannal. Egy 2003-ban publikált újbabylóni 
tábla, amelyen egy tah-ú-kaki nevű város szerepel, s minden valószínűség szerint 
a perzsa öbölben fekszik, ezt az azonosítást megerősíteni látszik.111 A görög és 
babylóni források egyetértenek abban, hogy Taoké és tah-ú-ka a Perzsa öbölben 
fekszik, hajón érhető el, és királyi palota áll benne. A Borazjantól délre található 
oszlopos építmények valószínűleg Taoké maradványai, a környéken egyébként is 
számos achaimenida kori emlék található.112

105 Uo. no. 218, 4. sor.
106 A paloták lerombolása után Tall-e Takht erődként működött tovább. Callieri, L’archéologie, 38-39.
107 Canali De Rossi, no. 247 és 248. Az utóbbin arameus betűk nyomai is kivehetők.
108 Callieri, L’archéologie, 40. Askari Chaverdi, A.–Callieri, P., Achaemenid and Post-Achaemenid 

Remains at TB 76 and TB 77. ARTA 2009/4. http://www.achemenet.com/document/2009.004-
Askari&Callieri.pdf. (Utolsó megtekintés 2012.04.14.)

109 Strabo XV. 3,3 C 728. Arrian. Ind. XXXIX. 3,1-4. 
110 Ταóκη ἄκρα-t Ptolemaios a Perzsa-öbölben említi (Geogr. VI. 4,2).
111 Tolini, G., Les travailleurs babyloniens et le palais de Taoke. ARTA 2008 http://www.achemenet.com/

document/2008.002-Tolini.pdf. (Utolsó megtekintés 2012.04.14.) Henkelman, W. F. M.: From Ga-
bae to Taoce: The Geography of the Central Administrative Province. In: L’archive des Fortifications de 
Persépolis. État des questions et perspectives de recherches. Sous la direction de P. Briant, W. F. M. Henkel-
man, M. W. Stolper, Persika 12, 2008, 304.

112 Uo. 306.
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A médiai Laodikeia

A város, melynek nevét több antik szerző113 is említi, valószínűleg Nehavend terü-
letén feküdt. Ezen a környéken ugyanis valamilyen politikai központ létezhetett, 
mivel egy királyi levél kőbe vésett változata itt maradt fenn. Ez III. Antiochos egyik 
leiratának másolata, amelyet a király Kr.e. 193/2-ben bocsátott ki. Előkerült Me-
nedémos levelének másolata is, amelyben Antiochos király rendeletét továbbítja  
beosztottjának, Apollodotosnak.114 A királyi rendeletet ő küldi tovább egy bizonyos 
Thoasnak is. Az erről szóló felirat Kermansahan környékén115 látott napvilágot, itt 
tehát szintén valamilyen városnak kellett állnia. Menedémos egy tiszteletére állított 
feliraton mint a „Felső satrapeiák” – azaz a Tigristől keletre eső tartományok – élén 
álló tisztségviselő116 szerepel.

A felsorolt városokon kívül Plinius ismer még egy Persisben fekvő Laodikeiát is, 
erről azonban más ókori szerző nem tud,117 valószínű, hogy a római szerző a médiai 
Laodikeiával tévesztette össze.118

A fenti áttekintésből úgy tűnik, hogy a szóban forgó területeken a makedón 
uralom egyetlen maradandó hatása az Eulaios melletti Seleukeia hellénizációja 
volt. Ugyanakkor feltűnő a néphatározatok teljes hiánya, holott egy polis esetében 
ilyeneket elvárnánk. 

A görög kultuszok emlékei

Az óperzsa vallás hellénisztikus kori továbbélését egyelőre nem tudjuk doku-
mentálni, de az ősi istenek kultusza a nép körében valamilyen formában bizonyára 
fennmaradt. Kétséges az is, mennyire voltak ismertek Zarathustra tanai Iránban, 
noha a görög Platón már ismerte a nagy vallásalapító nevét.119 A persepolisi palota 
romjai mellett feltárt Frataraka-templom, amely egy nagy területre kiterjedő, szá-
mos kisebb-nagyobb helyiségből álló épületkomplexum és a frataraka pénzeken 

113 Stephanos Byzantios: Laodikeia címszó. Strabón XI. 13,6 C 524; Ptolem. Geogr. VI. 2,34
114 Canali De Rossi, F., Iscrizioni, no. 277 és 278.
115 Uo. no. 271 és 272.
116 Uo. no. 279, 1-2. sorok: ὁ ὑπὸ τῶν ἄνω σατραπειῶν. Menedémos tehát nagyobb hatalommal bírt, 

mint egy satrapés. A hasonló jogkörrel rendelkező tisztségviselőket stratégosoknak titulálták.
117 „Regio ibi maritima Ceribobus; qua vero ipsa subit ad Medos, Climax Megale appellatur locus arduo 

montis ascensu per gradus, introitu angusto, ad Persepolim, caput regni, dirutam ab Alexandro. Pra-
eterea habet in extremis finibus Laodiceam ab Antiocho conditam. inde ad orientem Magi optinent 
<Ph>rasargida castellum, in quo Cyri sepulchrum; est et horum Ecbatana oppidum, translatum ab 
Dario rege ad montes.” Plinius, Nat. hist. VI. 115, 3-116.4 (ed. C. Mayhoff, modern kiadásokban VI. 
29). Stephanos Byzantios négy Laodikeiáról ír, Syriában, Lydiában Lykaoniában és Médiában ismer 
ilyen nevű városokat (Laodikeia címszó) .

118 Callieri, L’archéologie, 27.
119 Plat. Első Alkibiadés, 121 e 5. 
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ábrázolt építmény funkciója mindmáig vitatott. Az is kétséges, hogy egyáltalán kul-
tikus építményről van-e szó.120

A hellénizmus kora – jelenleg úgy tűnik – vallási téren nem hozott sok újat Irán 
számára.  Persepolisban Zeus Megistosnak, Apollónnak, Héliosnak, Artemisnek és 
Athéna Basileiának dedikált kőtáblák tanúskodnak a görögök és a görög kultuszok 
jelenlétéről. A valószínűleg oltárokra erősített kőlapok valahol a Frataraka-temp-
lom körzetében kerültek elő, de a régi ásatások hiányosságai következtében a pon-
tos leletkörülmények ma már ismeretlenek.121

Több lelet mutat a Héraklés-kultusz térhódítására is. Az Ekbatanából a Tigris 
melletti Seleukeiába vezető út mellett, a bisutuni sziklán egy fekvő Héraklést ábrá-
zoló relief látható, az alak egy oroszlánbőrön fekszik, a háttérben jól kivehető egy 
nyíl és tegez ábrázolása, továbbá egy görög felirat arameus betűk maradványaival. 
A feliraton található datálás szerint Kr.e. 148 tavaszán vésték be a reliefet és a görög 
szöveget. A felirat egy dedikáció, melyet Hyakinthos, Pantauchos fia ajánl fel 
Héraklés Kallinikosnak, a „Győzelemhozó”-nak hálából Kleomenésnek, „a Felső 
satrapiák” elöljárójának megmeneküléséért. Héraklésnek feltehetőleg  kultuszhe-
lye is volt a közelben.122 Nem tudjuk, milyen kapcsolat fűzte össze Hyakinthost és 
Kleomenést. Hyakinthos mindenesetre makedón származású főtisztviselő volt, 
apja, Pantauchos ugyanis makedón nevet viselt.123 Érdemes ebben az összefüggés-
ben  emlékezetünkbe idézni Tacitus következő sorait: 

...Gotarzes a Sanbulos nevű hegyen fogadást tett a hely isteneinek, kiváltkép-
pen tisztelvén Herculest, aki meghatározott időben álmukban figyelmezteti a 
papokat, hogy a templom közelében vadászatra felkantározott lovakat állítsa-
nak fel.124

Héraklés kultusza Médiában máshol is kimutatható. A Kerefto-hegy (Karafto-hegy) 
egyik Héraklésnek szentelt barlangjának falán görög felirat125 olvasható, amely fel-

120 Haerinck, E.–Overlaet, B., Altar Shrines and Fire Altars? Architectural Representations on Frata-
raka Coinage, Iranica Antiqua XLIII, 2008, 207-233. 

121 Sherwin-White, S. M.–Kuhrt, A., From Samarkand to Sardis: A New Approach to the Seleukid Empire. 
London 1993, 76. Boucharlat, R.: Le destin des résidences et sites perses de l’Iran dans la seconde 
moitié du IVe siècle avant J.-C. In: Briant–Joannés, La transition, 451-458. Callieri, P., L’archéologie 
du Fars à l’époque hellénistique. Persica 11. Paris, 2007, 56.

122 Canali De Rossi, Iscrizioni, no. 274. Callieri, P., L’archéologie du Fars a l’époque hellénistique, 111.
123 Így hívták Perseus makedón király egyik bizalmasát is, aki egy bizonyos Balakros fia volt. Polyb. 

XXVII. 8 és XIX. 3-4. Az esemény pontos történeti háttere tisztázatlan, mindenesetre az Alexander 
Balas uralma idején történt zavargásokkal állhatott kapcsolatban.

124 Tacitus, Annal. XII. 13. (Borzsák István fordítása). II. Gotarzes parthus király (Kr. u. 40-51) ellenfelei 
Claudius császártól kérték a Rómában túszként tartott Meherdates hazaküldését. Róma teljesítette a 
kérést, de a hazatérő Meherdates füleit Gotarzes levágatta, s hatalmát sikerült megőriznie. Tubach, 
J., Herakles vom Berge Sanbulos. Ancient Society 1995, 241-271.

125 A felirat a földszinti harmadik barlang falán olvasható. Bernard, P., Héracles, les grottes de Karafto 
et le sanctuaire du mont Sambulos en Iran. Studia Iranica 9, 1980, 301-324. Uő., Vicissitudes au gré de 
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szólítja a belépőt, hogy semmi „rosszat”, azaz kultikusan tisztátalant ne vigyen be 
a szentélybe. Héraklés népszerűsége feltehetőleg annak volt köszönhető, hogy egy 
helyi istenséggel azonosult. 

Hasonló folyamat játszódott le Artemis kultuszának meghonosodása alkalmával 
is.

Az ősi Susa helyén épült Seleukeia az Eulaiosnál adott otthont Nanaia vagy  
Artemis Nanaia szentélyének. Itt történt a rabszolganők felszabadítása, mint 
ez a szentély körzetében talált feliratokból kiderül.126 Az istennőnek felaján-
lott rabszolganők nem maradtak keleti szokás szerint az istennő szolgálatában, 
hanem a görög gyakorlatnak megfelelően a szentély garantálta szabadságukat. 
A rabszolganők felajánlása az istennőnek többnyire valamelyik Seleukida jóléte 
érdekében történt. A rabszolganők eredeti tulajdonosa, akinek a nevét feltünte-
tik a feliratokon, bizonyára valamilyen anyagi természetű felajánlást is tett a Na-
naia-szentélynek. A feliratokat tartalmazó sztélék a „Donjon”-nak nevezett dom-
bon kerültek elő, feltehetőleg itt volt a hellenisztikus és parthus kori város admi-
nisztrációs központja. Mivel a görögök a feliratos köveket általában egy szentély  
temenosában helyezték el, az is elképzelhető, hogy itt állt egykor Nanaia szenté-
lye.127 Seleukeia lakói Apollónnal együtt is tisztelték Artemist, mint az „Ikrek”-et 
(Daittas).128 Egy persisi Nanaia szentélyről IV. Antiochos korában is említés történik. 
Egy alkalommal, amikor IV. Antiochos egy perzsa szentélyt katonáival együtt kir-
abolt, a felháborodott tömeg az átállt katonákkal együtt agyonverte Antiochost. 
A szentély isteni tulajdonosa elymaisi Zeus,129 elymaisi Bélos130 vagy persisi Nan-
aia131 néven szerepel a történeti forrásokban. A babylóni királylista ezt az eseményt 
Kr.e. 187. július 3-ára teszi.132 Más összefüggésben Ailianos egy elymaisi Anaitis,133 
Plutarchos134 egy ekbatanai Artemis Anaitis, Polybios135 pedig egy ekbatanai Ainé 
szentélyről tudósít. Anaitis alakja feltehetőleg a perzsa Anahita és a görög Artemis 
vonásait egyesítette.136

l’histoire d’une statue en bronze d’Héracles entre Séleucie du Tigre et la Mésene, Journal des Savants, 
1990, 3-68. Ld. még Canali De Rossi, F., Iscrizioni, no. 269.

126 Canali De Rossi, Iscrizioni, no. 189-200. Sem ennek, sem a többi, Strabón (XV. 3,2 C 728) által emlí-
tett templomnak nem maradt nyoma. Általában nagyon kevés kerámia vagy más régészeti lelet ismert 
a hellénisztikus korból. Boucharlat, R.: Le destin des résidences et sites perses de l’Iran dans la 
seconde moitié du IVe siècle avant J.-C. In: Briant–Joannés, La transition 443-450.

127 Martinez-Sève, L., La ville de Suse 49.                                  
128 Canali De Rossi, Inscrizioni, no. 190. Tarn, The Greeks in Bactria, 29-30.
129 Diod. XXVIII. 3.
130 Diod. XXIX. 15. Strabón XVI. 1,18 C 744.
131 2Makk. 1,13-15.
132 Boiy, Late Achaemenid 159.
133 Ailian. Anim. XII. 23
134 Plut. Artaxerxés 27, 3-5.
135 Polyb. X. 27,12.
136 Clemens Alexandrinus (Protreptikos V. 65, 3-4) Béróssos harmadik könyvére (frg. 65) hivatkozva 

tudósít arról, hogy II. Artaxerxés volt az első perzsa uralkodó, aki szobrot emelt Aphrodité Anaitis-
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A görög istenek megismertetésének egyik eszközét a pénzeken megjelenő 
istenábrázolások jelentették. A főleg Susában (Seleukeia az Eulaiosnál) előkerült 
pénzeken ábrázolt istenek Kr.e. 148/7-ig kizárólag a görög pantheonhoz tartoznak, 
ezt követően azonban megjelennek a helyi istenségek képmásai, Artemis pedig 
felölti Nanaia attributumait. Mindez világosan jelzi a helyi kultikus hagyományok 
újjáéledését.137

Kísérlet az uralkodókultusz meghonosításra

A hellénisztikus uralkodókultusz számos gyökérből táplálkozott, és nem nélkülöz-
te a görög-makedón előzményeket sem. A görög királyok isteni ősöktől való szár-
maztatása, a makedón királyok138 és a görög városalapítók kultikus tisztelete ugyan-
csak előkészítette a talajt a hellénisztikus uralkodók istenítése számára. A Seleukida 
királyok új városok alapítói, tehát haláluk után alapító-hérósok. Az első utalás a ma-
kedón királyok iráni kultuszára vonatkozólag Diodórosnál olvasható, aki a kardiai 
Eumenés seregének bevonulásával (Kr.e. 317) kapcsolatban a következőket írja: 

Amikor Persepolisba, a királyi székhelyre [basileion] érkeztek, Peukestés, a terü-
let stratégosa nagyszabású áldozatot készített az isteneknek és Alexandrosnak 
meg Philipposnak. Miután szinte egész Persisből áldozati állatok tömegét ren-
delte meg, valamint nagy mennyiségű egyéb, a lakomához és a panégyrishez 
szükséges dolgot, megvendégelte a hadsereget.
Az áldozaton részt vevőkből négy koncentrikus kört alkotott úgy, hogy a legna-
gyobb körülzárta a többit. A külső kerülete tíz stadion lett, ezt a zsoldosok és a 
nagyszámú szövetséges töltötte meg, a másodiké nyolc stadion, ezt a makedón 
ezüstpajzsosok és az Alexandrosszal harcoló hetairosok foglalták el, a következő 
kerülete négy stadion, ez volt az [asztaloknál] heverő, alacsonyabb rangú had-
vezérek, a barátok, a tartalékos állományban lévő stratégosok és a lovasok helye. 
Végül az utolsó kerülete két stadion volt, itt a stratégosok, a hipparchosok és a 
legtekintélyesebb perzsák foglaltak helyet a kereveteken. Középen álltak az is-
tenek, valamint Alexandros és Philippos oltárai. A kerevetek felhalmozott lom-
bokból álltak, melyeket mindenféle függönnyel és takaróval borítottak, Perzsia 
ugyanis bővelkedik mindenben, ami a fényűzéshez és a szórakozáshoz szüksé-

nak Babylónban, Susában, Ekbatanában, a perzsáknál (Persepolisban?), Baktrában, Damascusban és 
Sardeisben, vagyis a tartományi székhelyeken.   

137 Le Rider, C., Suse sous les Séleucides et des Parthes. Mémoires de la Mission archéologique en Iran. 
XXXVIII, 1965,  293-294.

138 A kultuszban a makedón királynők is részesedtek. Carney, E. D.: The Initiation of Cult for Royal 
Macedonian Women. CPh 95, 2000, 21-43. Kunst, Chr.: Frauen im hellenistischen Herrscherkult. 
Klio 89, 2007/1, 24-38. 
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ges. A körök úgy helyezkedtek el, hogy a banketten részt vevők nem zsúfolódtak 
össze, és minden étel és ital a kezük ügyében volt.139

Ekkor tehát a makedón uralkodók, Philippos és Alexandros már az istenek sorában 
foglaltak helyet. Az első Seleukidákat, noha Apollón leszármazottainak tartották 
magukat, életükben még nem övezte kultikus tisztelet. I. Seleukosnak csak halála 
után létesített fia, I. Antiochos sírtemplomot és szent kerületet a pieriai Seleukeiá-
ban, ahol ezt követően már valóban istennek tekintették.140

II. Antiochost már Theos melléknéven ismerik a görög történetírók, de 
valószínűleg csak halála után kapta ezt a melléknevet. Mindenesetre fia, II. Seleu-
kos csak apja temetése után alapított szentélyt Smyrnában neki és a már korábban is 
istennőként tisztelt nagyanyjának, Stratonikének. Aphrodité Stratonikis kultuszát a 
delphoi jósda is jóváhagyta.141 Iránban csak III. Antiochos korából van egyértelmű 
adatunk az uralkodókultusz meglétére vonatkozólag. III. Antiochos Kr.e. 193-ban 
időszerűnek gondolta, hogy Laodiké kultuszát keleten is népszerűsítse, s ezzel a 
királyi ház tekintélyét tovább emelje. Erről szóló rendelete három, jóformán csak a 
címzésben eltérő példányban maradt ránk, az egyiket Kariában Eriza/Dudurkar142 
területén, a másikat Susától északra Nihawendben143, a harmadikat pedig Kerman-
shah144 környékén állították fel. A rendelet értelmében mindenütt főpapnőt kellett 
választani a Laodiké-kultusz ápolására, aki a királynő képmásával ellátott aranyko-
szorút viselt. A feliratokon olvasható kifejezés, „a király főpapjához hasonlóan” 
azt mutatja, hogy az uralkodó kultusza mindenütt megelőzte a királynő kultuszát. 
Figyelemre méltó a király főpapjának (archiereus) említése. III. Antiochos ugyanis 
egy, a kultuszhelyekkel kapcsolatos újítást is foganatosított. Egyik leiratában145 Kr.e. 
209/8-ban a kis-ázsiai ügyekért felelős Zeuxis mellett feltűnik egy másik, magas-
rangú tisztségviselő is, névszerint Nikanór, mint a Taurostól északra fekvő szentély-
ek főpapja (archiereus), aki nem csupán a kultikus cselekményeket felügyeli, hanem 
a templomi bevételek felett is rendelkezik. Hasonló intézkedésekre valószínűleg 
a birodalom más területein is sor került.146 Különös véletlen, hogy ránk maradt 

139 Diod. XIX. 22, 1-3 (a szerző fordítása).  Vö. Arrian. Anab. VII.11,8 (Alexandros bankettje Opisban). 
Az ünnepség iráni elemeire vonatkozólag ld. W. F. M. Henkelman, Parnakka’s Feast. Šip in Parsa 
and Elam. In: J. Alvarez-Mon (ed.), Elam and Persia. 1-88. www.achemenet.com/document/WH15-02-07_
ParnakkasFeast.pdf. (Utolsó megtekintés 2012.04.14.)

140 Appian. Syr. 63 § 329.
141 Colin, G.–Flacelière, R.–Plassart, A.–Pouilloux, J. (éd.): Fouilles de Delphes. La terrasse du 

temple et la zone nord du sanctuaire. Paris 1930-1976, III. 4, no. 153.
142 Canali De Rossi, F., Iscrizioni, no. 453.
143 Uo. no. 278.
144 Uo. no. 271 és 272. 
145 Supplementum Epigraphicum Graecum 37, 1010
146 Müller, H.: Der hellenistische Archiereus. Chiron  XXX, 2000, 519-542.
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egy feliratos kőblokk Susában,147 mely csupán az ARXIEREUS148 szót tartalmazza. 
A tisztség tehát itt is létezett, hatáskörét azonban nem ismerjük. Egyaránt lehetett 
Artemis Nanaia vagy a Seleukidák főpapja, aki esetleg más szentélyeket is felügyelt. 

A Seleukidák erőfeszítései saját kultuszuk meghonosítására Iránban csak át-
meneti sikerekkel járhattak, mivel a makedón királyok uralma túl rövid életűnek 
bizonyult, és az uralkodókultusz sem kötődött helyi hagyományokhoz. Az Achai-
menidák „Ahuramazda akaratából”149 uralkodtak, és magukat sohasem tekintették 
isteneknek. Következésképpen alattvalóiktól sem várták el, hogy úgy imádják őket, 
mint az egyiptomiak a fáraókat, vagy utódaikat a Ptolemaiosokat.

Dolores Hegyi
Der Einfluss der makedonischen Herrschung auf das politische und religiöse Leben Irans 

Die historischen Quellen bestätigen eindeutig, dass Alexandros die einheimischen Satrapen 
beibehalten und einen einheitlichen Reichsadel ausgestalten wollte. Es ist erst später eine poli-
tische Wandlung eingetreten, als Makedonier zum Satrap ernannt wurden. Die Satrapien, 
Māda, Pārsa, Ūvĵa (=Elam), die früher das Zentrum des altpersischen Reiches bildeten,  
blieben unverändert. Erst unter Antiochos III. erfahren wir eine Neuerung in dem Status 
dieser Provinzen. Polybios nennt die Statthalter von Medien und Persis Satrapen, die Vor-
gesetzten von Susiana (Uvĵa) und der neuen Provinz, des „Gebietes am Roten Meer” aber 
Eparchen, die von dem Satrap von Persis abhängig waren. Nach Molon’s Aufstand hören 
wir von drei Satrapien, Medien, Susiana und „das Gebiet am Roten Meer.” Persis ist in 
diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Zu dieser Zeit tauchen einheimische, selbstständige 
Dynasten in Iran auf. Die Statthalter der drei Satrapien sind von dieser Zeit an nicht mehr 
Satrapen, sondern Strategen genannt. Das Erscheinen der Strategen ist mit der Stärkung der 
Gefahr eines parthischen Krieges zu erklären. Wohl die altiranischen Städte, Ekbatana, Per-
sepolis, und vielleicht auch Pasargadai und andere Städte restauriert worden sind, scheint es 
so, dass die einzige, lang dauernde Wirkung der makedonischen Herrschaft die Hellenisation 
von Seleukeia am Eulaios (Susa) war. Was die griechischen Kulte anbelangt, haben wir einige 
Inschriften und archäologische Funde, die die Ehre griechischer Götter in Iran beweisen. Der 
Herrscherkult, den Antiochos III. eingeführt hatte, war kurzlebig.

147 Ekkor már Seleukeia az Eulaiosnál, a szakirodalomban azonban sokszor Susa néven szerepel.
148 Canali De Rossi, F., Iscrizioni, no. 181.
149 „Vašnā Ahurmazdāha,” Előfordulási helyek: Kent, R. G., Old Persian,  névmutató: vašna.


