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IV. ANTIOCHOS ÉS A KELETI SZENTÉLYEK

IV. Antiochos személyisége, különös szokásai, ellentmondásosnak tűnő intézkedései előtt sokszor értet-
lenül áll a kutatás. Az ókori hagyomány alakját főleg azon judeai forrongásokkal hozta kapcsolatba, me-
lyek a Makkabeus-lázadás néven vonultak be a történelembe.1 Az ókori szerzők tudósításai alapján úgy
tűnt, mintha a kiváltó okok tekintetében egy helyi, elszigetelt jelenségről lenne szó, az utóbbi években pub-
likált hellénisztikus feliratok és a korabeli babylóni táblák idevágó adatainak feldolgozása azonban ma
már lehetővé teszik, hogy tágabb történeti összefüggésekbe helyezzük a jeruzsálemi eseményeket.

Az első seleukidák a birodalom területén működö görög és keleti szentélyeket különböző kedvezmé-
nyekben részesítették, és garantálták sérthetetlenségüket.2 III. Antiochos korától figyelhető meg, hogy az
uralkodó fokozatosan ellenőrzése alá vonja a templomok gazdasági tevékenységét, amikor egy, a kisázsiai
kultuszhelyekkel kapcsolatos újítást vezet be. Egyik leiratában Kr.e. 209/8-ban a kis-ázsiai ügyekért felelős
Zeuxis mellett feltűnik egy másik, magasrangú tisztségviselő is, név szerint Nikanór, mint a “Tauroson
túli” kelet felől nézve kis-ázsiai szentélyek főpapja (archiereus), aki nem csupán a kultikus cselekményeket
felügyeli, hanem a templomi bevételek felett is rendelkezik.3 Egy, a lydiai Koloé-tótól északra eső terüle-
ten talált feliraton az olvasható, hogy Apollón Pleurénos papja engedélyt kér Nikanór főpaptól, hogy szté-
lét állíttathasson, amelyen felvésnék a főpap, Apollón Pleurénos papjának és a beavatottaknak a nevét.4

209/208-tól kezdve a dél-anatóliai feliratokon a keltezésében többször előfordul a “Nikanór főpapsága ide-
jén” kifejezés (utoljára 196-ban). III. Antiochos levele, melyben Zeuxist értesíti Nikanór kinevezéséről,
ezzel kapcsolatban semmilyen részletet nem tartalmaz. Indoklásul csupán annyit jegyez meg, hogy ez a
tisztség már létezett nagyapja idejében is, s a feladatot egy bizonyos Dión látta el.5 A kísérlet, úgy tűnik,
akkor megbukott, hiszen a hivatal működése III. Antiochos koráig szünetelt. Mindenesetre III. Antiochos
kora előtt nem hallunk arról, hogy bármelyik uralkodó konkréten beavatkozott volna valamelyik szentély
belügyeibe, ezt követően azonban többször kerül sor ilyen intézkedésekre. III. Antiochos a végzetes mag-
nésiai vereséget követően Kr.e. 189 őszén valamennyi daphnéi szentély feletti archiereusszá nevezi ki egy idős,
betegeskedő bizalmasát, “hogy élete hátralévő részét nyugalomban tölthesse el.”6

hasonló intézkedésről olvashatunk IV. seleukosnak egy, az utóbbi években publikált prostagmájában
is, mely egy feliratos kövön maradt ránk.7 A király Kr.e. 178-ban értesíti főtisztségviselőjét, héliodórost

1 Az ezzel kapcsolatos kérdések áttekintését és a szakirodalmat lásd MITTAG, P.F., Antiochos IV. Epiphanes. Eine politis-
che Biographie. Klio. Beiträge zur Alten Geschichte. Beihefte N.F. 11. Berlin 2006, 225–281., vö. még ChANIoTIs, A., War
in the Hellenistic World. Malden/MA oxford 2005, 251–252.

2 RIGsBy, K.J., Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World. Berkeley–Los Angeles–London 1996, 95–103,
173–183, 281–290, 329, 400, 471, 497.

3 e)n tv= e)pe/keina tou= Tau/rou: Supplementum Epigraphicum Graecum. Leiden 1923 (a továbbiakban SEG) 37 nr.
1010, 29–30 sorok. Ezt a leiratot tehát minden bizonnyal a Taurostól délre eső területen fogalmazták meg. kai\ ta\j
proso/douj tou/twn: 38–39 sorok.

4 SEG 46 nr. 1519.
5 MüLLER, h., Der hellenistische Archiereus. Chiron 30, 2000, 519–542.
6 DITTENBERGER, W., Orientis Graecae Inscriptiones Selectae. Leipzig 1905–1907. (a továbbiakban OGIS) nr. 244, idézet:

13–15 sorok.
7 A sztélé a jeruzsálemi Israel Museumban található (inv. no. 2006.52/1), lelőhelye ismeretlen. CoTToN, h.M. – WÖRRLE, M.,

seleukos IV. to heliodoros. A new Dossier of Royal Correspondance from Israel. ZPE 159, 2007, 191–205. Egy bizonyos Ptole-
maios, Dorymenés fia Kr.e. 170 táján mint IV. Antiochos bizalmi embere vesz részt egy bírósági tárgyaláson (2Makk. 4, 43–50),
165-ben pedig egyike a Makkabeus lázadást leverő hadvezéreknek (1Makk. 3,32–39).Talán a fent említett Dorymenés fiáról van szó.



egy bizonyos olympiodóros kinevezéséről. Az indoklásban a király azt írja, erre azért van szükség, mert
eltérően más tartományoktól az istenekről való gondoskodás “Koilé syria és Phoiniké” tartományban
nem megfelelő. Mivel az erről szóló felirat vége elveszett, nem ismerjük olympiodóros pontos tisztség-
nevét, de a felirat szövegéből kiderül, hogy hatásköre hasonló a korábban a kisázsiai szentélyek élére állí-
tott archiereuséval. A feliratos kő, amelyen a királyi prostagma másolata fennmaradt, további két “levelet”
(epistolé) is tartalmaz, egyikben héliodóros továbbítja a király utasítását alárendeltjének, Dorymenésnek,
másikban Dorymenés küldi ezt tovább egy bizonyos Diophanésnek. A szöveg sem Dorymenés, sem
Diophanés tisztségnevét nem említi, mindenestre nyílvánvaló, hogy héliodóros, Dorymenés és Diopha-
nés a hivatali létra három különböző fokán helyezkednek el. hasonló hierarchiával többször is találkozunk
a seleukida dokumentumokban. Figyelemreméltó, hogy a király héliodórost “testvérnek” (adelphos) ne-
vezi, héliodóros Dorymenést hasonlóképen, Dorymenés viszont Diophanést egyszerűen csak a nevén
szólítja. olympiodóros kinevezése közvetlen királyi felügyeletet biztosított a föníciai és koilé-syriai szen-
télyek felett.

Ugyanezt a célt szolgálta egy, Babylónban foganatosított intézkedés is. IV. Antiochos a seleukida éra
143. évének Arahsanu hónapjában (Kr.e. 169 november/december) az újonnan hivatalba lépő babylóni
főtisztségviselőt, a šatammut egyszersmind zazakkuvá is kinevezi. A zazakku, mint ezt a csillagászati nap-
lók bejegyzései igazolják, korábban független királyi megbízott volt és a szentélyek pénzügyeiért felelt. ha
Antiochos fontosnak tartotta, hogy a zazakku hatáskörét is a šatammura ruházza, azt jelenti, hogy a ki-
rály ezekben az években különös figyelmet szentelt a babylóni templomok pénzügyeinek.8 Antiochos le-
iratát követően a templomi vagyont egy új kincstárépületbe helyezték át. Ezen intézkedések arra engednek
következtetni, hogy az uralkodók számot tartottak a babylóni templomi jövedelmek egy részére. A Kr.e.
2. század elején kialakult nemzetközi helyzet, a Róma, Egyiptom és Parthia felől fenyegető veszély kény-
szeríthette erre a lépésre a pénzszűkében lévő seleukidákat.

Úgy tűnik, hogy IV Antiochos egyidejűleg Babylónt, mely ekkor elsősorban vallási központ volt, polis
rangjára emelte. Ugyanis az ő korától tűnik fel egy új fogalom a babylóni táblákon a pu-li-te, a görög
“polgárok”, a polites akkád változata. A pu-li-te egy ünnepi felvonulást, pompét (pu-up-pe-e) szervez IV.
Antiochos tiszteletére a seleukida éra 143. évének Abu hónapjában (Kr.e. 169 augusztus-szeptember).9

Az erről szóló dokumentum említi először a pu-li-te kifejezést.
Babylón polisszá válására utal egy babylóni görög felirat is. Eszerint a seleukida éra 146. évének hyper-

beretaios hónapjának utolsó harmadában (Kr.e. 166 szeptember eleje) egy bizonyos Philippos valami-
lyen fogadalmi ajándékot ajánl fel Antiochos Epiphanésnek, mint Asia megmentőjének (Sótér), a város
alapítójának (ktistés) és jótevőjének (euergetés).10 A ktistés, alapító kifejezés csak úgy értelmezhető, hogy
Babylónt mint görög polist alapította IV. Antiochos. Az erősen rongált szövegben hálaáldozatról (charis-
téria) és agónról is említés történik. Aligha véletlen, hogy ettől kezdve használják az akkád források a
pu-li-te (polités) kifejezést bizonyára azokra, akik görög polgárjoggal rendelkeztek.11 Korábban csak az
Alexandros (Nagy sándor) és közvetlen utódai által alapított kolóniák görög és makedón polgárai, illetve
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8 BoIy, T., Late Achaemenid and Hellenistic Babylon. Loeven–Paris–Dudley/MA 2004, 161.
9 BoIy, Late Achaemenid 206-207 és 160-161.
10 OGIS nr. 253. Babylón (al-hillah?)
11 Ismeretes, hogy Babylónban már a Kr.e. 3. század első felében állandó görög katonai kontingens állomásozott: shERWIN–

WhITE, s. M., A Greek ostrakon from Babylon of the early third century B.C. ZPE 47, 1982, 51–70. Ez a helyőrség való-
színűleg más városokból származó görög polgárokból állt. A pu-li-te sok esetben együtt szerepel a pahat babili-vel, mint a ki-
rályi levelek címzettje. Az idevágó dokumentumok töredékessége miatt az utóbbi hatásköre még csak nem is körvonalazható.



azok leszármazottai rendelkeztek polgárjoggal. Ezen katoikiák bennszülött lakossága állítólag szintén el-
nyerte volna a polgárjogot. “Seleukos Nikatór az általa alapított városokban, Asiában, Alsó Syriában és az
ott lévő Antiocheiában a hellénekhez és makedónokhoz hasonlóan a bennszülötteknek is megadta a polgárjo-
got” – írja Iosephus Flavius.12 Asia alatt ekkor Kisázsia értendő, Alsó syria alatt pedig az ettől délre eső ten-
gerparti területek. Máshol Nikolaos Damaskénosra hivatkozva arról beszél, hogy a zsidók Antiochos
Theostól (Kr.e. 261–246), seleukos unokájától kapták volna meg a polgárjogot.13 Ez az állítás már csak
azért is pontatlan, mert kizárólag egy polis adományozhatott polgárjogot, az uralkodó legfeljebb polis
rangjára emelhet egy települést. Egyébként Iosephus valószínűleg összetéveszti II. Antiochos Theost IV.
Antiochos Epiphanés Theosszal.

A “városalapítás” az utolsó seleukidák alatt már csupán bennszülött városok átnevezésében és polisszá
nyilvánításában merült ki. Ez volt a helyzet az egykori méd főváros, Ekbatana esetében is, mely bizonyára
IV. Antiochos Epiphanéstől kapta az Epiphaneia nevet a többi Epiphaneiához hasonlóan.14 Más esetben
csupán új városrész építésével járult hozzá Antiochos Epiphanés egy város nagyobbá tételéhez, mint tette
ezt Antiocheia Pieria esetében.15 Nincs tudomásunk arról, hogy Babylón új nevet kapott volna, mint ez
IV. Antiochos alapításainál történt, de ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Babylón jogilag görög po-
lisszá vált.

Újabban felmerült az a gondolat, hogy a Babylónban tapasztalható újítások és a Kr.e. 160-as években
Jeruzsálemben végbemenő változások között valamilyen kapcsolat állhat fenn.16 A seleukidák és helytar-
tóik eleinte bizonyos tisztelettel és távolságtartással viseltettek a zsidóság iránt, mindaddig, amíg nem tá-
madtak belső ellentétek a jeruzsálemi vezetők között, és nem késztették beavatkozásra a királyokat.

Jeruzsálem legfőbb elöljárója a Makkabeusok koráig a főpap (archiereus) volt, alárendeltje a templom
elöljárója (prostatés tou hierou), a Templom-hegy biztonságáért pedig a főparancsnok (eparchos) felelt.17

A jeruzsálemi főpap a perzsa birodalom bukását követően politikai vezetőszerepre is szert tett. A perzsa
birodalomban ugyanis syria és Phoiniké egyetlen tartományt alkotott Athura néven élén egy satrapésszel,
ennek volt Judea is alárendelve. A makedón hódítást követő hatalmi harcok következtében azonban Kr.e.
286-ban ez a terület a Ptolemaios birodalom részévé vált, Koilé-syriát és Phoinikét pedig közvetlenül
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12 ã Etuxon de\ kaiì th=j para\ tw=n basile/wn th=j ¹Asi/aj timh=j, e)peidh\ sunestra/teusan au)toi=j: kaiì ga\r
Se/leukoj o( Nika/twr e)n aiâj eÃktisen po/lesin e)n tv= ¹Asi/# kaiì tv= ka/tw Suri/# kaiì e)n au)tv= tv=
mhtropo/lei ¹Antioxei/# politei/aj au)tou\j h)ci/wsen kaiì toi=j e)noikisqei=sin i¹soti/mouj a)pe/fhnen
Makedo/sin kaiì àEllhsin, w(j th\n politei/an tau/thn eÃti kaiì nu=n diame/nein. (Iosephus Flavius, Anti-
quitates Iudaicae XII 119–120).

13 Iosephus Flavius, Antiquitates Iudaicae XII 125–127.
14 stephanos Byzantios, Ethnika, Agbatana címszó: … hÁn kaiì ¹Epifa/neia/n fasi keklh=sqai. Eusebios, onomasti-

con 90: ... ¹Ema\q h( mega/lh. kei=tai kaiì a)nwte/rw. kaiì mh/pote auÀth e)stiìn h( ¹Epifa/neia h( plhsi/on
¹Eme/shj. stephanos Byzantios, Epiphaneia címszó: )Epifa/neia: po/lij Suri/aj kata\ ¸Rafane/aj e)n meqori/oij
¹Ara/dou. Plinius secundus, Naturalis Historia V 87,1: oppida adluuntur Epiphania et Antiochia, quae ad Euphraten
vocantur. Plinius secundus, Naturalis Historia V 93: … sed in continente oppida Mysanda, Anemurium, Coracesium,
finisque antiquus Ciliciae Melas amnis. Intus autem dicendi Anazarbeni, qui nunc Caesarea, Augusta, Castabala,
Epiphania, quae ante oeniandos. GRAINGER, J.D., A seleukid Prosopography and Gazetteer. Leiden 1997, 713.
MITTAG, P.F., Antiochos IV. 146–147.

15 Ioannés Malalas, Chronika 205,13–21. strabo XVI 2,4 C 749.
16 Lásd Peter van NUFFELEN recenzióját MITTAG könyvéről. ‘I also wondered if one could not establish a link between Antiochus’s increased

grip on the Babylonian temples and Antiochus’s dealings with Jerusalem.’ www. sehepunkte. Rezensionsjournal für
Geschichtswissenschaften 7 (2007), Nr. 1, 3. http://www.sehepunkte.de/2007/01/10872.htm. Utolsó megtekintés: 26. 03. 2010.

17 2Makk. 4,28. MA: Antiochos III. 121.



Alexandriából irányították. Amint a politikai központ Jeruzsálemtől távolabbra került, Judeában a vallási
vezetőszerep mellett a politikai hatalom is egyre inkább a jeruzsálemi főpap kezében összpontosult. Mi-
után az ötödik syriai háború alatt, Kr.e. 198-ban III. Antiochos az utolsó ptolemaida birtokokat is el-
foglalta,18 Koilé-syria és Phoiniké ismét önálló tartomány lett élén egy stratégosszal, Judea pedig újra függő
helyzetbe került. III. Antiochos korában egy bizonyos Ptolemaios, aki Koilé-syria és Phoiniké stratégosa
volt, a főpapi (archiereus) címet is elnyerte.19 Ez a cím arra utal, hogy hasonló hatásköre lehetett, mint a
kisázsiai archiereusnak. Nevét egy márványtábla is megörökítette, amelyet Ptolemaios, Thraseas fia,20

Koilé-syria stratégosa és archiereusa vésetett fel soloiban Kr.e. 197 körül hermésnek, héraklésnek és – az
immár isteni tiszteletben részesített – Nagy Antiochosnak.21

IV. seleukos uralma idején Koilé-syria és Phoiniké helytartója egy bizonyos Apollónios, ekkor mér-
gesedik el először a viszony a jeruzsálemi templom és a király, IV. seleukos között. A jeruzsálemi temp-
lom elöljárója ugyanis, egy bizonyos simon valamely nézeteltérésből kifolyólag összekülönbözött a
főpappal, III. Óniasszal. Ezért bosszúból felhívta Koilé-syria és Phoiniké helytartójának, Apollóniosnak
a figyelmét a templomban elhelyezett, hatalmas kincsekre. Apollónios erről jelentést tett a királynak, mire
ő főtisztségviselőjét, héliodórost22 küldte Jeruzsálembe, hogy a kincseket kisajátítsa.23

Ónias meg tudta akadályozni a templom elfoglalását és a templomi kincsek kisajátítását. A Makkabeu-
sok könyvének leírása és a későbbi események arra utalnak, hogy a papok héliodórost is megnyerték ma-
guknak. A főpap ellenállása miatt kegyvesztett lett, s Antiocheiába rendelték kihallgatásra.24 Az elkeseredett
jeruzsálemiek, élükon az Óniadákkal ekkor Egyiptom felé kezdtek orientálódni, ehhez nagyban hozzájá-
rult az is, hogy Kr.e. 181 óta egy zsidóbarát uralkodó, VI. Ptolemaios ült a trónon.25 Azt nem tudjuk, hogy
Apollónios elődéhez hasonlóan viselte-e az archiereusi tisztséget is, mindenesetre a jeruzsálemi elöljárók
felettese volt.

Jeruzsálemben a főpapi tisztséget IV. Antiochos trónralépése után Iasón szerezte meg. Erről az máso-
dik Makkabeus-könyv szerzője így számol be:

„Akkoriban Ónias testvére, Iasón törvénytelen eszközökkel szerezte meg magának a főpapi tisztséget. Egy
tárgyalás során biztosított a királynak 360 ezüst talentumot, és az egyéb jövedelmekből is további 80 talentu-
mot. Ezenkívül még azt is megígérte, hogy fizet 150-et, ha engedélyt kap arra, hogy saját erejéből küzdőteret
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18 Livius, A. u. c. XXXIII 19,8.
19 SEG 29 nr.1613,2 Kr.e. 199–195 között. FIsChER, Th., Zur seleukideninschrift von hefzibah. ZPE 33, 1979, 131–138.

BERTRAND, J.M., sur l’inscription d’ hefzibah. ZPE 46, 1982, 167–174.
20 Polybios V 65.
21 OGIS nr. 230. GRANDJEAN, y. RoUGEMoNT, G., Collection de l’École Franais: Inscriptions. BCH 96, 1972, 109–111.

Thraseas státusára vonatkozólag lásd JoNEs, C.P. – hABIChT, Ch., A hellenistic Inscription from Arsinoe in Cilicia. Phoi-
nix 43, 1989, 317–346. PETZL, G., Das Inschriftendossier zur Neugründung von Arsino in Kilikien: Textkorrekturen. ZPE
139, 2002, 83–88. KIRsTEN, E. oPELT, I., Eine Urkunde der Gründung von Arsinoe in Kilikien. ZPE 77, 1989, 55–66.
Polybios V. 65,2-5. sTRoUD, R., An Argive Decree from Nemea Concerning Aspendos. Hesperia 53, 1984, 196–216.

22 (Hlio/dwron to\n e)piì tw=n pragma/twn (2Makk. 3,7)
23 2Makk. 3,15–32.
24 2Makk. 3. Iosephus Flavius, Antiquitates Iudaicae XII 239–241 és Bellum Iudaicum I 1.
25 MAIER, J., Geschichte des Judentums im Altertum. Darmstadt 19892, 25–29. hÖLBL, G., Geschichte des Ptolemäerreiches.

Darmstadt, 1994, 166–168. Anyagi érdekek is összefűzték Egyiptomot és Judeát. Mivel Egyiptomban nem lehetett olaj-
fákat telepíteni, az olajat importálni kellett. Ez a körülmény kedvezett a zsidó olajfaültetvényeseknek, és az egyiptomiak-
nak is, mert amig Koilé syria a Ptolemaiosok birtoka volt, olcsón juthattak olajhoz, míg a határon kívülről érkező importot
terhelő adók és vámok a görögországi olajárak háromszorosát is kitehették. BICKERMAN, E.J., The Jews in the Greek Age.
Cambridge (Massachusetts) – London, 1988, 150.



és testgyakorló iskolát létesítsen, továbbá ha Jeruzsálem lakói antiochiai polgárjogot (tou\j e)n ¸Ierosolu/moij
¹Antioxei=j a)nagra/yai) kaphatnak. A király megadta az engedélyt. Mihelyt átvette a hatalmat, Iasón
nyomban bevezette testvéreit a görög életmódba. Megszüntette a királyi előjogokat, amelyeket a zsidók Eupole-
mos apja, Ioannés által szereztek. (Ez az Eupolemos vezette [később] a követséget, hogy a rómaiakkal barátsá-
got és szövetséget kössenek.) Így megszüntette a törvényes rendet, és új, törvényellenes szokásokat vezetett be.
Szándékosan épp a vár alatt létesített gyakorlóiskolát, és az előkelő ifjakat arra ösztönözte, hogy görög kalapot
viseljenek. Így Iasónnak, ennek a főpapnak nem tekinthető istentelen embernek a mérhetetlen elvetemültsége
folytán felvirágzott a hellenizmus, és gyökeret vertek az idegen szokások.”26

Ónias még hivatalban van IV. Antiochos egyiptomi hadjárata előtt, ő szervezi meg az ünnepélyes fo-
gadtatást Jeruzsálemben az uralkodó részére.27 Iasón tehát nem a törvényes utód a főpapi tisztségben,
hanem a király által kinevezett főpap, aki a templomi vagyonnal is rendelkezik, és garantálja a királynak
az anyagi támogatást. Megjegyzendő, hogy ebben a beszámolóban Iasón az, aki megismerteti a zsidókat
a görög szokásokkal és ő javasolja Jeruzsálem görög polisszá való átszervezését. A főpapi tisztséget – ugyan-
csak a király megvesztegetésével28 – néhány év múlva Menelaos szerzi meg, aki elődét, a korábbi főpapot,
Iasónt száműzetésbe kényszeríti, a még Iasón által törvénytelenül leváltott Ónias hívei pedig Egyiptomba
menekülnek.29

Míg az idézett szövegben Iasón a felelős a görög szokások bevezetéséért, s ő javasolja Jeruzsálem po-
lisszá alakítását, addig más helyen kifejezetten Menelaos szerepel, mint a “a bajok oka.”30 Az első Makka-
beus könyvben viszont a következőket olvashatjuk:

“Azokban a napokban hitehagyottak támadtak Izraelben (e)ch=lqon e)c ¹Israh\l ui¸oiì para/nomoi).
Sokak fejét telebeszélték javaslatukkal: Menjünk, és kössünk szövetséget a körülöttünk élő népekkel. Mert, ami-
óta elkülönültünk tőlük, rengeteg baj ér bennünket. Ez a javaslat tetszésre talált. A népből néhányan készek
voltak rá, hogy elmenjenek a királyhoz. Ez felhatalmazta őket, hogy pogány szokásokat vezessenek be. Pogány
szokás szerint (kata\ ta\ no/mima tw=n e)qnw=n) testgyakorló iskolát (gumna/sion) létesítettek Jeruzsá-
lemben, újranövesztették előbőrüket, és elpártoltak a szent szövetségtől.”31

Ebben a leírásban Izrael “hitehagyott fiai” kezdeményezik a görög szokások bevezetését, a király csu-
pán engedélyt ad rá. A “hitehagyottak” között sokan lehettek olyanok, akiket a zsidó szokások gátoltak a
nemzetközi kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, hiszen például étkezési előírásaik lehetetlenné
tették, hogy egy asztalhoz üljenek idegenekkel, holott ez minden tárgyalás és szerződéskötés része volt, a
sabbat betartása pedig gazdasági hátrányokkal járt.32 Jeruzsálem polisszá tételéről itt nem történik emlí-
tés, viszont a második Makkabeus könyv szerzője egy helyen a következőket írja:

“Amikor Tyrosban a király jelenlétében az ötévenként szokásos játékokat megrendezték, a nyughatatlan
Iasón antiochiai polgárjogot nyert követeket küldött, nézőnek.”33
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26 2Makk. 4,7–13. Biblia. Ószövetségi szentírás. Budapest, szent István Társulat. Több kiadás. A görög nevek átírását a főszö-
veg szerint egységesítettem.

27 2Makk. 4,21–22. Jeruzsalem magatartása igen fontos volt az uralkodó számára, mivel a város az egyik seleukida előbás-
tyát képezte a ptolemaida befolyási övezet határán. hÖLBL, Geschichte 150.

28 Az ígért pénzből azonban semmit sem küldött el a királynak. 2Makk. 4, 27–28.
29 2Makk. 4,21–22 és 5, 1–10.
30 2Makk. 13,4.
31 1Makk. 1, 11–15.
32 KEssLER, R., Sozialgeschichte des alten Israel. Darmstad 2006, 183.
33 qewrou\j w(j a)po\ (Ierosolu/mwn ¹Antioxei=j (2Makk. 4, 18–19)



Ez úgy értelmezhető, hogy a kérést a király elfogadta, s megadta a polis státust Jeruzsálemnek. De
vajon mit jelenthetett ez a státus?

A szövegben nyilvánvalóan a fővárosra, az orontés folyónál lévő Antiocheiára történik utalás. A hel-
lénisztikus korban alapított keleti polisok belső szervezetét alig ismerjük, az orontés melletti Antiocheiá-
ról pedig mindössze annyit tudunk, hogy IV. Antiochos az általa alapított városrészben egy tanácsházat,
buleutériont építtetett,34 tehát ott működött egy görög bulé. Ebből a korszakból mindössze egy keleti
polisra, a Persisben alapított Antiocheiára vonatkozóan vannak adataink. A Persisben épült Antiocheia
belső viszonyaira vonatkozóan három, Kr.e. 205-re datálható feliratból35 vonhatunk le következtetéseket.
A város ezek szerint belső szervezetét illetően 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.
A felirat felsorolja azokat a városokat, amelyekben hasonló néphatározat született, ezek tehát hasonló po-
litikai szervezettel bírtak. Ezek a következők: seleukeia a Tigris mellett, Apameia a selaiánál, seleukeia a
Vörös-tengernél, seleukeia az Eulaiosnál (susa),36 seleukeia a hédyphónnál,37 továbbá valamelyik Anti-
ocheia és valamelyik Alexandria, ezeknél a teljes szöveg nem olvasható.38

A persisi Antiocheiában ezek szerint megtalálható a görög polis valamennyi fontosabb intézménye, de
a népgyűlési határozatokat az uralkodónak kell jóváhagynia, a város eponym tisztségviselője pedig a se-
leukidák kultuszának papja, nem pedig egy görög istenségé. Bizonyára hasonló politikai berendezkedése
volt a többi, hellénisztikus korban alapított keleti görög városnak is, melyek megőrizték a polis klasszikus
kori intézményeit, de valódi autonomiát és eleutheriát már nem élveztek. Az orontés melletti Antiocheia,
mint királyi székhely minden bizonnyal előnyöket élvezett a többi polishoz viszonyítva.

Nem tudjuk, konkrétan mit jelenthetett Jeruzsálem polisszá válása,39 mindenesetre azt eredményez-
hette, hogy a zsidók hovatartozását ezentúl nem csupán a származás határozta meg, hanem a polgárjog.
Mivel a polgárjog megadása mindig feltételekhez volt kötve, ezeket Jeruzsálem esetében nem ismerjük,
ez is megosztottságot teremthetett a társadalmon belül, és fokozhatta a belső feszültségeket.40

IV. Antiochos azonban nem állt meg a politikai reformoknál, hanem miután látszólag minden előz-
mény és indoklás nélkül megtámadta Jeruzsálemet, vallási reformot hajtott végre.

„Amikor Antiochos megszilárdította a birodalmat, arra gondolt, hogy Egyiptomra is kiterjeszti hatalmát,
hogy így mindkét országon uralkodjék. Miután Egyiptomot leigázta, Antiochos 143-ban41 visszatért és hatal-
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34 Ióannés Malalas, Chronika 205,13–21.
35 Ezek másolata a Maiandros melletti Magnésiában, Artemis Leukophryéné temenosában maradt fenn. KERN, o., Die Inschriften

von Magnesia am Maeander. Berlin 1900. (A továbbiakban IMagnesia) nr. 18 (III. Antiochos levele), 19 (III. Antiochos
fiának a levele) és 61 (a persisi Antiocheia néphatározata) = OGIS nr. 231, 232 és 233. Eszerint Antiocheia elfogadja a Ma-
iandrosnál lévő Magnésia meghívását Artemis Leukophryéné ünnepére. Az erről szóló antiocheiai néphatározat némi be-
tekintést enged a két város közötti kapcsolatokba és Antiocheia politikai szervezetébe. Mint a felirat szövegéből kiderül,
Antiochos sótér annak idején Magnésiából kért telepeseket, hogy Antiocheia démosának létszámát növelje.

36 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.

37 Korábban soloké: sTRABÓN XVI. 1,18 C 744. hédyphón ma Jarrahi (susiana).
38 IMagnesia nr. 61= OGIS nr. 233, 100–111 sorok.
39 Jeruzsálem polisszá válását egyes kutatók tagadják, legutóbb MITTAG, Antiochos IV. 242. Eszerint a gerusia (2Makk. 11,

27–32) a zsidó vének tanácsával azonos, nem egy hellénisztikus görög intézmény.
40 KEssLER, Sozialgeschichte 181–2.
41 A seleukida éra szerint, azaz Kr.e. 169-ben.



mas sereggel Izrael és Jeruzsálem ellen vonult. Gőggel eltelve behatolt a szentélybe, elvitte az illatáldozat be-
mutatására szolgáló aranyoltárt, valamint a mécstartót az összes fölszereléssel együtt, továbbá az áldozati ke-
nyér asztalát, az áldozati edényeket, tálakat, az aranyfüstölőket, a kárpitot, a koszorúkat és a templom
homlokzatáról az aranydíszeket; mind leszedte őket. Elrabolta az aranyat, ezüstöt, valamint a drága fölszere-
léseket; elhurcolta a rejtett kincseket, amikre rátalált. Mindent összeszedett, és visszatért országába. De előbb
vérfürdőt rendezett és fennhéjázó beszédeket tartott.” 42

Miután Róma szabályosan kiutasította IV. Antiochost Egyiptomból, a megalázott és feldühödött ki-
rály Kr.e. 167-ben újra támadást intézett Jeruzsálem ellen, állítólag kifosztotta a várost és nagy mészárlást
hajtott végre.43 A források túloznak, ugyanis Antiochosnak nem állt érdekében megtizedelni a város la-
kosságát. Jeruzsálemet előzőleg Iasón foglalta el, a város tehát nem önszántából szállt szembe a királlyal.44

Ezt követően a király egy prostagmát adott ki.
„A király írásos utasításokat küldött Jeruzsálembe megbízottaival és Júda városaiba, hogy alkalmazkodja-

nak az idegen szokásokhoz, a templomban hagyjanak fel az égő-, a véres- és az italáldozattal, szegjék meg a
szombatot és az ünnepeket, és szentségtelenítsék meg a szentélyt és a szent dolgokat. Ugyanakkor emeljenek ol-
tárokat, templomokat és kápolnákat a bálványoknak, áldozzanak sertéseket és más tisztátalan állatokat, hagy-
ják fiaikat körülmetéletlenül, és szennyezzék be magukat mindenféle tisztátalan és szörnyű dologgal. Felejtsék
el a törvényt és tekintsék érvénytelennek a parancsokat. Annak, aki nem tett eleget a király parancsának, meg
kellett halnia. Ilyen utasításokat adott az egész birodalomban, és felügyelőket rendelt minden nép fölé. Júda vá-
rosainak megparancsolta – városról városra –, hogy mutassanak be áldozatot. A népből sokan csatlakoztak
hozzájuk, mind, akik elpártoltak a törvénytől. Gonoszságot követtek el az országban, és arra kényszerítették Iz-
raelt, hogy mindenféle zugba rejtőzzék. A 145. esztendő Kiszleu hónapjának tizenötödik napján45 a király az
égőáldozat oltárán szörnyű undokságot épített, és Izrael helységeiben mindenféle oltárokat emeltek. A házak ka-
puiban és a tereken tömjént áldoztak. A törvénykönyveket, ha fölfedezték, széttépték és tűzbe vetették. Ha va-
lakinél megtalálták a szövetség könyvét, vagy ha valaki szem előtt tartotta a törvényt, a királyi rendelet
értelmében halálra ítélték. Ilyen rendelkezésekkel léptek fel Izrael ellen, mindazok ellen, akiket hónapról hó-
napra tetten értek a városokban.” 46

Ezek szerint a király egy prostagmában tiltotta meg a vallásgyakorlást.47 Az, ami a zsidókat leginkább
sértette, a körülmetélés megtiltása és a sertésáldozat volt, hiszen a zsidóság szemében a sertés tisztátalan
állat. Mint az előzőekben láthattuk, a hellénbarát zsidóság részéről több kezdeményezés történt a zsidó val-
lási szokások korlátozására. ha Antiochos valóban kibocsátott egy ilyen prostagmát, ebben tanácsadókra
és támogatókra kellett számítania a hellenista zsidóság részéről.48 Az a rendelkezés, miszerint a városok-
nak mint közösségeknek kell áldozatot bemutatniok, esetleg arra utalhat, hogy az áldozat az isteni (Theos)
uralkodónak szólt, vagyis kísérlet történt az uralkodókultusz bevezetésére. Tudjuk, hogy az uralkodókul-
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42 1Makk. 1,16–24. Vö. Iosephus Flavius, Antiquitates Iudaicae XII. 246–7. MITTAG, (Antiochos IV., 230) figyelmeztet arra,
hogy Antiochos jeruzsalemi intézkedéseit nehéz megítélni, mivel nem tudjuk, mennyire ismerte a zsidó vallást.

43 2Makk. 5, 21–27.
44 MITTAG, Antiochos IV. 254.
45 Kr.e. 167 dec. 8.
46 1Makk. 1, 41–58.
47 Tacitus szerint (Historiae V 8,2) Antiochos felszámolta a zsidó babonát (superstitionem) és görög szokásokat (mores) veze-

tett be.
48 hENGEL, M., Judaism und Hellenism revisited. In: CoLLINs, J.J. – sTERLING, G.E., Hellenism in the Land of Israel. Notre

Dame/Indiana 2001. Reprint 2005, 19 és 34. note 53, hivatkozással BICKERMAN, E., The God of the Maccabees. Leiden
1979, XII–XIII-re.



tusz propagálása III. Antiochos kora óta felerősödött a seleukida birodalomban. IV. Antiochos a jeru-
zsálemi szentélyt Zeus olympiosnak, a szamaritánusok Garizim hegyén lévő szentélyét pedig Zeus Xe-
niosnak ajánlotta fel.49 A seleukidák gyengülő hatalmát és befolyását IV. Antiochos azzal próbálta
ellensúlyozni, hogy a görög főisten, Zeus pártfogoltjának tüntette fel magát, szakított a seleukidák ha-
gyományos Apollón-kultuszával,50 és Zeus olympios, illetve Zeus Niképhoros (“Győzelemhozó”) kultu-
szát favorizálta, mint ezt az antiocheiai pénzveretek tanúsítják.51 Az új pénzérmék hátlapjára Apollón
helyébe Zeus Niképhoros vagy Zeus olympios képmását vésték fel, az uralkodó pedig héliosként, na-
pistenként ábrázoltatta magát, hogy ezzel is hangsúlyozza uralmának mindent beragyogó fényességét.52

Zeus olympiosszal való kapcsolatát azáltal is kifejezésre juttatta, hogy anyagilag támogatta az athéni Zeus
olympios szentély építését, amelyet az athéniak a délosi Apollón szentélyben elhelyezett fogadalmi aján-
dékokkal viszonoztak, hogy ezáltal Apollón jóindulatát is kérjék az uralkodó számára.53 Zeus olympios
jeruzsálemi kultuszának bevezetése tehát jól illeszkedik Antiochos valláspolitikájába.

IV. Antiochos vallási reformjai nagy felzúdulást váltottak ki, a felkelők élére egy modeini pap leszár-
mazottai, a Makkabeusok álltak élükön Judás Makkabeussal. Bár hősies küzdelmük ellenére a harcokban
alulmaradtak,54 IV., majd V. Antiochosnak mégis be kellett látnia, hogy a feszültségek csak a sérelmes in-
tézkedések visszavonásával orvosolhatók. A jeruzsálemi templom rituális megtisztítása és újraszentelése
után (Kr.e. 164 december) V. Antiochos egyezséget kötött a zsidókkal, amelyben megengedte az ősi val-
lás gyakorlását. Bár a főpapi méltóság érintetlenül maradt, V. Antiochos leiratát mégsem a főpapnak,
hanem a tanácsnak (gerusia) és a zsidó népnek címezte, vagyis úgy járt el, mint ez egy görög polis eseté-
ben szokás volt.55 Később, midőn simon Makkabeus a főpapi cím mellé felvette az ethnarchési és stratégosi
tisztséget is, az uralkodó már neki címezte leiratát.56

IV. Antiochost azonban nem csupán a jeruzsálemi hadjáratokért és a kincstár kirablásáért marasztalta
el a történetírás. Az ókori szerzők IV. Antiochos halálát ugyancsak egy templomrablási kísérlettel hozták
kapcsolatba. Erre vonatkozólag többféle hagyománnyal is rendelkezünk. Antiochos nem ítélte annyira ve-
szélyesnek a judeai helyzetet, hogy emiatt tervezett keleti hadjáratát elhalassza,57 ezért az Euphratéstől
nyugatra eső területeket Lysiasra bízta.58 Az ő feladata volt a judeai háború befejezése. Lysias belátta, hogy

34

2010. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

49 2Makk. 6,1–9.
50 Bár a seleukidák Apollónt tekintették isteni ősüknek, és kezdetben általában Apollón képmása szerepel a pénzeiken is, oly-

kor már I. seleukos érméin megjelenik propagandisztikus célzattal a győzelem istennőjének, Nikének és Zeusnak a kép-
mása is. hADLEy, R.A., Royal propaganda of seleucus I. and Lysimachos. JHS 94, 1974, 50–65.

51 LE RIDER, G., Antiochos (175–164) et le monnayage de bronze séleucide. BCH 118, 1994, 17–34. MITTAG, Antiochos
IV. 117, 123.

52 BUNGE, J.G., Theos Epiphanes. Historia 33, 1974/1, 57–8. BUNGE, J.G., Antiochos-helios. Methoden und Ergebnisse
der Reichspolitik Antiochos IV. Epiphanes von syrien im spiegel seiner Münzen. Historia 24, 1975, 164–188. EhLING,
K., Geprägte Bilder. Münzen der seleukiden in Antiochia. Antike Welt 2004, Jahrg. 35. 27–31.

53 Livius, A. u. c. XLI 20., Kr.e. 166–163 között. Inscriptions de Délos 4. (a továbbiakban ID) ed. F. DURRBACh, Paris 1929,
nr.1541.

54 1Makk. 2–5. 2Makk. 8–11. Lásd még az 1. jegyzetet.
55 2Makk. 11, 27. Pro\j de\ to\ eÃqnoj h( tou= basile/wj e)pistolh\ toia/de hÅn. Basileu\j ¹Anti/oxoj tv=

gerousi/# tw=n Ioudai/wn kaiì toi=j aÃlloij Ioudai/oij xai/rein.
56 Basileu\j ¹Anti/oxoj Si¿/mwni i¸erei= mega/l% kaiì e)qna/rxv kaiì eÃqnei Ioudai/wn xai/rein. (1Makk. 15,2.)
57 MITTAG, Antiochos IV. 269.
58 yuxv= au)tou= sfo/dra kaiì e)bouleu/sato tou= poreuqh=nai ei¹j th\n Persi/da kaiì labei=n tou\j fo/rouj

tw=n xwrw=n kaiì sunagagei=n a)rgu/rion polu/. kaiì kate/lipen Lusi/an aÃnqrwpon eÃndocon kaiì a)po\
ge/nouj th=j basilei/aj e)piì tw=n pragma/twn tou= basile/wj a)po\ tou= potamou= Eu)fra/tou kaiì eÀwj
o(ri/wn Ai¹gu/ptou kaiì tre/fein ¹Anti/oxon to\n ui¸o\n au)tou= eÀwj tou= e)pistre/yai au)to/n. (1Makk. 3, 31–33.)



a Judeában kialakult feszültségeket csak a zsidó vallás gyakorlását tiltó intézkedések visszavonásával és az
amnesztia kihirdetésével lehet megszüntetni, ezért megtette az első lépéseket ennek érdekében.59

Eközben érkezett a hír, hogy a lázadó arméniai király, Artaxias elleni hadjáratra készülődő Antiochos
Polybios szerint60 a perzsiai Tabaiban, Iosephus Flavius szerint61 Babylónban megbetegedett és meghalt.
Polybios beszámolója szerint62 Antiochos pénzt akart szerezni, de az ott lakó barbárok ellenálltak, a ku-
darcot vallott király ezután visszafelé útjában halt meg a persisi Tabaiban.

A Makkabeus könyvek többféle változatban adják elő a történteket.
„Amikor ugyanis a vezérük legyőzhetetlennek látszó seregével Persisbe ment, Nanaia templomában agyon-

ütötték őket, Nanaia papjai ugyanis cselhez folyamodtak. Antiochos odament azzal az ürüggyel, hogy eljegyzi
magát vele, hogy így a kincseket jegyajándékul elvihesse. Nanaia templomának papjai ki is hordták (a kincse-
ket). De amikor kevesedmagával a templom területére ment, mihelyt belépett, bezárták a templomot. Majd ki-
nyitottak egy titkos ajtót a tetőn, és köveket dobálva agyonütötték a fejedelmet embereivel együtt. Darabokra
vágták, és levágott fejét odavetették a kint várakozóknak.” 63

Más változat szerint:
„Akkortájt Antiochos Epiphanés végigvonult a fennsíkon. Meghallotta, hogy Persisben van egy Elymais

nevű város, amelyik híres gazdagságáról, aranyáról és ezüstjéről. Különösen a templom nagyon gazdag: ott van-
nak azok az aranyvértek és -páncélok és fegyverek, amelyeket Philipposnak a fia, Alexandros makedóniai ki-
rály otthagyott, amikor a görögök első királyaként uralkodott. Elment tehát és megkísérelte a város kifosztását,
de nem sikerült neki, mert a város lakói tudtak tervéről, és fölvették vele a harcot.” 64

Egy ettől eltérő hagyomány szerint:
„Abban az időben Antiochos szégyenszemre kénytelen volt a Persishez tartozó részekről visszavonulni. Be-

hatolt ugyanis Persepolis városába, és megkísérelte, hogy kirabolja a templomot és elfoglalja a várost. Emiatt fel-
lázadt a nép, és fegyvert fogott, s le is győzte. A vidék lakói menekülésre kényszerítették Antiochost, úgyhogy
kénytelen volt szégyenletes módon visszavonulni. Ekbatana felé tartva, az úton értesült Nikanór és Timóteus
csapatainak vereségéről.” 65

Máshol azt olvashatjuk, hogy “ezen területek adójának” beszedése érdekében érkezett Persisbe.66 Per-
sis ebben az időben már leszakadóban volt,67 nagyon is hihető tehát az az állítás, hogy az arméniai had-
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59 Lysias azért is törekedett a kompromisszumra, mivel Philippos, akit IV. Antiochos még életében fia tanácsadójának neve-
zett ki, Lysias posztjára pályázott. (1Makk. 6,14–63, 2Makk. 13, 1-26. Iosephus, Antiquitates Iudaicae XII 385–6.)
Lysiasnak tehát saját pozícióját is biztosítani kellett.

60 PoLyBIos XXXI. 9.
61 Antiquitates Iudaicae XII. 356–357.
62 Ë§Oti kata\ th\n Suri/an ¹Anti/oxoj o( basileu\j boulo/menoj eu)porh=sai xrhma/twn proe/qeto

strateu/ein e)piì to\ th=j ŠArte/midoj i¸ero\n ei¹j th\n ¹Elumai/+da. parageno/menoj dŠ e)piì tou\j to/pouj kaiì
diayeusqeiìj th=j e)lpi/doj dia\ to\ mh\ sugxwrei=n tv= paranomi/# tou\j barba/rouj (tou\jŸ oi¹kou=ntaj
periì to\n
to/pon, a)naxwrw=n e)n Ta/baij th=j Persi/doj e)ce/lipe to\n bi¿/on, daimonh/saj, w(j eÃnioi/ fasi, dia\ to\
gene/sqai tina\j e)pishmasi/aj tou= daimoni/ou kata\ th\n periì to\ proeirhme/non i¸ero\n paranomi/an.
Polybios XXXI 9,1 (Kr.e. 164 ősze és 163 ősze között – 154. olympias első éve), vö. Porphyrios, FrGH 260 F 53 és F 56.
1Makk. 6.

63 2Makk. 1,12–16.
64 1Makk. 6,1–3.
65 2Makk. 9, 1–3.
66 labei=n tou\j fo/rouj tw=n xwrw=n kaiì sunagagei=n a)rgu/rion polu/. 1Makk. 3,31.
67 Ez idő tájt egy bizonyos Kamniskirés alapít egy helyi dinasztiát, melyet kizárólag pénzfelirataik alapján ismerünk. CANALI DE RossI,

F., Iscrizioni dell’ estremo oriente greco. Inschriften griechischer städte aus Kleinasien. Band 65. Bonn 2004. 293. nr. 542–545.



járatra készülő király csak az elmaradt adókat akarta behajtani, többek között a templomoktól is. Ez eset-
ben sikertelenül.

A szóbanforgó szentélyt hol elymaisinak, hol persepolisinak nevezik az antik szerzők. Persepolisban a
kevés számú régészeti lelet mellett csak Zeus Megistosnak, Apollónnak, héliosnak, Artemisnek és
Athéna Basileiának dedikált oltárok töredékei tanúskodnak a görög istenek tiszteletéről.68 Görög felira-
tok alapján a hellénisztikus korból egyetlen Nanaia-, illetve Artemis Nanaia-szentélyről tudunk ebben a
térségben, mégpedig az ősi susa helyén alapított, Elaios melletti seleukeiában. A feliratok rabszolganők
felszabadításáról tudósítanak, mely a szentélyben történt. Magát a szentélyt nem tudjuk lokalizálni.69

A gazdag keleti szentélyek ellenállását feltehetőleg az váltotta ki, hogy helyzetükben bizonyos válto-
zás állt be. A hellénisztikus-kori szentélyek adózási kötelezettségeire vonatkozóan nagyon gyér adatokkal
rendelkezünk. A hellénisztikus görög polisok polgárai az adók egy részét a polis kincstárába (politikon), más
részét a királyi kincstárba (basilikon) fizették be.70 A szentélyek bizonyos esetekben mentesültek ez alól.
Kr.e. 302-ben Ephesos városa kitüntet egy polgárt, mert eredményesen tárgyalt az Artemision adómen-
tessége ügyében.71 Feltehetőleg az ephesosi Artemision mindkét adófajta alól mentesült. Egy, a kariai
Tralleis környékén talált felirat a királyi kincstárnak (basilikon) fizetendő tizedről (dekaté) rendelkezik.
Az erősen rongált felirat valamelyik Antiochos leiratának másolata. A szöveg hangvétele és Apollón ne-
vének említése arra enged következtetni, hogy az uralkodó egy Apollón-szentélyt ment fel a tized fizetése
alól. A tizedet a szentély, illetve a szentély földjének bérlői fizethették a királyi kincstárnak.72 Egy, a
kariai Lagina környékén talált, de valószínűleg stratonikeiából származó feliraton egy Apollónnak és
Artemisnek felajánlott erdőről van szó, mely mentes minden adótól, kivéve a királyi kincstárnak (basilikon)
fizetendő adót.73 A kisázsiai szentélyek minden valószínűség szerint csak kivételes kedvezményként
részesülhettek adómentességben.

A gazdasági jogkörrel is felruházott archiereusok kinevezésére feltehetőleg azért volt szükség, mert a ki-
rályi kincstárnak járó adók nem folytak be rendesen sem a kisázsiai sem a keleti szentélyekből. A keleti
szentélyek számára különösen sérelmesek voltak azok az intézkedések, amelyek III. Antiochos korától
kezdve az önállóság csorbítására irányultak. Míg a görög polisban néhány kivételes, önálló szentélyt le-
számítva a templomok élén álló papok államilag kinevezett tisztviselők voltak, megbízatásuk meghatáro-
zott időre szólt, a templomok gazdasági ügyeit pedig egy helyi, állami tisztségviselő felügyelte,74 addig
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68 CALLIERI, P.: L’archéologie du Fars à l’époque hellénistique. Persica 11. Paris 2007, 56.
69 SEG 7 nr. 16-26. sem ennek, sem a többi strabón (XV 3,2 C 728) által említett templomnak nem maradt nyoma. Álta-

lában nagyon kevés kerámia vagy más régészeti lelet ismert a hellénisztikus Iránból. BoUChARLAT, R., Le destin des rési-
dences et sites perses de l’Iran dans la seconde moitié du IVe siècle avant J.-C. In: BRIANT, P. JoANNÉs, Fr. (eds.), La
transition entre l’empire achéménide et les royaumes hellénistiques. Paris 2006, 443–450.

70 BLüMEL, W., Die Inschriften von Mylasa. I. Bonn 1987, nr. 201. “In dem bekannten Pachtgesetz (no/moj politiko/j)
der fulh \ ŠOtwrkonde/wn von Mylasa, das vielleicht der Zeit angehört, als Mylasa eine stadt des seleukidenreiches war,
sind die Zahlungen der Bürger der stadt, der Grundbesitzer und der Erbpächter klar in zwei Gruppen geschieden: die an
den königlichen schatz (basiliko\n) und die an den städtischen schatz (politiko\n).” – írja M. RosToVTZEFF

(Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt. Darmstadt, 1956. Nachdruck 1998. I 363. original
Ausgabe: oxford 1941).

71 BÖRKER, Ch. MERKELBACh, R., Die Inschriften von Ephesos. V. Bonn 1980, nr. 1449, 5. sor: sundioi/khsen meta\ th=j
presbei/aj oÀpwj aÄn h( a)te/l[ei]a u(pa/rxhi th=i qew=i.

72 PoLJAKoV, F.B., Inschriften von Tralleis und Nysa. Bonn 1989, nr. 17.
73 Kr.e. 350. ŠAhIN, M.C., Die Inschriften von Stratonikeia. II. Bonn 1982, nr. 502, 20–21 sorok: tw=n dou/lwn a)te[lh\

eiånai kaiì pa/ntw]n plh\n fo/rwn basilikw=n.
74 DIGNAs, B., Economy of the sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor. oxford 2002, 53.



keleten létezett egy hivatásos papi réteg és a templomok gazdaságilag önállóak voltak.75 Judeában maga
az államszervezet is szakrális jellegű volt.76 A jeruzsálemi főpap hatalmát az is csökkentette, hogy III.
Antiochos korától Koilé-syria és Phoiniké stratégosától függött, aki a stratégosi cím mellett a főpap, az
archiereus címet is viselte. A Makkabeus könyvek szerzői sokszor úgy tüntetik fel, mintha a király köz-
vetlenül tárgyalt volna a főpapokkal, valójában ismerve a seleukida-adminisztráció útvesztőit ez felettébb kér-
déses. A helyi ügyek intézése általában csak a helytartó közvetítésével történhetett, ami persze konfliktusokra
is alkalmat adhatott. Jeruzsálemben a főpap, mint a legfőbb hatalom birtokosa, rendelkezett az adók felett
is, az adók begyűjtésért viszont egy külön tisztségviselő felelt. A királyok „megvesztegetése” egyértelmű volt
az adóemelés felajánlásával,77 amiért adott esetben főpapi cím járt, mint ez Iasón esetében történt.

Iasón helyzetéből adódóan is kénytelen volt a hellenista mozgalom mellé állni.
A kérdés, vajon mi vezetett az úgynevezett “hellenistic Reform” bevezetésére, mindmáig vitatott.

Egyes kutatók szerint Jeruzsálemben nem vallási ellentétek, hanem kizárólag a papi nemzetségek politi-
kai-gazdasági érdekei, az egymásközti rivalizálás áll a hellenista mozgalom és a belharcok mögött,78 mások
figyelmeztetnek arra, hogy Izraelben nem lehet szétválasztani a politikai és vallási tényezőket,79 ezek oly
mértékben összefonódnak. Babylón és Jeruzsálem esetében számolhatunk azzal, hogy kialakult egy be-
vándorló görögökből és hellénizálódó bennszülöttekből álló elit, mely egyfelől ápolta a görög kultúrát,
másfelől előnyösnek vélte, ha városa hasonló jogokat élvez mint az előbb említett “polisok”. Az elit rész-
ben a király “barátaiból” került ki, ezeknek philos megtisztelő címet kapták a királytól. A “barátok” kö-
zött különös megbecsülést élveztek azok, akik megkapták a királytól az „első barát” (prótos philos) kitüntető
címet.80 olykor, mint például Urukban és Babylónban, a király görög nevet is adományozott a kitünte-
tettnek.81 A görög név felvétele egyébként is szokássá vált, Jeruzsálemben többen is viseltek görög nevet
a Makkabeusok oldalán harcolók között.82 A görög név használata a hellenista mozgalom hatásának tud-
ható be, a mozgalommal kezdetben maga Judás is rokonszenvezett. A 160-as évek eseményei azonban oda
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75 KEssLER, Sozialgeschichte 94.
76 o( d¡ h(me/teroj nomoqe/thj ei¹j me\n tou/twn ou)dotiou=n a)pei=den, w(j dŠ aÃn tij eiãpoi biasa/menoj to\n

lo/gon qeokrati/an a)pe/deice to\ poli/teuma qe%= th\n a)rxh\n kaiì to\ kra/toj a)naqei/j. Iosephus Flavius,
Contra Apionem 2, 165–166.

77 Ez egyértelműen kiderül a következő megállapításból: “Menelaos megszerezte a méltóságot, de az ígért pénzből nem kül-
dött meg semmit a királynak, noha a vár parancsnoka, sóstratos követelte, hiszen az ő feladata volt az adóbehajtás.”
poioume/nou de\ th\n a)pai/thsin Swstra/tou tou= th=j a)kropo/lewj e)pa/rxou, pro\j tou=ton ga\r hÅn h( tw=n
diafo/rwn pra=cij. (2Makk. 4, 27–28)

78 BRINGMANN, K., Hellenistisch Reform und Religionsverfolgung in Judea. Eine Untersuchung zur jüdisch-hellenistischen
Geschichte (175–163 v. Chr.). Göttingen 1983.

79 hENGEL, M., Judaism und Hellenism revisited. In: CoLLINs, J.J. – sTERLING, G.E., Hellenism in the Land of Israel. Notre
Dame/Indiana 2001. Reprint 2005, 17. A korábbi szakirodalmat lásd ott.

80 OGIS nr. 221. IV.col. 49–73 sorok (Ilion). ID nr. 1532 és többször. Iosephus Flavius, Antiquitates Iudaicae XIII 146.
81 A hellénisztikus Urukban a templomok újjáépítésében, úgy tűnik, egy család játszott vezető szerepet. E családhoz tartoz-

hatott Anu-uballit, aki Kr.e. 243-ban (II. seleukos alatt) Uruk anuja volt, s “akinek a király (Antiochos Theos) második
névként a Nikigurgusza (Nikarchos) nevet adományozta.” A šanu a második méltóság volt a városban. Később III. Anti-
ochos alatt egy másik Anu-uballit, “akinek a másik neve Kephallon”, Uruk város elöljárója, aki az Anu-Antum templom
újjáépítésének szentelte magát. Az uruki és a babylóni ékírásos szövegekben többször említés történik görög nevű tiszt-
ségviselőkről és hadvezérekről, s a kettős névhasználat sem ritka. sARKIs’JAN, G.Kh., Greek personal names in Uruk and
the Graeco-Babyloniaca problem. AAntHung 22, 1974, 495–503. shERWIN-WhITE, s.M., Aristeas Ardibelteios. some as-
pects of the use of double names in seleucid Babylonia. ZPE 50, 1983, 209–221. soMMER, M., Babylonien im seleuki-
denreich: Indirekte herrschaft und indigene Bevölkerung. Klio 82/1, 2000, 73–90. BoIy, Late Achaemenid 282, 288–290.

82 MITTAG, Antiochos IV. 245.



vezettek, hogy Judeában a hellénizálódás folyamata elakadt,83 s a továbbiakban a hellenizmus a görög
nyelv és irodalom korlátozott ismeretére szorítkozott. A sikeres vallási restauráció eredményeképen a Tóra
tekintélye többé nem rendült meg.

Abstract
Die hellenistischen historischen Quellen haben Antiochos IV. manchmal als einen Tempelräuber dargestellt.

Die neu endeckten hellenistisch-griechischen Inschriften und die Ereignisse der Forschungen der hellenistischen
babylonischen Dokumente haben zur Erklärung dieser Tradition, und zur Beleuchtung der Ursachen der
Spannungen, die schon vor Antiochos’ Thronbesteigung begonnen hatten, sehr viel beigetragen. Die Ernennung
der Archiereis in Kleinasien und in “Koile-Syria und Phoinike”, die auch die wirtschaftliche Tätigkeit von
mehreren Heiligtümern kontrollierten, die Erhöhung der Abgaben, die Beschränkung der politischen Macht der
Hohepriester in Jerusalem nach 197 v.Chr, die Rivalität der Hohepriester, die religiösen und gesellschaftlichen
Probleme, die die politischen Wandlungen und der “Hellenismos” vorgerufen hatten, führten zum Wiederstand
und Verweigerung des Abgabepflichtes. Unter solchen Umständen war der König manchmal gezwungen die
Abgaben mit Kraft einzutreiben.
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83 CoLLINs, J.J., Cult and Culture. The limits of hellenization in Judea. In: CoLLINs, J.J. – sTERLING, G.E., Hellenism in
the Land of Israel. Notre Dame/Indiana 2001. Reprint 2005, 38-61.


