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A közös ház, Izráel lakói a perzsa és a hellenisztikus korban

Az ezékieli álom: Izráel, a közös ház

A fogság különleges víziókat látó, megélő és megfogalmazó pró-
fétája, Ezékiel Izráel története kulcsfontosságú pillanatának eljö-
vetelét filmszerű elevenséggel örökíti meg elhíresült próféciájá-
ban. A 37. fejezet halálszagú völgyében szétszórt száraz csontok 
felől kell így szólnia: „Ez a sok csont Izráel egész háza. […] Így 
szól az én uram, az ÚR: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sír-
jaitokból, én népem és beviszlek benneteket Izráel földjére. Ak-
kor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.” (Ez 37,11–13) Új élet, 
helyreállítás és repatrializáció – ez a jövő. De kicsoda az emlege-
tett Izráel, hiszen Ezékiel, a Jeruzsálemből elhurcolt pap-prófé-
ta Júda népének hirdeti az Úr üzenetét? Izráel, az északi ország 
nemhogy nincs már, de elhurcolt tagjai is belevesztek a semmivé 
lett Asszír birodalomba. Ki lenne akkor ez az Izráel, maga a hely-
reállított Júda? Valóban, semmi kétség afelől, hogy a völgyben 
megelevenedő csontok Júda metaforája Ezékiel képi világában.1 
A próféta azonban mégsem áll meg ennyinél. A 15. verstől egy 
új prófécia veszi kezdetét, amelyben két fadarabot kell vennie, 
ráírni Júda és József nevét a hozzájuk tartozó izráeliekkel, majd 
összeilleszteni őket. A jelképes cselekedet magyarázataként el-
mondandó, hogy „Én kihozom Izráel fiait a népek közül, bárho-
va kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől és beviszem őket a 
saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izrá-
el hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem 
lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyság-
ra.” (Ez 37,15–23) A látomás magyarázatának folytatásában az 

1 Ezékiel látomása mögött ott érezhető Jeremiás próféciája (Jer 8,1–2), amely 
Júda királyainak, papjainak, prófétáinak és Jeruzsálem lakosainak szétszórt 
és kiszáradt csontjairól szól. Vö. Blenkinsopp, Joseph: Ezekiel (Interpretation), 
Westminster John Knox Press, Louisville, 2012, 171.
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az egy király Dávid lesz, Isten pedig örök szövetségre lép ve-
lük, hajlékát közéjük helyezve. A próféciában kibontakozó jövő 
Izráele egy egységes közösség, mely a korábban birtokolt meg-
ígért földre visszatérő izráeliekből és júdaiakból tevődik össze. 
Egy ország, egy nép, egy szentély: egy közös ház.2

A prófétai könyv szerkezetében ez a pont az átmenet a klasz-
szikus prófétai mondások és az apokaliptikus látomások között.3 
Talán nem véletlen, hogy éppen ezen a fordulóponton olvasható 
ez a prófétai mondás, mert amennyire megvalósult Ezékiel töb-
bi próféciája, annyira elmaradt ennek az egyesítési látomásnak 
a teljesülése. Az egységes Izráel továbbra is csak álom maradt, 
Ezékiel szép álma.

A perzsa kori valóság: Samerin és Jehud, a Birodalom lakói

A valóság sokkal prózaibb, mint a próféta álomszerű képi vilá-
ga. Voltak, akik hazatértek, s voltak, akik nem. Nem tértek haza 
a korábbi északi országrész elhurcolt lakói, de nem tértek haza 
sokan azok közül sem, akik a babiloni fogságba kerültek Júdá-
ból, a déli királyságból. Visszatértek viszont azok, akik számára 
Júda, Jeruzsálem jelentette az Istenhez való tartozás minősített 
helyét. Azok, akik a fogságban is önálló, elkülönült közösség-
ként igyekeztek megőrizni jahvista identitásukat egy más iste-
nekkel teli vallási környezetben.4 Vagyis a Kürosz-rendelet nyo-
mán megindult visszatelepülések jahvista csoportjai a korábbi 
Júda területére, kiemelten Jeruzsálem környékére érkeztek, és 
bár létszámuk nem volt túl jelentős, a Perzsa Birodalom anyagi 
és politikai támogatása révén meghatározó tényezővé váltak az 
akkori Samária központú Samerin tartomány déli részén.

A Kürosz-rendelet az asszír-babiloni birodalomépítési po-
litika inverzeként nem erőszakkal, hanem vallási, politikai és 
gazdasági motiváció révén valósította meg az új birodalom 
migrációra alapozott etnikai stabilizációs programját. A haza-
engedett csoportok birodalom iránti lojalitása támogatottságuk 
révén biztosított volt, a helyben maradók hűségének kifejezés-
kényszerét pedig éppen a visszatérés által megjelenő lojális cso-
portokkal történő rivalizálás biztosította, még akkor is, ha ez 
átmeneti konfliktusokat okozott is egyes régiókban.5 A korábbi 
2 Az elveszett egység helyreállításának gondolata folyamatosan jelen van a 

prófétáknál Izráel fogságba vitelétől kezdve (Hós 1,10–11, Ézs 11,12–13; Jer 
3,6–18; 30,1–3.8–9). (Blenkinsopp, i. m. 175.)

3 A könyv III. részének üdvtörténeti vonatkozásaihoz lásd Rózsa Huba: Beve-
zetés az Ószövetség könyveibe, Szent István Társulat, Budapest, 2016, 511–513.

4 A babiloni golá beazonosításának legújabb feldolgozása Pearce, Laurie E.: 
Identifying Judeans and Judean Identity in the Babylonian Evidence, in 
Stöckl, J. – C. Waerzeggers (szerk.): Exile and Return: The Babylonian Context, 
(BZAW 478) de Gruyter, Berlin, 2015, 7–32.

5 A visszatérés történeti kiértékeléséhez lásd Grabbe, Lester L.: The Reality of 
the Return: The Biblical Picture Versus Historical Reconstruction, in Stöckl – 
Waerzeggers (szerk), i. m. 292–307.
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nagypolitikai meghatározottság tehát nem változott, a Kelet-
Mediterráneum területe egy keleti nagyhatalom részét képez-
te, csupán a felosztásban, illetve az elnevezésekben történt vál-
tozás. Az Abr-Nahara (Eufráteszen túli) satrapaság (satrapia) két 
kormányzósága (pahvah), Samerin és Jehud külön-külön lokális 
vezetés mellett éltek közel 200 éven keresztül az Achamenida Bi-
rodalom egységeiként.6

Otthon maradtak és a hazatérők:  
konfliktusok a közös ház helyett

Az ószövetségi történetírás csupán töredékeket örökít meg en-
nek a 200 évnek főként első időszakából, és ezek a szövegek sem 
mentesek a szerzők teológiai beállítottságának formulázásaitól, 
így az értelmezés nagy szerepet játszik abban, milyen kép alakul 
ki ezek figyelembevételével a korszakról.

A visszatérést dokumentálni igyekvő Ezdrás és Nehémiás 
könyvében a szerzők kidomborítják az otthon maradtak és a ha-
zatérők közötti gazdasági és politikai érdekkülönbségeket, ame-
lyek cselszövésekhez és katonai konfliktusokhoz is vezetnek. Az 
Ezdrás 4,1–3 pedig a vallási hasonlóság ellenére jeleníti meg a 
hazatérők e téren történő elkülönülését, ami további feszültsége-
ket szül. Ezdrás–Nehémiás alapján a két csoport részben azonos 
területen élve egymás riválisaiként látható a közösségi lét leg-
fontosabb területein.

A Krónikák könyve ugyan éppen a visszatérés lehetőségét 
definiáló Kürosz-rendelet felidézésével zárul, mégis a perzsa kor 
végére, hellenisztikus kor kezdetére datálható keletkezési ideje 
miatt ennek a teljes 200 évnek a valósága húzódik meg teológiai 
látásának, megfogalmazásainak hátterében. A Krónikák szerzője 
alapvetően egy Izráelben gondolkodik, ahol, bár két önálló terü-
leten él a nép, de jahvista elkötelezettségük sehol sem kérdéses. 
Ez különösen érvényes arra az időszakra, amikor már északon 
megszűnt az államiság, s Ezékiás, illetve Jósiás bevonja őket val-
lási eseményeik megvalósításába (2Krón 30; 31;34). E könyvek 
hátterében nem érzékelhető az egymás mellett élő két csoport ri-
valizálása, sőt.7

A korszak kutatásának legújabb eredményei alapján három 
fontos megállapítás tehető az otthon maradtak és a hazatérők kö-
zött kialakult viszonyról.

6 Lipschits, Oded: Achamenid Imperial Policy, Settlement Process in Palestine, 
and the Satus of Jerusalem in the Middle of the Fifth Century BCE., in 
Lipschits, O. – M. Oeming (szerk.): Judea and the Judeans in the Persian Period, 
Eisenbrauns, Winona Lake, 2006, 19–52.

7 Knoppers, Garry: Jews and Samaritans. The Origins and History of Their Early 
Relations, Oxford University Press, New York, 2013, 71–101.



a) Az első politikai és gazdasági vonatkozású. A hazatérők 
birodalmi támogatása a babiloni korszak közigazgatási felépíté-
sében azt a változást eredményezte, hogy a korábbi Samerin tar-
tomány helyén egy, a korábbi tartományi központ irányításával 
működő nagyobb Samerin és egy kezdetben főként Jeruzsálem-
re és szűkebb környékére korlátozódó kicsiny Jehud jött létre.8 
Az ásatások során előkerült érmék feliratain kívül a korábban 
a dél-egyiptomi Elephantine szigetére telepített zsidó katonai 
kolónia (Jeb) megtalált archívuma is a két tartomány független 
adminisztratív működéséről tanúskodik, és arról, hogy mindkét 
központot politikai kormányzók irányították, ám Jeruzsálemben 
a vallási vezetés is komoly anyagi erőforrásokkal bírt. A koló-
nia vallási szükségleteinek támogatására vonatkozó kéréseket 
mindkét tartományba elküldték,9 ami egyrészt jelzi azonos vallá-
si hovatartozásukat, azaz jahvista vallásgyakorlatukat, másrészt 
közösségeik függetlenségét. Ez már a következő két megállapí-
táshoz vezet.

b) A babiloni fogságból való hazatérés egyik legfontosabb 
vallási eseménye a jeruzsálemi templom újjáépítése. A korszak 
során keletkező bibliai szövegekben fellelhető egy új templom-
teológia megfogalmazódása, amely Jeruzsálem és Sion különle-
gességét, egyedülállóságát hangsúlyozza (Trito-Ézsaiás, egyes 
zsoltárok, Haggeus, Deuteronomisztikus Történeti Mű). Az egy-
templomúság eszméje ennek nyomán válik általános ószövet-
ségi felfogássá.10 Ehhez képest a gyakorlat azt mutatja, hogy a 
fentebb említett jebi közösségnek is volt saját Jahve-temploma, 
sőt Samerin tartományban is épült Jahve-templom. Korábban a 
kutatók Josephus Flavius nyomán a hellenisztikus korra gondol-
ták egy Jahve-templom építését Sikem mellett a Garizim hegyén. 
Yitzhak Magen ásatásai során azonban felszínre került a temp-
lom perzsa kori rétege számos perzsa pénzérmével, valamint 
áldozati állatok maradványaival.11 A templom pontos építési 
ideje nem ismert, de az érmék és a Carbon 14 vizsgálat eredmé-
nyei szerint a Kr. e. 5. század közepére tehető.12 Ezt erősíti meg 
a következő századra datált 1Ezdrás 5,49 LXX változata, mely 

 8 Zertal, Adam: The Pahwah of Samaria (Northern Israel) During the Persian 
Period: Types of Settlement, Economy, History and New Discoveries, 
Transeuphratène 3 (1990) 9 –30.

 9 Porten, Bezalel –Yardeni, Ada: Textbook of Aramaic Documents from Ancient 
Egypt 1. Jerusalem, 1986, Letters 76: A4,7–9.

10 Lásd részletesen: Zsengellér József: Egytemplomúság. A kultuszhely kizá-
rólagossága Izráel teológiájában és vallásgyakorlatában. Egy praxisban soha 
meg nem valósuló teória, in Ódor B. – Xeravits G. (szerk.): Elmélet és gyakorlat 
a zsidó-keresztyén gondolkodás történetében (Horizontok 1), L’Harmattan, Pápa–
Budapest, 2005, 12–75.

11 Magen, Yitzhak: Mount Gerizim Excavations II: A Temple City (JSP 8), Israel 
Antiquities Authority, Jerusalem, 2008, 95–137.

12 Magen, Yitzhak: The Dating of the First Phase of the Samaritan Temple, in 
Lipschits, O. – G. Knoppers – R. Albertz (szerk.): Judah and Judeans in the 
Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, 2007, 163–164.
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szerint „az ország más népei összegyűltek és oltárt állítottak a 
saját helyükön, mivel az ország más népei ellenségesek voltak 
velük (azaz a visszatért izráeliekkel) és uralkodtak felettük, és 
véres és égő áldozatot mutattak be az Úrnak reggelente”. Adri-
an Schenker értelmezésében ez a vers egy, a jeruzsálemivel kö-
zel egy időben épült Jahve-templom alapításáról szól.13 Követ-
kezésképpen a perzsa kor második felében Jeruzsálem mellett a 
Garizim hegyén is működött Jahve-templom és hozzájuk tartozó 
jahvista közösség. Kérdés, hogy a két szentély békésen élt egy-
más mellett, vagy riválisai voltak egymásnak? Josephus későbbi 
időre vonatkoztatott bemutatása alapján riválisok voltak, a kora-
beli Krónikák fent vázolt képe, illetve a Makkabeusok második 
könyve júdeai szerzőjének a templomra vonatkozó egyáltalán 
nem ellenséges leírása alapján (2Makk 6) azonban inkább a bé-
kés egymás mellett élés tűnik valószínűnek. A két szentély két 
önálló papság és kultuszi adminisztráció létezését feltételezi. A 
Krónikák könyve eltérő vallásgyakorlatra történő utalásai, illet-
ve a Nehémiás 13 templomtisztítási akciói során Jeruzsálemből 
elküldött jahvisták arra mutatnak, hogy az egyik templomhoz 
tartozók kritikus esetekben a másik szentélyhez csatlakoztak. A 
vallási, teológiai rendszer tehát kölcsönösen felcserélhető, vagyis 
alapjában véve azonos volt Samerinben és Jehudban.

c) Az azonosságot jelentő vallási, teológiai rendszer alap-
ját közös(en) rögzített dokumentumok biztosították, amik 
esetünkben a Tóra gyűjteményét jelentik. A 19–20. századi 
kutatás a Pentateuchus kialakulása terminus ad quemjének a zsidó–
samaritánus szakítás időpontját tekintette, arra alapozva, hogy a 
samaritánusok a zsidósággal megegyező Pentateuchus-szöveget 
őriztek meg, pontosabban vettek át. Peter Frei azon feltételezése, 
hogy a Tóra létrejöttét a perzsa hatóságok vallási/etnikai közös-
ségek jogi alapszövegeinek megalkotására tett felhívása eredmé-
nyezte – mely a birodalmat alkotó csoportok önrendelkezésének 
szervezettségét és ellenőrizhetőségét volt hivatva biztosítani –, 
kérdésessé tette annak lehetőségét, hogy egy másik vallási kö-
zösség (bár ekkor még nem hívhatjuk őket samaritánusoknak) 
számára is ugyanez az autorizációs szöveg jelentse vallásgyakor-
latának, teológiájának alapját.14 A legújabb kutatás nyomán azt 
feltételezzük, hogy a két közösség, a jeruzsálemi és a garizimi 

13 Schenker, Adrian: Nach dem Exil wurden im Land Israel zwei Tempel 
errichtet. Ist der Berich 1 Esdr 5:49 vom Tempelbau der Völker des Landes 
die älteste literarische Erwähnung des Tempels in Samarien?, in Otero, A. P. 
– P. A. Torijano Morales (szerk.): Textual Criticism and Dead Sea Scrolls Studies 
in Honour of Julio Trebolle Barrera (JSJSup 157), Brill, Leiden, 2012, 303–316. 
Pummer, Reinhard: The Samaritans. A Profile, Eerdmans, Grand Rapids, 2016, 
87–88. Pummer szerint valószínű, hogy itt a garizimi templomra történt uta-
lás.

14 Frei, Peter: Zentralgewalt und Lokalautonomie im Achämenidenreich, in 
Frei, P. – K. Koch (szerk.): Reichsidee und Reichsorganisation im Perserreich 
(OBO 55), Universitätsverlag, Fribourg, 1984, 9–43.
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közösen fogalmazta meg alap teológiai dokumentumát, a Tórát, 
amelyben a garizimi templomteológia hangsúlyosabb volt, mint 
a jeruzsálemi, a deuteronómiumi egy szentély kiválasztása tex-
tusok pedig nem egyetlen kizárólagos templomra vonatkoztak.15 
A Tóra, a Pentateuchus tehát a két közösség közös megegyezé-
sen alapuló, kompromisszumos teológiai alkotása, mely közös 
vagy közösen elfogadott tradíciókat tartalmazott.

Mindezek alapján elmondható, hogy a perzsa korban egy bi-
rodalom két önálló adminisztratív egységében két önálló köz-
ponttal bíró jahvista közösség működött. Önállóságuk ellenére, 
a birodalom adta lehetőségek révén közös teológiai irodalmat 
fogalmaztak meg, közös vallási dokumentumot hoztak létre, a 
Tórát.

Hellenisztikus kori együttélés

(Coelo-)Szíria–Fönícia tartomány: a közös ház

A hellenisztikus kor beköszöntével ugyan az eddigi keleti köz-
pontú birodalom helyett száz évre egy délnyugati központú 
birodalom (Ptolemaida királyság) részévé vált a térség jahvista 
lakossága,16 de megmaradt a korábbi közös tartomány (most Szí-
ria–Fönícia néven), és a megosztottság is: két önálló hüparkhiát 
alkotott Szamaritisz és Ioudeia. A ptolemaioszok korabeli adó-
szedési dokumentumai nem rögzítik éppen e két hüparkhiából 
származó bevételeket, ami a két terület mérsékelt jelentőségére 
utalhat. 

Kr. e. 200-ban III. (Nagy) Antiókhosz elfoglalja az Egyiptom 
folyójáig terjedő területeket, ezzel a Coelo-Szíria és Fönícia nevű 
tartomány a Szeleukida Birodalom fennhatósága alá került.17 
Közigazgatási intézkedéseinek eredményeként Szamaritisz 
egyesítette magában a korábbi Szamária, Galilea, Ioudeia, 
Szamáriapolisz és Szkhütopolisz területeit,18 ezáltal néhány év-
tizedre ismét egy adminisztratív egységhez tartoztak a korábbi 
Júda és Samária jahvista lakói. Coelo-Szíria és Fönícia tartomány 

15 Schorch, Stefan: The Samaritan Version of Deuteronomy and the Origin of 
Deuteronomy, in Zsengellér, József  (szerk.): Samaria, Samarians, Samaritans: 
Studies on Bible, History and Linguistics (Studia Samaritana 6), de Gruyter, Ber-
lin, 2011, 23–37.

16 Nagy Sándor hadjárata, de különösen az utódai közötti háborúskodás Kr. e. 
331 és 301 között folyamatos katonai akciók színterévé változtatta a régiót, 
amely nagyban befolyásolta az itt élők életfeltételeit és lehetőségeit.

17 A Coelo-Szíria és Fönícia elnevezést csak Kr. e. 178-tól datálhatjuk IV. 
Szeleukhosznak Heliodóroszhoz írt levele alapján. Cotton, Hannah M. 
– Wörrle, Michael: Seleukos IV to Heliodoros: A New Dossier of Royal 
Correspondence from Israel, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 159 
(2007) 191–205. 24. sor.

18 Capdetrey, Laurent: Le pouvoir séleucide: Territoire, administration, finances d’un 
royaume hellénistique (312–129 avant J.-C.), Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes, 2007, 250.
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Szeleukida kori vezetésének a hefcibai felirat alapján új, kibőví-
tett elnevezése lett: sztratégosz kai arkhiereusz (sztratégosz és fő-
pap).19 A vallási ügyek tartományi leosztása szorosabb ellenőr-
zésre utalhatna, mégis a Josephus idézte levél (Ant 12,138–144) 
alapján III. Antiókhosz a 4. és 5. szír háború pusztításait kom-
penzálandó és a terület fejlesztésének céljából támogatja Jeruzsá-
lemben a szentély újjáépítését és a helyi vallásgyakorlatot. A ré-
gészeti leletek meglepő tanúsága szerint a garizimi templomot is 
ebben az időben bővítik ki, és ekkor épül ki a körülötte működő 
templomváros is, ami jelzi, hogy Antiókhosz a garizimi vallási 
közösséget is támogatta.20 A két kultuszközpont azonos szinten 
kezelése az azonos (jahvista) valláshoz való tartozás (f)elismeré-
sét jelenthette. Megerősíti ezt a feltételezést a 2Makk 6,2 is, ahol 
az olvasható, hogy IV. Antiókhosz Epiphanész intézkedése nyo-
mán mind a jeruzsálemi, mind a garizimi templomot egyszerre 
dedikálják görög isteneknek.

A birodalmi valláspolitika egyenlő elbírálása utalhat-e a két 
csoport azonosulására, vagy ez csupán a távolról szemlélők kü-
lönbségtételi nehézségét jelzi? Ebben a periódusban a legszo-
rosabban mondható el a „közös ház” lakói megvalósulása. Jan 
Dušek rámutatott arra a tényre, hogy ekkor mind a garizimi, 
mind a jeruzsálemi közösség tagjai Izráelként definiálják ma-
gukat.21 Beteljesült volna az ezékieli álom? Bár Dušeknek igaza 
van, mégsem teljesült a próféta látomása. A Kr. e. 2. század első 
felére tehető Délosz szigeti feliratok a következő megfogalma-
zást tartalmazzák: „A déloszi izráeliták, akik a Garizim-hegy 
(Argaridzein) templomába küldik felajánlásukat…”22

Az Izráel elnevezés esetünkben nem egyszerűen a korábbi 
északi országrészre utal, hanem Izráelre mint Jahve választott 
népére. Annál is inkább, mivel a Makkabeusok könyve, mely 
talán egy-két évtizeddel keletkezett a déloszi feliratok után, 
szintén „Izráel fiai”-ként utal Jeruzsálem jahvista közösségére. 
Mindkét csoport Izráelként definiálja magát, mégis, ahogyan ar-
ról a déloszi felirat tanúskodik, a két szentélyhez való tartozás az 
elsődleges identitás mellé odatesz egy második, szűkítő kritéri-

19 A III. Antiókhosz és Ptolemaiosz Sztraszeász fia kormányzó és főpap közöt-
ti hivatalos levélváltás Hefcibában (Bét-Seán mellett) megtalált felirata (kb. 
Kr. e. 201–195). Lásd: Landau, Yohanan H.: A Greek Inscription Found near 
Hefzibah, Israel Exploration Journal 16 (1966) 54–70; 14. sor.

20 Magen: Mount Gerizim Excavation, i. m. 176. Dušek, Jan: Aramaic and Hebrew 
Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV 
Epiphanes (CHANE 54), Brill, Leiden, 2012, 73.

21 Dušek, i. m. 73.
22 Szövegkiadás: Bruneau, Philipe: Les Israelites de Délos et la juiverie délienne, 

Bulletin de Correspondance Hellénique 106 (1982) 465–504. kül. 484; Kraabel, Alf 
Thomas: New Evidence of the Samaritan Diaspora has been Found on Delos, 
Biblical Archaeologist 55 (1984) 44 –46.
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umot is: nem mindegy, hogy a Garizim vagy a Sion templomába 
küldi valaki a felajánlásait.23 

Josephus beszámolói igen eltérőek e korszakról. Utalásai kö-
zött találunk olyat, amely a két csoport közeli kapcsolatára vo-
natkoztatható, amikor azt írja, hogy a garizimi templom építése 
során a jeruzsálemi mintáját vették alapul. Ugyanakkor egyértel-
mű különbségükre tapint rá akkor, amikor a jeruzsálemi temp-
lomból kiutasítottak, akár papok, akár hívők, garizimi otthonra 
találásáról beszél. De kifejezett ellenségeskedésről számol be pél-
dául az Alexandriában élő csoportok között, akik Ptolemaiosz-
hoz fordultak igazságtételért a Mózes által elrendelt templom 
igazi helyének kérdésében, ahol végül a vesztesként kihozott 
garizimiek kivégzésével végződött az ügy (Ant 13,74).24 A való-
ság valahol középen lehetett, vagyis ahogyan később a zsidóság 
egyes csoportjai, úgy a jeruzsálemi és a garizimi jahvisták is ma-
gukat tartották az igazi Izráelnek, de elfogadták vagy inkább el-
tűrték a másik csoport azonos igényét.

A Hasmóneus állam: az új Izráel

A Szeleukida Birodalom hellenizáló törekvése, amint láthattuk, 
kezdetben csupán a tartományi vezetők főpapi titulusában je-
lentkezett. Később azonban a birodalom egységesítő elemévé 
vált, kimondottan a vallás terén. IV. Antiókhosz Epiphanész 
ez irányú rendeletei úgy a jeruzsálemi, mint a garizimi közös-
séget megosztották. A hellenizációt támogató csoportok erősö-
dése mindkét közösségben erősítette a tradicionális vonal radi-
kalizálódását. A Makkabeusok könyveinek beszámolói alapján 
a jeruzsálemi közösség körében az Izráelhez való tartozás alap-
elemeinek betiltása és az azt mégis megtartók likvidálása végül 
fegyveres ellenálláshoz, felkeléshez vezetett. A „lelki” Izráelért 
való egzisztenciális kiállás azonban egyoldalúnak látszik: nincs 
olyan forrás ebből a korszakból vagy korszakról, ami közös fellé-
pést vagy a Makkabeus felkelésben való garizimi részvételt iga-
zolná. Sőt, Josephus szerint a garizimiek vagy egyes csoportjaik 
az előnyösebb megítélés érdekében meg is tagadták az azonos Iz-

23 A két helyre történő áldozatküldésre Josephus is utal: „Később azonban (a 
beköltözött zsidók) utódai között – akik szilárdan ragaszkodtak ősi szokása-
ikhoz – és a szamaritánusok között viszálykodás tört ki, s végül is háborúra 
került a sor, mert a jeruzsálemiek szent helynek tekintették templomukat, s 
azt akarták, hogy mindenki oda küldje áldozatát, a szamaritánusok pedig 
ugyanezt a jelleget követelték a Garizim hegyen épült templomnak.” (Ant 
12,1).

24 Josephus utalásainak részletes elemzéséhez lásd Pummer, Reinhard: The 
Samaritans in Flavius Josephus (TSAJ 129), Mohr Siebeck, Tübingen, 2009.
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ráelhez való tartozás gondolatát.25 A felkelés egyik fontos és egy-
ben korai állomásaként Jeruzsálem elfoglalása, illetve a templom 
újraszentelése délen a vallásgyakorlat legfontosabb elemeit hely-
reállította. Az évtizedekig tartó háborúskodás változó hadisze-
rencséjét követve az érintett területek gyakran cseréltek gazdát, 
de a korábbi Ioudeia területén kívülre már csak a Hasmóneus ki-
rályság kialakulását követően jutott a felkelés. Ez a fázis azonban 
már nem a vallásszabadság kivívásáról, hanem a korábbi Izráel 
helyreállításáról, illetve ezen területek judaizálásáról, a jeruzsá-
lemi közösséghez csatolásáról szólt.26

A korábbi Szamaritisz hüparkheia területe Galilea kivételé-
vel a Hasmóneus királyság kezére került Johannész Hürkanosz 
hadjáratai nyomán, aki az itt lakók erőszakos judaizálásába kez-
dett. Idumea, majd később Iturea lakói esetében ez könnyen 
ment, hiszen a körülmetélkedés vagy halál alternatívája egyér-
telmű választásra bírta a lakosságot. A garizimi közösség ese-
tében azonban már nem volt ilyen egyszerű a helyzet, hiszen 
ők körül voltak metélve, sőt ők is Ábrahám szövetségének jele-
ként viselték a körülmetélkedést, megtartották a szombatot és a 
Tóra volt a szent iratuk, mivel ők is Izráelnek tartották magukat. 
Az egyetlen markáns különbséget ebben az időben csak a jeru-
zsálemi templom helyett használt garizimi templom jelentette. 
Josephus elbeszélése szerint Hürkanosz két alkalommal támad-
ja meg a közösséget. Először 128-ban Samária elfoglalását meg-
előzően (Ant 13,254), majd 110-ben (Ant 13.255–256), ami utalhat 
akár a templom és a város két fázisban történő lerombolására. A 
régészeti leletek alapján azonban az utóbbi dátum igazolható.27 
A garizimi templom lerombolásával Hürkanosz megszüntette 
a különbséget a két izráeli csoport között, legalábbis ez lehetett 
a terve,28 a garizimi közösség azonban a pusztítás ellenére nem 
csatlakozott a jeruzsálemi templomhoz, sőt elindult egy önálló 
garizimi templomteológia kidolgozása irányába, és elhatároló-
dott a jeruzsálemi templomteológiától. A két jahvista közösség 
mostantól teológiailag elválik egymástól, és zsidónak és szama-
ritánusnak nevezhető, bár ezen túl is mindkettő az igazi Izráel-
ként definiálja önmagát.29 

25 „… a szamaritánusok jelleme ilyen: ha a zsidóknak rosszul megy a soruk, 
hallani sem akarnak a rokonságról, s ezzel tulajdonképpen helyes álláspon-
tot foglalnak el; mihelyt azonban a zsidók viszonyai javulnak, azon nyomban 
csatlakoznak hozzájuk, rokonaiknak nevezik magukat, és arra hivatkoznak, 
hogy József utódaitól, Efráimtól és Manasszétől származnak. (Ant 11,8).

26 A felkelés három fázisáról lásd Mor, Menahem: The Persian, Hellenistic 
and Hasmonean Peridode, in Crown, A. D. (szerk.): The Samaritans, Mohr 
Siebeck, Tübingen, 1989, 1–18, kül. 15.

27 Magen, Yitzhak: The Samaritans and the Good Samaritan (Judea and Samaria 
Publications 7), Israel Antiquities Authority, Jerusalem, 2008, 25–29.

28 Knoppers, i. m. 214; Pummer: The Samaritans, i. m. 88.
29 A kérdéskörről részletesebben lásd Zsengellér József: Az „igazi” izraeliták. Ta-

nulmányok a samaritánus közösség ókori történelméről és irodalmáról, PRTA, Pápa, 
2004.

 júda és józsef 13



Politikailag a Hasmóneus ioudaiai (zsidó) állam, az erősebb 
Izráel jelenti azt a közös házat, ahol a jeruzsálemi és a garizimi 
jahvisták egymástól fokozatosan távolodva egymás mellett él-
nek: az ezékieli látomás dávidi királya helyett hasmóneus ural-
kodók, az egy nép helyett két nép.30

30 Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a jahvista vallásszabadságért 
a hellenizáló birodalom ellen küzdő makkabeusok Hasmóneus dinasztiája, 
amelynek feje a jeruzsálemi főpapot is adta, egyre jobban hellenizálódott, 
amiképpen ez nyomon követhető az általuk vert pénzérmék feliratain. Egy 
másik diszkrepancia, hogy a szamaritánusok hagyományában a Tóra sze-
rinti ároni főpapságot ők viszik tovább, de ezek már egy másik témakör itt 
gyökerező részletei.

14 zsengellér józsef  


