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I. A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJA: 

 

A disszertáció a Ptolemaios kori egyiptomi zsidókat tárgyalja papyrológiai források 

alapján. Egy ilyen jellegű értekezéshez szükséges egy, a zsidókhoz illetve a judaizmushoz 

kapcsolódó papyrológiai forrásokat tartalmazó corpus használata vagy összeállítása. Az első 

kísérlet arra, hogy összegyűjtsék az összes akkoriban ismert és már publikált zsidó papiruszt 

és osztrakont, a máig nélkülözhetetlen és alapvető Corpus Papyrorum Judaicarum három 

kötete volt, amelyeket V. A. Tcherikover, A. Fuks és M. Stern állított össze 1957 és 1964 

között.
1
 Ennek a műnek az első kötete a Ptolemaios kori (Kr. e. 332-30) papiruszokat és 

osztrakonokat tartalmazza, a második a kora római kori (Kr. e. 30 - Kr. u. 117) forrásokat, 

míg a harmadik a késő római és bizánci kor (117-642) szövegeit. Fontos hangsúlyozni, hogy 

Tcherikover és társai csak görög dokumentáris jellegű forrásokat gyűjtöttek össze, sem görög 

irodalmi, sem más nyelvű szövegeket nem vettek figyelembe. 

Ahhoz, hogy a legfrissebb kiadású papiruszokat is figyelembe vevő tanulmányt írjunk 

a Ptolemaios kori zsidókról, szükséges volt azoknak a papiruszoknak az összegyűjtése, 

amelyek a Corpus Papyrorum Judaicarum megjelenése után lettek kiadva. A legfőbb 

különbség a CPJ I és a jelenlegi corpus metodikája között az, hogy ez utóbbi nemcsak görög 

szövegeket tartalmaz: a görög papiruszok és osztrakonok mellett arámi és démotikus források 

is elérhetőek, amelyek közül jó néhány említ zsidókat. Véleményem szerint fontos figyelembe 

venni a nem görög nyelvű forrásokat, mivel sokszínű társadalmi képet festenek az egyiptomi 

zsidókról. 

Egy papiruszgyűjtemény összeállításához szükséges felállítani egy kritérium rendszert. 

A CPJ szerkesztői számára a legfőbb problémát az okozta, hogy hogyan különböztessenek 

meg egy „zsidó” és egy „nem zsidó” papiruszt. Mitől lesz egy papirusz „zsidó”? A kérdés 

relevanciája miatt idézem a CPJ összeállítóinak kritériumait, amelyek alapján válogattak. A 

következő papiruszokat tekintették „zsidónak:” 

1. Olyan papiruszok és osztrakonok, amelyeken a Ἰουδαῖος vagy Ἑβραῖος szavak 

valamelyike megjelenik. 

2. Olyan papiruszok és osztrakonok, amelyeken judaizmusra utaló kifejezések, mint a 

προσευχή vagy σάββαθα előfordulnak. 

3. Olyan papiruszok és osztrakonok, amelyek kizárólag zsidók által lakott helyről 

származnak, mint például Edfu római kori zsidó negyede. 

4. Olyan papiruszok és osztrakonok, amelyek zsidó neveket tartalmaznak. 

Az új corpus összeállításakor ugyanezen szempontok alapján válogattam, de bizonyos 

esetekben szigorúbb voltam, különösen a harmadik és a negyedik pontnál. Ami a harmadikat 

illeti, meg kell jegyezni, hogy nem tudunk olyan helyről vagy településről, amelyet kizárólag 

zsidók laktak volna a Ptolemaios korban. Ráadásul, számos papirusz esetében, amelyek 

vásárlás útján kerültek a gyűjteményekbe, nem tudjuk pontosan, hogy honnan származnak. 

Véleményem szerint tehát ezt a szempontot nehéz alapul venni, amikor zsidó papiruszok után 

kutatunk. A negyedik szempont is problémás. A nevek mindig bizonytalan szempontnak 

bizonyulnak, hogy zsidóként azonosítsunk személyeket, és mégis ez a legáltalánosabb 

módszerünk a kutatásunkban, mivel a legtöbb szöveg nem utal az említett személyek etnikai 
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hátterére. Csak egy héber név tekinthető megkérdőjelezhetetlen bizonyítéknak a tekintetben, 

hogy valaki zsidó volt-e vagy sem. Ugyanakkor, a zsidók nemcsak héber, hanem általános 

sémi, görög, sőt egyiptomi neveket is használtak a Ptolemaios kori Egyiptomban. Ezen 

neveket azonban fenntartásokkal kell kezelni, ahogy tették azt a CPJ szerkesztői is. Néhány 

példa, amelyet V. A. Tcherikover felsorol:
2
 Ὁνῆς nem egy változata az Ὀνίας (חוני) névnek, 

hanem egy egyiptomi név (1wn); Αρων nem a bibliai Ἄρων (אהרון), hanem egy formája az 

Ἁρ taggal kezdődő görögösített egyiptomi neveknek; és Σαλαμών vagy Μάλχος nem 

kifejezetten héber, hanem általános sémi nevek. Az ilyen jellegű neveket viselő személyek 

nem kerültek bele a CPJ-be, hacsak nincsenek kifejezetten zsidóknak megnevezve. 

Görög nevek esetében azonban a CPJ szempontjai kevésbé voltak szigorúak. Bár 

Tcherikover maga is megjegyezte, hogy a teofórikus görög neveket óvatosan kell kezelni, a 

következő esetekben elfogadta, hogy az adott személyek zsidók voltak:
3
 

1. Amikor apa és fiú is teofórikus görög nevet viselnek. 

2. Amikor legalább kettő vagy három teofórikus görög vagy egyéb, bizonytalanul 

zsidó (például általános sémi) nevet találunk ugyanabban a dokumentumban. 

3. Amikor a teofórikus görög nevet tartalmazó papirusz olyan helyről származik, 

„amely köztudottan zsidó település volt.”  

4. Amikor a papirusz olyan időszakra van datálva, amikor az adott teofórikus név 

népszerű volt a zsidók körében. 

Mindemellett azt is jegyezzük meg, hogy Tcherikover szerint a Dositheos nevet 

kizárólag zsidók használták. Ezen szempontok alapján a CPJ-be számos dokumentum 

teofórikus görög nevek alapján került be, amelyekhez alkalmanként általános sémi nevek is 

társultak. Igaz, hogy kettő vagy három bizonytalanul zsidó név jelenléte ugyanabban a 

dokumentumban növeli annak az esélyét, hogy az adott személyek zsidók voltak, de ettől még 

mindig bizonytalan marad. 

 Véleményem szerint még óvatosabbnak kell lenni, amikor „zsidó” és „nem zsidó” 

papiruszok között próbálunk különbséget tenni. Ebben T. Ilant követem, aki egy eléggé 

szigorú szempontrendszert alkalmazott a Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity című 

lexikonjában.
4
 Ebből kiindulva a jelen corpusba is csak akkor kerültek bele görög teofórikus 

nevet viselő személyek, ha családi kapcsolatban álltak bizonyosan zsidó személyekkel. Egyéb 

esetben nem tekintettem zsidóknak őket. Bizonyos, hogy így jó néhány „zsidó” szöveget 

kizártam a kutatásból, de előnyösebb kevesebb, de bizonyosan „zsidó” forrást felhasználni a 

tanulmányhoz. Ezt a szempontrendszert követve 89 új szöveget gyűjtöttem össze, amelyek 

zsidókat említenek, vagy judaizmushoz köthetőek. Ezek a dokumentumok valamint a CPJ-

ben szereplő bizonyosan „zsidó” források képezi az értekezés alapját.  

 

II. A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE ÉS EREDMÉNYEI: 

 

A disszertáció hat fejezetre oszlik. Az 1. fejezet egy átfogó képet kíván mutatni a 

jelenleg elérhető zsidókhoz kapcsolódó papyrológiai forrásokról. A következetesség 
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3
 Ibid., p. xix. 

4
 T. Ilan, Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity. Part III: The Western Diaspora 330 BCE-650 CE 

(Tübingen 2008). 



érdekében újravizsgáltam az összes szöveget, amely a CPJ első kötetében szerepel, és „zsidó 

papiruszok” illetve „kétségesen zsidó papiruszok” kategóriákba csoportosítottam őket. Hogy 

miért ezt vagy azt a kategóriát választottam egy adott szöveg esetén, lábjegyzetben van 

kifejtve. Ezt a rendszert követve összesen 54 CPJ dokumentumot zártam ki a további 

tanulmányozásból, mivel nem bizonyos, hogy valóban zsidók voltak-e a benne említett 

személyek. Még úgy is, hogy ezeket a szövegeket eltávolítjuk, 185 papyrológiai forrás áll 

rendelkezésünkre, amely megfelelő mennyiségű anyagnak bizonyul ahhoz, hogy a Ptolemaios 

kori egyiptomi zsidókat tanulmányozzuk. A releváns szövegek mind kronológiai, mind 

földrajzi szempontból fel vannak sorolva. 

Ami a zsidók politikatörténetét illeti Egyiptomban (1.1.1. fejezet), a Ptolemaios kor 

nagy változásokat hozott. Josephus szerint a zsidók bevándorlása Egyiptomba már Nagy 

Sándor idején megkezdődött, míg más irodalmi források úgy tartják, hogy I Ptolemaios Soter 

uralkodásához (Kr. e. 323-282) köthető a megjelenésük. Ezek a korai események azonban 

sajnos nem őrződtek meg papyrológiai forrásokban. A legkorábbi ilyen jellegű források, 

amelyek zsidókhoz kötődnek, II Ptolemaios Philadelphos uralkodásának idejéből (Kr. e. 282-

246) származnak, amikor a letelepedett zsidók száma és jelentősége kétségtelenül megnőtt. 

Ezt az is bizonyítja, hogy a legkorábbi zsinagóga feliratok a Kr. e. III. századra datálódnak. 

Az egyiptomi zsidó közösségek fejlődése a Kr. e. II. században érte el a csúcsot, mégpedig 

VI. Ptolemaios Philometor (Kr. e. 180-145) uralkodása idején. Ő volt az egyik leginkább 

zsidóbarát uralkodó a Ptolemaios uralkodók között, és Onias leontopolisi temploma is ebben 

az időszakban épülhetett meg. A zsidók ekkor a politikai események aktív résztvevőivé 

váltak, és VI. Ptolemaios és II. Kleopátra lojális támogatói lettek. A többi katonai szerepet 

játszó etnikumhoz hasonlóan még ahhoz is joguk volt, hogy politeumá-kat alakítsanak. 

Mindez viszont azt is jelzi, hogy a királyi hatalomnak szüksége volt ezekre az erőkre. A Kr. e. 

II. század végén és az I. század elején komoly hatalmi harcok játszódtak le, és a zsidók 

továbbra is részt vettek ezekben. Ugyanakkor ezen eseményekről irodalmi forrásokból, főleg 

Josephus műveiből tudunk, és papyrológiai források nem említik őket. Ugyanez mondható el 

a Kr. e. I. század politikai eseményeiről, ugyanis meglepően kevés szöveggel (10 

dokumentum) rendelkezünk ebből az időszakból, ami zsidókhoz kötődne. Ez az alul-

reprezentáltság a Ptolemaios kor utolsó évszázadában nem feltétlenül tükrözi a valóságot, 

ugyanis nincs okunk azt feltételezni, hogy a zsidóság száma csökkent. 

Ami a papiruszok földrajzi szóródását illeti (1.2.1. fejezet), kétségtelen, hogy a legtöbb 

forrás a Fajjúm-oázisból származik, de Thébából és Edfuból is nagy számban kerültek elő 

osztrakonok. Az egyiptomi zsidóság központja vitathatatlanul Alexandria volt, ami azonban 

nagyon szegényesen dokumentált. A zsidó települések nagy része a Nílus deltájában és a 

Fajjúm-oázisban koncentrálódott. Az új forrásgyűjtemény alapján az is világossá vált, hogy 

Herakleopolis és Edfu is jelentős zsidó közösséggel rendelkezhetett.  

 A dolgozat 2. fejezete a zsidók névadási szokásait tárgyalja egyrészt Tal Ilan 

lexikonja, másrészt a saját kutatásaim alapján. Mivel a nevek képezik a legalapvetőbb 

szempontot a zsidó papiruszok válogatása során, ez a fejezet rávilágít azokra a nehézségekre, 

amelyek a név alapján történő azonosítás során jelentkeznek, illetve rámutat azokra az 

általános trendekre is, amelyek a zsidók névadási szokásait általában jellemezték. Összesen 

1043 személy van, akik zsidók lehettek. Ebből csupán 509 személy az (49%), akik szinte 

bizonyosan zsidók voltak, vagy azért, mert etnikai megjelölést (Ἰουδαῖος/ία) találunk a nevük 



után, vagy azért, mert bibliai neveket viselnek, vagy pedig azért, mert egyéb jele van annak, 

hogy zsidók voltak. Ugyanakkor, több mint fele ennek a számnak, 534 személy (51%) 

problémás, és egyáltalán nem bizonyos, hogy valóban zsidók voltak. Mind a tanulmányhoz, 

mind a statisztikákhoz csak a bizonyosan zsidó személyeket vettem figyelembe. A nevek 

vizsgálata által kirajzolódnak bizonyos tendenciák, amelyek meghatározták a zsidók névadási 

szokásait. A hellenizáció és az onomasztikai asszimiláció egyértelműen gyors volt (2.2. 

fejezet). 37%-a a neveknek görög, de meg kell jegyezni, hogy az arány valószínűleg ennél 

magasabb, hiszen számos görög nevű zsidó élhetett, akik a dokumentumokban nem mutatják 

jelét annak, hogy zsidók voltak, és így elvesznek a szemünk elől. A hellenizáció mellett az 

egyiptomi környezet is hatással volt a névadásra, hiszen 4,7%-a a neveknek egyiptomi eredetű 

(2.3. fejezet). Ez ugyanakkor nem meglepő, hiszen zsidók és egyiptomiak egymás mellett 

éltek, és főleg Felső-Egyiptomban aktív társadalmi kapcsolat volt közöttük. Ezen trendek 

mellett pedig végül meg kell említeni a bibliai nevek megjelenését, különös tekintettel a 

bibliai hősök neveire (2.4. fejezet). Feltűnésük a zsidók által kedvelt nevek között azért is 

meglepő, mert a palesztinai zsidók egyáltalán nem használták ezeket a neveket. Egyetlen oka 

lehet a bibliai nevek hirtelen feltűnésének Egyiptomban: a Septuaginta, a héber Biblia 

Egyiptomban elkészült görög fordítása. A Septuaginta lehetséges hatását korábban már S. 

Honigman is felvetette az Ábrahám név kapcsán,
5
 és a jelen tanulmány messzemenőkig 

alátámasztja ezt a feltételezést. A bibliai nevek megjelenése legalább részben annak lehetett 

köszönhető, hogy viselőik ez által is ki akarták fejezni zsidó identitásukat. A Septuaginta 

bizonyosan fontos szerepet játszott a zsidó identitás fenntartásában, és nevek forrásául 

szolgált a zsidók számára. 

 A 3. fejezet a zsidók ptolemaida hadseregben betöltött szerepét taglalja. A katonai 

szolgálat és a fizetségi rendszer a legfontosabb okok között szerepeltek, amiért a zsidók 

Egyiptomba vándoroltak a Ptolemaios kor elejétől kezdve. Az új szövegek között jó pár görög 

és arámi forrás van, amelyek növelik tudásunkat a zsidók hadseregben betöltött szerepéről. 

Felső-Egyiptomban létezett egy arámiul beszélő zsidó közösség, amelynek tagjai feltehetően 

egy perzsa kori közösség leszármazottai (3.1. fejezet). Habár az arámi források gazdasági 

jellegűek, néhány részlet, mint például az, hogy a település neve „Edfu, az erőd” volt, a 

közösség katonai jellegére enged következtetni. Más részletek a szövegekben szintén a Kr. e. 

V. századi elephantinéi zsidó kolóniára emlékeztetnek, így logikus azt feltételezni, hogy az 

edfui közösség is katonai településként működhetett. Alsó-Egyiptomban viszont a legtöbb 

zsidó katonai telepes görögül beszélt, és a makedón hódítás után érkezett Egyiptomba (3.2. 

fejezet). A ptolemaida uralkodók kiépítették a katonai telepesek (kleruchoi) rendszerét: a 

telepesek katonai szolgálatukért cserébe földbirtokot (kleros) kaptak. Mellettük léteztek 

zsoldosok is (misthophoroi, stratiotai, taktomisthoi), akik viszont fizetséget kaptak 

szolgálatukért cserébe. A negyedik szíriai háború és a raphiai csata (Kr. e. 217) ugyan 

győzelmet hozott IV. Ptolemaios Philopatornak, a háború nagy költségei miatt az országnak 

egy súlyos belső lázadással kellett szembenéznie. Ennek következményeként a hadsereg is 

jelentős változásokon ment át. Nyitottabbá vált, és egyiptomi katonák ezreit vették fel a 

hadseregbe. Ezek a görög-egyiptomi katonák nem telepesek lettek, hanem hivatásos katonák, 

akik szolgálatukért fizetséget kaptak. Misthophoros-nak hívták őket tekintet nélkül az etnikai 
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hátterükre. A zsidók kétségtelenül részét képezték a ptolemaida hadseregnek mind a 

telepesek, mind a zsoldosok között. Nem rendelkeztek külön katonai egységgel, hanem szét 

voltak szórva a kevert etnikumú és számozott egységekben. Számos olyan zsidóval is 

találkozunk a forrásokban, akiknek a megjelölése „epigoné-hoz tartozó zsidó.” Az epigoné 

tagjai bizonyosan külföldi katonák leszármazottjai voltak, akik közül valaki belépett a 

hadseregbe és maga is katona lett (akár telepes, akár zsoldos), valaki viszont civil maradt. A 

források általában nem világítanak rá az „epigoné-hoz tartozó zsidók” katonai pozíciójára, 

mert legtöbbször jogi dokumentumokban szerepelnek, amelyek témája nem feltétlenül 

kapcsolódik a katonai szférához. Az viszont elmondható néhány pénzkölcsön nagysága 

alapján, amely ilyen jogi dokumentumban szerepel, hogy bizonyos „epigoné-hoz tartozó 

zsidók” meglehetősen jó anyagi háttérrel rendelkeztek. Végül két olyan megjelölésről esik 

szó, amelyek szintén előfordulnak a zsidókkal kapcsolatosan: „epigoné-hoz tartozó perzsa” 

valamint „makedón.” Ugyan az etnikai megjelölések használata a Kr. e. II. században 

csökkent, majd végül el is tűnt, e két megjelölés továbbra is használatban maradt. Feltehetően 

elvesztették etnikai tartalmukat, és a katonák újjászervezett hadseregben betöltött státuszát 

kezdték le jelölni. Kr. e. 150-től kezdve ugyanaz a személy felváltva lehetett „perzsa,” 

„epigoné-hoz tartozó perzsa” vagy „makedón,” és hirtelen számos egyiptomi nevet találunk a 

„perzsák” között. Úgy tűnik, hogy az „epigoné-hoz tartozó perzsa” lett az új típusú görög-

egyiptomi potenciális katonák státusza egészen addig, amíg besorozták őket. Ekkor az új 

státuszuk „perzsa” vagy „makedón” lett, ez utóbbi jelölte talán a legmagasabb rangot. 

Státuszuk attól függően változott, hogy aktív szolgálatot teljesítettek-e vagy sem. A zsidó 

katonák helyzete semmiben sem különbözött más etnikumú katonákétól. Alkalmazkodtak a 

ptolemaida katonai rendszerhez, mivel találunk zsidókat mind az „epigoné-hoz tartozó 

perzsák,” mind a „makedónok” között.   

 A disszertáció 4. fejezete a zsidók társadalmi helyzetére fókuszál különös tekintettel a 

foglalkozásaikra és üzleti ügyeikre. Találunk zsidókat a rendőrök, a városi vagy falusi 

adminisztratív vezetők (epistatai) és még a nomos vezetői (strategoi) között is. Emellett 

számos zsidó jelenik meg állami hivatalnokként. A leghíresebb közülük egyértelműen 

Dositheos Drimylos fia volt, aki a ptolemaida udvar rendkívül befolyásos embere és az isteni 

rangra emelt Ptolemaios uralkodók eponymus papja lett. Fontos még megemlíteni az 

írnokokat, a pelyvagyűjtőket és az adóbérlőket. Ez utóbbiak ugyan magánszemélyek voltak, 

de mégis az állami gépezet részei lettek azáltal, hogy vállalták a felelősséget az adók 

összeszedésére. Legalább hét zsidó adóbérlőt ismerünk. Más zsidók viszont földművelők 

vagy földbirtokosok voltak, amit jól mutatnak a Felső-Egyiptomból előkerült osztrakonok is. 

A fejezet egy része az egyiptomi zsidók közötti pénzkölcsönzéssel foglalkozik (4.3.3. fejezet). 

Tanulságos megvizsgálni, hogy hogyan kölcsönöztek pénzt egymásnak, és ez mennyire volt 

ellentétben a bibliai Törvénnyel. A zsidó Törvény szerint, ami a zsidók nomos politikos-aként 

is szolgált Egyiptomban, zsidó a zsidónak csak kamatmentes hitelt adhatott. A papyrológiai 

források viszont ennek teljes mértékben ellentmondanak. Az öt hitelszerződés közül, 

amelyekben legalább az egyik fél zsidó volt, kettőben a Ptolemaios korban hagyományos évi 

24%-os kamat szerepel, míg másik kettőben ún. „kamat nélküli” (atokos) hitel. Ez utóbbinak 

azonban nincs köze a bibliai előírásokhoz, ugyanis az ilyen terminussal illetett kölcsön 

összege már magába foglalta a kamatot, és nem kamatmentes volt. Tehát, a zsidók nem 

tartották be a bibliai előírásokat, hanem a Ptolemaios kori görög gyakorlatot követték. 



 Az 5. fejezet a judaizmus azon aspektusaival foglalkozik, amelyek megjelennek a 

papyrológiai forrásokban: Sabbath, zsinagógák (5.1. fejezet). A Sabbath egy alapvető 

intézménye a zsidó vallásos életnek. Számos alkalommal említi a héber Biblia, de jelentősége 

valójában csak az Első Templom lerombolását követően (Kr. e. 587) nőtt meg. Az egyiptomi 

diaszpórában a Kr. e. V. századi elephantinéi papiruszok között találjuk a legkorábbi 

vitathatatlan bizonyítékot arra, hogy a zsidók betartották a Sabbath-ot, míg a Ptolemaios kori 

források között két papirusz említi az ünnepet (CPJ I 10, PSI Congr. XVII 22). Mind a kettő 

gazdasági jellegű szöveg, amelyek azt jelzik, hogy nem történt üzleti tranzakció Sabbath 

napján. Arra vonatkozóan viszont, hogy munka helyett mi történt ezen a napon, csak irodalmi 

források állnak rendelkezésünkre.  Philón szerint az emberek a zsinagógákban gyűltek össze, 

ahol zsidó bölcseket hallgattak csendben, ahogy a Törvényt tanulmányozzák és értelmezik. 

Josephus szerint is a Sabbath nemcsak arról szólt, hogy nem dolgoztak az emberek, hanem 

arról is, hogy a „szent helyeken,” vagyis a zsinagógákban összegyűltek. Ami a zsinagógákat 

illeti, az eredetük igencsak vitatott. Ami kétségtelen, az az, hogy a legkorábbi epigráfiai 

bizonyítékok zsinagógák létezésére Egyiptomból származnak. Jelenleg tizenhárom zsinagóga 

létezéséről tudunk papyrológiai, epigráfiai és irodalmi források alapján. Az epigráfiai csoport 

képviselői főleg dedikációs feliratok, amelyeket a zsinagógák alapításakor állítottak fel. Ezek 

nagy része a Nílus deltájából és a Fajjúm-oázisból származik. A zsinagógákat uralkodói 

engedéllyel építették, és ugyanabba a kategóriába tartoztak, mint az egyiptomi vagy görög 

templomok. Arra is jogosultak voltak, hogy asylum jogot kérjenek az uralkodótól. A 

zsinagógákban zajló eseményekről a már említett irodalmi források tudósítanak, és joggal 

feltételezhetjük, hogy a Sabbath napján lezajló gyűlések és a Tóra tanulmányozásának 

helyszíne mellett közösségi helyként is funkcionálhattak. A fejezet második fele az „anti-

judaizmus” első jeleit tárgyalja, amelyek egyiptomi papi körökben jelentkeztek (5.2. fejezet). 

A legelső szerző, aki egyértelmű ellenszenvvel beszélt a zsidókról Manethón volt, és követői, 

Lysimachos, Apión és Chaeremon a zsidóellenes propaganda szószólói lettek. Írásaik 

legérdekesebb és legerőteljesebb részét kétségtelenül az Exodus történetének egyiptomi 

verziói képezik. Ugyan a részletek eltérőek minden verzióban, az alaptörténet ugyanaz. Az 

Exodus történetek egyértelműen egy közös egyiptomi eredetre vezethetőek vissza, amely 

jóval a Ptolemaios kor előtt létezett az idegen népek elleni egyiptomi propaganda irodalom 

részeként, csak nem kifejezetten zsidókra összpontosítva. Az egyiptomiak idegengyűlölete a 

történelem egy pontján a zsidókra hegyeződött ki, és ésszerűnek tűnik az a feltételezés, 

miszerint a zsidók a perzsa korban váltak gyűlölt ellenséggé az egyiptomiak szemében, mivel 

nem csatlakoztak hozzájuk a perzsák elleni küzdelemben, hanem beálltak a perzsa uralkodók 

szolgálatába. Egyiptomi szemmel nézve így kollaboránsokká, és így ellenséggé váltak. 

 A 6. és egyben utolsó fejezet a herakleopolisi zsidó politeuma archívum 

tanulmányozásának van szentelve. Ezen archívum publikálása nagy adalékot nyújt a 

ptolemaios kori zsidóságról alkotott képhez. Különböző aspektusokból vizsgáltam meg az 

archívum szövegeit (6.2. fejezet): a politeuma zsidó jellege és természete, földrajzi és 

társadalmi kiterjedése, katonai és politikai szerepe, és végül a zsidó identitás 

megnyilvánulásának néhány kérdése is szóba kerül (6.3. fejezet). Az archívum publikálása 

előtt azok a kutatók, akik hittek egy ilyesfajta intézmény létezésében, úgy vélték, hogy a 

politeuma segített a zsidóknak megőrizni identitásukat azáltal, hogy használhatták saját 

törvényeiket. Azt is feltételezték, hogy a zsidók minden bizonnyal keresték a lehetőséget, 



hogy kövesség ősi törvényeiket. Szemmel látható azonban, hogy nem ez volt a helyzet. A 

papyrológiai forrásokban azt látjuk, hogy ügyeiket illetően leginkább a görög jogot 

alkalmazták egymás között is. Ugyan a politeuma dokumentumok számos alkalommal 

tartalmaznak utalásokat Septuaginta részletekre (például az ősi törvényekre, ősi esküre, váló 

levélre), lehetséges, hogy ezeket az utalásokat a beadványt benyújtó személy csupán arra 

használta, hogy panaszát támassza alá és jogi érvelését erősítse a zsidó archónok előtt. A 

politeuma fő funkciója nem az volt, hogy segítse a zsidókat identitásuk fenntartásában (erre 

már eleve a rugalmas jogi rendszer lehetőséget adott), hanem katonai és politikai szerepet 

töltött be. A herakleopolisi zsidó politeuma, ahogy minden egyéb politeuma a hellenisztikus 

világban, elsősorban egy katonai csoport volt, aminek legfőképpen a stratégiailag fontos 

herakleopolisi erődítményt kellett megvédeni. Politikai szempontból a politeuma nem volt 

veszélyes intézmény, mert hatásköre arra korlátozódott, hogy adminisztratív és jogi lépések 

végrehajtását sürgesse meg. Katonai szempontból viszont nagy volt a jelentősége, ugyanis 

adott némi okot a különböző etnikumú népeknek, hogy Egyiptomban maradjanak a 

Ptolemaios uralkodók szolgálatában. Ennek az egyedülálló ptolemaida intézménynek a 

kialakulása jól mutatja, hogy a Ptolemaios uralkodók hogyan igyekeztek a katonákat 

Egyiptomban tartani és politikailag integrálni őket. Hogy mennyire volt sikeres ez az 

integráció, nyitott kérdés marad, de a zsidóknak láthatóan nem okozott problémát a görög 

szabályok szerint játszani egészen addig, amíg a kiváltságos hellén státuszuk biztosítva volt. 
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