
Körtvélyesi Orsolya 
Társadalmi struktúra és politikai 

berendezkedés egy archaikus kori polisban

K yréné  v á r o sa  nem gyakorolt akkora hatást Hellásra, mint Athén 
vagy Spárta, és nem is olyan jól ismert gyarmatváros, mint Syrakusai. 
Ez az észak-afrikai polis -  földrajzi helyzetének megfelelően -  a gö
rög világról alkotott képünk perifériáján helyezkedik el. Pedig Kyréné törté

nete izgalmas és tanulságos az összgörög történelem szempontjából is: egy
részt viszonylag bőséges a forrásanyagunk -  Hérodotostól kezdve Pindaroson 
és Arístotelésen át Kallimachosig különböző érdeklődésű írók foglalkoztak 
vele —, másrészt története rendkívül sok példát kínál a görög történelem (első
sorban az archaikus kor) kérdéseinek megértéséhez. A. gyarmatosítás okai, egy 
gyarmatoscsoport megtelepedésének körülményei, a benszülött lakossággal 
kialakított viszony, a gyarmatvárosnak Delphoi jósdájával fenntartott kapcso
lata, az archaikus királyság, a tyrannis, politikai és társadalmi konfliktusok 
kérdése, egy törvényhozó fellépése, a kultuszok és a politika kapcsolata stb. -  
ezek mind olyan problémák, amelyeknek megismeréséhez ez az önmagában is 
jelentős polis kitűnő terepet kínál. Az alábbiakban egy rövid, az archaikus kor 
eseményeit összefoglaló vázlat után Démónax, hatodik századi törvényhozó 
kyrénéi alkotmányreformját, illetve a reformot kikényszerítő helyzetet kísé
reljük meg bemutatni és elemezni.

Kyréné archaikus kori történetének vázlata

Az i.e. 7. században -  a kyrénéi és thérai hagyomány (Hér. IV. 150-156.), 
valamint az i.e. 4. században az Apollón Pythiosnak szentelt kyrénéi temp
lomban felállított stélé szerint -  túlnépesedés és éhínség miatt1 Théráról ki-

1 Bérodotosnál (IV. 151., 156.) egyértelműen a szárazság, az éhínség, a rossz termés a 
kivándorlás oka, Meneklés viszont egy másik lehetőségről is beszél (FrGrH. 270. fr. 6.): 
egy -  Battos, a későbbi oikistés által vezetett -  thérai forradalomról szól, amely miatt 
Battosnak híveivel együtt menekülnie kellett. Még ha valójában nem is ez lehetett a ki
vándorlás kiváltó oka, akkor sem zárhatjuk ki egészen, hogy a gazdasági válság társadal
mi elégedetlenséghez vezetett. És természetesen az sem mellékes, hogy Meneklés a 
kyrénéi alapítású Barkában született, vagyis abban a városban, amelyet Hérodotos szerint 
az uralkodó család Kyrénéből elűzött tagjai és kővetői alapítottak — nem lenne hát megle-
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vándorolt telepesek költöztek a libyai partok előtt fekvő Piatea szigetére, * 2 

majd a delphoi jósda határozott utasítását3 követve Libyába tették át „telep
helyüket”, benépesítve az Aziris nevű helyet, végül pedig megalapították 
Apollón szent forrása közelében Kyréné városát. Aristotelés, 4 a telepesek ve
zetője felvette személynévként a libyai királyok megnevezésére használatos 
battos titulust, és I. Battosként negyven éven át uralkodott.

II. Battos, Kyréné harmadik királya -  a második uralkodóról, I. Arkesilaos- 
ról szinte semmit sem árulnak el forrásaink5 -  Delphoi közvetítésével újabb 
telepeseket csábított (Hérodotos szerint földet ígérve nekik6) Hellasból az

pő, ha „csak” Meneklés szabná hasonlóra a két esetet (vagyis Kyréné és Barké alapításá
nak okát), így próbálva elfogadtatni, hogy a helyi rend ellen lázadók is alapíthatnak még 
jó várost.

2 Peter W, Haider szerint (HAIDER, 1988. 130-131.) Piateaként három sziget jöhet szóba:
-  egy kis szikla, Geziret Bardaa, melyet korábban Burdahnak is neveztek, itt azonban 

emberi letelepedésnek nyoma sincs, így ezt a lehetőséget nagy valószínűséggel el kell 
vetnünk,

-  Dzseziret Makarebnek („Fókasziget”) nevezik azt a szigetet, amelyre a kutatók 
nagy része Piatea lokalizálásakor gondol. Kör alakú építmények maradványai láthatók 
itt még ma is, azonban a 60-as évek elején elvégzett vizsgálatok eredményei nem voltak 
elegendőek annak tisztázására, hogy az archaikus korban, illetve korábban telepedtek-e 
le ezen a helyen görögök, vagy sem,

-  a harmadik szigeten sem találtak a régészek leleteket (ill. a legkorábbi kerámia, 
amit egy amerikai kutatócsoport itt feltárt, késő római kori), pedig földrajzi fekvésénél 
fogva nagyon is megfelelhetett volna a partközeli letelepedés színhelyéül. Annyira kö
zel fekszik Afrikához, hogy az újkor óta homokpad köti össze vele, ugyanakkor meg
felelő védelmet nyújthatott a bennszülött lakosság esetleges támadásaival szemben.

Annak eldöntéséhez, hogy a mai Bomba nevű félsziget vagy Dzseziret Makareb az antik 
Piatea, újabb, és alaposabb ásatásokat kellene végezni.

3 „Juhnevelő Libüát nálam jobban, ki bejártam, / ismered, ámbár nem láttad még, bámulom 
elméd. Ennek hallatára Battosz vissszahajózott társaival, mert megértette, hogy az isten 
addig sanyargatja őket a gyarmatalapítással, míg magának Libüának a földjére nem lép
nek.” (Hér. IV. 157.) A Hérodotos-részleteket Muraközy Gy. fordításában közlöm.

4 Többen is (Pindaros, K P y th á i  óda, 98,; Kallimaehos, A p o lló m h o z , 76.; Diodóros V. 23.) 
Aristotelésnek nevezik, és Hérodotos is utal rá, hogy nem Battos volt az oikistés eredeti 
neve, mert azt csak Libyában vette volna fel.

5 Legalábbis azon túl, hogy tizenhat éven át állt a város(ka) élén (Hér. IV. 159 ). Tekintve 
azonban, hogy Hérodotos (ill. forrásai) gyanúsan vonzódnak a nyolcas számhoz 
Kyrénével kapcsolatban -  Piateán és Azirisben összesen n y o lc  évig tartózkodnak a 
théraiak, I. Battos n e g y v e n  évig uralkodik, 1, Arkesilaos t i z e n h a t éven át király, a Battia- 
dák n y o lc  nemzedéken keresztül tartanak ki Kyrénében, Hér. IV. 199.: a kyrénéiek n y o lc  
hónapon át aratnak, mert földjük rendkívül termékeny -  még ez az egy Arkesilaosra vo
natkozó adat sem feltétlenül megbízható.

6 Pythia Összes hellént felszólító jóslata így hangzott: „Látja ki akkor csak bőtermő Libüa 
földjét, /  már ha kiosztották, mondom, majd bánja halálig.” (Hér. IV. 159.) Végig megfi-
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észak-afrikai városkába és rájuk is támaszkodva i.e. 570/569-ben nagy győ
zelmet aratott az egyiptomi uralkodó, Apriés és a velük szövetséges, Kyréné 
^határtalan” terjeszkedése miatt megorroló bennszülött iibyaiak csapatai felett.

II. Battos fia és egyben utódja, II. Arkesilaos uralkodását ellenfeleivel vívott 
harcai jellemzik. Már trónra lépését követően kénytelen volt leszámolni a 
bátyjai által vezetett belső ellenzékkel, amelynek tagjai ezt követően elhagyták 
Kyrénét, és a várostól nyugatra megalapították Barkó városát, később pedig
-  szövetkezve a Barkában és a közelben élő bennszülött törzsekkel -  szembe
szálltak Kyrénével. A Hérodotos információi szerint 7000 kyrénéi hoplita ha
lálával végződő i.e. 555-550 körüli összecsapást a sereg fővezére, II. Arkesi
laos sem sokkal élte túl: röviddel a vereség után megölte bátyja, Learchos, 
akin viszont az uralkodó özvegye, Eryxő állt bosszút.

III. Battos, II. Arkesilaos és Eryxó (kis?)fia idején a kyrénéiek Delphoi ta
nácsát kérve és megfogadva, döntőbírót hívattak az arkadiai Mantineiából7 

(j.e. 540 k.), hogy segítsen megszüntetni a városban támadt zűrzavart. A dön
tőbíró, Démónax származási helyük szerint három phylébe sorolta a polgáro
kat, és megnyirbálta a király jogait, csupán a királyi birtokokat és papi funkci
óit hagyva a kezében.

Az így kialakított politikai berendezkedésen kísérelt meg változtatni
-  visszakövetelve a Démónax reformja előtti uralkodói jogokat is -  az apját 
i. e. 530 k. a trónon követő III. Arkesilaos. Az i. e. 525-ben Egyiptomot meg
hódító Kambysés fennhatóságát elfogadva próbálta megnyerni a perzsákat 
követelései támogatásához, kyrénéi ellenzéke azonban i. e. 518. körül szá
műzte. Arkesilaos Samosra menekült, de itt sem adta fel célját: földosztás 
ígéretével zsoldossereget szervezett, amelynek segítségével visszatért Kyréné-

gyelhetö Kyréné alapításának Hérodotos által elbeszélt történetében ez az agrárjellegű 
motiváció: ott van Piatea és Aziris elhagyásának körülményeiben, a delphoi jóslatokban, a 
libyaiakkal való szembekerülés hátterében. A kérdéshez lásd még: JÁHNE, 1988. 1 45 -  
152. A mezőgazdaság jelentőségét emeli ki, hogy a polgárjog a földtulajdonhoz kötődött 
(Kyréné esetében utalhat erre a fenti jóslat), valamint az a tény, hogy a mediterrán vegetá
ció — különösen az olajfa és a szőlő -  határa mentén terjednek el a görög települések, va
gyis a gyarmatvárosok is belül maradtak azon a területen, amelyet még „hazai módra” 
meg tudtak művelni. A témáról bővebben: WERNER, 1971.

1 Az uralkodó hatalmának gyengeségére utal, hogy egyáltalán lehetséges volt az uralkodói 
jogkört meglehetősen beszűkítő döntőbíró hívása. (Elképzelhető-e, hogy 111. Battos -  Hér. 
IV. 161. által említett -  sántaságának képében az uralkodó kiskorúságának emléke őrző
dött meg? „Kronológiai ismereteink” nem mondanak ellent ennek a feltételezésnek: 
Démónaxot valamikor i. e. 550-545. körül hívják, i, e, 518, körül már egy rövid ideje a 
trónon III. Arkesilaos ül.)
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be, és száműzte vagy kivégeztette politikai ellenfeleit, annak ellenére, hogy 
Delphoi óva intette a velük szemben alkalmazott erőszaktól.8

8 Hér. IV. 163,: „Térj hát haza most földedre, és lakozzál ott békességgel...” A Kyréné 
alapítását megemlítő összes forrásban kifejeződik Delphoi jelentős szerepe. Hérodotos 
művének Kyréné történetét elbeszélő része rendkívül egységes a jóslatok szempontjából: 
mindenütt előtérben állnak Apollón tanácsai, amelyekből nem kevesebb, mint hét kerül 
említésre. A Pythia:

— buzdít (és utasít újra) a libyai kolónia megalapítására,
— parancsolja meg a Piatea szigetén letelepedetteknek, hogy költözzenek tovább ma

gának Afrikának a területére,
— szólítja fel II. (Boldog) Battos idején a helléneket, hogy telepedjenek le az új apoi- 

kiában,
— tanácsolja a kyrénéieknek II. Arkesilaos meggyilkolása után, hogy zilált helyzetük 

rendezésére hívjanak tanácsadót az arkádiai Mantineiából,
— ígéri meg a menekülő ül. Arkesilaosnak, hogy visszanyerheti a trónt és ugyanakkor 

(noha hasztalanul) mérsékletre is inti ellenfeleivel szemben,
— készteti a kyrénéieket III. Arkesilaos halálát követően arra, hogy megnyissák ka

puikat a perzsa hadsereg előtt.
Delphoi ilyen gyakori említése mindenképpen a jósda fontosságára utal, a jóslatok valódi
sága azonban meglehetősen vitatott. Forrásaink ugyanis főként a nagy gyarmatosítás korát 
követő évszázadokból származnak, amikorra is a jóshely kimagasló jelentőségre tett szert. 
Nem véletlenül dorgálja Hérodotos Dórieust (V. 42): „Nem kérdezte meg Delphoitől, 
hogy melyik vidéken alapítson gyarmatvárost, nem törődött az ilyenkor szokásos szertar
tásokkal, hanem lángoló haragjában tüstént elhajózott Libüa felé, s útikalauznak thérai 
embereket vitt magával.” Ekkora tekintély, a Hérodotos által említett „szokásos szertartá
sok” kialakulásához időre van szükség, így Delphoi gyarmatosítási szerepvállalásának 
legalább az archaikus korig vissza kell nyúlnia. De miért éppen Apollón az az isten, aki
hez a vállalkozások megindításának jóváhagyásáért, támogatásáért fordultak? Nehezen 
lenne magyarázható ez a tény mindössze azzal az indokkal, hogy jósistenként szerepel a 
hagyományban, hiszen rajta kívül -  aki esetleg Delphoi központi szerepének köszönhető
en emelkedett a többi, ilyen képességekkel rendelkező isten főié — másoknak is volt jós
helye (pl. Zeus Dódónája, az Ammón-jósda). Apollón más funkciója is elősegíthette a 
kolonizációhoz fűződő szoros kapcsolatának kialakulását. Apollón már korán (legalább a 
8 . században) városok építőjeként jelenik meg a mítoszokban: ő alkotja -  Poseidónnal 
együtt -  Trója falait (II. VII. 452.), de ő segitett a megarai akropolis építésében Alkatho- 
osnak is, mint azt Theognis írja: „Phoibosz urunk, te emelted a fellegvár magas ormát, / 
védni Pelopsz sarját, hösszivü Alkathoost, / jöjj, te segíts, rabló hadait most űzd el a 
médnek, / messze a város alól, s majd örömében a nép, /  dús hekatombát küld [...] De te 
jöjj el, Apollón, / oltalmazd kegyesen, védd meg a városomat!” A kyrénéi születésű 
Kallimachos is városépítőként jellemzi őt Apolión-himnuszában (55-59): „Phoibosz ren
deletére emeltek mindig a népek / városokat: Phoibosz gyönyörűségét leli benne, /  hogyha 
a vár épül, s az alapzatot ő maga rakja. / Csak négyéves volt, mikor első várfala épült / a 
szép Ortügiában, tiszta, kerek tava mellett.” Az Apollón-himnusz részleteit Devecseri G. 
fordításában közlöm.
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Hasonlóan nagyapjához, ő sem természetes halállal halt meg. Amikor már 
úgy érezte, veszélyes lenne számára továbbra is Kyrénében tartózkodni, apó
sához, a libyai Alazeir királyhoz menekült Barkába, de így sem térhetett ki 
balsorsa elől: a korábban Barkóba távozó kyrénéi ellenfelei apósával együtt öt 
is meggyilkolták.

Anyja, Pheretimé bosszút fogadott, és rábeszélte az egyiptomi perzsa 
satrapát, Aryandést, vezessen hadjáratot a libyaiak és Barké ellen. Valószínű
leg azonban nemcsak a bosszú szándékával kérte a perzsák segítségét Phereti
mé: ezzel bizonyára fia, a későbbi IV. Battos trónra kerülését is elő kívánta 
segíteni.9

Kyréné utolsó uralkodóját, IV. Arkesilaost pedig leginkább mint delphoi 
kocsiverseny-győztest (i. e. 462) ismerjük Pindaros IV. és V. Pythói ódáinak 
köszönetöen.

Válság és reform

II. (Boldog) Battos, a Battiada-nemzetség harmadik uralkodója idején (kb. 
i. e. 555-ig király) Kyréné — köszönhetően a Hellasból való bevándorlási hul
lámnak és a szomszédos libyaiak, valamint az ezek segítségére érkező egyip
tomiak ellen vívott sikeres harcoknak10 — jelentős hatalomra tett szert. De a 
katonai siker, a gazdaság prosperálása, 11 a társadalmi rend és a politikai be
rendezkedés nem volt időtálló; mint a fenti eseménytörténeti vázlatból kitűnik, 
II. Battos utódának uralkodását trónviszályok, belpolitikai villongások és egy 
hatalmas katonai vereség határozták meg. Az a tény pedig, hogy a dinasztia 
következő tagja alatt a város Delphoihoz fordul segítségért, a válság további 
mélyülését jelzi. Démónax refonnját valamint Kyréné létrejöttének és a tör
vényhozó fellépéséig tartó történetét vizsgálva úgy tűnik, hogy a polis válsá
gos helyzetéért három egymással szorosan összekapcsolódó tényező a felelős.

A problémák közül a legsürgetőbb a libyaiaktól elszenvedett, nagy ember
veszteséggel járó katonai vereség, illetve tágabb értelemben a libyaiakkal való 
viszony, amelyet tovább bonyolított, hogy a külpolitika összefonódott a királyi 
családon belüli hatalmi küzdelmekkel.

y IV, Battosról, uralkodásáról sajnos nem szólnak forrásaink, nevére is csak Hérodotos IV, 
163. alapján következtethetünk, amely szerint a delphoi jósda négy Battos és négy 
Arkesilaos „erejéig” szavatolta a Battiadák kyrénéi uralmát.

10 Hér. IV. 159.
11 Azon az általános összefüggésen túl, hogy a gazdaságnak a belső és külső béke kedvez, a 

silphionnal való kereskedelem és az ebből származó gazdagság nagyban függött a libyai- 
akkal való viszonytól, a polis katonai erejétől.
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„Ennek a Battosznak a fia volt Arkeszilaosz, aki mindjárt uralkodása kez
detén viszályba keveredett testvéreivel, azok ott is hagyták, és Libüa egy má
sik. részébe költöztek. Itt várost alapítottak, amelyet Barkának neveztek el -  
ma is ez a neve. A város alapításával egy időben rábeszélték a libtlaiakat, hogy 
lázadjanak fel a kürénéiek ellen. Erre Arkeszilaosz hadat indított azok ellen a 
libiiaiak ellen, akik testvéreit befogadták, őellene pedig fellázadtak; azok pe
dig félelmükben a keleten lakó libüaiakhoz menekültek.” 12 Leukonnál végül 
mégis szembefordultak a libyaiak II. Arkesilaos seregével, és csaknem teljesen 
megsemmisítették azt. Hérodotos (és valószínűleg már az ö forrrása is) a re
form szükségességét szorosan ehhez a vereséghez kapcsolta: „A kyrénéiek a 
rettentő vereség után követeket küldtek Delphoiba, s megkérdezték, hogyan 
rendezzék be az államukat, hogy az a lehető legjobb legyen. A Pythia azt java
solta, hogy hívjanak valakit az arkadiai Mantineiából, aki majd megújítja 
államuk szervezetét. ” 13

Jól látható a libyaiaktó! elszenvedett vereségre való kyrénéi és delphoi rea
gálásból, mennyire egyértelmű a polis berendezkedésének és katonai eredmé
nyességének szoros összefüggése: egy újabb katonai kudarc elkerülésének 
lehetősége csak az állam -  és ezáltal a hadsereg -  gyökeres átalakításával 
valósítható meg, ez pedig a királyi hatalom csökkentésével, s ezzel párhuza
mosan a démos jogkörének növelésével érhető el.

Görögország történetében az alkotmányreform és az állam katonai igényei
nek összekapcsolására számos példát találhatunk, Solón vagyoni osztályainak 
szerepe a hadsereg szervezetében például nyilvánvaló. 14 De témánk szem
pontjából két másik, Hérodotos által említett eset tűnik érdekesnek: „Arisz- 
tagorász ... eltörölte Milétoszban a türanniszt, és bevezette a demokráciát, 
hogy a milétosziak minél szívesebben vegyenek részt a lázadásban. . . ” 15 Illet
ve: az egyenjogúság nagyszerű dolog. Amíg az athéniak nyakán
türannoszok ültek, egyetlen szomszédjukat sem tudták legyőzni, amikor azon-

12 Hér. IV. 160.
n Hér. IV. 161. Nem sokkal korábban az élisiek hívattak Mantineiából közügyeik'rendezé

sére tanácsadót (BüSOLT, 1895. 489.). Az egyre több tapasztalatot nyerő jósda eleinte 
„csak” vallási téren befolyásolhatta a telepesek akcióit, a későbbiekben azonban már po
litikai és gazdasági téren is meghatározóvá vált, mígnem a telepesek már a konfliktus
helyzetek kezelésekor is a Pythiához fordultak segítségért. A gyarmatosítási „mozgalom” 
kiteljesedésével tehát Delphoi jelentősége egyre nőtt, vagyis inkább mondhatjuk azt, hogy 
a gyarmatvárosok létrehozása eredményezte a jóshely felemelkedését, mint megfordítva: 
hogy Delphoi a kolonizációét.

14 KJeisthenés phyléreformjának hátterében is találhatunk katonapolitikai indokot: a hadse
reg felvonulását lehetővé tévő utak mentén rendeződtek trittysökbe (SlEWERT, 1982.)

13 Hér. V. 37.
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bán megszabadultak a türannoszoktól, mindenkit túlszárnyaltak. Mert az el
nyomás idején nyilvánvalóan szántszándékkal rosszul harcoltak a türannoszok 
érdekeiért, miután azonban szabaddá lettek, egyetlen polgár sem kímélte ere
jét, hiszen saját ügyéért harcolt.”16 A két példának közös vonása, hogy össze
kapcsolja a zsarnokságot a polgároknak a hadi vállalkozások iránti érdektelen
ségével, és így -  végső soron -  a polis katonai sikertelenségével: nehezebben 
valósulhat meg a közösség mozgósítása, míg bevonásuk az állam irányításába 
meg nem történik. (A periklési demokráciában élő Hérodotost véleményében 
természetesen befolyásolja a türannoszokkal szembeni erős ellenszenv is.17)

Ebben a problémakörben, az uralkodó és a polis viszonyában kereshető az 
afrikai város válságát okozó második tényező. Hérodotos ugyan még nem 
beszél tyrannisról Kyréné esetében, de nem sok jót tud mondani királyaik ural
máról: II. Battost követően csupán unokája, III. Battos idején honolt viszony
lagos nyugalom Kyrénében, a többiek uralkodása alatt pedig „nagy zavargások 
támadtak a királyi jogok miatt”,18 és valamennyien erőszakos halált haltak. Di- 
odórosnál pedig már megfogalmazódik a királyok zsarnokká válása, amikor a 
polis utolsó uralkodója, IV. Arkesilaos Delphoihoz fordul tanácsért a városi 
zavargások miatt:19 a jósda magyarázata szerint a kyrénéieknek az isten ha
ragja miatt kell(ene) elviselniük a csapásokat, mivel az utóbbi királyok nem 
úgy uralkodnak már, mint a legelső, Battos. Ő ugyanis még megelégedett 
pusztán a király címmel, szelíd és kegyes uralkodó, a nép barátja, de ami a 
legfontosabb: az istenek igaz tisztelője volt. A következő uralkodók idején 
azonban egyre parancsolóbb, büszkébb lett a kormányzás, az állam bevételeit 
saját tulajdonukként kezelték és keveset foglalkoztak az istenek tiszteletével. 
Ezek alapján a Battiadák kyrénéí királysága a legális királyság és a tyrannis 
között lehetett félúton.20

A királyi hatalom tyrannisszá fajulását általános(ítható) jelenségként tartot
ták számon az ókori politikai teoretikusok: „A királyság [...] kétféle módon 
semmisülhet meg: először úgy, hogy a királyi család tagjai közt viszálykodás 
tör ki, azután meg úgy, hogy a király egyre türannikusabb hajlamokat táplál,

16 Hér. V. 78.
17 Lásd még Thuk. I. 17.
1K Hér. IV. 162.
19 Diód. V. 23.
20 Ehrenberg, 1967. 1.34. Ugyanis eredetét tekintve esetleg „legitimnek” tarthatjuk a 

Battiadák királyságát, de az i. e, 6. sz. közepétől olyan vonásokkal „gazdagodott” ural
muk, amelyek inkább a tyrannist jellemezhetik. Arról, hogy a királyság — szemben a 
tyrannisszal -  Hellasban sosem vált a gyűlölet tárgyává, EHRENBERG ugyanitt. 
A Battiadák tyrannisáról lásd még: BERVE, 1 9 6 7 .1. 124-126.
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azaz egyre több hatalmat igényel, éspedig a törvény ellenére.”21 Nem tudhat
juk azonban, hogy a kyrénéi királyok „a törvény ellenére” jutottak-e több 
hatalomhoz, mint ahogyan arról sem szólnak forrásaink, volt-e egyáltalán a 
város történetének kezdeti szakaszában bármilyen megegyezés/rendelkezés 
arról, kit és mennyi hatalom illet meg. A királyság, ameddig az uralkodó erős 
kezű és sikeres volt, nem kedvezett a poliíeia fejlődésének és szabályai rög
zülésének. A király, ha kezdetben a szerepét kétségbe nem is vonó, de uralmá
nak kereteit és módját már meghatározni akaró törekvésekkel állt szemben.

Ha már léteznek törvények, kialakult a politeia, akkor az ezektől eltérő, a 
korábbi -  definiálatlan és éppen ezért a királynak nagyobb hatalmat biztosító — 
rendszerhez visszatérő uralkodó óhatatlanul a tyrannos szerepében találja 
magát. 111. Arkesilaos nyíltan vállalta a fellépést a kyrénéiekkel szemben, csak 
hogy visszaszerezze a régi uralkodói hatalmat, amelyet Démónax meglehető
sen megnyirbált. Ennek érdekében Samoson katonákat toborzott, és a zsoldo
soknak földosztást ígért -  immár nem a libyaiak, hanem királyságának politi
kai ellenfelei rovására,22 akiket elítéltetett, megöletett vagy örökre száműzetett 
a városból. Az ily módon szabaddá lett birtokokat saját embereinek ajándé- 
koztatta, akik támogatták őt.23 Ezek kétségkívül egy tyrannishoz illő lépések, 
és a 6-5. századi Görögországban az uralkodó, illetve néhány generáción belül 
az egész dinasztia bukásához vezettek.

A kyrénéi királyok hatalmában, valamint hatalmuk elfogadtatásában és az 
utókor (pl. Pindaros, Kallimachos) véleményében fontos szerepet játszott a 
dinasztiaalapító I. Battos oikistés-volta. A 8-6. századi gyarmatosítás oikisté- 
sei vezető szerepet töltöttek be a kolónia vallási és politikai életében. Oikistési 
munkájuk már a telepesek útra kelése előtt elkezdődött, mégpedig a jóshelyre 
megtett útjukkal, melynek célja nemcsak az egész vállalkozás, hanem saját 
vezető szerepük jóváhagyatása is volt.24 Ezáltal az oikistés lett az isten megbí
zottja, helyettesítője a gyarmatalapítás során, és így -  Apollón kiválasztottja
ként -  létrejött az őt a többi ember fölé emelő karizmája.25 Az Apollónnal való

21 Arist. Pol. 1313a. Az Aristotelés-részleteket Szabó M. fordításában közlöm.
22 Hér. IV. 165.
23 Jól látható, hogy az uralkodónak -  talán a megfelelő intézményi háttér hiánya miatt 

újra és újra biztosítania kell támogatottságát a városban. Amennyiben ezt egyes csopor
tok megnyerésével valósítja meg, úgy elengedhetetlenül maga ellen fordítja a társadalom 
más tagjait.

24 Battos mellett még pl. Dórieus (Hér. V. 43.) vagy Miltiadés (Hér. VI. 35-36.) is megkér
dezték a delphoi jósdát.

25 Az előkészületekhez tartoz(hat)ott még a terep felderítésének feladata, mint pl. Theoklés 
esetében (Strab. VI. 2.2.), aki véletlenül vetődött a későbbi Naxos vidékére, és ott egy -  
városalapításra -  alkalmas helyet keresett, majd odavezette a telepeseket. Hasonlóan járt
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szoros és különleges kapcsolatot hangsúlyozta az archagetas cím, amelyet az 
oikistés Aristotelés-Battos26 és Apollón is magáénak tudhatott.

A métropolis elhagyásával teljes egészében az oikistés vette át a közösség 
vezetését, s a tényleges városalapítás során is ö irányította a telepesek közös
séggé formálásában oly fontos építkezést, kultikus ceremóniákat -  saját vezető 
szerepét is biztosítva-növelve ezzel. Erre az egyik és talán a legrészletezőbb 
leírásunk Messéné i. e. 4. századi (újrajalapítása Pausaniasnál.27

Az oikistés szerep kultikus vonásait hangsúlyozza Kallimachos és Pindaros 
is:28

„Kameiosz! Legelőször Spártát laktad, utána 
Thérát s ennek utána Kyréné lett a lakásod.
Spártából elvitt Thérába az Oidipodáknak 
már hatodik nemzetsége, s miután szava megjött, 
onnan Arisztotelész elvitt aszbüsztoszi földre, 
és gyönyörű szentélyt épített néked, a város

el Myskellos is, aki mielőtt a telepeseket elvezette volna a métropolísból, a majdani vá
rosnak (Krotón) megfelelő terep után nézett. A témáról bővebben: LESCHHORN, 1984. 
86 .

26 Az i. e. 4. sz. elején keletkezett felirat szerint ML. 5. (GTSz 98-99.), amely -  a 23. sortól 
-  a telepesek az i. e. 7. sz. végén letett esküjét is tartalmazza: „Apollón saját magától ki
nyilatkoztatta Battosnak és a théraiaknak, hogy [...] küldjék Libyába Battost mint alapí
tót (archagetas) és királyt (basileus)” (Ford. Németh Gy.)

27 „Mivel Epameinondasnak az a hely tűnt a legalkalmasabbnak városalapításra, ahol most 
van a messénéiek városa, megparancsolta a látnokoknak, derítsék ki, hogy az istenek is 
jóváhagynák-e azt. Amikor ezek is állították, hogy a jelek kedvezőek, mindent előkészí
tett az alapításhoz, köveket hozatott és férfiakat hívatott, akiknek az volt a foglalkozásuk, 
hogy utakat rakjanak le, házakat, szentélyeket és városfalat építsenek. Amikor minden 
készeit állt, áldozatokat mutattak be [...] Közösen hívták a hérósokat is, hogy térjenek 
vissza [a városba] lakni, különösen Messénét, Triopas leányát, valamint Eurytost, Apha- 
reust és ennek Fiait, a Hérakleidák közül pedig Kresphontést és Aipytost. Leginkább 
azonban Aristomenést hívták. Ezt a napot áldozatokkal és imádsággal töltötték, a követ
kezőn felépítették a körfalat, azon belül pedig a házakat és szentélyeket. Csak boiót és 
argiv fuvolák kíséretére dolgoztak, más zenére nem.” (Paus. IV. 27.) Ford. Földy J.

28 A kérdéshez lásd még: Paus. VIII. 46.2.: Antiphémos a meghódított Omphaléból vitt 
magával egy képet Gelába és'ezáltal ott új kultuszt vezetett be. Strab. IV. 1.4,: „Massalia 
phókaiai alapítás [...] a hazulról eltávozó phókaiaiak azt a jóslatot kapták, hogy útjukon 
az ephesosi Artemistől kapott vezetőt alkalmazzanak [...] Aristarkhénak, az egyik nagy 
tiszteletben álló nőnek, álmában megjelent az istennő, s megparancsolta neki, hogy a 
szent tárgyak mását magához véve menjen el a phókaiakkal együtt [...] rniután ez meg
történt, s a telepítés befejeződött, templomot építettek és Aristarkhét papnőjükké téve 
különleges tiszteletben részesítették, s a gyarmatvárosokban mindenütt az elsők között 
tisztelik ezt az istennőt, éppúgy felállítják az istennő szobrát, s megtarják a többi szer
tartást, mint ahogyan az anyavárosban szokás.” (Ford. Földy J.)
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évenként üli ünnepedet, s ott rendeletedre,
Phoibosz, sok bika áldozatul rogy utolszor a földre.” 29

„[...] Aristotelés
Sok isteni berket, szép-tágast alapított” 30 31

Az oikistés vallási szerepe — a jóshely általi megbízatáson túl — halála után a 
sírjánál bemutatott kultikus tiszteletében is tükröződött. Görög felfogás szerint 
a hérós ereje, hatalma a sírjához, az abban fekvő csontokhoz kötődött,'11 így 
ennek megfelelően a sírt tartották a hérós-szentély legfontosabb részének. 
A védelmező erő, amit az oikistés hérósként innen biztosíthatott, megmagya
rázza azt is, miért választották sírhelyéül rendszerint a város közepén a legki
emelkedőbb helyet, vagyis az agórát, a közélet centrumát. Battos sírja is Kyré- 
né agóráján feküdt, mint Pindaros írja:

„Ott a piac végén nyugoszik 
Egymaga, amióta elérte halála.”32

Ugyanakkor Kyréné többi királyának sírjai I. Battosétól távol és a falakon 
kívül feküdtek: oikistés volta I. Battost kiemelte az őt követő királyok közül. 
Apollónnal való különleges kapcsolata és hérós volta azonban kisugárzott 
utódaira is.

„Tőle külön más szent királyok 
Nyugszanak sokan:

Sírhelyük ott van a város előtt.”33

Az oikistés-sír, az oikistés „fizikai jelenvalóságának” fontosságát jól mutatja 
az, hogy ha valamely városban az alapító sírját nem tudták „felmutatni”, meg
kíséreltek ezen mindenféle úton-módon segíteni, mint például a tarentumiak,

29 Kallimachos, Apollónhoz, 72—79.
10 Pindaros, V. Pythói óda, 98-99. A Pindaros-óda részleteit Csengery J. fordításában 

közlöm.
31 Lásd még Orestés vagy Théseus csontjainak felkutatását Hérodotosnál (I. 67-68 ) illetve 

Plutarchosnál (Theseus 36.).
32 Pindaros, V. Pythói óda, 103-104. A kyrénéi agora feltárásakor -  úgy látszik -  sikerült 

megtalálni Battos sírját: az agora keleti szélénél, egy kis, 7. századi szentélynél napvilág
ra került egy kora 6. századi sír, amelyet az 5. században nagyobb méretű hérós- 
szentéllyé bővítettek.

33 Pindaros, V. Pythói óda, 107-109.
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akik úgy tartották, hogy Phalantos hamvait szétszórták az agorán, ezért nincs 
sírja a városban. Ezzel megoldódott, hogyan védheti mégis a piactérről a vá
rost oikistésük.34

Az oikistés-kultusz fontosságát, „tartósságát”, illetve hellenisztikus kori re
neszánszát jelzi, hogy kedvelt témája lett az aitiológiai irodalomnak: Pausanias 
csaknem minden általa meglátogatott görög város alapító hérósát meg tudta 
nevezni.35 Talán az is erre mutat, hogy az Aristotelés-Battos személye körül 
kialakult legenda több évszázad elteltével is foglalkoztatta a görögöket: Pinda- 
ros mellett Pausanias (vagy kései forrása) is vette magának a fáradságot és le
kerekítette a „hangjára találó” Battos történetét. Pausanias változata szerint 
Aristotelés-Battos nem sokkal az észak-afrikai partraszállást követően annyira 
megrettent egy oroszlán megpillantásától, hogy rögtön megszabadult dadogá
sától,36 Pindarosnál viszont már a hajón hangjára talált Battos.37

Az alapítóra és utódainak kultikus „örökségére” való hivatkozás, mind a 
monarchia ellenfeleinek, mind a királyoknak politikai fegyverül szolgálhatott. 
Az egyik fél igyekezett beszorítani Battos utódait a kultikus pap-királyságba, 
kiszorítva őket a politikai életből -  ugyanakkor a királyok is I. Battosra hivat
kozva akarhatták megőrizni politikai hatalmukat.

Az oikistés tekintélyének öröklődése és az öröklődő királyság kialakulása 
szempontjából döntő fontosságú időszakról, I. Arkesilaos uralkodásáról sem
miféle információval nem rendelkezünk,38 így ezzel az időszakkal kapcsolat
ban csak feltételezések fogalmazhatók meg, egyrészt a dinasztia fennmara
dásának tényére, másrészt a kyrénéi helyzet sajátosságaira támaszkodva. 
I. Arkesilaos alatt, aki számára az apja tekintélye, hérós-volta biztosítani tudta 
a hatalmat a még kicsiny Kyrénében, a polis nem fejlődik, és a politikát legin
kább a Iibyaíakkal való viszony határozza meg — legalábbis erre utalhat a 
Battos-Arkesilaos nevek39 váltakozásának rendszeressé válása.

34 LESCHHORN, 1984. 104. A nagy gyarmatosítás évszázadait követően is találhatunk pél
dákat az agorán fellelhető oikistéssírrokról -  pl. Brasidasé, Thuk. V. 11.

33 LESCHHORN, 1984. 104.
36 Paus. X. 15.7.
37 Pindaros, V. Pythói óda, 57. Azon túl, hogy Pindaros és Pausanias a témát érdekesnek 

találhatták, esetleg szakmai kihívásnak is tekinthették a történet befejezését, vagy az sem 
elképzelhetetlen, hogy Delphoi szavahihetőségét is -  valamilyen okból -  alátámasztani 
kívánták.

38 Azon túl legalábbis, hogy 16 éven állt a város(ka) élén (Hér. IV. 159.).
313 A két királynév tehát — Battos, a libyai királyok megnevezése, ill. Arkesilaos, egy tipiku

san görög név, amelyet már az llias is említ (II. 495., XV. 329.; valamint később pl. 
Thuk. Vili. 39. és Diód. IV. 67.) esetleg az uralkodói méltóság milyenségé- 
nek/tartalmának kifejezései. Más alkalmat is ismerünk a görög történelemben, amikor 
idegen neveket vagy uralkodói megnevezéseket használtak a szokatlan, idegen jelensé-
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A következő uralkodó (akiről már sok információval rendelkezünk) lendü
letes intézkedései megváltoztatják Kyréné helyzetét. II. Battos, hogy saját ha
talmát biztosíthassa, nagy tömegek bevándorlását kezdeményezi, földet ígér és 
ad az új telepeseknek a környező bennszülött törzsek rovására, vagyis egyrészt 
teremt egy olyan széles és jómódú réteget, amely neki köszönheti mindenét, 
másrészt a hellének létszámának növelésével megerősíti a polist, de ezáltal 
megváltoztatja a libyaiakkal való viszonyt is. II. Battos megerősödését (csa
kúgy, mint a tyrannosok) 40 harci sikereinek is köszönheti: nagy győzelmet arat 
írásánál az egyesült libyai seregeken.41 Mindezeken túl még építkezéseket 
támogat, fejleszti a kereskedelmet, pénzt veret (ez a fejlődés, a gazdagodás 
jele), vagyis az eredeti oikistés szerephez képest jóval nagyobb hatalmat birto
kolva ugyan, de mindenképpen jól kormányozza Kyrénét.42 Tevékenységének 
köszönhetően Kyréné virágkorát éli, fejlődik a gazdaság, a külpolitika, a had
sereg, s ennek a folyamatnak a következtében az uralkodó hatalma is erősödik 
az államon belül, növekszik szerepe a közösségben.43

De II. Battos nemcsak a királyi hatalom átformálásáért és a libyaiakkal való 
viszony megromlásáért, hanem a válság harmadik tényezőjéért is felelős, 
amely Kyréné lakosságának összetételében keresendő. A II. Battos alatt érke
ző, a város erejét rövid(!) távon megnövelő telepesek csoportjai különböző 
vidékekről érkeztek, teljesen heterogén összetételüek voltak. Nem is szólva 
arról a problémáról, amely Kyréné esetében is -  éppúgy, mint máshol — felme
rült; a „régi” és az „új” telepesek rossz viszonya veszélyt jelent(het)ett Kyréné 
létére. 44 Más városok történelméből kiindulva a problémát Aristotelés is fon
tosnak és jellemzőnek (általánosíthatónak) tartja: „Forradalmi ok a törzsi kü
lönbség is [...] hiszen ahány városállam eddig más néppel társult és későbbi

gekre, pl. a korinthosi tyrannös-dinasztia egy tagját egyiptomi példakép alapján 
Psammetíchosnak nevezik (Arist. Pol. 1315b). Vö. Sc h a e f e r , 1963. 222—252.

40 RUDOLPH, 1971. 80.
41 Hér. IV. 158.
42 H. Battost is besorolhatjuk ezek alapján az első generációs , jó  tyrannosok” közé.
43 A korai Kyréné többi intézményét nem ismerjük, de valószínűbb, hogy a minden téren 

bekövetkező fejlődéssel együttjáró-megjeienő jogkörök nem a feltételezhető búié vagy 
népgyűlés, hanem az uralkodó hatáskörébe kerültek.

44 Bár a II. Battos idején Kyrénébe érkezett telepesek szabad birtokolok voltak és 
hoplitakéní harcoltak, jogilag valószínűleg mégis az első thérai családok mögé szorultak, 
Kyréné lakóinak differenciált politikai jogaihoz lásd még: S e íb e r t , 1963 . 39., 59. Vö. 
még Aristotelés Pol. 1304a, (Ford. Szabó M.): „S általában jól jegyezzük meg, hogy 
mindazok, akik hatalomra segítik a városállamot, akár magánemberek, akár vezetők, akár 
törzsek s általában bármilyen csoportosulás és akármilyen népréteg, lázadást idéznek elő, 
mert azok kezdik a zavargást, akik ezektől irigylik a dicsőséget, vagy pedig ezek nem 
hajlandók kimagasló helyzetük folytán másokkal egyenlő helyzetben megmaradni.”
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bevándorlókat fogadott sorai közé, legnagyobbrészt összetűzött velük, például 
a troizéniek az akhaiokkal [...], az antisszaiak khioszi menekülteket fogadtak 
be maguk közé, és utána fegyverrel kellett őket kikergetniök, viszont a 
zankléiek, akik a szamosziakat beengedték, maguk lettek földönfutókká, az 
Euxeínosz-tenger melletti Apollónia lakói azzal, hogy újabb bevándorlóknak 
nyitották meg kapuikat, forradalmat idéztek elő [...] amikor pedig az amphi- 
polisziak khalkiszi bevándorlókat engedtek be, többségükben menekülniük 
kellett előlük.” 45

A kyrénéiek a -  II. Adeesilaos uralmát jellemző -  komoly külső és belső 
válság megoldása érdekében megfogadták Apollón tanácsát, a mantineiaiak 
pedig kérésükre elküldték egyik legtekintélyesebb polgárukat, Démónaxot. 
Démónax megszüntette a — valószínűleg a „régi” polgárok és a Boldog Battos 
idején bevándorolt-befogadott „új” telepesek eltérő politikai jogaiból, vala
mint a királyok által elkövetett jogtalanságokból fakadó -  viszályt: „a város 
lakóit három törzsbe osztotta, a következőképpen. Az első törzs tagjai lettek a 
théraiak és a körüllakók, a másodiké a peloponnészosziak és a krétaiak, a har
madiké pedig azok, akik a szigetekről költöztek oda. ” 46 A királyság elvesztette 
addigi politikai hatalmát, 47 az uralkodónak csupán a királyi birtokok, papi 
tisztségek, valamint egy állandó hely maradhatott abban a búiéban,48 mely 
ettől kezdve a legfelsőbb kormányszervvé vált.

Démónax tehát -  miután megismerte a Kyrénében uralkodó helyzetet -  új 
(?) phylérendszert hozott létre, ami jó alkalmat teremtett arra, hogy a leukoni 
csata következtében erősen megfogyatkozott létszámú polgárságba új telepe
seket is beilleszthessenek, velük pótolva a társadalomban keletkezett űrt, „... a 
városállam [...] részekből áll, amelyek közül némelyik sókszor észrevétlenül 
megnövekszik, mint például a vagyontalanok tömege [...] Ez néha a véletlen 
folytán is bekövetkezhet, mint például Taraszban, mikor az iapügoktól elszen
vedett vereségben sok előkelő elpusztult, s ennek következtében, kevéssel a 
méd háborúk után, demokrácia fejlődött a politeiából, továbbá Argoszban, 
mikor a hónap hetedik napján döntő vereséget szenvedtek a lakóniai Kleo-

4:1 Arist. Pol. 1303a.
46 Hér. IV. 161.
47 A Schaeferre hivatkozó Jahnc szerint (JÁHNE, 1988. 158.): a silphion-kereskedelem 

monopóliumát is, amely pedig addig nagy és részben közcélokra fordított bevételt jelen
tett az uralkodó dinasztia számára. (A híres Arkesilaos-ivócsészén az uralkodó a kezében 
tartja a silphiont, s ez talán a királyi monopóliumot jelképezte.)

48 Erre Hér. IV. 165. alapján következtethetünk: a megromlott kyrénéi légkör miatt Barkóba 
távozott III. Arkesilaost anyja, Pheretimé helyettesíti a hatalomgyakorlásban: „Pheretimé 
átvette Kürénében a hatalmat, mindenben ő intézkedett, és a tanácsüléseken is részt vett,'’
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menésztől, és az kényszeritette őket, hogy a bevándorolt lakosság egy részét 
polgárjogban részesítsék” — írja Aristotelés.40

Elképzelhető, hogy már Démónax is ezt a forgatókönyvet” alkalmazta az 
alkotmány megváltoztatásakor.50 A hopliták halálával valószínűleg megszűnt 
létezni a kyrénéi polgárság nagy része, s ezáltal az addig kevesebb joggal 
rendelkezők túlsúlyba kerültek a teljes jogú polgárokkal szemben, ráadásul a 
hadsereg megsemmisülésével a város kiszolgáltatott helyzetbe került az ellen* 
séges libyaiakkal és egyiptomiakkal szemben. Mindkét súlyos probléma gyors 
megoldásra várt, 41 és legkönnyebben úgy volt áthidalható, ahogyan azt Démó
nax tette.

De vajon milyen megfontolás alapján döntött úgy a híres mantineiai, hogy az 
első phylébe a metropolisból érkezők mellett a köriillakók, a másodikba a 
(dór) peloponnésosiak és krétaiak, a harmadikba pedig a szigetekről érkezők 
kerüljenek? Elképzelhető, hogy a phyléket területi alapon szervezte meg, hi
szen tudjuk, hogy a kyrénéi „őslakosoktól” -  a théraiakkal keveredő 
libyaiaktól — elkülönülten telepedtek le a később (akár II. Battos idején, akár 
még korábban) Kyrénébe érkezők. 4 * * * * * * * 12 Amennyiben a reform során nem csak a 
polgárok köre, hanem a polis vagy az asty határai, illetve arányai is módosul
tak,4’ úgy Démónax személyében az „új”, a klasszikus korban ismert (na
gyobb) területű kyrénéi állam megalapítóját is tisztelhetjük, 54

4' Arist. Pol. 1 303a.
‘ „Az alkotmány ugyanis az a rend, amely a városállamban a vezetés kérdését szabályozza, 

hogy milyen módon oszlik meg. ki gyakorolja a tóhatalmat a városállamban, és hogy 
mindegyik közösségnek mi a célja.” Arist. Poi. 1289a.

?l Ebben az időben (i. e.550. k.) még nem dívott a demokrácia gondolata, így nem túl való
színű. hogy felmerült az ötlet: jó, ha sok egyenjogú (de egyenként kevésjogga) rendelke
ző} polgár alkotja az államot.

52 JÁUNE. 1988. 155.
" Az összeolvadás érdekében állt mindenkinek, olyannyira, hogy a teljesen különböző

származású, kultúrájú görögök akár az összeszokással járó engedményeket, kellemetlen
ségeket is hajlandóak voltak vállalni. A különböző helyekről érkező telepesek kultúrájá
nak közeledésére következtethetünk Kallimachos Apollónhoz írt himnuszából, amelyben
Zeus születési helyeként még Arkadia szerepel, gyermekkorának színtere viszont már 
Kréta, tehát a második phylét alkotó mindkét csoport hagyománya megjelenik benne. 
A kérdésről bővebben: MaaSS, 1890. 400—411.

>4 Hérodotos állítása alapján ugyanis „a gyarmatalapító Battosz negyvenévi s utána uralko
dó fia. Arkeszilaosz tizenhat évi uralkodása alatt Kyrénében annyi ember lakott, mint 
kezdetben, a bevándorláskor.” (Hér. ÍV. 159.) A két ötvenevezösön érkezők száma elég 
csekély lehetett, nem nagyon léphette túl a 160-170 főt. I. Battos és 1. Arkesilaos idején 
Kyréné lakosságának száma már ennek n többszörösére nőhetett, hiszen a hajókon érke
zett férfiak nagy része bizonyára megnősült, libyai vagy később Hellasból utánuk érkező 
nőket vett feleségül, s gyermekeik, unokáik születtek a Théráról való kivándorlás óta el-
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De valószínűbb, hogy a később betelepültek földjei már korábban is Kyréné 
részét alkották, ezért azt feltételezhetjük, hogy a phylék között „minőségi” 
különbségnek kellett fennállnia. Ebben az esetben az első, „előkelő” phylébe 
taroztak a thérai származásúak és a körüllakók, vagyis az eredeti lakosok két 
csoportja. Az alapítás korának és az alapító théraiaknak a fontosságát a kyré- 
néi államiságban jól mutatja egyik legérdekesebb forrásunk, az i.e. 4. század
ból származó felirat, amely a több száz évvel korábbi „alapító dokumentum
ra”, az útnak induló théraiak esküjéhez nyúlik vissza. A felirat és a többi írásos 
forrásunk mellett Kyréné régészeti feltárása is a fenti gondolatot látszik meg
erősíteni: Kyréné településszerkezete a métropolisét követi, annak ellenére, 
hogy földrajzi adottságaik teljesen eltértek egymástól. 55

Körüllakók alatt Hérodotos valószínűleg a libyaiakat érthette. S ha fontolóra 
vesszük, hogy az első théraiak, akik a gyarmatosításra nem vitték magukkal a 
feleségüket — már ha egyáltalán volt nekik, hiszen az i. e. 4. századi felirat 
arról tájékoztat bennünket, hogy az első telepesek nagy része a felserdült fiúk 
(nem pedig férfiak') közül került ki valószínűleg libyai nőket vettek felesé
gül, nem is annyira meglepő ez az elképzelés.5Í>

Ezt a feltevést támaszthatja aiá Hérodotos, amikor így ír a kyrénéi nőkről: 
„Egyiptomtól a Tritonisz-tóig tehát nomád libüaiak laknak, akik hússal és 
tejjel táplálkoznak, tehénhúst ugyanolyan okból nem esznek, mint az egyipto
miak, és sertést sem tartanak. A kyrénéi nők is tartózkodnak a tehénhústól az 
egyiptomi Iszisz miatt, akinek a tiszteletére böjtölnek és ünnepeket ülnek" 57 - 
ha a kyrénéi nők az egyiptomi Isist tisztelik, akkor ebből már következtethe
tünk afrikai származásukra.

A kyrénéi nők libyai származására vonatkozóan Hérodotosnál „direktebb” 
forrásokkal is rendelkezünk. Pindaros írja:

„hogy idézzem őseid egykori hírét: 
mint vonultak hajdan a libyai 
nő keze kérni a városba” . 38

telt kb. 60 év alatt. Kyréné lakosságának száma azonban még így is erősen elmaradhatott 
a II. Battos idején felduzzasztottól (s a valószínűleg Hérodotos által ismerttől).

55 A tém áh oz lásd m ég: RlTOÓK -  SARK ADY -  SZILÁGYI. 1984. 121.
S hogy a beházasodás sem lehetett szokatlan jelenség, bizonyítja Hérodotos a következő 
sorokkal: „Azok. akik az athéni priitaneiontól indultak eh és származásukat nemesebb
nek tartották az iónokénál, asszonyaikat nem vitték magukkal új lakóhelyükre, hanem 
kariai asszonyokat vettek el". (Hcr. I. 146, Ne feledjük: Hérodotos is ilyen frigyből szár
mazott.)

>7 Hér. IV. 186.. vő. még Hér. IV. 164.. 168.
’s Pindaros, IX. Pythói óda, 105-108. (hord. Jánosy I.)
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Kallimachos Apollónhoz címzett himnuszából is hasonló helyzet olvasható ki:

”Phoibosz örült, amikor vad Erüó férficsapatja 
fegyveresen táncolt s vele szőke libüsszai lányok, 
mert számukra a Karnea szentelt ünnepe eljött.
Akkor a dórok még Küré forrásaihoz nem 
értek el, a sűrűvölgyű Azílisz volt a lakásuk.” 59

Ezek szerint a görög telepesek már azirisi tartózkodásuk idején kapcsolatba 
kerültek libyaiakkal, Hérodotos észak-afrikai bennszülöttekről szóló kitérője 
(IV. 168-169.) alapján az ezen a környéken lakó giligamákkal. „Aztán a libüai- 
ak rábeszélésére -  akik megígérték, hogy egy még szebb helyre kalauzolják 
őket -  elvándoroltak. Amikor végül egy forráshoz értek, mely állítólag Apol
lón szent vize, így szóltak a hellénekhez: »Hellén férfiak, itt aztán örökké jó 
dolgotok lesz, mert itt állandóan lyukas az égbolt. « ” 60 

Hérodotos elbeszélése alapján tehát a libyaiak nagyon aktív szerepet ját
szottak Kyréné alapításában: nemcsak ösztönözték a helléneket Aziris elha
gyására, és kinézték azt a területet, amelyen azok letelepedhettek, hanem kísé
retükkel biztosították is a vállalkozás sikerét.61

Nem elképzelhetetlen azonban az sem, hogy a görögök a libyaiaktól függet
lenül, csak a saját információikra támaszkodva indultak útnak és hozták létre — 
egy kedvező helyen -  Kyrénét, anélkül, hogy a libyaiak ebben megakadályoz
ták volna őket. Ebben az esetben a történet, hogy a libyaiak Kyréné alapításá
ban kezdeményezöleg vettek részt, bizonyára később keletkezhetett, és egy
fajta hivatalos kyrénéi propagandaként szolgálhatott arra, hogy az időközben 
kitört görög-libyai ellentétek idején visszapillantva Kyréné alapítására, azt 
mint a telepesek és a bennszülött lakosság békés megegyezését állítsa be, így 
igazolva esetleg a libyaiak szemében a területeikhez való jogukat,

A II. Battos Hellashoz intézett felhívását követő terjeszkedés -  mivel az új 
telepeseknek beígért földosztás a szárazföld belseje felé eső területre vonatko
zott és így a szomszédos libyaiak kárára történt -  a bennszülöttek érthető el-

K allim ach os, Apollónhoz 8 5 -8 9 .
“  H ér. IV . 158.
h 1 Ez a nyugat felé település kétségkívül békésen zajlott, hiszen a görögök kis létszámú 

csoportja nem maradhatott volna meg egy, a bennszülött törzsekkel szembeni összetű
zésben.
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lenállását váltotta ki, szétrombolta az addigi barátságos görög-libyai kapcso
latot.61 62

Természetesen nemcsak a nők jelentették az egyetlen kapcsolatot a görögök 
és a libyaiak között: valószínűleg együttműködtek a silphion begyűjtésében is. 
Az a terület ugyanis, ahol ez az olyannyira keresett növény nőtt, Strabón sze
rint a kyrénéi territóriumon kívül esett, és nem tartozott a görögök közvetlen 
ellenőrzése alá, 63 tehát a bennszülöttek együttműködése, segítsége nélkül a 
görögök nem tehettek volna szert a silphionra 64 * Hérodotos említ még egy sor 
példát, amelyek a libyaiak sokrétű befolyását mutatják a kyrénéi görögök hét
köznapjaira, életmódjára (új ruhatípus, kocsihajtás elsajátítása stb.) Ugyanak
kor természetesen a libyaíakra is hatott a közelükbe került hellén kultúra.55

A körüliakók kilétének meghatározására azonban más elképzelések is felme- 
rül(het)nek:66

-  thérai származású nem-szabadok, akik az első telepesekkel érkezhettek 
Libyába, 67

-  azok a telepesek, akik a város alapítása után, de még II. Battos hívása 
előtt indultak útnak Kyréné felé,

-  a kyrénéi libyai származásúak, akik nem az első gyarmatalapítókkal 
keveredve, hanem azoktól különválva, de a görögök közvetlen közelében 
telepedtek le, s az idő múlásával -  vagyis a Kyrénébe beáramló görögök

61 A földjüktől megfosztott libyaiak és vezérük, Adikran erre válaszul az egyiptomi fáraó
hoz, Apriéshez fordultak segítségért, cserébe -  szabad akaratukból — alávetették magukat 
Egyiptomnak. Az újdonsült alattvalók azonban -  mint később kiderült -  több kárt okoz
tak Egyiptom urának, mint amennyi hasznot hozhattak (volna). Évszázadok óta álltak 
libyai zsoldosok és zsoldosvezérek az egyiptomi királyok szolgálatában (SCHAEFER, 
1963. 241.), s ők most valószínűleg erősen a segítségnyújtásra biztathatták urukat — aki 
szintén egy régi libyai nemzetségből származott. Problémát jelenthettek viszont az 
egyiptomi hadsereg görög zsoldosai, akiket nem lehetett a görög Kyréné ellen bevetni. 
Apriés végül kompromisszumos megoldást választott: nagy sereget küldött Kyréné ellen, 
amely azonban csak egyiptomiakból és libyaiakból állt, görög zsoldosait viszont magánál 
tartotta. Az összecsapás azonban, amely 11. Battos győzelmét hozta, egyben Apriés ural
kodásának végét is jelentette: „Az egyiptomiak őt okolták a vereségért, és abban a hi- 
szemben, hogy Apriész szántszándékkal küldte őket a veszedelembe, mert pusztulásuk 
után biztosabban akart uralkodni az egyiptomiak felett, elpártoltak tőle. Mind a csatából 
hazatértek, mind az elesettek barátai annyira felbőszültek ellene, hogy nyíltan fellázad
tak.” (Hér. II. 168.)

63 Strab. XVII. 3.22., XVII. 3.23.
64 A kyrénéi görögök és a libyaiak konfliktusai minden esetben negatívan hatottak a 

silphionkereskedésre (Strab. XVII. 3.23.)
A5 Hér. IV. 189., illetve IV. 170., 171.
66 A körüliakók  „azon osítására” te sz  k ísérletet LOTZE, 1971. 95-109.
S7 JÁHNE, 1988. 159.
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nek köszönhetően bekebelezödtek a városba, de eredeti megnevezésük 
(„körüllakók”) rajtuk ragadt.

Az alapítástörténet kyrénéi változatában a krétaiak komoly szerephez jutnak 
(sokkal fontosabbhoz, mint a théraiban): hozzájuk fordulhattak — mint híres, és 
Afrikához közel lakó tengerészekhez -  vállalkozásuk kezdetén a théraiak 
kalauzért (Koróbios) ; 68 segítségük nélkül útnak sem indulhattak volna a libyai 
partok felé; valamint a gyarmatalapítás másik nélkülözhetetlen szereplője, az 
oikistés (Battos) is krétai származású anyai ágon.6y

Ezek alapján már nem tarhatjuk meglepőnek, hogy a krétaiak viszonylag 
előkelő phylébe kerültek. De azért elképzelhető ez a folyamat megfordítva is: 
a krétaiak a városban betöltött fontos szerepe tükröződött a Kyréné múltjáról 
kialakuló történetekben.

A peloponnésosiak -  ugyanennek a phylének a tagjai -  sem maradnak le 
fontosságban a krétaiak mögött: a félszigetről érkezett Démónax, a kyrénéi 
alkotmány megújítója, és a hétszeres olympiai bajnok lakedaimóni Chionis is 
részt vett -  Battos oldalán -  a telepesek első megpróbáltatásaiban. Meghono
sodott Kyrénében Zeus Lykaios kultusza, 711 amely az észak-afrikai városon 
kívül csak a metropolisban (Thérán) és a Peloponnésoson mutatható ki, a

“  Koróbios személyét (Hér. IV. 150-153.) némi titokzatosság lengi körül: elég furcsa, hogy 
bár ő az egyetlen, aki ismeri az utat, mégis éppen ö az. akit a szigeten hagynak. De miért 
kellett bárkit is a szigeten hagyni? Netalán úgy működött a gyarmatosítás, hogy aki ha
marabb érkezett, annak volt joga a területhez? (A théraiak is azt mondták otthon, hogy 
gyarmatot alapítottak -  odamenni, otthagyni valamit, ami a miénk, azt jelenti: gyarma
tunk van?) De akkor miért nem hagytak egy thérait a szigeten, hiszen thérai vállalkozás
ról volt szó? Vagy Koróbios netalán megkapta a thérai polgárjogot a nekik tett szolgála
taiért cserébe? Elképzelhető, hogy büntetésből hagyták őt magára, amiért a vártnál 
silányabb helyre kalauzolta őket. és a théraiaknak eszük ágában sem volt már visszatérni 
Piateára? Koróbiosszal kapcsolatban az a feltételezés is felmerült, hogy esetleg nem is 
történeti személy, hanem „csupán” egy Hallosban tisztelt tengeri isten megszemélyesíté
se. aki azok közé a bölcsességgel megáldott tengerlakók közé tartozott, akik megmutat
ták a hajósoknak az utat az ismeretlen tengereken. A kérdéshez lásd még: Knapp. 1889. 
498-504.

M A Kyréné alapításáról tudósító Hérodotos (IV. 150—í 56.) a történet elbeszélésekor meg
különböztet egy thérai (IV. 150-153.) és egy kyrénéi (IV. 154-156.) verziót. Különböz
nek az elbeszélések az előtörténet vonatkozásában is. de a legfőbb eltérést a Batlíada- 
nemzetség alapítójának, Batlosnak szerepében találhatjuk: a kyrénéi változat jobban ki
emeli Battos személyét és -  bár nem vonja kétségbe thérai származását, de -  a krétai 
Oaxos városát is bevonja az eseményekbe: a thérai változat viszont inkább a metropolis 
viszonyait és a kiküldés előkészületeit tárgyalja.

7HI Hér. IV. 203.
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kyrénéi vázákon pedig a korinthosi-sikyóni vázafestészeí befolyása fedezhető 
fel. 71

A Hérodotos által említett harmadik csoportba kerültek „azok, akik a szige
tekről költöztek oda”,7” vagyis valószínűleg a dór Rhodosról bevándoroltak 
mellett a Földközi-tenger keleti partjának szigeteiről származók -  például a 
chiosiak73 vagy a Kyréné történetében olyan gyakran felbukkanó samosiak. 74 

Ők külön-külön kis létszámú csoportjaik, szervezetlenségük miatt alkották a 
„panphyloi” csoportot.

Mint láttuk, még az elemzés idejére is nehéz szétválasztani azokat a problé
mákat, amelyek a III. Battos idején kialakult válságért felelősek. Ahogyan a 
válság tényezői összefonódnak, úgy a démónaxi megoldás is csak egészében 
értelmezhető. A hadsereg erejének visszaállítása miatt új (vagy jobban moti
vált) polgárokra van szükség. A polgárok számának bővítése a polgárság el
rendezésével kapcsolódik össze, illetve egy új phylérendszer kialakítása ürü
gyén történik. A phylérendszer nemcsak a polgárjog kérdését (és ezen 
keresztül a hadsereget és a polisgyűlést) érinti, hanem az állam irányítását is. 
Feltehetőleg a most létrejövő ( vagy újjáalakult és új jogokkal felruházott) 
búié összetételében is szerepet játszott a phylébeosztás.7> A belpolitika irá
nyítása ekképpen kikerül a király hatásköréből, az irányítás átvételére egy jól 
szervezetett és a polgárok jelentős részének akaratát megjelenítő állam képes. 
Tehát az uralkodó hatalmának visszaszorítása hatalmi vákummal járna a poli- 
teia kiépülése híján, másfelől pedig egy phyléreform a korábbi struktúrához 
kapcsolódó király hatalmának korlátozását kívánja meg.

" Busolt, 1895.487.
72 Hér. IV. 161.
73 HöLKESKAMP, 1993. 408.
74 Hér. IV. 152., 162., 163.
7:1 Vö. Solónvagy Kleisthenés buléjával!
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