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POLITIKAI AKTIVITÁS 
A  KLASSZIKUS ATHÉNBAN 1

Mindezidáig kevesen foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogyan tettek szert Athén ve
zető politikusai a nép támogatására — miként válhattak irányító személyiségekké. Mi 
volt az a képességűk, amely kivívta számukra a népszerűséget, illetve kiemelkedő 
képességeik hiányát mi módon ellensúlyozhatták? A cikk szerzője, P. J. Rhodes ezekre 
a kérdésekre próbál választ találni, felhasználva J. K. Davies hasonló témájú publi
kációit.^

A Davies által javasolt elmélet a következő. Három fő szakasz különíthető el a 
klasszikus Athén történetében: 1. a politikai vezetés monopóliuma az arisztokrácia 
kezében, 2. vagyon felhasználása az érvényesüléshez, 3. rátermettség, hozzáértés, va
lamint a szónoki képességek előtérbe kerülése a politikában. Rhodes a fentiek alapján 
vizsgálja az athéni politikai aktivitást. Munkája nagy részében azt vizsgálja, hogy az 
egyes politikusok hogyan illenek bele a Davies által kínált vázlatba.

Az i. e. VII—VI. sz.-ban legnagyobb befolyással az arisztokrácia bírt Attikában. A 
társadalom egy meglehetősen szűk rétege alkotta az eupatridák csoportját -— ők töl
tötték be a közhivatalokat, ezenkívül ők voltak a phylé és a phratria vezetői. Mivel 
minden ember beletartozott a négy phylé valamelyikébe, valószínű, hogy az eupatri
dák eme szervezeteken keresztül érvényesíthették befolyásukat az alsóbb néposztályok 
(geórgosok, démiurgosok) fölött. A phylén és a phratrián kívül a genos is, illetve a 
genosba való tartozás, jelentős politikai hatással bírt. Ma már valószínűnek látszik, 
hogy csupán kultikus funkciója volt ennek a szervezetnek, de mivel a papság (mely 
tisztség öröklődő volt) nagy hatalommal bírt a hívők között, nem hanyagolható el a 
jelentősége. Gazdagságuk is az eupatridákat erősítette. Hiszen az emberek jelentős 
része a hektémorosok közé tartozott, akik föld hiányában kénytelenek voltak másoknál 
szolgálni.1 2 3 A gazdasági függésnek természetes kihatása volt az élet egyéb területeire 
is. Rhodes szerint ma még nem tudható, hogy az eupatridák közül hányán voltak 
kultikus vezetők, és az sem, hogy milyen volt a vagyoni helyzetük (bár valószínűnek 
látszik, hogy ők alkották a közösség gazdagabb részét, az azonban feltételezhető, hogy 
a különböző (szervezeti, kultikus és gazdasági) függőségi formák gyengítés helyett 
inkább megerősítették egymás hatását. Rhodes tehát ezt a periódust tekinti araiak, 
amelyet Davies arisztokrata hatalommal definiált, és az első fázisnak tekintett.

1 Rhodes, P. J., Political Activity in Classical Athens, Journal o f Hellenic Studies,
106, 1986. pp. 133-44.

2 Davies, J. K., Wealth and the Power of Wealth in Classical Atbens, New York 1981.
3 Arisíotelés, Atb. Föl. II. 2—3.
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A továbbiakban Rhodes megvizsgálja az athéni történetem ismert fordulópontjait 
tehát általános összefoglalás helyett az egyes szereplőkön keresztül mutatja be a Da- 
vies által felvázolt másik két szakaszt.

I. e. 632 táján Kylón tyrannis megteremtésére tett kísérletet — sikertelenül. Kylón 
athéni arisztokrata családból származott, jelentős támogatója volt apósa, Theagenés 
megarai tyrannos személyében, ráadásul nagy tekintélyre tett szert a kocsiversenyeken 
aratott győzelmeivel. Vajon miért nem kapta meg akkor a remélt támogatást a töme
gektől?

I. e. 594-ben Solónt archónná választották, valamint megbízták Athén belső prob
lémáinak megoldásával. Solón eupatrida származású volt, de csúfos anyagi helyzete 
miatt többek között kereskedésre is kényszerült. Plutarchos szerint, bár bőven akadt 
barátja, aki anyagilag támogatta volna, restellte igénybe venni mások segítségét, mert 
ahhoz szokott hozzá, hogy ő segítsen másokon. Solón nagy népszerűségre tett szert 
az athéniek között azzal, hogy támogatta a Salamisért folyó harc újrakezdését. Szintén 
Plutarchosnál olvasható, hogyan játszotta ki a törvényeket, melyek a sorozatos ku
darcok hatására megtiltották, hogy bárki a háború újrakezdéséről írjon vagy beszéljen.3 

Nagy hatású költeményeiben főként az arisztokráciát tette felelőssé a társadalom ba
jaiért. A közismertség, melyre versei nyilvános alkalmakon való felolvasásával tett 
szert, mesze túlszárnyalta családi kapcsolatainak súlyát, jelentőségét. Költeményei ál
tal neki biztosítva volt az a széles körű támogatás és népszerűség, amelyet Kylón 
nem tudott megszerezni. Az, hogy megbízták Athén problémáinak megoldásával, tehát 
hogy ilyen kényes feladatot is rá mertek bízni, mutatja, hogy akadtak támogatói az 
arisztokrácia soraiban is. Később azonban, mint költeményeiből is kitűnik, egyik fél 
reményeit sem váltotta be. Az arisztokrácia ugyanis a seisachtheiával jelentős vagyon
tól esett el, a kiváltsággal nem rendelkezők pedig a földosztás elmaradását sérelmez
ték. Mindenesetre az arisztokraták hatalma vitathatatlanul csökkent Solón rendelke
zései nyomán, s a vagyon már származási megkötések nélkül is biztosíthatta közhi
vatal elnyerését. így Solón lehetővé tette a politikai szereplést olyanok számára is, 
akik addig ki voltak rekesztve a közéletből.4 5 6 Solón reformjai nem törték meg teljesen 
a földbirtokos arisztokrácia hatalmát, és nem elégítették ki a köznép minden igényét 
sem. Három fő csoportosulás alakult ki: 1. a múltat visszakívánó pediakosok, 2. a 
solóni alkotmányt védő paraliosok, 3. a legszegényebb csoport, a diakriosok. Ez utób
binak Peisistratos állt az élén, de nem valószínű Rhodes véleménye szerint, hogy 
támogatóinak köre csak a szegényekre, és csak az Athéntól távolabb élőkre korláto
zódott. A Megara elleni harcokban szerzett érdemei nagy tiszteletet biztosítottak szá
mára, ráadásul egy állítólagos merényletre hivatkozva kiharcolta, hogy a népgyűlés 
állandó testőrséget biztosítson a számára. „Ezeknek az embereknek az élén indult 
támadásra Peisistratos, és elfoglalván a fellegvárat, átvette Athénban az uralmat” .7

4  Plutarchos, Sol. 2.
5 Plutarchos, Sol. 8.
6 Aristotelés, Ath. Pol. V—XII.
7 Hérodotos, I. 59.
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A Peisistratos által Athénban megteremtett tyrannis még inkább aláásta az arisz
tokrácia hatalmát. A gazdagok megadóztatásával és a szegényeknek juttatott földado- 
piányokkal a volt kiváltságosok gazdasági fölényén ejtett csorbát.

Az ínséges helyzetben lévőknek pénzt is adott kölcsön a munkájukhoz, vidékre 
bírákat rendelt, sőt, maga is gyakran járt oda bíráskodni. A vele együtműködő 
előkelőknek kiváltságok és különböző hivatalok jártak jutalmul, azokra pedig, akik 
erre nem voltak hajlandók, még a legenyhébb esetben is száműzetés várt.

A tyrannis megtette feladatát: visszaszorította a születési arisztokrácia hatalmát, 
megszüntette a belső harcokat, javított a parasztság helyzetén és biztosította az ipa
ros-kereskedő réteg gazdasági fellendülését. Ennek következtében azonban megfogal
mazódott az immár megerősödött városi polgárságban az igény arra, hogy kezébe 
vegye az állam ügyeinek irányítását. A tyrannisnak tehát el kellett buknia.

Kleisthenés állt az új irányzat élére. Ő, szakítva a származáson illetve vagyoni 
helyzeten alapuló társadalmi beosztással, Attika területét földrajzi alapon osztotta fel. 
Célja az átszervezéssel az volt, hogy a különböző területek lakosságát összekeverje, 
valamint hogy a tengerpart-város 2 : 1  aránya a mezőgazdasági területtel szemben biz
tosítsa a kereskedő-kézműves réteg politikai érvényesülését. Végül, de korántsem utol
sósorban (sőt Rhodes elsősorban ezt emeli ki), ezzel a szervezettel biztosíthatta az 
Alkmeónidák túlsúlyát a politikában.

A K leisthenés-féle phylé-trittys-dém os felosztás legkisebb egysége a dém os volt. 
Az egyes dém osok  lakói egym ás démostársai (dém otés) voltak, s m egfigyelhető  a 
Rhodes által em lített példákból, hogy egyre inkább ez  a kapcsolat vált e lsőd leges  
fontosságúvá a régi nem zetségi hovatartozással szem ben. A  görög ember hivatalos 
m egnevezése is  tartalmazta a dém os nevét, am elyikből származott.

Mivel a démos ilyen jelentős szervezetnek számított, a politikusoknak érdekükben 
állt elnyerni saját démosuk támogatását. Nem véletlen tehát, hogy Kimón nagy súlyt 
helyezett démostársai vendégül látására, amellett természetesen, hogy közcélokra is 
sokat fordított.

Davies felosztása szerint ez az athéni történelem második szakasza, mégpedig az, 
amelyre a gazdagsággal elérhető hatalom jellemző. A bőkezűség, mint ahogy Kimón 
esete is illusztrálja, hálás támogatókat toborzott a politikusok számára. A leiturgiák 
nagyvonalú teljesítése is hozzájárulhatott a népszerűséghez. A chorégos, aki elsősor
ban a darabok előadásának anyagi alapját biztosította, dicsőséget szerzett önmaga 
számára, másrészt pedig elnyerte az egész phylé támogatását.

A hadihajók felszerelése és állandó készenlétben tartása — a triérarchia — szintén 
olyan anyagi áldozat volt, mely gyakran meghozta gyümölcsét. A legénység nagyrésze 
ugyanis athéni állampolgár volt, így ha a triérarchos lelkiismeretesen látta el feladatát, 
joggal számíthatott hálájukra és támogatásukra.

A népszerűvé válásnak egy másik módja az volt, ha valaki kezességet vállalt egy 
olyan személyért, aki ellen vádat emeltek vagy pedig valamilyen szerződést kötött. 
A vitás ügyeket azonban nem mindig vitték bíróság elé, hanem gyakran döntőbírát 
jelöltek ki az ügyben. Tbemistoklés ravasz és Aristeidés becsületes döntőbíráskodá- 
sairól Plutarchosnál olvashatunk. Themistoklésről ezen kívül úgy hírlik, hogy min
denkit név szerint ismert. Nikias pedig i. e. 421-ben személyesen győzött meg és
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beszélt rá sok embert a Spártával való békekötésre, ami szintén azt mutatja, milyen 
sokat számított a közismertség.

Nemcsak egyes személyek támogatásának és hálájának elnyerésedére volt mód. A 
jó hazafiság bizonyításával (bizonygatásával) egész Athén jóindulatát biztosíthatta Ön* 
maga számára az a politikus, aki mindehhez megfelelő anyagi háttérrel rendelkezett. 
Az egyik jól ismert ilyen módszer a középítkezések finanszírozása volt. Themistoklés 
és Kimőn állítólag egymással versenyezve vettek részt ilyen típusú építkezésekben.

Rhodes szerint Davies túlzottan nagy jelentőséget tulajdonít a versenyeken, külö
nösen a kocsihajtó versenyeken elért győzelmeknek. Ez a versenyszám az olimpiai 
játékok negyedik napján zajlott, és nagy népszerűségnek örvendett. (Ez járt a legma
gasabb kiadásokkal is.) Az olimpiai győztest különleges tisztelet övezte, hiszen — 
bár a versenyzők nem hazájuk képviseletében küzdöttek —  a győzelemkor megne
vezték, mely város polgárai. A győztesek természetesen igyekeztek győzelmeikből 
minél nagyobb hasznot húzni, kiaknázni azok esetleges politikai konzekvenciáit is. 
Ellenfeleik ezzel szemben épp azt hangsúlyozták, hogy az ilyen győzelmek egyáltalán 
nem bizonyítják, hogy az illető a közélet más területein is megállná a helyét. Lykurgos 
véleménye szerint a lótenyésztés valamint a leiturgiák teljesítése csupán a győztes 
személyének biztosít dicsőséget, s ezek jelentősége nem mérhető sem a triérarchiához, 
sem pedig a középítkezések finanszírozásához.8 9

Az i. e. IV. sz.-ban egyre ritkábban rendeztek kocsihajtó versenyeket, ami Davies 
szerint azzal magyarázható, hogy csökkent a versenygyőzelmek politikai jelentősége. 
Rhodes vele szemben inkább azon a véleményen van, hogy ezek a játékok soha nem 
is voltak kihatással a politikára, csupán az arisztokrata életstílus egyik jellemzőjének 
voltak tekinthetők: ezzel magyarázható népszerűségük hanyatlása is.

Az i. e. V. sz.-tól kezdve a vezető politikusok mellett alacsony sorból származó 
kisemberek jelentek meg, akik különböző hivatalok vezetésével voltak megbízva. Plu- 
tarchos szerint magának Periklésnek is volt ilyen gárdája, s ő személyesen csak je
lentősebb alkalmakon jelent meg a nyilvánosság előtt. Plutarchos ugyan ezt főleg 
azzal magyarázza, hogy Periklés meglehetősen hasonlított Peisistratosra, és emiatt 
nem mutatkozott szívesen. 10 Az mindenesetre tény, hogy kerülte a gyakori találkozást 
a néppel, s a kevésbé fontos ügyeket harátai és más szónokok intézték helyette.

A politikusok az alsóbb néposztályból származó támogatóikat könnyűszerrel moz
gósíthatták szükség esetén. Athén utolsó ostrakismosa idején is valami ilyesmi tör
ténhetett, amikor Alkibiadés vagy Nikias helyett Hyperbolost ostrakizálták. A két 
politikus kiegyezése, valamint politikai köreik befolyása produkálhatta ezt az ered
ményt.

Az i. e. V. sz. vége felé már nem támogatók (hetaireia) közreműködésével zajlott 
a politikai élet. A politikusok immár közvetlenül szóltak a tömegekhez, így egyre 
nagyobb jelentősége lett a rábeszélés és a meggyőzés művészetének. Ez a Rhodes

8 Plutarchos, Ar, 4,2. Thcm. 5,6.
9 Lykurgos, Leocr, 139—10.
10 Plutarchos, Per. 7,7-8.
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által a cikkben követett hármas felosztás utolsó szakasza, amit Davies úgy jellemez, 
hogy ekkor válik döntővé, ki milyen szónoklatra képes, és mennyire tud eligazodni 
az egyre bonyolultabb adminisztrációs renszerben. Ez az az időszak, amikor a szónok 
és a p o li t ik u s  szavak szinonimmá váltak. Ekkoriban kezdett megfogalmazódni az 
igény atta is, hogy a politikusok és a katonák szakértőkké váljanak. De az i. e. V. 
sz.-i Athénban ez még semmi esetre sem volt alapkövetelmény egy státus betöltéséhez.

A politikai életben egyre gyakoribbá vált olyan személyek feltűnése, akik nem 
rendelkeztek jó anyagi háttérrel, s származásuk sem volt jelentős. Akiknek anyagilag 
módjában állott, továbbra is követték a népszerűvé, illetve közismertté válás régi útját 
(leiturgia stb.), az előbbieknek azonban máshogy kellett kitűnniük. Ha nem rendel
keztek sem Örökséggel, sem gazdag támogatóval, maradt számukra a közhivatalok 
elnyerésének fáradságos útja, ami ráadásul csak 30 éves korban vehette kezdetét. Az 
igazán becsvágyó fiatalemberek nem szívesen vártak addig a közszereplés megkez
désével. 2 0  éves koruktól vehettek részt a népgyűlésen, ahol szavazhattak, sőt még 
beszédet is mondhattak (habár a szónoklatmondás előjoga természetesen az időseb
beké volt). Az anyagi háttér hiánya abban is megmutatkozott, hogy a szónoklás művé
szetét is csak Fizetség ellenében sajátíthatták volna el a sophistáktól, hiszen nem mind
nyájan születtek szónoki képességekkel.

Felem elkedési lehetőséget a hadsereg is  biztosított a fiatalok számára, m ivel i. e. 
330-tól a katonai oktatás kötelező volt, így  mindenki kipróbálhatta képességeit ezen  
a területen. A hadügyek vezetőit közvetlenül, kézfeltartással választották, hiszen fe l
adatuk ellátásához kivételes szem élyi képességekre, valam int a nép osztatlan bizal
mára volt szükség. A katonai tisztség abban is különbözött m ás hivataloktól, hogy  
ezt korlátlan id eig  is  lehetett viseln i —  term észetesen csak újraválasztás esetén .

Jelentős pozíciókat, mindent összevetve, sokkal nehezebben érhetett el az az athéni 
fiatal, aki nem rendelkezett sem öröklött vagyonnal, sem jó családi kapcsolatokkal. 
Kiemelkedő képességűnek kellett lennie ahhoz, hogy befolyásos személyiséggé vál
hasson, és még így is valószínű, hogy ugyanazt a státuszt, amit egy jó háttárrel ren
delkező ifjú viszonylag könnyedén és fiatalon megszerzett, ő jóval később és nehe
zebben érte csak el. Periklés szépen csengő kijelentése tehát bizonyos mértékben 
megkérdőjelezhető: „... ami a megbecsülést illeti, hogy a közösség előtt kinek miben 
van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság ér többet, és ha valaki 
olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így jelentéktelen társadalmi 
rangja nem áll útjában. ” 11

Rhodes a befejezésben hangsúlyozza, hogy cikke nem a teljesség igényével készült, 
csupán egy összefoglaló képet kívánt adni (szakirodalom felhasználásával) az ókori 
Athénban Zajlott politikai aktivitásról. Nem tartalmaz látványos újdonságokat, viszont 
summázza és illusztrálja az e téren végzett kutatások eredményeit, helyenként kiegé
szítve saját (ellen)véleményével azokat.

11 Thukydidés II. 35-46.
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