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Hegyi Dolores

Földelkobzások a kis-ázsiai Anaitis területén a Kr.e. 3. szá-
zad közepén    

A hellénisztikus Kis-Ázsia történetének egyik fontos dokumentuma az a samosi Hé-
ra-szentély körzetében talált felirat, amelyben arról van szó, hogy Antiochos király 
visszaadja eredeti tulajdonosainak az Anaitis területén korábban elkobzott földe-
ket. A felirat egy bőkezű samosi polgár, Bulagoras érdemeit sorolja fel, aki egyéb, a 
samosi démosnak tett szolgálatai mellett Antiochosszal is tárgyalt a károsultak ügy-
ében. 

Az elkobzott földek visszaadására vonatkozó szövegrész így hangzik:

„Bulagorast ugyanis, amikor azon földek visszaszerzéséről volt szó, amelyek Anai-
tis területén helyezkedtek el, és amelyeket régebben elkoboztak, amikor Anaitist An-
tiochos király hatalma alá rendelték (tassomené), a károsultak a népgyűlés előtt éltek 
a panasszal és kérték, hogy menesszenek követséget Antiochoshoz, hogy kapják 
vissza, ami az övék. Ekkor követté választották Bulagorast, ő először Ephesosba 
távozott, majd mivel Antiochos már eltávozott onnan, egészen Sardeisig követte, 
ott minden erőfeszítést megtett, s a követség alkalmával minden tekintélyét latba 
vetette Antiochos legbefolyásosabb barátaival szemben, akik ekkor az elkobzott 
földek tulajdonosai voltak, hogy a démos  kapja vissza a korábban elkobzott birtoko-
kat, és juttassa vissza birtokuktól jogtalanul megfosztottaknak. <Bulagoras> ezek-
kel kapcsolatban levelet hozott a királytól a mi városunknak, valamint Anaia általa 
kinevezett phrurarchosának és a dioikétésnek, akik az elkobzásokat annak idején fo-
ganatosították, hogy soha senki ne vehesse el a polgárok vagyonát az Antiochos 
által kinevezettek közül.”1 (A szerző fordítása)

1 e)peidh\ Boulago/raj eÃn te toi=j pro/teron xro/noij genome/n<w>n a[i¹]<t>hsi/m<w>n kthma/twn e)n
th=i ¹Anai/+tidi xw/rai th=i tassome/nhi to/te u(p ¹Anti/oxon to/n basile/a kai\ tw=n a)faireqe/ntwn 
politw=n ta/ kth/mata katafugo/ntwn e)pi/ to\n dh=mon kaiì presbei/an ai¹thsame/nwn pro\j ¹Anti/-
oxon, oÀpwj komi/swntai ta\ au(tw=n, a)podeixqeiìj presbeuth\j kaiì a)podhmh/saj th\n me\n a)rxh\n 
ei¹j ãEfeson, a)nazeu/cantoj de\ ¹Antio/xou sunakolouqh/saj eÀwj Sa/rdewn th\n pa=san e)poih/sato 
spoudh\n kaiì filotimi/an a)ntikatasta\j e)n th=i presbei/ai toi=j e)ndocota/toij tw=n ¹An[ti]o/xou fi-/
lwn oiá e)tu/gxanon eÃxontej ta\ ai¹th/si<m>a oÀpwj a)nakomisa/m[e]noj o( dh=moj ta\j kth/seij ta\j 
ai¹thqei/saj e)n e)kei/nwi tw=i xro/nwi a)pokatasth/shi toi=j a)di¿kwj a)faireqei=si, kaiì periì tou/
twn e)ko/misen e)pistola\j [p]ar’ ¹Antio/xou pro/j te th\n po/lin h(mw=n kaiì pro\j to\n e)n ¹Anai/oij 
u(p’ au)to[u= t]etagme/non frou/rarxon kaiì pro\j to\n dioikhth/n, di’ wÒn oià te to/te a)fai[r]eqe/ntej  
e)gkratei=j e)ge/nonto tw=n i¹di/¿wn kaiì ei¹j to\n meta\ tau=ta xro/non ou)qeiìj e)nexei/rhsen ou)ke/ti tw=n 
par’ ¹Antio/xwi tassome/nwn ai¹tei=sqai ta\ tw=n politw=n u(pa/rxonta: (Supplementum Epigraphicum 
Graecum 27, 544, 5-20 sorok; Habicht, Chr., Samische Volksbeschlüsse der hellenistischen 
Zeit. Mitteilungen der Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 72, 1957, 220 és 231; 
Aperghis, G.G., The Seleukid Royal Economy. The Finances and the Financial Administration of the 

{ 2011. III. évfolyam 1. szám 34-41. o. }
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A felirat további részében az alexandriai Ptolemaiára küldött samosi küldöttségről 
esik szó, melynek költségeihez s a bemutatandó áldozatokhoz Bulagoras bőkezűen 
hozzájárult. A felirat egészéből a következő kronológiai támpontok nyerhetők:

1. A földek régebben történt elkobzása
2. az elkobzások hatálytalanítása még ugyanazon phrurarchos és dioikétés által, 

akik az elkobzást végrehajtották
3. Bulagoros gymnasiarchosi éve
4. Ugyanabban az évben a Ptolemaiára küldendő theórosok anyagi támoga-

tása2

5. Három egymást követő sitónia  „Amikor gabonahiány lépett fel, és a szükség 
miatt háromszor sitóniát szavaztak meg…”

Ha feltesszük, hogy a három állami gabonavásárlás, amelyekhez Bulagoras tetemes 
összeggel járult hozzá, egy évben történt, még akkor is legalább öt év történéseit 
tartalmazza a felirat, valószínűbb azonban, hogy ennél hosszabb időszak telt el a 
földek elkobzása és Bulagoras kitüntetése között. 

A történészek figyelme az eddigiek során főleg a feliratnak azon részére irányult, 
melyben Samos gabonaellátásáról van szó,3  a fent említett intézkedést is sokszor 
megemlítik anélkül, hogy a földelkobzások körülményeit részletesen megvizsgál-
ták volna. A továbbiakban ezzel kapcsolatban szeretnénk néhány észrevételt tenni.

Samos és Anaitis

A feliratunkon említett Anaitis egy partszakasz a Samosszal szemben fekvő kis-ázsi-
ai tengerparton, itt épült Anaia városa. Anaiáról, mely a helyi hagyomány szerint 
Anaia amazóntól kapta a nevét, az ión vándorlással kapcsolatban hallunk először. 
Amikor az Ephesost gyarmatosító Androklos Samos szigetét is elfoglalja, a samosiak 
Leógoras vezetésével Anaiába menekülnek, ahonnan csak tíz év múlva tudnak visz-

Seleukid Empire. Cambridge 2009, 273-274.)
2 eÃn te tw=i e)nesthko/ti e)niautw=i kaqhkou/shj th=j tw=n qewrw=n a)postolh=j ei¹j ¹Aleca/ndreian 
i¹dw\Üj oÀti o( dh=moj periì plei/stou poei=tai ta\j tou= basile/wj Ptolemai/ou tima\j kaiì th=j a-)
delfh=j au)tou= Basili/sshj  Bereni/khj, e)peidh\ ei¹j me\n tou\j stefa/nouj au(tw=n kaiì ta\j qusi/aj, 
aÁj eÃdei suntele/sai tou=j qewrou\j e)n ¹Alecandrei/ai, periorisme/na u(ph=rxen xrh/mata, ei¹j de\ 
ta\ e)fo/dia tw=i a)rxiqewrw=i kaiì toi=j qewroi=j u(f’ wÒn eÃdei tou\j stefa/nouj a)pokomisqh=nai kaiì 
suntelesqh=nai ta\j qusi/aj ou)x u(ph=rxen ou)d’ hÅn, oÀqen e)piì tou= paro/ntoj porisqh/setai, boulo/
menoj mhqe\n u(polhfqh=nai tw=n proeyhfisme/nwn timi/wn tw=i basilei= kaiì th=i basili/sshi kaiì 
toi=j goneu=sin kaiì progo/noij au)tw=n u(pe/sxeto to\ ei¹j tau=ta a)rgu/rion au)to\j proxrh/sein e)k tou= 
i¹di/ou ou) pollw=i eÃlasson oÄn draxmw=n e(?c[a]kisxili/wn: (Uo. 25-37. sorok. Ptolemaiát a kérdéses 
időszakban Kr.e. 247 és 243 telén tartottak.
3 Shipley, G., The Greek World after Alexander 323 – 30 BC. London–New York 2000. Reprint 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Digital printing 2006. 98-100,  159-160. 
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szatérni Samosra.4 Anaia ezt követően csak a peloponnésosi háború éveiben tűnik 
fel újra a történeti forrásokban. Kr.e. 426-ban Anaiából érkező samosiak tesznek 
szemrehányást az Ephesosnál horgonyzó spártai Alkidasnak, mivel kivégezteti a 
foglyokat, holott azok csak kényszerből léptek be a délosi szövetségbe.5 Az athéniak 
ellen lázadó samosiak ugyanis ez idő tájt Anaiába menekülnek, s innen támogatják 
a peloponnésosiakat azzal, hogy „kormányosokat küldenek a hajókra, nyugtalansá-
got szítanak a samosi városokban és befogadják a száműzötteket.”6 Kr.e. 411-ben a 
spártaiak és a sardeisi perzsa helytartó, Tissaphernés szerződése értelmében Anaitis 
is perzsa ellenőrzés alá kerül,7 ez a státus az Antalkidas-béke (Kr.e. 386) értelmé-
ben a makedón hódítás koráig fennmarad. Samos eközben megőrzi függetlenségét, 
míg Athén Kr.e. 365-ben meg nem szállja a szigetet. Korábban Periklés egy Samosz-
szal támadt összetűzést követően teljes autonomiát és athéni polgárjogot8 adott a 
samosiaknak, ezek leszármazottait űzhette el Kr.e. 365-ben az athéni Timotheos, 
mikor erőszakkal kényszerítette Samost, hogy belépjen a második athéni tengeri 
szövetségbe. A szigetre az elűzöttek helyére egy alkalommal kétezer athéni polgárt 
telepítettek, valószínűleg ezeket több kontingens is követte.9              

Kr.e. 324 és 310 között Samos városának valami miatt ellentéte támadt bizonyos 
kléruchosokkal és (?) Anaiával10, a háborúhoz egy  séstosi hajótulajdonos, Naosini-
kos, Philoxenos fia hajókat bocsátott a samosiak rendelkezésére, hogy a polgárok 
áthajózhassanak a szigetre.11 Az erről szóló felirat nehezen értelmezhető, s többek 
között az sem világos, milyen kléruchosokról van szó. Kr.e. 322/1-ben egy athéni 
stratégos parancsot kap, hogy az Anaiából származó samosiakat leszármazottaik-
kal együtt gyűjtse össze és szállíttassa Athénba. Ezek közül sok előkelőt Athénban 
börtönbe zártak és halálra ítéltek, ezek érdekében egy bizonyos chalkisi Antileón, 
Leontinos fia járt el, akinek sikerült az athéni bulénak és a tizenegyeknek fizetett 
váltságdíj fejében megmenteni az elítélteket és Chalkisba vinni.12

4 Eustathius 1.634. Pausanias VII. 4. 
5 Thucydides  III. 32.  kaiì e)j th\n ãEfeson kaqormisame/nou au)tou= Sami/wn tw=n e)c ¹Anai/wn a)fiko-/
menoi pre/sbeij eÃlegon ou) kalw=j th\n ¸Ella/da e)leuqerou=n au)to/n, ei¹ aÃndraj die/fqeiren ouÃte 
xei=raj a)ntairome/nouj ouÃte polemi/ouj, ¹Aqhnai/wn de\ u(po\ a)na/gkhj cumma/xouj.
6 Thucydides  IV. 75. 
7 Thucydides VIII. 19 és 61. 
8 Dittenberger, Sylloge3  nr. 116. Athénaios szerint (III 99 D)  Dhma/dhj de\ o( r(h/twr eÃlege ... 
th\n ... Sa/mon a)po/rrwga th=j po/lewj, vagyis az athéni szónok, Démadés Samost Athén leszakadt 
részének tekintette. 
9 Qeoge/nhj de\ tw=n Sami/wn … pei/qei tou\j ¹Aqhnai/ouj disxili/ouj ei¹j Sa/mon a)postei=lai. oi¸ 
de\ e)lqo/ntej pa/ntaj e)ce/balon (Aristoteles fr.143,1 no.35).   ¹Aqhnai=oi de\ pro/teron me\n pe/m-
yantej strathgo\n Perikle/a kaiì su\n au)t%= Sofokle/a to\n poihth\n poliorki/# kakw=j die-/
qhkan a)peiqou=ntaj tou\j Sami/ouj, uÀsteron de\ kaiì klhrou/xouj eÃpemyan disxili/ouj e)c e(autw=n… 
(Strabon XIV. 1, 18). Hansen, M.H.– Nielsen, TH.H.,  An Inventory of Archaic and Classical 
Poleis. Oxford 2004, 1098, nr. 850.
10 A feliratnak ez a része erősen rongált.
11 Supplementum Epigraphicum Graecum 26, nr. 1022.
12 Habicht, Chr., Samische Volksbeschlüsse der hellenistischen Zeit. Mitteilungen der Deutschen 
Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 72, 1957, 156-164, nr. 1.
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Samos szigete a hellenisztikus korban a Nésiótai (“Szigetlakók”) szövetség tag-
ja, a szövetség Seleukos korupedioni (kyropedioni) győzelméig (Kr.e. 281) Lysima-
chos fennhatósága alatt áll, ezután pedig a Ptolemaiosok pártfogását élvezi. Nem 
világos, hogyan jutott Karia, Lykia és Samos szigete a Ptolemaiosok fennhatósága 
alá. Mindenesetre tény, hogy Kr.e. 280/279-ben Samoson hívták össze a Ptolemai-
osokhoz tartozó szigetek szövetségének gyűlését.13 Anaitis, ahol samosi birtokok is 
voltak, a küzdelmek során hol a Ptolemaiosok, hol a Seleukidák fennhatósága alatt 
állt. Azok tehát, akik Anaitis területén földdel rendelkeztek, de samosi polgárok 
voltak, a makedón hódítást követően nehéz helyzetbe kerültek.  

Anaia Kr.e. 240-es években kerül újra a történeti források horizontjára. Mint az 
idézett felirat szövegéből kiderül, Antiochos utasítja Anaitis phrurarchosát és dioikét-
ését, hogy az Anaiában elkobzott és adománybirtokként szétosztott földeket jut-
tassa vissza eredeti tulajdonosaiknak. A birtokelkobzások és ezek hatálytalanítása 
között legfeljebb néhány év telhetett el, hiszen ugyanaz a phrurarchos és dioikétés volt 
hivatalban az elkobzáskor, mint a királyi levél vételekor.14  

Kik lehettek az elkobzott birtokok eredeti tulajdonosai?

Samosnak Anaián, illetve Anaitisen kívül is voltak földjei a kis-ázsiai partvidéken, 
ezek többször képezték vita tárgyát Samos és Priéné között. Lysimachos Kr.e. 283/2-
ben egy Batinétisnek nevezett területet a priénéieknek ítél meg, az erről szóló fel-
irat15 vége elveszett, de az utolsó sorban ezer samosi megtelepedéséről van szó. Le-
hetséges, hogy ezek megtarthatták birtokaikat. A szerződés fennmaradt részében 
Anaia nem szerepel, de egy hasonló vitában, ahol rhodosi döntőbírák döntenek a 
samosiak és a priénéiek vitájában, az erről szóló feliraton16 Anaia is szerepel. Sem 
Batinétis, sem Anaia, illetve Anaitis pontosan nem lokalizálható, s azt sem tudjuk, 
hogy a különböző korszakokban Anaia közigazgatásilag hova tartozott.  A város 
élén a hellénisztikus korban helyőrségi parancsnok, phrurarchos és egy dioikétésnek 
nevezett tisztségviselő állt, ami arra utal, hogy Anaia ekkor önálló politikai szerve-
zettel bírt. Mindenesetre Samos és Anaia kapcsolatai a különböző korokban nem 
voltak felhőtlenek, hiszen belső konfliktusok esetén a vereséget szenvedett samosi 
polgárok mindig Anaiába menekültek.

Az a tény, hogy az anaiai károsultak ügyében egy tekintélyes samosi polgár, 

13 Az összejövetel célja az volt, hogy küldöttségeket menesszenek az egyiptomi Alexandriába 
a Ptolemaia ünnepségeire, melyet II. Ptolemaios alapított apja, I. Ptolemaios Sótér tiszteletére. 
Dittenberger,  Sylloge3 nr. 390.  
14 periì tou/twn e)ko/misen e)pistola\j [p]ar’ ¹Antio/xou pro/j te th\n po/lin h(mw=n kaiì pro\j to\n e)n 
¹Anai¿oij u(p’ au)to[u= t]etagme/non frou/rarxon kaiì pro\j to\n dioikhth/n, di’ wÒn oià te to/te a)fai- 
[r]eqe/ntej e)gkratei=j e)ge/nonto tw=n i¹di/wn kaiì ei¹j to\n meta\ tau=ta xro/non ou)qeiìj e)nexei/rhsen ou)
ke/ti tw=n par’ ¹Antio/xwi tassome/nwn ai¹tei=sqai ta\ tw=n politw=n u(pa/rxonta. 
15 Dittenberger, Orientis Graecae Inscriptiones Selectae nr. 13. 
16 Supplementum Epigraphicum Graecum 4, nr. 474.
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névszerint Bulagoras jár el Antiochosnál, azt bizonyítja, hogy samosi polgárjog-
gal rendelkező földtulajdonosokról van szó, tehát olyanokról, akiknek elődei még 
Perikléstől kaptak polgárjogot, s akiket az athéniek űztek el, amikor a Kr.e. 4. sz. 
közepén athéni kléruchosokat telepítettek Samos szigetére. Anaitis mint kiváló ga-
bonatermő terület rendkívül fontos volt a gabonahiánnyal küzdő Samos számára. 
Egy, Kr.e. 200 táján kelt samosi gabonatörvény többek között olyan gabonameny-
nyiségről beszél, amelyet az Anaiából származó ötszázalékos (gabona)adóból mér-
nek ki.17 Érthető, hogy a “király barátai” is szemet vetettek erre a területre.

Milyen körülmények között kerülhetett sor a földek elkobzására és eladományozá-
sára? 

A makedón hódítás következtében egyes művelhető földterületek királyi tulajdon-
ná18 váltak. P. Briant szerint19 ezek egy része már az Achaimenidák korában is kirá-
lyi tulajdon lehetett. Az adományozás menetét egy I. Antiochos korából származó, 
ilioni feliratról ismerjük, melynek szövege így hangzik:

„Antiochos király üdvözletét küldi Meleagrosnak. Hozzánk fordult Aristodikidés 
azzal a kéréssel, hogy ajándékozzam neki a helléspontosi satrapeiában lévő Petrát, 
melyet korábban Meleagros birtokolt, és Petra határából 1500 plethron20 szántóföldet 
és további 2000 plethron szántóföldet abból a területből, mely határos a korábban 
neki juttatott résszel.21 És mi neki ajándékoztuk Petrát azzal a feltétellel, ha azt már 
korábban nem osztották ki másnak, és további 2000 plethron szántóföldet, mivel ő a 
barátunk, és szolgálatokat tett nekünk teljes lojalitással és odaadással. Vizsgáld meg 
tehát, vajon ezt a részt korábban nem adományozták-e másnak, és utald ki azt és a 
környező földet Aristodikidésnek, és adj ki utasítást, hogy a királyi földből (basiliké 
chóra), mely határos az annak idején Aristodikidésnek juttatott földdel, mérjenek 
ki és utaljanak ki 2000 plethront, és azt választása szerint csatolhassa valamelyik –  
akár a birodalom területén, akár szövetséges területen lévő – városhoz.  Ami azokat 
a parasztokat (basilikoi laoi) illeti, akik abban a körzetben (topos) élnek, ahol Petra 

17  e)kei=noi de\ a)goraze/twsan si=ton to\n a)po\ th=j ei¹kosth=j a)pomet<rou/me>non th=j e)c  ¹Anai/wn. 
Dittenberger, Sylloge3 nr. 976. 
18 Orth, W., Königlicher Machtanspruch und städtische Freiheit. Untersuchungen zu den politischen 
Beziehungen zwischen den ersten Seleukidenherrschern (Seleukos I., Antiochos I., Antiochos II.) und den 
Städten des westlichen Kleinasien. Munich 1977, 55-61.
19 Briant, P., L’Asie Mineure en transition. In: Briant, P.– Joannes, Fr. (ed.), La transition entre 
l’empire achéménide et les royaumes hellénistiques. Paris 2006, 309-351.
20 A plethron egy 100x100 láb nagyságú terület volt, a láb (pous) értéke 27 és 35 cm között változott 
a helyi mértéktől függően. A hellénisztikus korban többnyire az attikai láb: 29,6 cm volt az 
alapegység.
21 Előzőleg már kapott 2000 plethron szántóföldet a királytól. Dittenberger, Orientis Graecae 
Inscriptiones Selectae, no. 221, II 19-25 sorok.  
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fekszik, ha biztonságuk érdekében Petrában akarnak lakni, megparancsoljuk Aris-
todikidésnek, hogy hagyja őket ott élni. Élj boldogul!”22

A király tehát birtokadományozás esetén mindig utasította az illetékes tisztségvi-
selőt, hogy vizsgálja meg, nincs-e már tulajdonjog az adományozásra kijelölt terü-
leten, s ha ilyen kiderült, új területet jelölt ki.23 A felirat szövegéből nem derül ki, 
vajon az eredeti tulajdonos, Meleagros eladta a birtokát, vagy esetleg elkobozta tőle 
a király. Ha egy adománybirtok korábban egy polis tulajdonát képezte, akkor a ki-
rály megvásárolta, s az adásvételt iktatni kellett az adott polis földhivatalában, és a 
tartományi székhely irattárában is, mint ez kiderül II. Antiochos leveléből, melyet a 
sardeisi helytartóhoz intéz, amikor földeket vásárol Ephesos környékén elbocsátott 
felesége, Laodiké részére.24 

Az Anaitis területén eladományozott földek esetében azonban a földadományo-
zást nem földvásárlás, hanem bizonyos földek elkobzása előzi meg. Hasonló intéz-
kedést a seleukida birodalom területén máshol is foganatosítottak. Pl. tudjuk, Hogy 
II. Antiochos Babylónban olyan földeket is adományozott Laodikének, melyeket 
nagyapja és apja koboztak el eredeti tulajdonosaiktól.25 

A samosi feliraton több sértettről történik említés, tehát egy átfogó intézkedés-
sel állunk szemben. Vessünk egy pillantást a korszak történeti eseményeire, hogy  
magyarázatot találjunk az intézkedésre. A fentebb idézett szövegben Anaitist An-
tiochos hatalma alá “rendelték”, ami arra utal, hogy egy megállapodás értelmében 
jutott ez a terület Antiochosnak. Minthogy I. Antiochos alatt a kérdéses terület még 
ptolemaida birtok, csak II. Antiochos jöhet szóba.

II. Antiochos nevéhez a második (Kr.e. 260-53), és részben a harmadik szír há-
ború  (Kr.e. 246-241) eseményei kapcsolódnak. Antiochos kihasználva a Ptolemai-
osok belső viszályait Antigonos Gonatas makedón király közreműködésével ellen-
őrzése alá vonta Milétost, majd később Samost (Kr.e. 259/258). Ekkor szerezhette 
meg II. Antiochos Anaitist is. Milétos felett korábban egy Timarchos26 nevű tyran-

22 Ibidem  no. 221. III. 26-49 sorok. Kr.e. 275 körül. Shipley (The Greek World 300) szerint a 
basilikoi laoi „may be non-Greek inhabitants of quasi serf status who are attached to the land…” Minthogy 
szabad választást tesz lehetővé számukra a királyi leirat, ez nem tűnik valószínűnek.  
23 Dittenberger, Orientis Graecae Inscriptiones Selectae, nr. 221.
24 …Basileu\j ¹Anti/oxoj Mhtrofa/nei xai/rein. pep[ra/]kamen Laodi/khi Pa/nnou kw/mhn kaiì th\n 
ba=rin kaiì th\n proso[u=]san xw/ran th=i kw/mhi † oÀroj th=i te Zeleiti/di xw/rai kaiì th=i Kuzik?[h]
[n]h=i kaiì th=i o(dw=i th=i a)rxai/ai, hÁ hÅm me\n e)pa/nw Pa/nnou kw/mhj…; Wiegand, Th.: Didyma II. Die 
Inschriften. Berlin 1958. (Továbbiakban I. Didyma) nr. 492B 17-20 sorok, … su/ntacon paradei=cai 
¹Arridai/wi tw=i oi¹konomou=nti ta\ Laodi/khj th/n te kw/mhn kaiì th\n ba=rin kaiì th\n prosou=san xw/-
ran kaiì tou\j laou\j panoiki/ouj su\n toi=j u(pa/rxousin au)toi=j pa=sin kaiì th\n w©nh\n a)nagra/yai 
ei¹j ta\j basilika\j grafa\j ta\j e)n Sa/rdesin kaiì ei¹j sth/laj liqi/naj pe/nte: tou/twn th\m me\n mi-/
an qei=nai e)n ¹Ili/wi e)n tw=i i¸erw=i th=j ¹Aqhna=j, th\n de\ e(te/ran e)n tw=<i> i¸erw=i tw=i e)n Samoqra/khi, 
th\n de\ e(te/ran e)n ¹Efe/swi e)n tw=i i¸erw=i th=j ¹Arte/midoj, th\n de\ teta/rthn e)n Didu/moij e)n tw=i i¸erw=i 
tou= ¹Apo/llwnoj, th\n de\ pe/mpthn e)n Sa/rdesin e)n tw=i i¸erw=i th=j ¹Arte/midoj: uo. 40-49 sorok.
25 Boiy, The Late Achaemenid… 145.
26 Frontinus szerint (Strategemata III. 2,11) Aitóliából származott.



Hegyi Dolores40

nos állt, aki akkor ragadta magához a hatalmat, amikor szövetségese, Ptolemaios27, a 
fiatal trónkövetelő fellázadt II. Ptolemaios ellen. Timarchos először Milétost foglal-
ta el, majd megszerezte Samost is. II. Antiochos azonban megfosztotta Timarchost 
hatalmától, állítólag ekkor kapta a Theos melléknevet.28 II. Antiochos és II. Ptole-
maios Kr.e. 253-ban békét kötöttek, a békeszerződés értelmében Milétos, Samos, 
Ephesos, Pamphylia és Kilikia ismét seleukida kézre került.29 

II. Antiochos ekkor annyira szilárdnak érezte hatalmát, hogy Ephesos környé-
kén vásárolt földeket elbocsátott feleségének, Laodikének, mint ezt II. Antiochos 
levelének a didymai Apollón-szentélyben fennmaradt, fent említett másolatából 
megtudhatjuk. Antiochos, miután elvált első feleségétől, Laodikétől, Berenikét, 
II. Ptolemaios lányát vette feleségül. Laodiké válása után Ephesosba költözött, és 
mindent elkövetett annak érdekében, hogy idősebbik fiát, Seleukost trónra segítse. 
Laodiké Antiochos féltestvére volt, ezért érthető, hogy Antiochos végül is az ő fiát 
jelölte utódául, és Bereniké kiskorú fiát megfosztotta az öröklés jogától.30 Ez veze-
tett a harmadik szír háború kitöréséhez. Bereniké gyermekének neve nem szerepel 
a történeti forrásokban, de egy a kis-ázsiai Kildarából származó feliraton említik a 
nevét. A felirat az egyiptomi miniszter, Tlépolemos levelének másolata, amelyben 
köszönetet mond Kildara lakóinak, mivel Antiochost, Bereniké fiát támogatták.31

Az Antiocheiában tartózkodó Bereniké testvéréhez, III. Ptolemaioshoz32 fordult 
segítségért, hogy saját fiának biztosítsa a trónt. III. Ptolemaios eleget tett a segély-
kérésnek, tengeri hadjáratot indított Kilikia ellen, és sikerült Soloit elfoglalnia. Be-
renikét azonban még Ptolemaios megérkezése előtt Laodiké bérencei fiával együtt 
meggyilkolták.33 

Mint e rövid történeti áttekintés is mutatja, egy rendkívül viharos korszakról 
van szó, ahol könnyű volt a zavarosban halászni. Az anaitisi földek elkobzása vala-
mikor a Kr.e. 253-ban kötött békeszerződés után történt, amikor ez a terület vissza-
került a Seleukidákhoz. Minthogy egyszerre több anaiai földbirtokost fosztottak 
meg földjétől, felmerülhet a gyanú, hogy ez valamilyen politikai vétségért kisza-
bott, átfogó megtorló intézkedés lett volna. Ámde akkor miért vonta vissza ezt az 
intézkedést a király?

A Seleukidák hatalma Samos szigetén mindig is meglehetősen ingatag alapokon 
nyugodott, tehát II. Antiochosnak nem állt érdekében, hogy konfrontálódjon a he-
lyi arisztokráciával. Meglepő, hogy az általános gyakorlattól eltérően a samosi fel-
irat szövegében az elkobzással kapcsolatban nem történik említés sem királyi levél-

27 Huss, W., Ptolemaios der Sohn. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 21, 1998, 229-250. 
28 Appianos, Syriaca  65 § 344. … Qeo\j e)pw/numon u(po\ Milhsi/wn gi/netai prw=ton, oÀti au)toi=j Ti/-
marxon tu/rannon kaqei=len. 
29 Holbl, G., Geschichte des Ptolemäerreiches. Darmstadt 1994, 41-43.
30 Polyain. VIII. 50.
31 Blümel, W., Brief des Ptolemäischen Ministers. Epigraphica Anatolica 20, 1992, 127-133. 
32 III. Ptolemaios Kr.e. 246. január 28-án „vette át a hatalmat atyjától”,  tehát feltehetőleg ekkor 
koronázták meg. Holbl, Geschichte 45.
33 Holbl, Geschichte 46-47.
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ről, sem erre alapozott helytartói utasításról. Joggal feltehetjük tehát, hogy a földek 
elkobzása a helyi tisztségviselők túlkapása volt, akik földadományok révén akarták 
megnyerni maguknak a “király barátait”. A földtulajdon átruházásával kapcsolatos 
egyéb dokumentumaink azt igazolják, hogy a földadományozás kizárólag a király 
joga volt, tehát még egy helytartó sem rendelkezett ilyen jellegű tulajdonátruházás 
jogával. II. Antiochos tehát nem a saját intézkedését vonta vissza, hanem hatálytala-
nított egy jogtalan földadományozást.

II. Antiochos Kr.e. 246 augusztusában halt meg Ephesosban rejtélyes körülmé-
nyek között néhány hónappal a harmadik szír háború kitörése után. II. Antiochos 
halálhíre Kr.e. 246 augusztus 19-én érkezik Babylónba. A nyár elején Antiochos le-
gidősebb fia képviseli a királyt Babylónban,34  a király nem vesz részt személyesen 
az ünnepségeken. 246 első felében tehát a király Kis-Ázsiában tartózkodik, ekkor 
nyílhatott lehetőség arra, hogy Bulagoras tárgyaljon vele. Ha feliratunk Bulagoras 
tevékenységét és érdemeit kronológiai sorrendben méltatja, ami valószínű, akkor 
Bulagoras a Kr.e. 243 telén megrendezett alexandriai Ptolemaiát támogatta. Ezt a 
feltevést történeti okok is indokolják, hiszen négy évvel korábban, Kr.e. 247 telén 
feszült volt a viszony II. Ptolemaios és II. Antiochos között. 

Abstract

Die Dokumente der Seleukidenzeit beweisen, dass die Konfiskation eines Grundbesitzes und 
die Landschenkung immer die Prärogative des Königs war. Meiner Meinung nach bedeutete 
die Konfiskation von den Grundbesitzen in Anaitis (nach 253 v. Chr.) einen Übergriff der 
örtlichen Amtsträger. II. Antiochos hat also eine Kompetenzüberschreitung aufgehoben und 
nicht seine königliche Anordnung widerrufen (wahrscheinlich in der ersten Hälfte des Jahres 
246 v. Chr.).

34 Simanu ( június/július) hónapban.  A töredékes tábla szövegéből nem derül ki, milyen 
ünnepről van szó. Boiy: The Late Achaemenid... 148-149. 


