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Spárta korai történetének 
néhány problémájához

A spártai állam (a polis) történelmének kezdete értelemszerűen a polis meg
alakulása, és az az időszak, ami ezt a dór vándorlással (mint végső ponttal, amiről 
még némi fogalmunk lehet) összeköti: a polis előtörténete. Ezeknek az évszáza
doknak legfontosabb eredménye egy jól körülhatárolható, a későbbiekben oly 
nagy hatalomra és hírre szert tevő, dór nyelvjárást beszélő görög népcsoport 
etnogenezise. Dolgozatunkban egy törvénycsoport, az úgynevezett Nagy Rhétra, 
és néhány, Lykurgosról, Spárta legendás törvényhozójáról szóló életrajzi történet 
elemzésével —  bevonván a vizsgálódásba más történetírók szövegeit is —  sze
retnénk felvázolni Spárta eme legkorábbi, de talán még némileg kitapintható tör
ténetének néhány vonását. Pontosabban, egy olyan képet szerelnénk összerakni, 
mely részeit tekintve ókori szövegekből nyert információkból áll, de egészében 
már általunk is értelmezhető.

1.
A Plutarchos Lykuigos (párhuzamos) életrajza1 által fenntartott rhétrának1 2 köz

ismerten óriási az irodalma.3 Ugyanis ennek a pár soros szövegnek kérdéses mind 
az értelmezése, de még inkább a kronológiában való elhelyezése, amely két prob
léma természetesen szorosan összefügg egymással, hiszen datálása —  a külső 
ismérvek szűkössége miatt — nagyban függ az interpretálástól, és fordítva: a 
ragaszkodás egy korai vagy későbbi időponthoz kijelöli az interpretálás irányát, 
de legalábbis lehetőségeit.

Az a mód, ahogy Plutarchos ezt az Aristotelés által feljegyzett szöveget föl
használja művében, mutatja, hogy már Ő sem tudta teljes egészében egyeztetni 
a Lykurgosról és törvényeiről szóló hagyomány rendelkezésre álló többi elemé
vel: A rhétrát tartalmazó 6. caput nem illeszkedik zökkenőmentesen az előzmé
nyekhez, és folytatást is csak (még ugyanabban a capirtban) egy 130 évvel Lykurgos 
után született állítólagos módosításában nyer. Szintúgy a Plutarchosig tartó ha

1 Az egyes részek elemzésekor és az idézetek alapjául a Plutarchi Vitae Parallelae, Leipzig 
(Teubner), 1973, Vol. III. Fasc. 2. szövegét és apparátus criticus-át használtam. A további 
jegyzetekben a csak számmal jelölt helyek a Plui. Lyk. caput-számait jelentik.

1 6.2., a görög szöveg a dolgozat végén függelékként.
3 Lásd a Plut. Lyk, kiadás vonatkozó jegyzeteit. Emellett (és többek közölt) még Hahn 

István: Démos és kratos, in: Az antik társadalomtörténet problémái, Debrecen, 1982. A 
tanulmány, bár csak egyetlen szempontból vizsgálja a Rhétra utolsó félmondatát, nagyon 
alapos áttekintést ad az egész problémáról, jegyzeteiben pedig a probléma szakirodalmáról.
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gyományozás problematikusságára utal az általa közölt „rhétra” megnevezés 4 is 
(:dSare pctVTEíav ék AeXtJjóáv ..., ffv pr|Tpav ko/.o\xhv), azaz, hogy egy Delp
hoiből hozott jóslatot rhétrának neveznek (az emberek? az ókori szerzők?), illetve 
hogy a rhétrát egy delphoi-i jóslattal azonosítják. Hiszen a ihétra nem jóslatot, 
hanem a többi előfordulási hely alapján törvényt vagy megegyezést-szerződést 
jelent.5 Ahogy („rendelet” értelemben) magánál Plutarchosnál6 is néhány caputtal 
arrébb. De ezek a problémák magának a szövegnek a hitelességét vagy fontos
ságát nem csökkentik, sőt alátámasztani látszanak a szöveg korai, a hagyomány 
összegyűjtését és értelmezését elkezdő V-IV. századi logográfusok és történetírók 
szemhatárán túli voltát.

A rhétra szövege egyetlen bosszú mondatból áll. Igei állítmány nincs benne; 
„helyette” participiumok és infinitivusok fejezik ki Apollón (?) utasításait, kö
zéppontban egy imperativusi funkciójú infinitivusszal. A mondat viszonylagos 
hosszúsága, bonyolult grammatikája (medialis és actív participiumok váltogatása) 
arra utalhat, hogy a szöveg ebben a megfogalmazásban már eleve leírásra volt 
szánva. Ellenben a figura etixnologicák —  az annyira hangsúlyos dupla: (Jnj/xcc, 
ÓttA-a^ávra Ka\ ráfira; oíflá^ccvTa és néhány szóval arrébb egy újabb: copau;
eE, topav — , illetve egy erős allíteráció: lEpov iSpuaccjiEvov, olyan nyelvi, 
még „grammatika előtti” eszközök, amelyek tipikus jellemzői az archaikus, az 
írásbeliséget megelőző szövegeknek. Tehát mintha két nyelvi állapot —  a régi 
és az új — találkozna szövegünkben, talán nyelvezetében is azt a határhelyzetet 
jelölve meg, melyet tartalmának elemzésével megrajzolni szándékozunk.

2.

A rhétra az alábbiakat írja elő a törvényhozónak (vagy a spártai népnek?):
1. Zeus- és Athéné-szentély alapítása
2. a szervezeti-szerveződési keretek megerősítése és/vagy új tartalommal való 

megtöltése, esetleg részben létrehozása
3. a gerusia felállítása
4. a gerusia létszámának meghatározása, beleszámítva a két királyt is
5. a népgyűlés rendszeres összehívása-megtartása (oüreXzxr^eLV)
6. A z  ismert cruxban7 pedig valamilyen módon a démosról és a hatalomról 

(uralomról) rendelkezik.
Hogy egy mondatba, illetve náhány sorba annyi minden (sőt egy egész mel

lékmondatot pótló szerkezettel több: oíirux; eIo<t>Épeiv te Kai a^íarOCTÖai ) 
belefér, mutatja a szöveg — a görög participium által lehetővé tett — feszességét 
és minden egyes szó különös (és külön!) súlyát, párhuzamban a szerkezetek és

4 6.1.
5 A problémához legrészletesebben, jegyzetében rengeteg szöveganyaggal 1. G. Busóit:

Probleme dér altspartanJschen Verfassungxgeschichte, in: G. Busóit: Griechische
Staatskunde, München, 1920-1926, I. 43.

6 13.
7 Vö. Hahn István, i. m.
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a2  egész fontosságával. Hiszen pár szóval ennyi mindenről érdemben csak abban 
az esetben lehet rendelkezni, ha a — kései olvasó számára már megfejtésre szo
ruló, problematikus —  kifejezések mindegyike önmagában is előhívja a megcél
zott közösség tagjaiban az érintett probléma aktuális kérdéseit Lám, Aristotelés8 
már magyarázandónak tartja a rhétra egyes kifejezéseit Plutarchos pedig mintha 
nem is tudna mit kezdeni ezzel az anyaggal, aminek jó érzékű történészként 
jelentőségét felismeri; ugyanis, bár a gerusia Létrehozásáról elmesél egy izgalmas 
és tanulságos történetet illetve közread egy csokrot a gerusia létszámát kom
mentáló ókori véleményekből még a rhétra szövegének ismertetése előtt (!), a 
rhétra kínálta többi információval nem törődik.

Mint láthatjuk, a  klasszikus kori, már jobban ismert spártai állam három alap
eleme már itt megtalálható: a (két) király, a gerusia és a népgyűlés. (A Spártában 
ugyan legnagyobb hatalommal rendelkező, de az államban eredeti ellenőrző funk
ciójának megfelelően formálisan csak a második vonalba sorolható ephorosi in
tézmény mint későbbi, modernebb9 fejlemény, hiányzik10.) De ugyanezt a hármas 
struktúrát — most jogkörüktől és szervezettségűktől eltekintve —  kell feltételez
nünk már a Peloponnésosra levonuló nagyobb dór közösségekben is. Mert ez a 
modell, egy hatalmát és funkcióját öröklő (esetleg választott) vezető, mellette 
egy, a döntések előkészítésében résztvevő csoport a tekintélyesebb férfiakból, 
illetve a közösség összes, teljes értékű férfi tagjának alkalmi gyűlése egyrészt 
megjelenik a homérosi eposzokban is, másrészt majd minden vérségi vagy fiktív 
vérségi alapon államot szervező társadalomra jellemző.

A rhétra, ha szövegéből kiderül, hogy a királyság, a tanács és a népgyűlés 
intézményeit alapvetően változtatta meg, lezár az Eurótás-völgy dór közössége
inek történetében egy korszakot, és ha e törvénycsoport által megszabott új rend 
alapvetően egyezik a klasszikus kor Spártájának berendezkedésével, akkor e pár 
sor Lakedaimón „alkotmányának” születését tartalmazza.

De egy dolgot már most is, illetve újfent megfogalmazhatunk: ebben a szö
vegben két világ érintkezik: az V-IV. századból jól ismert spártai államrend és 
a korai idők dokumentálatlan, homályba vesző története.

Mennyiben (miben) érinti a Rhétra a királyok helyzetét?
1. Az ap%ayérac; címmel jelöli meg Őket, nem a forrásainkban bevett, a spár

tai királyokat megillető PaarXeÚQ-szal,

8 Érdemes felfigyelni, hogy Aristotelés és Plutarchos szómagyarázatai eltérnek némiképp 
egymástól, ami talán a Rhétra-hagyomány Aristoteléstől független ágának létezésére 
utalhat.

9 Az amúgy már a Vl-V. században is archaikusnak ható spártai alkotmány legmodernebb 
elemeinek tekinthetjük őket, legalábbis hivatali idejük 1 évre való korlátozottságában és a 
választásra jelölhetők elvi korlátozatlanságában — de ez már egy következő dolgozat 
témája.

10 Plutarchos a Lykurgos-életrajzban az ephorosi intézmény megalapításáról is beszámol;
Elatns és társai 130 évvel Lykurgos után, Theopompos uralkodása idején neveztettek ki.
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2. Hozzáadja őket a gerónokhoz: így állapítja meg a gerusia létszámát ezen 
intézmény felállításáról szólva.

3. Több szót nem ejt róluk.
A spártai királyok helyzetéről legrészletezőbb forrásunk Hérodotos művének 

VI. könyvében található/1 a Kleomenés-Démaratos viszály leírásába illeszkedve. 
Ebből az Összefoglalóból, de más szerzők ezt a kérdést érintő szövegeiből is 
egyértelműen kiderül a királyok jogkörének korlátozottsága. Míg a haláluk utáni 
országos gyász nagysága és formája, illetve az őket már életükben is megillető 
előjogok {és egyáltalán: magának az intézménynek kivételes fennmaradása) kü
lönleges helyzetüket és szerepüket —  a közösség (jó)létét, folytonosságát, 
összetartozását jelenítik meg személyükben —  látszik bizonyítani, addig a spártai 
belpolitika alakításában csak egy-egy szavazattal11 12 vesznek részt a 30 tagú ge
rusia tagjaiként Ezt a más királyságok történetében is bekövetkező „alkotmá
nyos”, vagy, másfelől megközelítve, primus (ez esetben primi) inter pares hely
zetet, illetve ennek törvényes formáját a Rhétra hozta létre. Bár önmagában a 
fentiekre nézve a Tpicuoovra yepauaúxv crirv áp^ccvérotu; KaTaarrjaccvrat 
kifejezés teljes mértékben nem bizonyító erejű, de a királyok bármilyen kiemelt 
jogkörének a hiánya (a népgyűlés összehívásában vagy a törvényhozás bármelyik 
más szintjén), és hogy nem végrehajtói, hanem „tárgyai” a — Plutarchos kife
jezését követve — dp%r| 13-re vonatkozó delphoi-i parancsnak, végül pedig hogy 
a crux-ban (pontosabban.a cmx után) szereplő és teljes biztonsággal kiolvasható 
Kpcxrog nem rájuk vonatkozik, hanem a Sfiípoq-ra (ami, ha nem is teljesen bi
zonyos, de a szakirodalom által értelmében teljesen elfogadott olvasat), az már 
igen.

Az címet többek között (Héraklés, Athéné) Apollón viseli például,
Kyrénébcn. Ő ennek a városnak az alapításában mint a thérai dórok egy csoport
jának a gyarmatosításra kiküldője (többszöri kiküldője, mint a jól ismert Héro- 
doios-történetbŐl14 tudjuk) tevékeny részt vállalt. De egyes, gyarmatalapításra 
induló dór (illetve ión) vállalkozások halandó vezetői is ócp^ayerriQ-ként szere
pelnek a forrásokban. Ez a cím a spártai királyokra is illik ebbeu a —  vélemé
nyünk szerint — rendkívül pontosan fogalmazott szövegben; tudjuk: a spártai 
királyok mindig is vezetői vollak és maradtak a lakómai hadi vállalkozásoknak, 
katonai feladatoknak. De ha az ufr^ayera^ jelentését pontosítjuk, akkor így kell 
fordítanunk a Rhétrában is: „a királyok, akik a város alapítói, a várost alapító 
dórok vezetői”. Van egy, sajnos, éppen ebben a vonatkozásban romlott, így nemi 
teljesen bizonyító erejű Strabón-hely15, amely a fentieket látszik megtámogatni:

11 Hér. Vt. 56- 59.
12 Itt Hóiodotos vélemény óvd (VI. 57.} szemben, aki szerint a gerusiából hiányzó királyt

helyettesiül (szintén gerón) rokon három szavazatot, tehát a király nevében kettőt ad le,
Thukydiliéinek hiszünk, aki cáfolja ezt az állítást. (I. 20.)

13 6.1.
14 1/ér. IV. 153-157.
15 Slrab. C. 366. V7//.5.5.
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Proklésról és Eurysthenésről, a Lakedaimón területét megszálló dórok két kirá
lyáról szólván ezt írja Strabón: ... Í50ev oíiS'ccpxaYÉrcu; voptoürívai ónep r á i -  
g iv  arcoSeSórai oikicmxú^ vagyis —  ha a szövegjavítást elfogadjuk —  egy 
független forrásból nyer igazolást, hogy Spárta alapítása is lehet olyan feladat, 
melyhez kapcsolódik az ápxayÉraq, terminus a hagyományban.

A népgyűlést tekintve is éles határvonalat húz a Rhétra. Már fentebb említtetett, 
hogy joggal feltételezhető valamiféle népgyűlés a dór előidőkben is. Ezt a fel- 
tételezést megerősítendő a már említett Homéros mellett rendelkezésünkre áll 
néhány történet, történettöredék Plutarchosnál10, mely erre a térségre és a Lykur- 
gos előtti időkre vonatkozó hagyományból való. Ezekben egy gyenge és egy 
egyre gyengülő királyi hatalom emléke formálódik történetekké, és ezzel párhu
zamban a dór törzsek tagjai sem mint alattvalók, hanem mint véleményüknek 
hangot adó, közösen fellépő csoport jelennek meg. Mi az a megragadható újdon
ság, melyre a Rhétra utasításai irányulnak? Nagyon fontos az coteXAíx^eiv köz
ponti szerepe (ráadásul még helye is) a mondatban: grammatikailag az összes 
többi mondatrész ennek az inf. ímperativusnak van alárendelve, amiből talán nem 
elhamarkodott azt a következtetést levonni, hogy ez a központi mondanivaló; 
tehát szövegünk megfogalmazója a népgyűlés egybehívását tartotta a központi 
feladatnak, és e köré, ennek függvényében (nyelvtanilag szó szerint) elrende- 
zendőnek az „alkotmány” többi elemét Az utasítás lényege pedig megragadható 
a fcipaic, tbpav és a |í £ to£,Í) pap fkac, te Kai KvaKiÖvot; az árak /jí^E iv -t 
közrefogó kifejezésekben: időről időre, amit esetleg  fordíthatunk így is: hónapról 
hónapra,16 17 kell népgyűlést tartani Knakión és Babyka között (jelentsenek ezek 
bármilyen tereptárgyat18 is). Tehát a népgyűlés, egy addig is alkalmanként, de 
legalábbis alkalmasint gyakorolt szokás most intézményesült meghatároztatván 
ideje, de legalábbis valamiféle kötelező periodicitása és helye.

A gerusia, mivel erről szintúgy, mint a népgyűlésről feltételezhetjük, hogy nem 
előzmény nélküli, nem is annyira felállításával, hanem —  véleményünk szerint 
—  létszámának meghatározásával lesz jelentős pontja a Rhétrának: a vének ta
nácsa, hasonlóan a népgyűléshez, intézményesült.

A gerusia tagjainak 30-as (létszámát több ókori szerző érezte kommentál an- 
dónak. Plutarchos három véleményt közöl,19 majd hozzáteszi a sajátját is: Aris- 
totelés szerint eredetileg a Lykurgost támogatók (akikből —  jó  embereiből —  
Lykuigos a gerusiát szervezte) ennyien (30-an) voltak, (szép kerek szám), csak
hogy ketten cserbenhagyták, így lettek a gerónok 28-an. Sphairos ezzel szemben

16 3.,4. I  még: Sirab. C. 361. VI1I.4.7.
17 „A. any period, fixed by na tural laws and revolutions, whether of the year, month or 

day... I. in Horn., part of the year, season.” Dolgozatunk értelmezésével szemben, mely az 
időbeli meghatározottságot és rendszerességet látja a problematikus kifejezésben, Hahn 
István, miután „időről időre”-vei fordította (i. m. 11.), később így értelmezi: „időnként (ha 
a királyok és vének összehívják)” (i. m. 12.) Liddel and Seolt, Oxford, 1968, s. v. iáp a

18 L. a 8. számú jegyzetei!
19 S.
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eleve 28 támogatóról tud. Illetve 6 ad még egy lehetséges magyarázatot, amel^ 
pusztán a 28-as szám törvényszerűségeiből indul ki ( eírj 5'6tv n  Kát to to\j 
api0|uou ), és a 28-as szám kitüntetettségét azzal magyarázza, hogy egyrészt a 
7 négyszerese, másrészt, egyenlő lévén osztóinak összegével, a 6 után következő 
tökéletes szám ( 6 - l  + 2 + 3 ; 2 8 = * l + 2 + 4  +  7 + 14). A problémát már 
láthatólag Plutarchos sem érti, le is zárja a kérdést a saját véleményével, amely 
az újkor embere számára is a legtermészetesebbnek tűnik: Lykurgos azért hívott 
28 gerónt a tanácsba, mert a királyokkal együtt a végösszeg így lett 30; hogy a 
30 preferenciáját mi indokolja számára, azt csak találgathatjuk: az ezután idézett 
Rhétra-e (Apollón szándékát a 30-cal kapcsolatban már nem kutatja), vagy csak 
a 30-as szám kereksége?

De a klasszikus, az archaikus és valószínűleg a sötét kor görögjei számára is 
mást, többet jelentettek a számok, mint akár Plutarchos számára is (ez esetben). 
Gondolhatunk elsősorban a pytbagoreusokra, most nem is annyira az általuk lét
rehozott rendszerek és filozófia példaértékűségére, hanem arra a talajra, azokra 
az előzményekre, amelyek nélkül ez a gondolkodás nem jöhetett volna létre; de 
felidézhetünk különböző „alkotmányokaf ’10 is. Tehát Sphairos bonyolultnak és 
fölöslegesnek tűnő kommentálja legalábbis megfontolandó, ha másban nem, leg
alább a kommentálás tényében. A későbbiekben majd ez a dolgozat is egy újabb 
elképzeléssel szeretne csatlakozni az ókori vélemények sorához a (JruXcxc; 
<JnjX.a|avTa koíí cupOQ tú p a^av ra  alapján.

Ez a dupla figura etimologica nemcsak formájában megkapó, hanem jelentése 
és a Rhétrán belüli szerepe is figyelmet érdemel, hiszen <jnAr|-kről és ojpöc-król, 
a dórok szerveződési kereteiről rendelkezik.

A phylé szó jelentése egyértelmű, az óbák tekintetében pedig elfogadjuk azt 
a szakirodalomban elég gyakori véleményt, hogy azokat a településeket jelenti, 
melyek összege Spárta városa, tehát már itt is, mint később egyértelműen, a 
kxö|ut| (község) szóval egyenértékben áll, (A probléma az, hogy az óba eredetileg 
szintén valamiféle vérségi csoportot jelenthetett Etimológiája tisztázatlan,20 21 il
letve van olyan vélemény,22 hogy ugyanarra a tőre vezethető vissza, mint a görög 
oTc; vagy a latin ovis, és a nemzetség juh-vagyonán keresztül jelentheti magát a 
nemzetséget is. Thukydidés írja23 archaiologiájában, hogy Spárta, ha elpusztulna, 
romjai alapján jelentéktelen településnek látszanék, „mivel a város nincs egybe
építve, nem találhatók benne fényes szentélyek és épületek sem, hanem a régi 
hellének szokása szerint faluszerűen húzódik szét”. Négy egymáshoz közel eső 
faluból alakult Spárta, ez az össze nem épült fallal is majd csak a hellénisztikus 
korban körülvett, tehát egyáltalán nem városias település: Pitane, Limnai, Mesoa,

20 Vö. Vernanl, Jean Pierre, Bspace et organisation politique en Gréce ancienne, in: 
Vernant, J. P., Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, 1974, 207-29.

21 Dér Kleine Pauly, München, 1979, s. v. obai és Dictionnaire Etymologique de la Langue 
Grecque, Paris, 1983, s. v. obai

22 Harmatta János szives szóbeli közlése.
23 Thuk. 1.10. Muraközy Gyula fordítása.
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közel eső faluból alakult Spárta, ez az össze nem épült fallal is majd csak a 
heUénisztikus korban körülvett, tehát egyáltalán nem városias település: Pitane, 
Lármái, Mesoa, Kynosura, és a polishoz, a politikai kategóriához még odatarto
zott a délre kicsit távolabbra eső Amyklai is. A Rhétra tehát mind az eredeti dór 
hármas törzsi felosztásnak megtartását, sőt fölhasználását előírja mint szervezeti 
keretét, mind az új, a településekből (végső soron a letelepedésből) adódó rendező 
elvet alkalmazandónak mondja.

De miben lehet szerepe e phyléknek és az óbáknak?
Már az eddig elemzett részletek is sugallták kimondva-kimondatlanul, hogy a 

Rhétra Spárta alapításának, a polis születésének dokumentuma. A fentebb vázolt 
„synoikismos” utáni rendet határozza meg oraculumával Apollón (már ameny- 
nyiben elfogadjuk Plutarchos véleményét). A  több községből összeálló városál
lamnak természetes alkotó elemei az egyes községek, az óbák. Ezek elvesztik 
ugyan eddigi független politikai létüket, de egységei lesznek a polisnak, ugyan
úgy, ahogy a phylé-szervezet is még egy darabig tovább él a politikai és társa
dalmi élet néhány szintjén (vallás, család —  többek között ezek ragadhatók meg 
már a későbbi korokban).

A városalapításnak mint a Rhétra apropójának feltételezéséhez a szöveg majd 
minden kifejezését vizsgálva el lehet jutni. Az óbák, melyek eddig feltételez
hetően a két király körül kettő, vagy tőlük függetlenül több elkülönülő politikai 
„integrációként” léteztek, ezentúl közösen tartanak népgyűlést, melynek helye az 
új város, az egy csapásra várossá nyilvánított négy falu adta terület politikai 
középpontja (az agora szót még talán korai lenne használni).

A Rhétra élén álló és eddig elhanyagolt utasítás is, mely Zeus Skyllanios és 
Athéné Skyllania szentélyének (szentélykörzetének) megalapítását úja elő, a vá
rosalapítás tényét látszik igazolni. Hiszen nem csupán egy áldozat bemutatásáról, 
hanem egy szentély emeléséről (vagy szentélykörzet létesítéséről) van sző, ami 
egy rendkívül fontos alkotmánytörténeti pillanatra utal. A Rhétra révén születő 
új rendnek a közös melléknévvel felruházott, tehát közös lényegükben megraga
dott és Össze is kapcsolt Zeus és Athéné lesznek a védnökei. A szentélyalapitás 
parancsával még egy Xenophón-hely24 is párhuzamba állítható. A szerző „Lake- 
daimonión politeia”-jában, melynek fő értéke, hogy a spártaiaknak, Xenophón 
lakedaimóni barátainak önmagukról alkotott képét tükrözi25, leírja, hogy a had
járatba induló király csapatával a határra vonul, és áldozatot mutat be Zeusnak 
és Athénének. Természetesen nem állítjuk azt, hogy a Rhétra parancsára épített 
szentély azonos lenne azzal a határon lévő hellyel (szentéllyel), ahol a királyok
nak a hadjárat előtt áldozniuk kell. De a két isten, akik külön-külön is könnyen 
lehetnek városvédő istenek, de így együtt még valószínűbben a város, az emberi 
rend, a polis védnökei; a szentély azonosíthatatlansága esetén is összekötő kap

24 Lakedaimonión politeia 13.
25 Olvasója szinte minden sor mögött ott érzi az athéni vendégbarátjuknak a dicső múlttal 

büszkélkedő és a jelenen kesergő lakónókat.
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a dolgozatban még csak utalni, beljebb ezúttal nem merészkedvén a vallástörténet 
területén.

A (jnjí.ác, (jru^a^avra Kai ciflác, w P á^av ra  szorosan kapcsolódik a gerusia 
számának megállapításához is, párhuzamosan a népgyűlés helyének kijelölésével 
kapcsolatban elmondottakkal. Tehát a régebben is létező struktúráknak a dolgozat 
egy korábbi részében már vázolt intézményesülése értelmet és magyarázatot nyer 
a városalapításban. Ez leginkább a gerónok számának meghatározásában juthat 
kifejezésre, hiszen ennek a számnak, ha komolyan vesszük a már rengeteget citált 
dupla figura etimologicát, tükröznie kell az egyesülő óbák arányát, minden va
lószínűség szerint egyenlőségét. Sőt —  <|njXaQ tJnjXcc^ocvra phylékét is.

De ez már egy újabb számelmélet tárgya, pontosabban a Sphairos által közölt 
elképzelés értelmezési kísérlete. Sphairos két dolgot állít a 28-as számról. Egy
felől azt, hogy tökéletes szám, ezért az ő elképzelésének megfelelően kiválóan 
alkalmas egy államtanács létszámául. (Ne felejtsük el, hogy ő —  Plutarchos sze
rint —  eleve 28 Lykurgost támogató emberről tud, függetlenül a 28-as szám 
nagyszerűségétől és ebből fakadó alkotmányozó erejétől.) Másfelől, hogy a 7-nek 
négyszerese. A két tulajdonság a mondatban nem a tökéletes szám aritmetikai 
struktúrája révén függ össze, hanem láthatólag megtámogatja, kiegészíti egymást 
A 28 tökéletes volta még nem elég magyarázat (Sphairos számára sem) alkal
mazására, emellett még a gerusia számának a 7 vagy a 4 valahányszorosának 
kell lenni. Hogy melyiknek, az a mondat aritmetikai szintjén még nem eldönthető, 
de számunkra, akik Spárta alkotmányának lehetséges számaival találkozunk, a 
7-es n o n  mond semmit ellenben a 4-est be tudjuk illeszteni Lakedaimón törté
netébe. Tehát míg a gerusia 30-as száma megfelelhet a (JruXccS, <(ruÁó^avTa-ban 
foglaltaknak, 3x10-zel megjelenítve a z t a 28-as szám az cojiaq w pá^avra-t 
teljesíti 7-7 gerónnal óbánként És mivel a két szám közötti különbséget a kirá
lyok száma pont kiegyenlíti, megvalósul a Rhétra óhaja: a phylé-szervezetet is 
megőrizve, az óbák alapján alapíts polist.

Mindennek az igazolhatósága — egy idevágó felirat előkerüléséig, amire nincs 
sok kilátásunk —, rendkívül csekély. Ellenben mint egy nehezen cáfolható l e 
hetőség” kijelölheti egy későbbi dolgozat számára a vizsgálódás irányát Mert 
mi következik a fentiekből?

1. A létrejövő spártai állam még nem foglalta magában Amyklait
2. A királyok kívül állnak az óbák jelentette kereteken, de tagjai a phyléknek.
3. A gerónokal óbánként választották (ki), legalábbis a polis megalakulását 

követő időkben.
A <J>u2,ct̂  {jm /ó^avra Kai foficK; íoPa^avxa kifejezésnek van még egy nagyon 

fontos, az előzőekhez szorosan —  mintegy feltételükként — kapcsolódó funkci-

tartozó kul tárterület és a „vadon” határáról van sző) szentélyeknek a polishoz kapcsolódó
szerepükhöz, jelentőségükhöz vő. Polignac, Francois de. La naissance de la cité grecque,
Paris, 1984, 2. fejezet. Illetve példaképp megvizsgálható a Hérodotos I.26-ban kifeszített
kötél, a városfaltól az attól 7 stadionra lévő Artemis-szentélyig.
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ója: a polgárok körének kijelölése. Hogy ez pontosan mit jelentett, már nem 
tudhatjuk (talán voltak az óbák lakosságának a 3 dór phylé egyikéhez sem tartozó 
elemei, és ezek kívül rekedtek az SeíeXXáí^ELV körén?), de az biztos a szöveg 
alapján (is), hogy a pbylékhez és az óbákhoz mint megkerülhetetlen szerveződési 
egységekhez való tartozás feltétele volt a polgárok közé kerülésnek is.

A polgárjog kérdésének jelentőségére rengeteg szöveget citálhatnánk a görög 
írók anyagaiból, Platón és Aristotelés például államelméleti munkásságukban kü
lönös figyelmet szentelnek a polgárok körének pontos meghatározására, még az 
általuk ideálisnak tartott polgárlétszámot is megadják. És a történetírók is bősé
gesen szolgáltatnak adalékot ehhez a klasszikus kori-archaikus kor végi társadal- 
niak történelméből. De a probléma éppen a most vizsgált korszakba nyúlik vissza: 
a polis előidejébe, és Lakónia, illetve a Peloponnésos nagyobbik része az a térség, 
ahol viszonylag megragadható, bár speciális formában jelentkezik, a bevándorló 
dórok egyes csoportjai és az itt talált „őslakosok" éles elkülönülése miatt.

Elsősorban Strabónnál (aki ezekben a kérdésekben Ephorosra támaszkodik) 
maradtak fenn olyan történetek, melyek a dór hódítások és a terület eredeti la
kosságának viszonyáról látszanak tudósítani. Egyiket,27 a legjellemzőbbet és leg
rövidebbet az alábbiakban idézzük is:

„7. Ephoros előadása szerint Kresphontés, miután elfoglalta Messéniát, azt 5 
városra osztotta, éspedig úgy, hogy a tartomány közepén fekvő Stenyklarost meg
tartotta a mag? királyi székhelyének, a többibe pedig, Pylosba, Rhionba, Meso- 
lába és Hyameitisbe királyokat küldött, s így a messénéieket mind egyenjogűvá 
tette a dórokkal: minthogy azonban a dórok méltatlankodtak, megváltoztatta el
határozását, s egyedül csak Stenyklarost nyilvánította városnak, s a dórokat mind 
abba gyűjtötte össze.”

A hagyomány —  véleményünk szerint —  ebben a történetben (melyhez több 
párhuzamot28 is találhatunk) egyetlen király életébe a következő fázisokat sűríti 
össze:

1. a dór vándorlás, mely ókori hagyomány kínálta kifejezésen most csak egy 
olyan virtuális határpontot értünk, melytől kezdve már beszélhetünk peloponné- 
sosi dórságról,

2. gyér lakosság, de ehhez képest nagyszámú település; megannyi királyság, 
komolyabb hatalmi centrumok hiánya,

3. a lakosság számának növekedésével megjelenik az elkülönülés és a szer
veződés egymást erősítő igénye, nagyobb hatalmi központok alakulnak ld, me
lyek alávetik a környező városokat.

Ephoros pontosan elmondja az alávetés módját és mibenlétét (az esetleges 
erőszakos eszközökről nem szól): a dórok egyetlen központba összeköltözve az 
összes többi város városvoltát, önálló politikai létét megszüntetik. Tehát a dórok 
és az őslakosok elkülönülése, az utóbbiak alávetése egybeesik itt a dórok váro

27 Strab. C. 361. VIII. 4.7. Földy József fordítása.
28 Legfontosabb: Strab. C. 364-365. V ili. 5.4.
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salapításával (és nem korábban, a terület —- a történet szerinti —  megszállásakor 
történik), sőt, a két aktus szorosan összefügg —  feltételezi egymást.

Spárta városa sem légüres térben jö tt létre (bár az Eurótás-völgy települész- 
szerkezetét tekintve a későbbiekben mintha ennek megteremtésén fáradozna), a 
phylék és az óbák által nem csak megszervezte - állammá formálta a polgárokat 
(hogy Aristoteles polis-meghatározását29 kövessük), hanem éles határt húzott kö
zöttük és a többi környező, esetleg m ár függőségbe (is) vont terület lakosai kö
zött; A polisszal együtt a polités is megszületik.

S hogy a spártai polgárjog megkötöttségét, illetve értékes voltát lássuk, idéz
zünk fel egy archaikus és egy klasszikus kori történetet A partheniasok Strabón- 
nál30 olvasható történetét, akiket a messénéi háborúban ottragadt férfiakat pótolni 
hazautazó, még legényekből álló csoport nemzett spártai nőkkel. Tehát mind a 
két szülőjük spártai volt, de nem kaphattak polgárjogot, mert házasságon kívül 
születtek, vagyis egyetlen spártai családhoz sem tartoztak. A másik történetet 
pedig Hérodotos mondja31 el a plataiai csata kapcsán Tisamenosról, akit annak 
ellenére (és mint állítja, egész történelmükben egyedül32), hogy öt biztos győze
lem volt egy jóslat által személyéhez kapcsolva, rettentő nehezen fogadtak be a 
spártaiak sorába.

Ezeken kívül még több történetet is be lehetne mutatni, annak a Rhétrából is 
kibontható gondolatnak az alátámasztására, hogy a polgárjog a városaiapításfaoz 
kötődik szorosan, egy egyszeri aktushoz, tehát bővítése vagy rugalmas értelme
zése (rugalmasságukról a spártaiak amúgy sem voltak híresek) szinte lehetetlen.

A polgárjog kérdéséhez látszik kapcsolódni a Rhétra utolsó eleme is, a démos 
és kratos szavakat tartalmazó crux is. A feszes, egy egész alkotmányt magába 
sűríteni akaró mondat lezárásaképp és mintegy összefoglalójául kijelentetik: a 
hatalom a phylék és óbák által megszervezett rendszeres népgyűléssel, gerusiával 
bíró közösségé.

Ezzel a véleményünkkel szembekerülünk Hahn István33 nagyon alaposan meg
indokolt elgondolásával, mely szerint itt a (köz)nép népgyűlési javaslatot elfo
gadó vagy elvető hatalmáról van szó, tehát egyfajta korlátozott jogról, amit ott 
a gyűlésen gyakorol. A kratosnak, a hatalomnak, illetve a köznépnek ebben az 
értelmezésben kijelölendő az ellenfele is, akivel szemben (ha nem is akin) kor
látozott hatalmát gyakorolja, vagyis a Rhétra egy olyan világ dokumentuma len
ne, melynek törvénybe foglalt lépéseit az előkelők és közrendűek, gazdagok és 
szegények ellentétei, a démos és arisztokrácia küzdelme, illetve az ellenfelek 
között születő kompromisszumok határoznák meg, akár a IX. század közepén34 
is, mely a Rhétra születésének legkorábbi lehetséges dátuma.

19 Arist., Politika 1274 b HL 1.
30 Strab. C. 278. VI. 3.2.
31 Hér. IX. 33.
32 Illetve (testvérének is kiharcolva ezt a jogot) másodmagával.
33 Hahn 1., i. m.
34 Hahn István véleménye szerint vö. i. m.
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Mint dolgozatunkból már kiderült, ezzel szemben egy másik alkotmányozó 
helyzet is feltételezhető, melyben a polist alkotó démos alkotmányra cserélvén 
a személyekben megtestesülő hatalmat, átveszi a kratost a király(ok) elerőtlenedő
kezéből.

3.

pythia, megpillantván a jóslatért hozzá érkező Lykurgost, nem tudja eldönteni, 
hogy minek tartsa ő t  halandónak-e vagy istennek. Végül a két lehetőség közül 
az utóbbit véli helyes megoldásnak ebben a dilemmában, és megígéri, hogy se
gítségével a világ legjobb alkotmányát fogja Spártában létrehozni.

Hogy minek tartsuk Lykurgost, mi még nem tudtuk eldönteni, a személyére 
vonatkozó hagyomány elemzése már egy következő dolgozat tárgya. De az általa 
Delphoiből hozott Rhétrához talán egy lépéssel közelebb jutottunk. A Rhétra 
nyitotta ablakon keresztül pedig megpillanthatjuk talán a geometrikus-protogeo- 
metrikus kori közösségek körvonalait: királyokat, etnikumokat, településeket. 
Ugyanakkor ez a szöveg, mint láttuk, a spártai polis fontos és az államiság egé
szére kiterjedő „alapító” dokumentuma. Ami (a tételesen ki nem mondott, de a 
dolgozat elemzéseiből következő) koraiságával adalékot szolgáltat számunkra az 
ötödik századból ismert spártai államrend két tulajdonságának: archaikus és vi
szonylagosan szilárd voltának megértéséhez is.
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FÜGGELÉK
Az elemzett szövegrész:
„Aiö£ SKpXZavíou Kai A öava^ SKuWaxvía^ íepöv iöpuoccjXEVOv, 

(JnjXd^avxa Kai dijiat, ő>pá%avxa xpiáKovra yepouaíav abv ítpxcty^Tai^ 
Kaxaaxr\aa.-vxa fópaií; topav ■íxjt£X>uá^eiv peTa|í) flapÚKa^ xz Kai Kv«~ 
KiSvot,, otíxoií; £la<J>gpeiv xe Kai ?x(j)ícrcaa-&ai- tyapíi)őavyopiavr|p.r)v Kai 
Kpáxo^.”

(Hozzávetőleges magyar fordításban:
Miután Zeus Skyllaniosnak és Athéna Skyllaniának szentélyt alpítottál, és ki

alakítottad a phylék és az óbák rendszerét (phyléket phylésítvén és óbákat óbá- 
sítván), és felállítottad a királyokkal együtt 30 tagú gerusiát, hívj össze időről 
időre népgyűlést Babyka és Knaikón között, így kell a javaslatokat (?) előter
jeszteni és elvetni, ... [romlott szöveg) ... és hatalom.)

Kiegészítés Hegyi W.György 
rezüméjéhez (16.1.)'

... analysis point towards 
a very early datc corvtrary 
to the majority of the 
foregoing literature.

W. György Hegyi: To Somé Problems of Early Spartan History

Interpreting the surviving texts of Strabo, Herodot, Plutareh and other ancient 
writers with the focus of interest on the Thetra of Lycurg, this essay aims to 
understand the historical context in wbich the rhetra, the group of laws that has 
been troubling historians fór so many years could come intő being, i.e. to find its 
piacé in tbe constitutional history of Sparta. Discussing the way how the text was 
preserved during the ancient times and its characteristic use of language and style, 
the essay analyses all the directions included in the rhetra in detail and tries to 
outline the problems it had solved fór the Dorian community living in the valley 
of the Eurotas. These results are collated with those elements in the surviving 
textual tradition of the ancient writers whose paradigmatic value can be proved. 
Taking all this intő consideration the rhetra seems to be a group o f law that 
defined the Spartan State, the polis and in relation to them the society of the 
citizens too. This particularly concise text reflects the very moment in which the 
later Spartan districts, the at one time still politically independent four villages had 
their constitutional „synoicism’*. Without the intention to take a final stand on the 
debate about the dating of the rhetra it is worth remarking that the results of this
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