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AZ ATTIKAI KÖZTISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL,

Bevezetés és előszó.
Midőn jelen értekezésünk megírásához jó idővel ezelőtt hoz

záfogtunk, már akkor teljes tudatában voltunk azon nehézségek* 
uek, a melyekkel munkánk folyamában részint kibékülnünk, részint 
megküzdenünk kellett; s nevezetesen mennél tovább haladtunk a 
reá vonatkozó anyag összekeresésében, annál inkább meggyőződtünk 
affelől, hogy tárgyunknak az attikai intézmények korszakonkénti 
fejlődésén alapuló történeti előadása teljes lehetetlenség. Attika 
történelmének azon régibb korszakaiból, a melyeknek alaposabb 
ismerete ilyen előadáshoz nélkülözhetetlen lenne, olyan kevés, s 
annyira töredékes tudósítások jutottak csak hozzánk, a melyek 
még az általánosságban szóló modem iró munkálkodását is csak 
böngészésnek tüntetik fel e téren. A mi tárgyunk természetesen 
épen olyan részletességet kíván meg, mint a milyen fontossága van 
az attikai államrendszer teljes ismeretére nézve. Már pedig szük
ségtelen talán említenünk, hogy az attikai államrégiségekről még 
általában is csak Pericles korától kezdve vannak biztosabb, alapo
sabb ismereteink; nekünk is meg kellett tehát elégednünk azzal, 
hogy e fejlődés menetének rendszeres előadását egészen mellőzve 
csupán a Pericles korától a chaeroneai csatáig terjedő időszakra 
vonatkozólag' kísértsük meg tárgyunkról szólani, csak néha-néha, 
a hol forrásaink erre képessé tettek, jegyezvén egy-egy intézkedés
ről meg, hogy már régibb korszakból veszi eredetét.

Mint Attika államrégiségeire általában, a mi főforrásaínkúl 
is a tíz szónok és a szótárirók szolgáltak. Amazok közöl a legtöbb 
és legbecsesebb adatokat természetesen Demosthenesnek, utána 
pedig rang szerinti sorban Aeschinesnek, Dinarchusnak, Lysias- 
nak, Hyperidesnek, Antiphonnak, Andocidesnek, Isocratesnek és 
végre Lycurgusnak köszönhetjük. Isaeus szónok tárgyunkra vonat- 
kozólagmajdnem teljesen hasznavehetetlen volt; valamint az emlí
tett többi kilencz szónok, de különösen Demosthenesnémelybeszédei 
sem nyújtottak egy tárgyra nézve sem szóra méltó felvilágosítást. A 
szótárirók közöl tárgyunk szempontjából az első helyet Julius Pollux 
érdemli meg, és pedig csaknem kizárólag müvének nyolczadik köny
véért ; de nélkülözhetetlenek voltak ezenkívül különösen Suidas, 
Harpocratio, Photius és Hesychius is. Egyéb régi irók közöl bizonyos
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elővigyázattal Plató munkáiból (különösen a IloXitsía- és a Nó[jloi« 
ból) voltak egyes helyek felhasználhatók. Aristotelesnek inkább az. 
államrégiségek általános tárgyalásakor lehet hasznát venni; álta
lunk felhasznált csekélyszámú helyei alig érdemelnek említést. A 
történetírók közöl Xenophon olvasása közben s ezenkívül Plutar- 
chusban akadtunk nehány felhasználható értesítésre; ezeket dol
gozatunk érdekében értékesíteni nem mulasztottuk el. Egyéb 
ókori írók munkáiban tárgyunkra vonatkozó speciális kutatásokat 
nem tettünk, s a belőlük netán előforduló idézeteket a véletlenen, 
kivül, a melynek ilyen hosszabb időt kívánó dolgozat készítése 
közben tagadhatatlanúl nagy szerepe van, a modern írók utasítá
sainak köszönhetjük.1)

Azon segédmunkák jegyzéke, a melyeket értekezésünkben 
felhasználtunk, lenn következik. Eredeti munkát e helyen csak 
egyet nevezhetünk meg, Dr. Télfy Corpus Juris Attici (lovoqürprj 
tö)v ’Amxűv vópitüv) czimü müvét; ennek első részéből, az attikai 
törvények gyűjteményéből sok értekezésünkre vonatkozó adatot 
vettünk át, a gyűjteményt kisérő becses commentariusok pedig az 
anyag rendszerezése után véleményünkben nem egyszer erősítet
tek meg. A külföldiek közöl tárgyunk szempontjából minden tekin
tetben Platner munkája érdemelt legtöbb figyelmet, a melynek 
előnyét a Meier és Schoemann-féle munka felett (Boeckh ítélete 
daczára, Encycl. u. Methodol. dér philolog. Wissenschaften 361.1.) 
más tekintetben is abban találtuk, hogy nem két különböző fel-

*) A tíz szónokból való helyek az egyes beszédek paragraphusai sze~ 
rint vannak idézve, ezek, a történetírók és Plutarchus a legújabb (1871—  
1882) Teubner-féle szövegkiadások szerint. Csak Demosthenest idéztük 
paginák szerint, mert nagyobb terjedelmű lévén, az ntánanézést meg kíván
tok ezzel könnyíteni. Pollux betűrend nélkül írt munkája csak az 1706-ik 
amsterdami Hemsterliuis-féle 2 nagy folio kötetes kiadásban állt rendelke
zésünkre, s azért az idézetek is ebből valók. Hogy különben e görög tárgyú 
magyar munkában az idézetek czímeit latinul közöltük, ez az általános 
szokással, a helykiméléssel, a szabatossággal, a nyomdai nehézségekkel, s 
végre avval indokolható, hogy anyaggyüjteményünk ekkép lévén eredettől 
fogva összeállítva, nem tartottuk e csekély hiányosságot az átjavítás fárad* 
ságára érdemesnek, annyival kevésbbé, mert olvasóink előtt ez épen oly 
kevéssé fog nehézséget képezni, mint azon másik körülmény, hogy némely 
terminus technicusokat jobbnak láttunk a szövegbe is görögül venni fel* 
mint a szokás által nem szentesített fordításukkal értelmi zavarokra adni 
alkalmat.
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fogású, hanem egy, öntudatosan dolgozó és rendkívül szellemes 
tudóstól ered; míg Heffter munkáját, ha a fennebb említettel nem 
állja is ki a versenyt, azon körülmény tette mellőzhetetlenné, 
hogy szerzője nemcsak a görög ókor alapos ismerője, hanem kitűnő 
jogtudós is volt.

A mi már most az anyag kezelésében való eljárásunkat illeti, 
ebben a legnagyobb tárgyilagosságra törekedtünk, s megbízható 
adat nélkül egy állítást sem akartunk koczkáztatni ,* ezért több 
tárgyban helyesebbnek gondoltuk teljes tudatlanságunkat beval
lani, mint felőle indokolatlan hozzávetésekbe bocsátkozni.

Szükségessé tette ezen eljárást azon körülmény is, hogy for
rásaink között a főhelyet a tíz szónok tendentiosus beszédei fog
lalták el. Tudvalevőleg csak igen kevés ügyet illetőleg vagyunk 
olyan szerencsés helyzetben, hogy fölötte két szónok fenmaradt 
ellenbeszédeiből ítélhetnénk; a túlnyomó számuakat csak egy-két 
szónok támadó- vagy védbeszédeiből, tehát egyoldalúlag ismerjük. 
Már pedig ha valahol, úgy leginkább a mi tárgyunkra nézve vesze
delmes a görög szónokoknak azon ismeretes tulajdonsága, hogy a 
(rossz értelemben vett) «xöv r̂ca) Xó̂ ov xpeírra) jroietv*-féle sophisti- 
cus elv alkalmazásához különösen ügyvédi szereplésükkor rendkí
vül értenek. Épen mint a két oldalról ismeretes ügyekből (pl. 
Demosthenes megkoszorúzásának, vagy a hírhedt követségnek 
ügyéből) tanuljuk, nem ritkaság, hogy egyik szónok a másikkal 
szemben más, állítólagosán érvényben volt, vagy érvényben levő 
törvényre hivatkozik, vagy, ha ezt nem teheti, ugyanazon törvény
nek egészen más magyarázatot ád. Ez az egyik körülmény, a me
lyet a modern írónak szem elől téveszteni nem szabad. Van azon
ban a görög szónokoknak egy másik, ezen elsővel némileg ellenkező 
tulajdonságuk is, hogy ugyanis a szónoklattan egyik szabályát 
mértéken túl alkalmazva tekintet nélkül ellenfelük politikai és 
egyéb érdemeire minden eszközt megragadnak arra, hogy amazt 
az illető fórum előtt annak rendje szerint lepiszkolhassák. E szo
kásuk pedig minket az előbbivel egyaránt érdekel; mert hiszen a 
tisztviselők különös bűneseteire vonatkozó adatainkat, a melyek 
részben az eljárás elvonására szolgáltak, más források hiányában 
a szónokok beszédeinek ép azon részeiből kellett merítenünk, a hol 
ellenfeleiknek előéletűk szennyfoltjait szemökre vetik. A mi a szó- 
tárirókat illeti, ezekkel szemben sem vagyunk sokkal fényesebb 
helyzetben; nagy részöknek fontossága ma már csak abban rejlik,

44*
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hogy munkálkodásuk idejében még számos olyan forrás állott ren
delkezésökre, a melyek korunkig részben vagy egészen az enyészet 
martalékaivá lettek; különben forrásaikkal szemben a miénkhez 
hasonló állást foglaltak saját korukban el, azon különbséggel, hogy 
modern írónak aligha néznénk el olyan felületességet, s olyan 
goromba hibákat, mint a milyenekkel nálok elég gyakran találko
zunk. Van ezenkívül még egy körülmény, a melylyel a hasonló 
tárgyú dolgozatokra vonatkozó anyag rendszerezésénél ki kell 
békülnünk; s ez az, hogy sem a szónokok nem éltek és írtak mind 
ugyanazon időben, sem a szótárirók, sem többi forrásaink. De 
vegyük tekintetbe azt is, hogy ezen időkülönbség épen főforrá
sainknál, a szónokoknál legcsekélyebb (Antiphontól Dinarchusig 
számítva nem egészen egy század) és hogy a tíz szónok szereplése 
olyan korszakba esik, a melyben az attikai államrendszer az 
Euclides nevéhez kötött reactio után erőszakos változásokat nem 
szenvedett.

Az említett többi nehézségek sem annyira jelentékenyek, 
hogy egy a miénkhez hasonló tárgyú dolgozat anyagának rendsze
rezését egyáltalában lehetetlenné tennék. Értesítéseink általában 
véve oly roppant számúak és annyifélék, hogy e rendszerezésnek 
legalább megkísértését okvetetlentil indokolják. Hogy azonban ezen 
rendszerezés örökké csak többé-kevésbbé kísérletszerü marad, az a 
mondottak után természetes. Épen ezen körülménynek világos 
tudata, a melynek következtében az utánunk létrejövő kísérletek 
létjogát is szíves örömmel ismerjük el, indított bennünket is annak 
reményére, hogy — habár az általunk is rendszerezett anyag egy 
részét már több külföldi előzőnk dolgozta fel, — fáradságunk talán 
még sem lesz egészen felesleges, és pedig még ott sem, a hol elő
deinkével nemcsak anyagunk, hanem szempontunk is megegyezik, 
mint például az előleges vizsgálat és a felelősségrevonás örökös 
kérdéseinél. Minden új, többé-kevésbbé szellemes kísérlet létjogá
nak főfeltételéül tartjuk azonban, hogy lehetőleg egyéni legyen ; s 
részünkről azért is feljogosítottaknak hiszszük magunkat a fennebb 
említett reményre, mert előzőinknek még ott sem jártunk nyomá
ban, a hol azt tehettük volna, hanem csak útunk czéljánál, — az 
anyag teljes rendszerezése után, — kérdeztük meg őket utazásuk 
közben tett tapasztalataik felől. Ily módon vált csak lehetségessé, 
hogy azon vidékről, a melyen átutaztunk, eredeti, idegen elemektől 
nem befolyásolt képekre tehessünk szert, és hogy útunknak végén
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tapasztalatainkat csaknem épen oly mértékben használhassuk fel 
az ő előadások ellenőrzésére és kiegészítésére, mint a mennyit a 
mi előadásunk érdekében nekik köszönhetünk.

Különben ez ideig tudtunkkal a külföldön sem jelent meg 
olyan munka, a mely megvizsgálásukon és számadásukon kívül az 
attikai tisztviselők ellenőrzéséről és bűntényeik megtorlásáról külö
nösen értekeznék; úgy, hogy értekezésünk, a mi a dolog lényegét 
illeti, mégis csak úttörőnek tekinthető. Épen azért, ha olyan tudó
sok, mint Meier és Schoemann (előszavuk elején) avagy Boeckh 
Ágost (Die Staatshaushaltung dér Athener ez. munkája 2. kiad. 
előszavának végén) elég szerények voltak Homerus e szavait: 

dk xXéoc oíov áxoóojtev, oöSé t i  tőpisv* (II. II. 486.) állítani 
munkájuk élére, legyen szabad nekünk a legbölcsebb görög szavait 
ismételnünk, a ki Plató Phsedojában így szól: jjl-íJv xá̂ to
axof í̂ rcepí aottöv Xé̂ ío* át jiiv oov TOf/ávü) áxTjXotóí, ípfl-óvoc o&ősic 
XáYetv*. (Phaed. 61. D.)

A felhasznált segédmunkák jegyzéke.1)
Dr. Kari Friedrich Hermann, Lehrbuch dér griechischen 

Staatsalterthümer aus dem Standpunkte dér Geschichte entworfen. 
Yierte Aufl. Heidelberg, 1855. 8-r.

Georg Friedrich Schoemann, Griechische Alterthümer, Greifs- 
wald, II. Bde. I. Bd. Staatsalterthümer, 3. Aufl. 1871. 8 -r.

Ugyanaz, de comitiis Atheniensium libri trés, Gryphiswal- 
diae, 1819. 8-r.

August Boeckh, Die Staatshaushaltung dér Athener, Berlin, 
1851. 2. Au«g. III  Bde. 8-r.

J. B. Télfy. Corpus Juris Attici (Sovâ co-jfí) twv 5ATttxd>v vójxcov), 
Grsece et Latiné, Pestini et Lipsiae, 1868. Nagy 8 -r.

Ugyanaz, Opuscula Graeca (St>Y*jfpa[ijtáTia ?EXXY]vtxá), Buda- 
pestini, 1880. Nagy 8 -r.

Dr. Télfy Iván görög államrégiségi előadásai a budapesti kir. 
tud. egyetemen az 1879/80. tanév II. felében.

August Wilhelm Heffter, Die Athenáische Gerichtsverfassung, 
Ein Beytrag zűr Geschichte des Rechts, insbesondere zűr Ent- 
wickelung dér Idee dér Geschwornengerichte in altér Zeit. Cöln, 
1822. 8-r.
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*) Az értekezés eredetileg az Egyetemes Philologiai Közlöny számára 
lévén írva, ezen segédmunkák közöl a legnevezetesebbeknek czimeit magában 
a dolgozatban is kénytelenek voltunk közölni.
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Eduard Platner, Dér Process und die Klagen bei den Attikem. 
Erster Theil: Process. Zweiter Theil: Klagen. — Darmstadt 
1824. 8-r.

Moritz Hermann Eduard Meier und Georg Friedrich Schoe- 
mann, Dér Attische Process, vier Bücher, eine von dér Königlich 
Preussischen Academie dér Wissenschaften in Berlin gekrönte 
Preisschrift. Halle, 1824. 8-r.

ELSŐ SZAKASZ.

Az ellenőrzésről a hivatal elvállasásakor.

Minden attikai köztisztviselő, akár sors útján, akár kézföl
emeléssel, vagy másképen választatott meg (xX-qpooToi, yeip0T0vr]T0t, 
aípstoi) valamely nyilvános jellegű hivatalos teendő elvégzésére, 
köteles volt mindjárt hivatalba lépésekor igazolni, hogy előéleté
ben nincsen olyan szenny, a mi őt a közbizalomra méltatlanná 
tehetné, és talán meg is esküdni arra, hogy hivataloskodásának 
ideje alatt is a törvényekhez fog alkalmazkodni. Azon korban 
tehát, a melyben az attikai államrégiségekről már pontosabb tudo
mást vehetünk, két intézkedés szolgált Attikában már eleve bizto- 
sítékúl arra, hogy a köztisztviselők a törvényeknek megfelelőleg 
hivataloskodjanak; először az általános érvényű előleges vizsgá
lattal járó megerősítés (őoxtjxaaía) és másodszor bizonyos tisztvise
lőknél kétségtelenül, a többieknél pedig valószínűleg a hivatalos 
eskü is.

ELSŐ FEJEZET.

A vizsgálatról a hivatalban való megerősítés alkalmával.
(Aoxtjjiaoía).

Í. §. Ezen vizsgálat szükségességéről.

Lycurgus szónok, mint Harpocratiótól és Suidastól1) tudjuk, 
háromféle nemét különböztette meg ezen előleges vizsgálatnak; 
először azt, a melylyel a kilencz archon, másodszor, a melylyel a 
nyilvános szónokok, s harmadszor, a melylyel a hadvezérek szoktak 
megvizsgáltatni. Lycurgus e felosztása hiányos lévén, betüszerinti 
értelemben nem volna elfogadható. Azért már Platner azon ma

*) Harpoor. és Suid. s. v. őoxi^aa ŝí;.
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gyarázata felé látszik a két szótáriró helyeinek hajlani,1) a mely 
szabatosabban előadva a Meier Schoemann-féle munkában talál
ható.8) E szerzők szerint Lycurgus az archonokkal a sors utján, 
a hadvezérekkel pedig a kézfelemeléssel válaszolt tisztviselőket 
akarta általában megjelölni, a mennyiben a nevezett tisztviselők 
a kétféle nemi legkiválóbb képviselői voltak.8)

Mert, hogy a dokimasia a tiz szónok korában általános 
-érvényben volt, az kétségtelen. Pollux világosan mondja,4) hogy a 
dokimasia a tisztviselők ellen jelentetett be (2x^778íXsto), még pedig 
a sors utján (xX^píotoí), és más módon választottak (atperoi) ellen 
egyaránt, ha vájjon alkalmasaké a hivataloskodásra, vagy nem. E 
hely tehát elég határozott volna, ha a sokkal koraibb, tehát e 
szempontból hitelesebb Aeschines szónoknál a hivatalnokoknak 
egy más felosztását nem olvasnók,5) a melyben a hivatalnokok 
•egy harmadik neme (/etpoTovrjtol) is szerepel. Igaz, hogy épen 
ezen hely, mint a Demosthenes felügyelői állásának hivatalos jel
lege felől való vita egyik sarkpontja, különösen nagyon egyéni 
okoskodáson alapulhat, de még sem hagyhatjuk említés nélkül, 
hogy Aeschines a xXTjpcoToi és ‘/sipotovYjioí hivatalnokokat az 
általa felállított osztályok (et&r)) elsejében sorozván, megvizs-

l) Eduard Platner (dér Process und die Klagen bei den Attikern, dar- 
gestellt von, — Erster Theil, Process. Zweiter Theil, Klagen. Darmstadt, 
1824). P. ugyanis úgy vélekedik (I. 322), hogy Lycurgus csak a vizsgálat 
különböző nemeiről akart szólni, a nélkül, hogy ezeket csakis az általa 
említett hivatalokra szorította volna. Alkalmilag mindjárt eleinte megjegyez
zük, hogy e segédmunkákat csak a forrásokból gyűjtött anyag rendszere
zése után használtuk fel. Ez okból gyakran megesik, hogy — ha járt úton 
haladtunk — okoskodásunk és annak eredménye elődeinkével megegyezik. 
De más részről csak így vált lehetségessé, hogy olyan esetekben, a hol 
véleményünkkel egyedül állunk, idegen feldolgozások a mi előadásunkat 
ne befolyásolhassák.

s) Moritz Hermann Eduard Meier und Georg Friedrich Schoemann 
{dér attische Process, vier Bücher, eine von dér Königlich-Preussischen 
Academie dér Wissenschaften in Berlin gekrönte Preisschrift. Halle, 1824). 
L. 2 0 1 . 1. 72. jegyzet.

*) Hogy az archonok és hadvezérek néha a két osztály képviselői, 
•erről 1. még Lex. Rhet. 268, 28.

4) Pollux VIII. 44. 45.
5) Aesch. in Ctes. 29. v. ö. 14, 15.
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vizsgálandóknak tartja másod sorban azokat is, a kik harmincz 
napon túl szerepeltek valami nyilvános ügy elintézésében (ooot 
ti öta/stpíCooot tö )v  rí)? itóXeox; wtép tpiáxovta vagy a kik
nyilvános munkára ügyelnek fel (ot twv őtjjiooúúv gpyiov kmaidvai); 
az általa alkotott hivatalnemek harmadik osztályába pedig azokat 
sorozza, a kik választás utján a törvényszéknél való elnöklésre jogot 
nyertek, s ezekre is kiterjeszti a dokimasia szükségét. A kérdés 
lényegében inkább a hivatalnemek meghatározóját, mint minket 
illet,1) de annyiban ide is tartozik, hogy Aeschines az általa felállí
tott második és harmadik osztály hivatalnokait egy névvel atperoi- 
nak nevezi,8) úgy hogy — nem lévén különös okunk Aeschines 
beosztását hamisnak tartani — abban kell megállapodnunk, misze
rint Pollux fennebbi helyén a atperoi megnevezés alatt a xstpotovnfjTol 
és ezen tulajdonképeni atperoi hivatalnokokat egyaránt értette* 
Aeschines ugyanott a atperol megnevezés alatt azon hivatalnoko
kat foglalja össze, a kiket pbylek, trittyák és demosok választottak 
meg, hogy nyilvános és közpénzeket kezeljenek, vagy azzal valami 
ügyet végeztessenek (tooc atperouc áp̂ ovra<; . . . oSc at cpoXai xai at 
tpiTTÓec xai ot frrjjjtoi á£ éaotwv atpoövtat va Sirjjjióaia ^p^jiata 
őta/etptCstv) s következőleg mindezek számára szükségesnek mondja 
a dokimasiát. De Meier és Schoemann (202, 72. jegyz.) és úgy lát
szik Platner is (I. 399.) azt hiszik, hogy ez azon hivatalnokokra 
nem érthető, kik, mint a phylek felügyelői (érctfî X̂ Tai) és a községi 
főnökök (drjiiapyoi) csakis az illető község ügyeinek elintézésére 
voltak illetékesek, s a kiknek állása az egész népet érdeklő illeté
kességű nem volt.8)

Hogy Lycurgus szónok elül említett felosztása betüszerinti.

J) Meier és Schoemann csakugyan (Aesch. nyomán) xXt;p<oto\, yjtpo-
tovtjto\ és aípETo't-ra osztja fel a tisztviselőket. Az Aeschines féle utolsó osz
tályról (ődoi rjYEfAovía; őuaaTrjptfov Xajxpávouat) ismét igen sok vita folyt. V. ö.
Platner, I. 314; August Wilhelm Heffter (die athenáische Gerichtsverfas-
sung, ein Beytrag zűr Geschichte des Rechts, insbesondere zűr Entwicklung
dér Idee dér Geschwornengerichte in altér Zeit, Cöln, 1822) 1. 366. kk. 1.

*) Aesch. in Ctes. 30.
8) Valószínű, hogy ezen tisztviselők számadásuk (su£ovat) analógiája 

szerint saját törzsöktől vettettek vizsgálat a lá ; hogy számadással tar
toztak, 1. Argum. ad Demosth. in Theocrin. 1321. és magát a beszédet 
(Kül. 1326.)
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értelemben nem vehető, az már azon speciális helyek felemlítésé 
bői is kiderül, a melyek a dokimasia szükségét egyes hivatalnokokra 
nézve igazolják. A következő sorokban ugyanis az archonok éa 
hadvezérek vizsgálata mellett azon többi hivatalnokokéit is fel 
fogjuk említeni, a melyeknek a forrásokban nyomára jönnünk sike
rült.1) így, hogy az areopagitákra nézve kötelező volt a dokima
sia, azt mindazon helyekből következtetjük, ahol csak szó van 
arról, hogy ki vétethetett fel az athenseiek e legfönségesebb birói 
testületébe;2) annyival inkább csodálkozunk, hogy Schoemann8}  
épen a legbizonytalanabb, e tekintetben kétértelmű, kissé külön
ben is naiv, s hozzá még kétséges hitelességű helyet választotta ki 
e következtetés végrehajtására, t. i. az Athenaeustól (XIII. p. 566. F.) 
fenntartott Hyperides-féle helyet:4) « Ttt. 8* év t<j> xaxá llatpoxXéoog,. 
el YVTjotog ó X ó 7 o c, toüc 5ApeoiraYÍTa<; <pTjaív áptoryjoavTá ríva év- 
xam)Xeú]> xtűXöoat ávtévat e£$ yApeiov záyov.* — a melyből azután 
úgy magyarázza meg az areopagitak megvizsgálását, hogy azt ma
guk a testület tagjai eszközölték. A kilencz archon vizsgálatáról, a 
mehet Lycurgus is említ, egyelőre csak annyit jegyzünk meg, 
hogy ha a thesmothetákról lesz később szó, e név gyakran mind a 
a kilencz archont jelenti ;5) megvizsgálásuk módjáról, valamint a 
tanácsnokokéról is, kiknek dokimasiáját számtalan hely igazolja, a 
következő czikkben szólunk. A három első archon ülnökei az 
archonokkal együtt vizsgáltattak meg.6) A hadvezérek dokimasiá-

*) Majdnem állítani mérnök, hogy azon tiaztyiselők dokimasiái, a kik 
a forrásban említve vannak, mind tudomásunkra jöttek. Részünkről, mint 
a kik a tárgygyal speciálisán foglalkozunk, ha igazat kell is Heffternek 
(367. 1.) adnunk abban, hogy e kimutatás csak töredékes lehet, mégis köte
lességünknek tartjuk legalább azon hivatalnokokat felsorolni, a kiknek vizs
gálatáról forrásaink tudósítanak.

*) Pollux VIII. 118. Lex Sol. ap. Plutirch. in vita Solonis c. 19, kü
lönösen Demosth. in Timocrat. 707; v. ö. még in Aristogit. 802.

#) Georg Friedrioh Schoemann (Griechisohe Alterthümer, Greifswald,. 
II. Bde. I. Bd. Staatsalterthümer, 3. Aufl. 1871.) I. 525. 1. 1. jegyz.

*) Hyperides, ed. 2. Blass. 141. töredék in Patrocl. (ti 7 v rj a to ;).
5) Ez kiderül pl. Pollux VIII. 86. és Plató Phaedrus, 225. D. össze

vetéséből, a mi a p̂uaou; ávőpt«{-t illeti, a miről különben még később lesz. 
szó. V. ö. Télfy, Corpus Juris Attici (Pestini et Lipsiae MDCCOLXVIII). 
comm. ad. 2 12 .

•) Hogy minden archonnak volt-e segédje, e felől vitázni nem a mi 
feladatunk. Mi, hogy úgy mondjuk, készen veszszük át a hivatalnokokat s más.
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járói szintén van máshol is említés, nevezetesen Lysiasnál is; *) a 
szónokokéról sem tesz egyedül Lycurgus említést;a) nem említi 
azonban azt, hogy a vizsgálat a papokra,8) a csapatfőnökökre 
<ia£tapxo<:)4) 8 a kikötő felügyelőire (ájwroptoo éiri|jtsX7]TVj<;)6) is kiter
jedt. Hogy az athlotheták megvizsgáltattak volna (Pollux V III. 
*93.), ez ellen Platner, s hogy a kikiáltó (xtjpüÉ) (Dem. de falsa lég. 
349.), ez ellen Platner (I. 324) és Meier és Schoemann (2 0 1. 1. 71. 
jegyzet) tiltakoznak. Hogy ezeknek vizsgálata bajosan történt a 
törvényszék előtt, erre nézve velők egyetértünk.

2. §. Az eljárásról a tisztviselők előleges vizsgálatánál.
A «8oxt[i.aoía» megnevezés tehát a tisztviselőknek a hivatalba 

lépéskor való megvizsgálását jelentette, hogy vájjon alkalmasak-e 
vezérszerepet vinni az államban ? 6) Ezen intézkedés alkotója, úgy 
látszik, maga Solon volt, de teljes bizonyossággal ez csak a kilencz 
archon és a nyilvános szónokok megvizsgálásáról állítható.7) A tíz 
szónok korában a thesmotheták kötelessége volt minden hivatal- 
nokjelöltet mindjárt a választás (áp/aipeoía) után, az év utolsó 
napjain a törvényszék elé állítani, hogy ott megvizsgáltassék.8) A

szempontból értekezünk rólok. Részünkről Pollux tudósítását (VIII. 92) 
fogadtuk e l; erről v. ö. még Dem. in Neaer. 1369, 1373, mely helyekkel
szemben állanak Harpocratio s. v. Jt&pedpos és Hesychius s. v. euSúvas. A
Pollux (VIII. 100)-féle ellentétes helyről 1. egyelőre M. és Sch. 58.1. 82. jegyz.

x) Lysias in Alcib. II. 6.
*) Bekker, Anecd. Graeca p. 310.
8) Etymol. Magnum.
4) Demosth. in Boeotum 1018.
6) Demosth. in Aristogit. 790. Dinarch. in Aristogit. 10.
0) Bekker, Anecdot. Graec. I. p. 235.
7) Dem. in Leptin. 484.
8) Az előleges vizsgálatnál szokásos eljárásról meglehetősen fogyaté

kos ismereteink vannak. Épen azért nem mulaszthatjuk el, hogy Meier és 
Schoemann idevonatkozó helyeit ne ismertessük, közbeszőve azon kéte
lyeinket, a melyek bennünket Heffterrel (367. kk.) és Platnerrel (I. 322. kk.) 
arra bírtak, hogy a fenn közlött hagyománynak (Pollux VIII. 88. ot 3sauo- 
3éxo.i . . . etoáyouat . . xai Soxtjxactav toéÍ? apy aí;, v. ö. Aesch. in Gtes. 15.) inkább 
higyjünk, mint a M. és Sch. indokolatlanul kibővített előadásának. M. és 
Sch. a 202. és kk. lapokon így szól: «Azt hiszszük, jogosultak vagyunk 
.̂nnak felvételére, hogy a hivatalnokok megvizsgálását a tanács kezdemé

nyezte*. És a 74. jegyzetben : «azaz a folyó óv tanácsa vizsgálta mindig
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vizsgálat neve, tekintettel tárgyaira, a melyekről külön czikkben 
lesz szó, áváxpia'í volt.*) Bárki felléphetett vádlóul, és mint ilyen 
nemcsak azon minősítés hiányáról szólhatott, a melyre a vizsgálat 
alapítva volt, hanem mindenről, a miből a jelölt képtelensége az

meg a következő év hivatalnokait)). A 204. lapon a dokimasiánál szokásos 
kérdések előadása űtán így szól: t Ezen kérdéseket a tanács, és pedig kü
lönösen valószínűleg a prytanok intézték a jelölthöz. Ha úgy látszott, hogy 
-&> jelölt annak rendje szerint megfelelt a kérdésekre, akkor a tanács mind’ 
járt megerősítette, . . . .  (8oxt{i&£eiv); ellenkező esetben, vagy ha vádló lépett 
fel a jelölt ellen, a törvényszékhez utasította az ügyet, hová a thesmotheták 
vezették be». Kérdés már most, mit művel M. és Sch. a thesmothéták 
dokimasiájával, a melyet Demosthenes, mint rendkívülit, különösen látszik 
felemlíteni (Dem. in Leptin. 484. 1. a szövegben fenn). Hogy ez M. és 
"Sch.-nak fel nem tűnt, az részben onnan magyarázható, hogy az általuk 
ismert szöveg (tou$ . .. xXíjpoû évou; xa't Soxtjjiaâ vTac ápyeiv etc.
M. és Sch. 206. 1. 87. jegyz.) nem egyezik meg az általunk használt Din- 
dorf-féle 3. kiadás szövegével (xXrjpoujjivou; Soxttxaî evra? áp̂ etv etc.), a 
melyet azonban a kiadó adnotationes criticae-iben nem indokol. (Platner I. 
321. és Télfy C. J. A. 213. sz. a. az utóbbi szöveget közli.) Meier és Schoe
mann előadásának, mint egész munkájának is főbaja az, hogy állításait nem 
igen indokolja. Az egész kérdés pedig hálátlan azért, mert nincsenek ránk 
hagyományozva a dolog határozott eldöntésére speciális esetek. — De ki- 
sérjük tovább a M. és Sch.-féle előadást, a mely egyszerre csak (206. kk.) 
•egészen váratlanul, és sokkal bizonytalanabb hangon ezt mondja: «A ha
gyományokban való hiány lehetetlenné teszi a következő kérdésekre a biztos 
feleletet, hogy vájjon minden magistratus megvizsgálása a tanács és a tör
vényszék előtt történt-e, vagy ez eset csak nehány magistratusra nézve 
Állott fenn, míg mások részint a tanácsban, részint a törvényszék előtt 
voltak a dokimasiára kötelezve*. A 87. jegyzetben összeállítja az idevonat
kozó helyeket. De hiszen az akadályt szerinte csak két hely, a thesmotheták 
(Dem. in Lépt. 484.) és a pareJrusok (Pollux VIII. 92.) kétszeres dokima- 
siájáról szóló képezi. E két helyet tehát, mint a mely kivételes eseteket 
«mlít, arra nézve, hogy az összes tisztviselők mind a tanács, mind a tör
vényszék előtt megvizsgáltattak volna, nem tarthatjuk irányadónak. De 
talán sikerült M. és Sch.-nak bebizonyítani azt, hogy csak a tanács előtt 
is történhetett a megvizsgálás ? Ezen egy kérdés még hátra van. Lássuk! 
A  207. lapon így szól M. és Sch.: <Lysias beszédei közöl három a tiszt
viselők megvizsgálását illető beszédünk van, melyek mind a tanácsban tar
tattak, mint az a> avőpec [BouXeuta't, <£ (touXfj-féle megszólítások mutatják; t. i. 
két vádbeszéd az egyik Evander dokimasiájáról, a másik Philo ellen, s egy 
védbeszéd Mantitheusért*. Eddig úgy látszik, mintha igaza volna M. és 
Sch.-nak; de a következő sorokban ők maguk teszik tönkre az építményt:

*) Pollux VIII. 85; v. ö. Heffter, 367.
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illető hivatalra kiderülhetett.1) A birák, mint rendesen, szavasás 
útján döntöttek az ügyben. Ha vádló nem lépett föl, hihetőleg a 
thesmotheták intézték a kérdéseket a jelölthöz, 8 ennek válaszai 
felett döntött azután a törvényszék, hogy vájjon hiteleseknek látsza
nak-e ? (v. ö. Demosthenes Eubulides elleni beszédét.) Ha szavazás 
utján megerŐ8Íttetett (Soxt|xáCsiv) a jelölt, rögtön ellátták tisztségé
nek jelvényeivel, és elkezdhette tényleges működését. Kedvezőtlen 
Ítélet esetére (áiroSoxijtáCetv) más büntetés nem érte a jelöltet, mint 
e kárhoztató Ítélet természetes következménye, az faipía egy bizo
nyos neme, s úgy látszik ezen Ítélet nem is esik olyan tekintet 
alá, mint a bűnügyi eljárásoknál.9) A visszautasított jelölt helyébe 
más jelölt lépett, ki amannak visszautasítása vagy halála esetére 
már előre választatott meg 8) (erciXaTyávsiv). Ezen körülmény egy
szersmind kétségtelenül bizonyltja, hogy a dokimasia a hivatal 
elvállalásakor történt. Hogy vájjon a vádló azon esetre, ha fellé-

«az első beszéd archon eponymusnak (Heffter 100 szt. |3aaiXey;-nak, a mely 
állítása úgy látszik a beszéd 8. és 12 . pontjának rút félreértéséből ered), 
a másik kettő tanácsnoknak dokimasiájára vonatkozik*. Mert e példák sze
rintünk épen csak a thesmotheták (a 9. archon, L fenn) és a tanácsnokok 
dokimasiájának kivételességét igazolják, a mennyiben amazok a tanács és 
a törvényszék, emezek pedig csak a tanács előtt vizsgáltattak meg a fenn 
közölt és közlendő helyek szerint is. [Van ngyan az Evander elleni beszéd
ben egy hely, a melyet tudtunkkal sem M. és Sch., sem mások nem emlit- 
nek ugyan, de a mely ezen félreértésre alkalmat adhatna: ez így szól: 
«xaŰT7]v . . ttjv apyf(v aljieít [xóvo{ aux'o; xaauiov ápyetv, xa\ jxfxa xtj; év ’Apelca 
zíyoi (JooXrjc x'ov fijravxa /póvov xwv [XcYtariuv xúpto; Yev̂ ai‘ ú (it v x a-
Jrjxeiv jtepi xaúxijs T735 ap^r]; axpi§eoxípav xíjv $oxi{j.aaíav  ̂nep\ xöv aXXtov apytov 
noietaSat*. De a «u pil v xa 2 r}xe 1 v» szavak elhelyezése következtében e 
hely minden valószínűség szerint így fordítandó: ' . . . úgyhogy  (épen) 
titeket illet, hogy az előleges vizsgálatot ezen hivatalt illetőleg szigorúbbá 
tegyétek, mint az más hivataloknál szokásos*, a mennyiben az archonokat 
ti is meg szoktátok vizsgálni, a többi tisztviselők vizsgálatát pedig csakis a 
Heliaea intézi el.] M. és 8choemann feltevését tehát ez alapon, —  ha más 
bizonyítékokkal nem rendelkezik, — nem tarthatjuk eléggé indokoltnak, 
s épen azért Pollux tudósításával kezdtük az eljárás ismertetését.

x) V. ö. Bekker, Anecd. Graec. I. 235, Pollux VIII. 44. Platner I. 
326, 329.

*) A következményeket illetőleg a sok hely közöl v. ö. Demosth. in 
Aristog. 779. Hogy a dokimasia anar(xo?, erről M. és Sch. 189. lap.

*) Harpocratio s. v. éítiXâ wv. Hogy ez is visszautasítható volt, ezt 
mutatja Lysias Evander elleni beszéde.
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pett, s a szavazatok egy ötödrészét sem kapta meg, elmarasztalta- 
tott-e ezúttal is a szokásos ezer drachma pénzbírságban, erről nin
csenek bizonyítékaink.1)

Kérdés támad most az iránt, hát a thesmotheták dokimasiá- 
jánál milyen volt az eljárás, ha a többi tisztviselők dokimasiájánál 
való elnökléssel ők voltak megbízva? Erről felvilágosít Demosthe- 
nes,a) midőn így szól: «EóXa>v . . . irpooétâ s . . . toö<; &so(j.ofréta; 
TGt>s siti tooc vófioos xXYjpoujiivooc őlc őox'.(iaaő“évTa<; áp/eiv, l'v is r j 
PooA*g xai 7cap’ ájiív ev ttj) §txaonqpí(]>».azaz: Solon elrendelte, hogy a 
thesmotheták . . . kétszer vizsgáltassanak meg, a tanács és a tör
vényszék előtt. Platner azt hiszi,8) hogy a kilencz archon vizsgálása 
azért követeltetett meg a tanács előtt is, mert ezeknek itt és a nép- 
gyűléseken bizonyos ügyekben előadói szerepök volt, s mert hatás
körük a közigazgatás rendkívül különböző ágaira terjedt ki. Hogy 
ülnökeik (rcápeSpot) velők együtt vizsgáltattak meg,4) erről és ma
gukról az ülnökökről már fentebb szóltunk.

Kivételes volt még a tanács tagjainak dokimasiája. Ezt a 
tanács saját kebelében intézte el, oly módon, hogy a lelépő tanács 
vizsgálta meg az új tanács most kisorsolt tagjait.5) Vádlóul — úgy 
látszik — bárki felléphetett, maguk az egyes tanácstagok pedig a 
tanácsházba6) való beléptökkor esküvel kötelezték magukat arra, 
hogy felfedezik a tanács előtt, ha tudnak valakit a kisorsoltak 
közöl, a ki nem alkalmas a tanácsnokoskodásra. Hogy az eljárás
nak még az itt is szokásos7) ái:o8oxi[i.aoía mellett sem lehetett 
bűnügyi természete, az kétségtelen.8) A visszautasított tanácsnok

*) V. ö. M. és Sch. 207. 1.
a) Dem. in Lépt. 1. f. (484.) A Dindorf-féle szöveg szerint, melyet Télfy 

is elfogad. (C. J. A. comm. ad 213.) V. ö. Lysiasnak a tanács előtt tartott 
Evander elleni beszédéből a 6. pontot.

") Platner I. 321.
4) Pollux VIII. 92.
5) Lys. de Evandri prob. 10 .
•) Aixa<roíptov helyett ôüXs'jT̂ ptov Bekker conjecturája (v. ö. Lysias, edit. 

Sebeibe, Teubner,* praefat. LXV. Hermann, Gr. Staatsalterth. U 0 §. 2.) Lys. 
in Philon. 2-höz. A 8'.xa<rcjpiov szó azelőtt sok nehézségre adott okot. Meier 
és Schoemann (250. 1.) úgy magyarázták a 8txa<rc7jptov szót, hogy ezen alka
lommal a tanács így neveztetett, a mennyiben mint törvényszék járt el.

7) Lys. de Evandr. prob. 6, 15. in Philon. 3, 13, 31.
8) L. Lys. in Phil. 26.: txaíroc Stxaíio; y’av, Saxt? <pavept5? warcep outo; jcpotí- 

8öjxc ttjv éXsuSeptav, ourept  tou PouXeúetv, áXXa xspl tou SouXsúetv xa\ Tijs
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jelölt helyére a pótlására vele egyidejűleg kisorsolt második jelölt 
lépett.1)

3. §. A vizsgálatról, különös tekintettel tárgyaira
(áváxpiots).

A törvény rendelete szerint, mint Lysias bizonyítja, szüksé
ges volt, hogy a jelölt a törvényszék előtt egész élete folyásáról 
számot adjon.2) Kezdetben még az is vizsgálat tárgya volt, vájjon 
születése és vagyoni állapota szerint jogosúlt-e a jelölt a hivatalos
kodásra ; Solon törvényhozása szerint ugyanis az utolsó osztály 
polgárainak (OtJtss) nem volt szabad hivatalnokoskodniok, s ezek 
polgári joga csak a népgyűlési vitákban és Heliíeában való részvé
telre szorítkozott.8) A fennebbi Lysias-féle hely részletezése a Mán- 
titheusért való beszéden kivül is több helyen található. így 
kutatás tárgyává tették, vájjon nem tett-e a jelölt kijelölése előtt 
életében valami törvényellenest? Vájjon magánélete milyen? Tisz
teli-e szüleit, vagy ha már meghaltak, gondot visel-e sírjaikra?4) 
Vájjon katonai kötelezettségének eleget tett-e, s vájjon van-e hazai 
szokás szerint berendezett sírhelye?5) Fizeti-e rendesen adóját?6) 
Szóval a vizsgálat a jelölt nyilvános és magánéletének minden 
mozzanatára kiterjedt.

A heliasták esküjében7) még más szempontokat is találunk 
az előleges vizsgálat tárgyait illetőleg. így, ha valaki más hivatalt 
már viselt, de hivataloskodásáról még számot nem adott, azaz, ha 
más hivatalért még felelős (ojreóduvoc) volt, továbbá, ha a közpénz-

(jLEYÍaTr̂  Ti[ici)p{a; exxXrjatá^otTe*;  és még inkább in Phil. 29 : . . .  toutov 
. . . ült] xoXáaerc, e? jjlt{ ye aXXto ttv't ueí̂ ovt, t fj y e x: a p o ű a »j a t t |x í a ; & 
mennyiben, mint fentebb említettük, az a:;oőoxitxa<jta-val az aTt|iía egy bizo
nyos neme volt összekötve.

*) Harpocrat. s. v. I-tXa/úv.
*) Lysias pro Mantith. 9. Az egész beszéd általában igen fontos e 

tárgyban.
8) Plutarch in Sol. c. 18. Aristot. Polit. II. 9. 4. a rendszabály meg

szűntéről Plutarch in Aristid. c. 1. és kk.
4) Xenophon, Memorab. Socr. II. 2 , 13, v. ö. Lys. in Phil. 20—24.
*) p̂ía íepa helyett Valesius és Meier olvasásmódja; Blass nem fogadja 

el Dinarchus Teubner-féle kiadásában.
*) Dinarch. in Aristogit. 17. Pollux VIII. 85. v. ö. Hefftert 23, 24. 

lapon, ki az e? -ca t X̂tj TeXtí-féle kitételt máskép érti.
7) Demosth. in Timocrat. 746 kk.
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tárnak tartozott (&<peíXsiv t<j> ŐYjjjioaíq)),1) nem lehetett államhivatal' 
nők. Hogy mi büntetés érte, ha ezt mégis megkísérlette volna, ezt 
azon czikkben adjuk elő, a melyben a hivatalbalépéskor esedékes 
bűntényekről lesz szó. Egy és ugyanazon ember egyszerre két hiva
talt, vagy ugyanegy hivatalt két, vagy több ízben nem viselhetett.2) 
Kivételt — úgy látszik — csak a tanácsnokok képeztek, a kik atti
kai felfogás szerint szintén az államhivatalnokokhoz számíttattak 
ugyan (toótojv ju<x twv xXiqpcotűv [apyövj t) (3o’jXy] twv 7rsvTaxoatü)vr 
arg. ad Demosth. in Androt. 588. v. ö. Plató, Ápol. 32, B : ê o) ?áp,
& ’A^vaioi, áXXtjv jaé v áp/ if) v ooSsjuav 7ca>;rore r̂ p£a sv rcóXsir 
époóXsaoa 8é’), de kétszer is hivataloskodhattak.8) Azon bűntények 
nagy seregéből, a melyek ajelölt magánéletére hozhattak szégyent, 
kettőt találunk még különösen felemlítve, mint olyanokat, a melyek 
minden hivataloskodásból kizárták az illető egyént: azon bűnté
nyeket általában, a melyekkel az cmjua büntetés bizonyos nemei 
jártak karöltve,4) s különösen a prostitutio vétkét (katpía), a mely 
már Solon törvénye szerint5) kizárta a bűnös polgárt minden Attika 
határain belüli és kívüli hivatalból, még a hírnökösködésből is.

Vannak ezen általánosabb jellegű elveken kivül olyan érte
süléseink is, a melyek egyes hivatalnokokra, vagy hivatalos testü
letekre vonatkoznak.6) így, hogy a legfönségesebb testülettől indúl

*) V. ö. még Anonym. arg. ad Demosth. in Androt. 591 ; V. ö. Aug. 
Boeckh, (die Staatshaushaltung dér Athener, Berlin, 1851, 2 . Ausg. III. Bde.)
I, 506-516.

2) V. ö. még Lysias in Nicomach. 29, a honnan kiderül, hogy e tör
vény áthágása bűntényt képezett ugyan, de nem lehetett épen ritka eset,

3j így pl. Demosthenes is kétszer volt tanácsnok, a 107. Olympias 4. 
(Demosth. in Mid. 552.) és a következő Olymp. 2. évében (Aesch. de falsa 
lég. 17). Úgy látszik tehát, hogy Hermann (Kari Friedr., Lehrbuch dér 
griech. Staatsalterthümer aus dem Standpunkte dér Geschichte entworfen. 
4. Aufl. Heidelberg, 1855) 125. §. 1. alaposan hibáztatja Boeckhet (Staatsh.
II. 763), a ki a dolgot kétségbe vonta. Hyperid. pro Lycophr. 14 (Blass) 
szerint Lycophron azt mondja magáról: « ifiétí . . . ute .. . cpúXap'/ov I/siooto- 
virJaaTe, É̂ eita e?? A5jf*vov tnrcap̂ ov, xa\ p̂£a autó i t  8ü’ ett, xtuv kútzoS' faírap- 
•/tjxótiov (x<ívó;*, stb. Ilyesmi csak Attikán kivül történhetett.

4) Erről 1. Andocid. de myst. 73. és kk.
5) Aesch. in Timarch. 21. v. ö. Dem. in Androt. 591. Télfy C. J. A, 

comm. ad 178.
6) Ezek felsorolását ugyanavval indokoljuk, mint fennebb a dokimasia

szükségességének speciális eseteiét.
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junk ki, különösen a közvetlenül Solon utáni időkben nem minden 
polgár léphetett be az Areopagus tanácsába, hanem azok, a kik 
a mellett, hogy születés és vagyon tekintetében az első helyet 
foglalták el, minden tekintetben mocsoktalanúl éltek.1) De az 
'egyéni derékség még nem volt az egyedüli kivánalom; az Areopa
gus tanácsába ugyanis csak az évenkint hivataláról leköszönő 
kilencz archon léphetett (ftpooextöevTo),2) de ezek is csak akkor, ha 
hivataloskodásukról a törvénynek megfelelőleg számot adtak, tehát 
felelősek nem maradtak (ávoiteóítovoc). Mindez, a mint fennebb 
említettük, arra utal, hogy az előleges vizsgálat alól az Areopagus 
tagjai sem voltak kivéve.

Az archonokról azt kell megjegyeznünk, hogy az athenaei 
nép által ujonan választott polgárok nem lehettek még a tíz 
szónok korában sem archonokká, hanem csak azoknak fiai, de 
csakis akkor, — ezt teszi még hozzá a törvény, — ha polgárnőtől 
-és törvényszerű eljegyzés (s^ÓTjai )̂ által megelőzött házasságból 
származtak.8) Testileg tehetetlen, nyomorék (aöóvato?) ember nem 
sorsoltathatott az archonok közé; 4) a második archon választása

*) Philocliori fragru. 58. Télfy, C. J. A. 61. szám a. V. ö. Isocrates, 
Areopag. 37. Az Areopagus tekintélyének hanyatlásáról általános a pa
nasz a tíz szónoknál; különben lesz még bővebben róla szó.

*) így Plutarch. in Solon. c. 19, az elején, v. ö. Pericl. c. 9. Azon 
kétséget, hogy csak a hat thesmotheta léphetett volna be a tanácsba (L 
*rg. ad Dem. in Androt. 588/9.) valószínűleg azon már említett körülmény 
•okozta, hogy a « thesmotheták*-féle megnevezés mind a kilencz arohonra 
alkalmaztatott. — Solon, mint Plutarch idézett helyeinek elsejéből kiderül, 
archon eponymus létére is belépett a tanácsba.

3) Demosth. in Neaer. 1376. Demosth. e helye ellenében Herm&nn, 
ugyancsak Demosth. egy más helyével (in Eubul. 1319, 1320) bizonyítva, 
azt állítja, hogy a kilencz archonnak és a papoknak legalább harmadizű (lx 
-piyovía;) polgároknak kellett lenniök (Hermann Gr. Staatsalt. 149. §. 6.); míg 
-ellenben Schoemann (Gr. Alt. I. 429.) Demosthenes általunk is felhasznált 
helyéhez ragaszkodik. Említettük már, mennyire bajos a többé-kevésbbé 
egyoldalú és nagyon subjectiv jellegű görög szónokokkal argumentálni: 
részünkről tehát nem kifogásolnók az általunk használt helyet, a melyben 
törvényt idéz a szónok, azzal, a melyből a törvényt magunknak kell előbb, 
talán hibásan, megalkotnunk. így történt, hogy Pollux (VIII. 85) értesíté
sére, «éxa-̂ pw£ev h  -ptyovía;» sem reflectáltunk, melyet Heffter (23. 1.) el
fogadott.

4) Lysias pro inval. 13.
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kor pedig az egyéni derékség és erkölcsösség különösen tekintetbe 
vétetett.1)

Dinarchus szónok szerint annak, a ki mint hadvezér, vagy 
mint nyilvános szónok meg akarta a nép bizalmát nyerni, törvé
nyes gyermekekkel és Attika határán belül fekvő földbirtokkal kel
lett bírnia, hogy képes legyen azon törvényszabta kezesség letéte
lére, a melyet fontos szerepe igényelt.8) Harczban járatlan, vagy 
elintézetlen pörbe keveredett egyén nem lehetett hadvezér.8) A 
papok megvizsgálásáról4) már fennebb tettünk említést; ez egyike 
volt a legszigorúbbaknak. Mindenekelőtt születése esett a jelöltnek 
vizsgálat alá, mert nem mindenki lehetett pap, a ki akart, hanem 
csak azok, a kik bizonyos papi nemzetségekből származtak.6) 
Annál kevésbbé volt zsellér ( {x s to ix o ? ) vagy idegen (£évo?) pappá vá
lasztható.6) De még a mondottak közöl is csak a törvényes fiú 
juthatott papi állásra, míg a fattyú a papságból ki volt zárva.7) A 
paptól és papnőtől8) egyaránt szüzesség és jó erkölcs követeltetett, 
s a prostítutio (staipía) mint gátló akadály a papi hivatalokat ille
tőleg is ki van emelve Aeschines fennebb említett helyén. Végül 
fel kell még említenünk, hogy a tanácsnokoknak, a népgyülés és a 
Heliflea tagjainak9) bizonyosan, s talán a tulajdonképeni tiszt
viselőknek is bizonyos kort kellett betölteniök, ámbár Hermann 
(Gr. Staatsalt. I. 149 §. 8.) e tekintetben eltér a tudósok nagyobb 
részének (Meier és Schoem. 204.1. Schoem. Gr. Alt. I. 430. Heffter 
23. stb.) véleményétől, a kik a tanácsnokoknál és bíráknál szükséges

1) Demosth. in Neaer. 1370. Hogy az szó nem a szárma
zásra értendő, erről v. ö. Heffter 21. kk.; különben e szokásról mint a 
«régi jó idők»-éről emlékszik meg Demosthenes.

*) D. in Demosth. 71. Ugyanott látható, hogy a törvény kijátszása 
sem volt ritkaság.

3) Syrian. in Hermogen. stat. 319. Télfy, C. J. A. 330, 331. sz. a.
*) A  nem philologns olvasót figyelmeztetjük, hogy az attikai papok

nak hivatalos jellegük volt.
a) Sehol, in Aesch. in Timarch. 19.
*) Demosth. in Eubul. 1314.
7) Boss. Incript. graec. III. p. 52.
8) Etym. Magn., Hesychius.
®) Pollux azt mondja (VIII. 122), hogy a Heliaea tagja csak tisz

tességes (fatTt[xo<;) és a közpénztárnak nem adós polgár lehet. Hogy a Heliaea 
tagjai formaszerü előleges vizsgálatnak lettek volna alávetve, mint pl. a 
tanács tagjai, ennek nyoma nem található.

PhUologiai Közlöny. VII. 6. 45
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harmincz éves kortl) a többi hivatalnokokra nézve is kötelezőnek 
hiszik.

Ezek azon hagyományok, a melyeket az egyes tisztviselők 
előleges vizsgálatának tárgyaira vonatkozólag közölhettünk; azon 
tisztviselőkről  ̂a kiket a források nem említnek fel különösen, fel
tehető, hogy dokimasiájoknál azon rendszabályok voltak érvény
ben, a melyek a vizsgálatról általában vannak reánk hagyományozva.

S most egy talán feltűnő jelenséget kell észrevennünk. Hiá- 
ban tanulmányozzuk végig a forrásokat, sehol sem akadunk oly 
követelményre az attikai köztisztviselők e megvizsgálását illetőleg, 
a mely egy modern qualifícationalis törvény fogalmához legke- 
vésbbé is hasonlítana. A modern törvényhozás mindazt, a mi egy 
attikai tisztviselő-jelölttől követeltetett, úgyszólván csak hallgató
lag feltételezi, vagy a büntetlen előélet, s kiállt büntetés követel
ményében foglalja össze; a tisztviselők magánéletéről pedig épen 
alig tesz említést. A modem qualifícationalis törvény követelmé
nyei, hogy úgy mondjuk, ott kezdődnek, a hol az attikai törvények 
követelményei végződtek. Az attikai törvényhozás említést sem 
tesz szellemi-, annál kevésbbé szakműveltségről, a mely a mi 
törvényhozásunk (ha nem is a magyar közmondás) szerint az állami 
hivatalra való qualificatio csaknem egyedül hangsúlyozott követel
ményét képezi; úgy, hogy korunk és az ó-kor közt e tekintetben 
párhuzamot vonni közös alap hiányában majdnem lehetetlen. 
Azért azt hiszszük, leghelyesebben járunk el, ha e jelenség okát 
magokban a régi attikai állami és társadalmi viszonyokban keres
sük, s így főkép azon két tényezőben leljük azt fel, melyeknek 
egyikét Attika polgárainak rendkívül democraticus irányú és élénk 
politikai érzéke, a másikát pedig a szellemi műveltségnek arány
lag kevés individuum által való képviselése képezi; amaz képességei 
adott az állampolgárnak az akkori hivatalos teendők becsületei 
ellátására, emez lehetetlenné tette olynemü igények kifejlődését a 
szakműveltség tekintetében, mint a milyenek a soph isták megjele

l) L. Xenophon, Memorab. Socr. I, 2, 35. A következő törvényről t
* ápx£tv T0V atpáőpa veov, ti xat ápiara 8oxoúj 'j’vá>!JLrií e?vai», Stobaens serm. 
106. azt hiszi Hermann, hogy hamar elévült. Plató azonban (Leges, 785 B.) 
azt gyaiiíttatja velünk, hogy korában a harmincz éves kor a többi hivatal
nokokra is kötelező volt. Suid. s. v. ivéiai szerint epheta csak ötven éven 
felüli egyén lehetett.
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nése után a szakmüvelődésre vezető eszközök terjedésével részben 
létre is jöttek, idő folytával pedig megerősödhettek volna, ha 
viszont épen e korszak egyszersmind Athenae politikai nagyságá
ban fordulópontot nem képezett volna.

4. §. A hivatal elvállalásakor esedékes bűntényekről.
A ránk hagyományozott példákból való elvonás utján három 

Beme határozható meg a hivatal elvállalásakor esedékes bűnté
nyeknek, a melyek nagyobbrészt a dokimasia szabályainak áthá
gásából, vagy kijátszásából keletkeztek, s ennélfogva túlnyomó 
számban negatív jellegűek. Először, ha valaki az előadott qualifi- 
catio hiányában kisérlette meg hivatalba jutni; másodszor, ha 
valaki hivatalos teendő ellátására önként jelentkezett volt, de 
midőn a sors őt választotta, nem fogadta el az illető hivatalt; s 
harmadszor, — ez volt természetesen a legritkább eset, — ha va
laki sem a dokimasia szabályaival, sem a törvényekkel nem 
törődve erőszakkal, csalás, vagy megvesztegetés utján foglalt el 
valamely hivatalt.

Hogy az első kategóriába tartozó bűntények mily természe
tűek lehettek, ez, mint fennebb említettük, az előleges vizsgálat 
tárgyainak előadásából kiderül, s ezért e tárgyról hosszasabban 
szólanunk felesleges. Hogy törvényekben ily esetek meggátlására 
nem volt hiány, az természetes. Elég tájékozást ad ide vonatkozó
lag magában a következő Suidasból és Demosthenesből egybekap
csolt törvény, a mely szerint, ha valami becstelenségben elmarasz
talt (átt[i.oc) vagy a közpénztárnak adós egyén valamely hivatalos 
teendő ellátására jelentkezett, ez ellen akármelyik polgár Ivőetfit?- 
sel élhetett a thesmothetákhoz; 2) a thesmotheták pedig a heliasták 
törvényszéke elé vezették az így feljelentetteket (eioávsiv),*) a hol 
az illetékes birói osztály (Sixa<mf)piov) büntetésöket megállapította, 
a mely többnyire, a közpénztámak adósokkal szemben pedig min
dig a halál volt.8)

*) Suid. s. v. svösifo.
8) Dem. in Timocrat. 707. Az evŐa!;t;-nek azon esetről a tényleg-

hivataloskodó prytanok és proedrusok ellen, a melyről Demosth. e helyén szó
van, később a maga helyén teszünk említést.

8) Dem. adv. Lépt. 504. A hatpía-ra: Aesch. in Tim. 2 1 , Solon tör
vénye, a mely szerint a magát prostituáló ember eo ipso á-iuos (becstelen) 
lévén, ily esetekben halállal lakolt.

45*
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A második csoportbeli bűntényekre például a sors által vá
lasztott nyilvános bírák (§iairatai. §T](ióotot) szolgálnak. Ezekről 
Pollux azt mondja, hogy a becstelenség (átijiía) büntetése volt 
kiszabva azon biró számára, a ki nem fogadta el a számára kisor
solt ügyet.1) Volt különben annak egy törvényszerű módja is, hogy 
valaki megszabaduljon egy ráruházott hivataltól, ha ugyanis beteg* 
séget vagy tehetetlenséget hozva fel indokaiál esküt tett arra, hogy 
a hivatal teendőit ellátni nem képes. Ezen eskü neve ő£a>|i.ooía volt. 
Hogy azonban e szabadsággal széltében visszaélés ne történjék, 
mindenki fel volt jogosítva az é£ö>{jiooÉa-t tevőknek ellenmondani, 
azaz esküjöket ellenesküvel (áurcojjiooía) kétségbevonni, a mi két fél 
között természetesen pörre vezetett.2)

Hogy a hivatal elvállalásánál a harmadik kategóriába soro
zott bűntényekre igen kevés példánk maradt, az természetesnek 
látszik olyan államszerkezet, s a politikai féltékenység olyatén 
kifejlettsége mellett, mint a milyennel az attikai demokratiában 
ismerkedünk meg. Magában Athenae városában ilyen bűntényt 
majdnem lehetetlen elképzelni, ha t. i. nem volt egyszersmind a 
kormányforma változásával, vagy olyan, nagyobb jelentőségű és 
erőszakosabb mozgalmakkal összekötve, a melyekről szólni már

*) Pollux VIII. 126. E rendelkezés első tekintetre képtelennek, vagy 
túlszigorúnak látszik; ezt állitja Meier M. E. is «Die Privatschiedsrichter und 
die öff. Diáteten Athens*. Halle, 1846, 4. ez. művének 15. lapján, és azért 
Pollux szövegéhez emendatiót javasol. A szótáriró e helyéről Meier emen- 
datiójával szemben nálunk dr. Télfy szólt (C. J. A. comm. ad 569, és Z u y y p. 
T̂IXX. 51. és kk. 1.) s kimutatta, hogy Pollux tudósítása érthetővé válik, ha 

meggondoljuk, miszerint a diaetetákát senki sem kényszerítette arra, hogy 
megválasztásuk végett jelentkezzenek. Önkéntes jelenkezésök által tehát 
kötelezték magukat arra Í6, hogy minden nekik kisorsolt ügyben bíráskodni 
fognak. Vétségök így világossá válik, és mint negatív jellegű, szintén a 
kötelességmulasztások rovatába esik. De azt is kimutatja T., hogy ezen 
intézke lés szükséges is volt a diaeteta rendszer mellett. A diaeteták ugyanis 
a heliasták törvényszékével szemben azért képeztek sok ügyben első fóru
mot, hogy amazok ne legyenek kénytelenek folytonosan együtt ülni, 8 hogy 
a polgárok hivatásuktól vagy teendőiktől igen gyakran el ne vonassanak 
<SchoL ad Demosth. in Androt. 593, 24). Ekkora jelentőségük mellett kép
zelhető, mekkora zavarokra adott volna okot, s mennyire kárára vált volna 
ez a pörlekedő feleknek, ha a törvény el nem tiltotta volna a diaetetáknak 
az ügyek közötti válogatást.

*) Pollux VIII, 55-56; v. ö. Dem. de fals. lég. 380.
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nem a mi feladatunk többé, hanem a történetbuváré. Pedig hogy 
mégis előfordult, ha módjáról számot nem adhatunk is, azt el kell 
hinnünk, mert Aeschines és Demosthenes a szószékről nyilváno
san lobbantották ellenfeleik szemére.1) Hogy fogalmat adjunk 
arról, mit értünk az ilynemű bűntény alatt, erre nézve talán elég 
lesz a következő speciális eset megemlítése, a mely különben való
ban ezen rovat alá tartozik, ha a heliasták törvényszékét, mint a 
mely az állam ügyeire nagy befolyással bírt, attikai felfogás sze
rint3) tisztviselői karnak tekintjük. Ha ugyanis a heliasták törvény
széke összehivatott, valamennyi biró (dutacnfjc) a piaczra ment, a 
ott sorsot húztak, hogy az abc 10 első betűjével jelölt tíz szakasz 
közöl ki melyikben Ítéljen. A sorsot vető bárczát azután ez illető 
szakasz kikiáltója a birói hatalom jelvényeivel, az illető betűvel 
ellátott táblácskával és bottal cserélte fel. Ha már most valamely 
biró a nélkül, hogy a sors épen az illető dicasteriumba juttatta 
volna, tényleg részt vett annak ülésein, oly bűntényt követett el, 
a mely ezen harmadik kategóriába tartozó bűntényekre nagyon 
emlékeztet. Ezen eset képezhette hihetőleg egyik legszelídebb 
nemét is e bűntényeknek, miért is a büntetés csak a bűnös vagyo
nát érte. De más tekintet alá jönnek az Attika határán kivül levő 
hivataloknál történt e nemű visszaélések, a melyek könnyebben 
voltak kivihetők, de az államra nagyobb veszedelemmel jártak, s 
nagyobb büntetéssel is sujtatták. Talán felesleges említenünk, 
hogy főkép az ál-követeket értjük, kik megbízás nélkül magánér
dekből visszaélhettek azon körülménynyel, hogy Attikán kivül 
bajosabb volt az ellenőrzés. Hogy ez nem lehetett épen ritkaság, 
igazolják ezt Aeschines és Demosthenes ismeretes beszédei, a me
lyek közöl az utóbbi a következő törvényt is tartalmazza: «ha

*) Aesch. in Timarcli. 106. ojto; yap tccűttjv tt;v fjXtxíav r/wv, î v uaet; 
ópaxs, oijx effTtv Oviivá kú- ot' oux p̂i-ev ap'/íjv, ouSejiíav Xa/ajv ouők /eipoTovrjSel  ̂
áXXa n&aac napa rolf v<5[iou; Trpiáaevo?- Az ezután felhozott két példából azon
ban a dolog lényegére nézve semmi új értesítést nem találunk, a mint ezt 
a nagy szavakat kedvelő Aeschinesnél már megszoktuk. Az első példa csak 
ennyit mond: «Xô t9Tr,( Yevó̂ evoc*; a másik példában említett hivatal pedig 
Attikán kivül volt. Ép oly kevéssé részletezi Demosth. (in Theocrin. 1331) 
azon állítását, hogy . . xai tt,v áp/ijv, V̂v Ixeívof ápyuv é-ceXeÚT7)<xev, leponoi'o? a>v, 
~apa tou? vépou; íJpx.6V ourof, outs Xa/tov, out’ irzilayióv . . .

*) Aristoteles a törvényszékben vagy a népgyülésen való részvétet 
io/f( áőpurcog-nak nevezi. L. Platner, I. 316.
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valaki ámbár sem a tanács, sem a nép meg nem választotta, köve
tül megy valahová, halál legyen a büntetése*.1)

MÁSODIK FEJEZET.

A tisztviselők esküjéről.

A hivatalos kötelességekre vonatkozó eskü bizonyos tekin
tetben a öoxtjjiaaía kiegészítéséül tűnhetik fel; mert ha a vizsgálat 
bizonyos jelölteknél bármi okból elvesztette volna jelentőségét, az 
ilyen eskü lehetett hivatva biztosítékot nyújtani arról, hogy a 
jelölt fel nem fedezett eddigi hibáitól hivataloskodása idején őriz
kedni fog, s hogy eljárását általában a törvényekhez fogja alkal
mazni.

Hogy már most vájjon minden tisztviselő-jelölt köteles volt-e 
ünnepélyes, és a hivatalos teendőkre vonatkozó esküt tenni, erről 
hallgatnak a források. Annyi bizonyos, hogy az előleges vizsgálat 
alkalmával a jelöltnek be kellett a hivatalra való érdemességét és 
képességét bizonyítania, s ez szerintünk legtöbb kérdésre vonatko
zólag csak eskü utján volt lehetséges. Ezt igazolja a két fenma
radt esküminta is, a melyek tárgyát nemcsak a jövendő hivatalos 
kötelességek, hanem a jelöltek előéletére vonatkozó adatok is ké
pezik.2) Hogy tehát az áváxpiais alkalmával minden tisztviselő tett 
hivatalos esküt, ezen nem kételkedünk; csak az a kérdés, vájjon 
ezen eskü egyszersmind a hivatalos kötelességekre is vonatko
zott-e, s ünnepélyesen történt-e? Mert ellenkező esetben nem 
mint óvóintézkedés, hanem úgyszólván mint az előleges vizsgálat
nak rctatic-e volna számbaveendő. S bár e kérdést tudósítások hiá
nyában függőben hagyjuk, részünkről addig is, míg egy nálunknál 
hivatottabb tisztába nem hozza,8) azon véleményben vagyunk,

*) Dem. de falsa lég. 380.
8) L. a heliasták esküjében (Demosth. in Timocrat. 747) . .. xau yeyova 

oúx eXocttov tj TpiáxovT* ET7j. Dionysos papnőiében (Demosth. in Neaer. 1371) 
ÂyiaTeuio xa\ e?[i\ xotfapoc x«\ áyví) ár'o TtSv áXXcov xwv ou xâ apsuóvTtov, xai ár* 

ávSp'o; auvouaía; . .. stb. Alkalmilag felemlítjük, hogy Schoemann a heh’ásták 
esküjét, a mint az Demosthenes szövegében hagyományozva van, hamisí- 
tottnak tartja (Alt. I. 347. 3. jegyz.). Platner meg (I. 81) azt hiszi, hogy a 
heliasták esküje nem birói, hanem általános polgári eskü volt, a melyben 
az egyén az állam iránt való kötelességei hű teljesítését fogadta.

8) Eddig tudtnnkkal csak Schoemann (Alt. I. 434.) van a mi véleményűn-
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hogy, ha a források ilyen esküről minden tisztviselőt illetőleg nem 
emlékeznek is meg, lehetetlenné sem teszik hallgatásukkal annak 
létét.1)

kön. Általában e tárgygyal igen röviden végeznek a jelenkori írók. S ez helyes, 
■önálló értekezés talán csak nálunk jelent meg e tárgyról (Pintér Ede «Az 
attikai eskü kapcsolatban a democratia főbb intézményeivel*, a Jugosi főgymn. 
1880/1. évi értesítőjében), de bírálatának elolvasása után (Egyet. Philol. 
Közlöny VI. évf. I. füzet, 85. lap) megvalljuk, nem iparkodtunk vele meg
ismerkedni, habár a bírálatot is fogyatékosnak és nem sok szakismerettel 
Írottnak tartjuk. Nem is azért viseltetünk az értekezés iránt előítélettel, 
mert, mint a bíráló megrovólag szól, csak tizenegy lapra texjed; hanem a 
többi közt épen azért vonjuk alaposságát látatlanban is kétségbe, mert e 
tárgyról, a hol a források tökéletesen cserben hagynak, ama tizenegy lapnak 
csak  felén is tudott a szerző «értekezni». Egyszóval: nem tartjuk a tárgyat 
olyannak, a mely önálló feldolgozást megérdemelne.

x) Ezen véleményünkre azon ellenvetést lehetne tenni, hogy az álta
lunk ismert eskük közöl egyetlen egy sem tétetett le az aváxptai? alkalmával 
a Heliaea előtt. [A heliasták esküjéről Pollux V III. 122: wjjlvvov 8 H  v ’A p- 
ő ij x t tó Őtxa<TTT)ptu> ’ArcóXXto jcaxpoiov xa\ Â jjurjipav xa\ Aía (JaaiXéa. o 81 vAp8r(TT&í 
etc. V. ö. Harpocr. s. v. vApŐTjTT0{ (Télfy, C. J. A. 561. ’ApSíjrcós) Suidas, 
Hesychius, Etymol. Magn. s. v. yAp8r)rto<;. Aesch. in Ctes. 6 ; Andocid. in 
Alcib. 3, 9 ; Andocid. de myst. 91; Plató, Ápol. Socr. 35. C. stb. A thes
motheták esküjéről: Pollux V III. 8 6 : <E>|avuov 81 ouxoi Jcp'05 t f) (3 a a c X e í o> 
a t o a ,  5) to5 X £ £ 0 u . . . . eTxa IvreuSev e ? s áxpÓTCoXtv avEXSóvxes oi[i- 
vuov TaÜ-ca. (helyesebben -autá.) A hadvezérekről Dinarch. in Phil. 2: . .. 
é~Mijpx7}x<o; ojaoaev opxov u e ? a £ u :o5 s 8 0 u ; xai t íj ? t p a k é £ tj ? . . . . 
A tanácsnokok esküjéről Lysias adv. Philon. 1: eyu> ől op.6o<x$ d&r ôw e ? c, xo 
fiouXeuTTÍptov stb. v. ö. Xenoph. Memorab. I, 1, 18; Dem. in Mid. 551; 
in Neaer. 1346.) Dionysos papnői esküjéről: Demosth. in Neaer. 1371: . . . 
Stav l̂ opxol Tas yepapon; Ív xavots ícp'o; x u> {3 t*> jx ö, icp\v aTcxeaSat Ttuv íepöv. 
Kivéve tehát a diaeteták eskütételének helyét (Demosth. in Callipp. 1244) 
valamennyi értesítésben meg van az eskütétel helye nevezve.] Részünkről 
épen azt találják feltűnőnek, hogy nemcsak a szótárírók, hanem a szónokok 
is az eskütétel helyére az említett tisztviselőknél, a heliastáknál és a tanács
nokoknál bizonyos súlyt látszanak fektetni, s hogy továbbá az eskütétel 
említett helyei mind különbözők. Úgy hogy könnyen azt hihetné valaki, 
hogy ezen körülmények épen csak ezen tisztviselők esküinek felemlítésében, 
különösen a mi a szótárírókat illeti, bizonyos szerepet játszottak.
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MÁSODIK SZAKASZ.

A b ellenőrzésről a hivatal viselése kösben, különös 
tekintettel a bűntények megtorlására.

Első rész. Az ellenőrzésről.
A főelv a tisztviselőkkel szemben való büntető eljárásra De- 

mosthenesnélJ) található. E szerint illő ugyan, hogy minden tör
vényellenesen cselekvő megfelelő büntetéssel sujtassék; de kiváltké
pen a tisztviselők ellen legyen az eljárás szigorú. Ezért alkotta már 
Solon, úgymond a szónok, magánemberekkel szemben lassúbb mene
tűnek a büntető eljárást, míg a tisztviselők megbüntetésére gyors, 
rendkívüli eljárásokat rendelt; mert belátta, hogy emezek törvény- 
ellenes tettei jobban veszélyeztetik az állam egységét, a melynek, 
felforgatása után már késő volna a büntetésről gondoskodni.

ELSŐ FEJEZET.

Az ellenőrzésről, tekintettel az összes hivatalnokokra.

1. §. A törvény őr ók (vofi.o<póXaxe<;) és az Areopagus által való
ellenőrzésről.

A tisztviselők hivataloskodására egy ideig külön hivatalno
kok is ügyeltek, az u. n. vo[io<póXaxee *) (törvényőrök), a kik tör
vénytelenség esetére büntetőleg (Cy)jjlioövt£c) is fölléphettek.8) Ezen

x) Demosth. in Aristogit. II. 801: . . . Set.. . jjia$ fotxvra; jisv áxeípyetv 
xat xtüXúeiv xouf napavo|xouvxaí, rcoXü 81 (iáXi<rca Totij £v Tál; áp/aíi; óvta; . . . .  
8ib xa\ xa; Ttpuopía; o XáXtov toI; (xev töttóiai; ErcotTjae (3pa8aa{, to£; 8’áp^at( . . . . 
Ta^eía;, ÚTCoXafx̂ ávtov toÍ; fiev évSê eaSac xa\ napa tov p̂évov to Síxaiov Xafföv, tol; 
8’ oux évlívat 7iept|jiívat. to yap Tip<op7jaé|xsvov oû  ösearat T7); roXtTeta; xaTaXû eÍTr,;. 
V. ö. Sallustius meglepően hasonló gondolatmenetével (Gatil. 52): «Nam 
cetera tűm persequare, ubi facta sunt: hoc, nisi provideris, ne accidat, ubi 
evenit, frustra judicia implores. capta űrbe nihil fit reliqui victis*.

3) Suidae, s. v. vo;io&úXaxec, e hozzáteszi, hogy nem szabad őket a 
thesmothetákkal összezavarni. Pollux VIII. 94. nem emlékszik meg efféle 
szerepükről.

•) Stobaeus serm. 42. Télfy, C. J. A. 217. sz. a.; hogy mi módon, 
nem tudjuk.
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hét személyből álló hivatalnok-testület Pericles korában jött létre,, 
midőn Ephialtes az Areopagus tanácsától az állami ügyek feletti 
főfelügyelés jogát elvévén, azt reájuk ruházta. Müködésöknek azon
ban egyáltalában semmi nyoma sem vehető észre;1) s úgy látszik, 
hogy midőn az Areopagusnak régi hatalma részben ismét vissza
adatott, a törvényőrök testülete elvesztette hatáskörét.

Csak keveset tudunk az Areopagus említett fő-felügyeleti 
jogáról is,2) de különösen azon eszközökről, a melyek e jogának 
gyakorlásában rendelkezésére állottak. Az Areopagus Athén® törté
nelmének azon korában állott hatalmának tetőpontján, a melyből 
igen kevés, és tökéletlen értesítés jutott el hozzánk; s egyáltalában 
nincs határozott tudomásunk azon mód felől, a melylyel a Solon- 
tói a tíz szónokig terjedő korban a hivatalnokokra felügyelt, 
azokat felelősségre vonta, valamint bírói illetékességének határa 
felől sincs e korból pontos ismeretünk a heliasták törvényszékével 
szemben.8) A mi keveset az Areopagusról mondani lehet, az csakis 
az Euclides utáni időre esik, a midőn az Ephialtes által elvett4) 
főfelügyeleti jog neki részben ismét visszaadatott,5) már a meny
nyire ez a korlátlan demokratiához szokott nép egészen megválto
zott gondolkodásmódja mellett lehetségessé vált. Ezen általános 
főfelügyeleti jogához képest az Areopagus a tíz szónok korában 
állandó bizottságot képezett különösen a nyilvános jellegű bűnté
nyek felfedezésére, a tényálladék felkutatására, és legfellebb még a 
bűnösség felett való véleményadásra, még pedig oly módon, hogy

x) V. ö. Schoemann, Alt. I. 361. A tíz szónok tudtunkkal meg sem
emlékezik róluk.

*) Plutarch Solon. c. 19: tíjv . .. . j3ouXf(v Ircísxonov jtívtwv, xai ©üXaxx
töóv vóawv ixá^iasv.

8) V. ö. Schoemann, Alt. I. 523. Csakhogy ő túlságosan kevésre 
becsüli értesüléseinket; mert a 10 szónok korában a Harpalus-féle ügyre 
vonatkozó beszédek mégis adnak némi tájékozást az Areopagus e korban 
viselt szerepéről. Ugyanezen helyen Schoemann kétségtelennek mondja,, 
hogy az Areopagus a tisztviselők előleges vizsgálatánál, és felelősségre voná
sánál is befolyással birt, habár nem ő intézte is azt, hanem csak arra volt 
hivatva, hogy az illető tisztviselőket méltatlanoknak, vagy büntetésre mél
tóknak jelentse ki.

4) Argum. ad. Isocrat. Areopagit. Plutarch. Pericl. c. 7, 9.
5) Andocid, de myst. 84, Tisamenus psephismájából. Boeckh, C. Inscr. 

I. p. 144. A bizonyítékok közlése nélkül 1. Schoem. Alt. I. 526 kk.
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a népgyülósnek és a Heliaea törvényszékének alárendelt szerepet 
játszott, a mennyiben mig az ő eljárása többnyire a nép megbízá
sán alapult, s inkább ellenőrző jellegű volt, addig a bűnösség kér
dése felett való döntés, és a büntetés kimondása legtöbb esetben a 
Heliaea illetékessége alá tartozott.

Nem szenved különben kétséget, hogy fő-felügyelő jogának 
megfelelőleg, bármennyire megcsorbult is idő folytán e jog, megbí
zás nélkül is indíthatott az Areopagus vizsgálatot,1) bár ismereteink 
épen a felől legfogyatékosabbak, mely esetekben és mi módon 
folyt be az Areopagus a népgyülés megbízása nélkül, sőt talán a 
Heliaeától is függetlenül a tisztviselők ellenőrzésére és megbünteté
sére. Azon eset, a melyet Schoemann (Alt. I. 526, kk.) a tisztvise
lőknek az Areopagus által való ellenőrzésére2) egyetlennek mond, a 
következő: Bizonyos Theogenes nevű második archonnak (á. paoi- 
Xeos) Stephanus egy hetaerától —  Neaerától —  származott lányt 
jegyzett el, mintha tisztességes házasságból származott volna. Pha- 
nonak (ez volt a leány neve) mint a második archon feleségének 
kötelességévé vált már most bizonyos szertartásokon részt venni, s 
a többi közt Dionysos yepapaí (v. yépaipai) nevű papnőit is meges
ketni. Mindezt meg is tette Phano. A hivatalos év végével értesül
vén az Areopagus tanácsa az ügyről, vizsgálatot indított Theogenes 
neje ellen, s miután törvénytelen származása rábizonyult, Theoge- 
nest pénzbírságban marasztalta e l; de e bírság csak akkora lehe
tett, a mennyinek kivetésére az Areopagus jogosult volt, és nem nyil
vánosan kihirdetett ítélet utján, mert nem állott jogában úgy bün
tetni, a hogy neki tetszett.8) Hogy az Areopagus ezúttal maga vetette 
ki a pénzbüntetést (sitipoXTj, a mire különben minden valóságos 
attikai tisztviselő fel volt jogosítva), ennek okául Platner (I. 33.

*) Dinarcli. in Dem. 50: ’Aváyxrj tt(v (souX̂ v . . . ttjv é% 'A. i:. xaxa őűo
tpÓJTOu? 7C0ieía$ai fa? árcooáaets izáaa;. ríva; toútou;; rt-rőt auT/jv npoeXojjivijv, rj
£r]T7Í<jaaav tou őrjiAou TcpoaTa^avto; auxij. ytop'i? toútwv oux ettiv ovriva -cpóreov
zotrJaatT’ av.

*) Helyesebben: megbüntetésére. Mert az Areopagus ellenőrző joga
kül. Dinarch. (in Dem. 50.) már említett tudósítása mellett kétségbevon
hatatlan.

8) Dem. in Neaer. 1372: . . . tf(v ■pva'íxa xauTijv í]Tt; ^v, xai ^Xeyy s 
. . . .  xat ^í){jl(ou tov Oeoŷ VTjv oaa xupía laftv, év aJSOfŜ Tw Ő£ xai 8ia xoTfAtónrjTo;* ou 
yxp auToxpitop^ eíatv, fí>; £v (ioiiXumac, ’ASíjvaíwv xiva xoXiaau A  büntetésről 
még később lesz szó.
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34.) azt tartja, hogy ezen ügyben perlekedő felek hiányában tör
vénykezési eljárás létre nem jöhetett. Az esetet e szerint rendkívü
linek kell felfogni.1) Dinarchus szónok ugyan azt mondja, hogy az 
Areopagus jogosult a törvény ellenére cselekvőket száműzni, vagy 
halállal büntetni; *) de az előtt, a ki e helyet a többi idevonatkozó 
helyekkel összehasonlítva átolvassa, felesleges említenünk, hogy a 
szónok ezen állítását betüszerinti értelemben venni nem szabad.8) 
ítészünkről majdnem bizonyosnak tartjuk tehát, hogy rendes kö
rülmények között az Areopagus szerepe még akkor is a néphez vagy 
talán a Heli&ához is intézett jelentésen (árcóyaais) végződött, ha a 
vizsgálatot megbízás nélkül indította meg.4)

Kétségen kivül kötelezve volt az Areopág ilyen jelentésté
telre azon túlnyomóan számosabb esetekben, ha a vizsgálat meg
indításával a népgyülés részéről bízatott meg.6) Mint említettük, 
ezen jelentések nem bírtak az elintézett bűnügy jellegével, hanem 
a nép a jelentés vétele után6) a Heliaeára bízta7) a bűnösség kér
dése felett való végleges döntést és a büntetés kimondását.8) A

1) Platner ugyanitt említi, hogy Demosthenes is ére$oXr,-val büntet- 
tetett az Areopagus által, mert egy port retot xpaújxaxo; nem folytatott.

*) Dinarch. in Dem. 6: . . .  xoü; . . . reapávojxóv xi x<5v ev xt; reóXe: oca- 
reerepayfjivou; IxpaXeív r, Saváxo> (laxi xupía).

s) Ellensúlyozására elég a később említendő Hyperides-féle hely (in 
Demosth. 5. (8) 17.) magában is.

4) V. ö. Dinarch. in Dem. 50.
6) V. ö. Dinarch. in Dem. 53 s- kk. 55: f, [iouXf, . . . .  ^xs? xá repoaxa- 

yS^vxa &©’ ujjuov. 3: r̂jxetv repoaexaijaxe xfj é\ ’A. re. (3ouXij . . . .  Ifva áreo<p7jvávxtov 
xoúxtov úfxeí; xtuwpr(ar(â e xtov a8ixr,[iáxwv á£íto;. V. ö. 7.

•) Dinarch. in Dem. 105: reapsiXíJoaxe napa xoü or̂ uou x'o reoaffia xo 
yeygvTjfxávov e?8dxo;, xtiAtopía; 8’ivexa xtj; xaxa xőiv £vóyjov ovxtov xai? areo<páse<xc.

7) E megbízás néphatározat, ^©tajia útján történt, a melyben a bün
tetésről is volt szó: Dinarch. in Dem. 5: reep\ . .  . . X7j; xipwpía; újxa? 8eív xfj; 
h xto ^©íafiaxt ye^pajjL^vr  ̂Őtxáaat vűv.

8) Hyperid. in Dem. 5. (8.) 17 . . .  . xoű? fiev yap aSixoúvxa; izior4vav,
xai xaűx’ ouy ixóvxe;, áXX’ úreb xou reoXXáxi; avayxa£<5jj.evoc* x'o 8e xoXáarai xou;
áőtxoűvxa; oux icp’ aúxol; éreoírjaav, aXX’ 6(jlÍv arê ooaav xol; xuptoi;. Idem ibid. 37 
{31.) Sauppe magyarázata szerint (recensio or. c. Dem. Philologus. 1848. 
p. 610; Orat. Att. II. p. 347.), melyet Blass is elfogad: xa\ xo [x'ev xax7]yopetv 
h  xfi> 8txa<m)pít{j xa\ l^eX^stv xou; eJXrjfóxa; xa p̂rjjxaxa 8e8t»po8oxrjx<5xa; xaxa 
xrj; 7caxoí8o; fjjuv repocéxaije xol; fjpTjfiivoi; xaxijyópot;* x'o 8’ áreo^vat xou; eíXrjoóxa; 
areíStoxív (6 8 '̂j.o;) xrj (3ouXfí xrj i; ’A. re. \ xoüxou; e?; xov 8^ov arê 8ec£ev. x'o 81 xoXáaa:
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Heliaea ily alkalommal az eioayfeXía-nál szokásos számmal (1500) 
ítélt, és eljárásának alapjáúl az Areopagus jelentése szolgálja mely 
— úgy látszik — ajánlattal volt összekötve a büntetés felől, úgy 
hogy az Areopagus a heliasták törvényszéke előtt mint valóságos 
vádló szerepelt.1) Lehetséges, hogy az Areopagus jelentését a Heliaeá- 
hoz is intézhette; de valószínű, hogy gyakoribb esetekbén a nép- 
hez adta be. S ez esetben kétségtelen, hogy a nép a törvényszék 
előtti tárgyalásra vádlókat választott, még pedig rendesen tizet,*) de 
csak a jelentés vétele után, mert az Areopagus részéről való felmen
tés esetén az ügy letárgyaltnak tekintetett. A törvényszék azonban 
az Areopagus jelentése ellenére is felmenthette a vádlottat,8) a mi 
az Areopagus tekintélyének emelésére épen nem szolgálhatott.4)

A mondottak illustratiójául közöljük a hírhedt Harpalus féle 
megvesztegetési ügyből Philocles és Demosthenes eseteit.6)

A 324. év végén vagy a 323. év elején Ki*, e. Philocles Muny- 
chia parancsnokává választatott,6) és avval bízatott meg, hogy 
Harpalust ne engedje behajózni a kikötőbe; ő azonban Harpalust, 
a ki egy háromevezössel érkezett oda, mégis beengedé. E miatt

zoí; oixaoraí; juiv..... (l&ouna). Ilyen tudósítások után meglepetéssel olvassuk
Schoemannál (Alt. I. 523.) a következő sorokat: «Wir unterstiltzen zwar 
die folgende Vermuthung nicht durch ausdrtickliche Angaben und bestimmte 
Zeugnisse, dass námlich vor den Heliastischen Gerichten nur dér Anklage- 
process stattgefunden, das Verfahren des Areopag aber ein inquisitorisches 
gewesen sei, wir glauben indessen, dass sie darum nicht weniger wahr- 
scheinlich sei». Úti figura docet.

*) Dinarch. in Dem. 54 : ........ jcoXXou; íj (3ouXi) xxotzígocyxev aőixetv t'ov
o^{xov, cti ánojce^peüyaatv eí<xeX3óvces s?s to  őtxaanjpiov, xa ^ PöuXtj ivltov xo n^tx- 
“ Tov uépo? ou [xeteíXrjce twv ^©tov.

*) V. ö. a 30.1. 8. jegyzetében levő Hyperides f. helyek másodikával 
Dinarch. in Aristog. 6, in Dem. 51, 58, 114. Épen ezen rendszabálynak 
köszönhetjük a fennmaradt Dinarchus és Hyperides-féle beszédeket.

8) V. ö. Dinarch. in Aristog. 2.
4) V. ö. az 1 . sz. jegyzetet. Dinarchus (in Dem. az 55. s kk. pontok

ban) meg is magyarázza, hogyan történhettek meg ilyen visszásoknak látszó
esetek. V. ö. még Dinarch. in Philocl. 5, s kül. in Dem'. 87.

ft) Tulajdonképen csak Philocles esete tartoznék értekezésünk keretébe, 
mert Demosthenes ekkor nem viselt szorosabb értelemben vett közhivatalt.
De azt hiszszük, nem szorul indokolásra, miért szóltunk Demosthenes ügyé
ről is.

•) Dinarch. in Philocl. 1.
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arról gyanúsították, hogy Harpalus pénzzel vesztegette őt meg. 
Demosthenes ellen szintén hasonló gyanú következtében [tVjvooií-t 
adtak be a népgyülésen. Ily körülményen között a gyanúsítottak 
indítványára külön egy-egy nóphatározat (<|nq<pi<j(jia)J) útján, a 
melyben mindketten halált kértek fej ökre a megvesztegetés bebi- 
zonyulása esetére, az Areopagus tanácsa bízatott meg a vizsgálat 
vezetésével és a tényálladék felderítésével. A tanács sokáig habo
zott, és hat hónapig szerkesztgette jelentéseit,2) végre azonban a 
vádlottakat, s köztük Philoclest és Demosthenest is, bűnöseknek 
jelentette ki. DemostheUes ügyét egy pépgyülési határozat utján8) 
először 4) tárgyalták a törvényszék előtt; húsz talentumról szólt a 
vád5) ezer ötszáz biró előtt6) és a nép tíz vádlót rendelt a tárgya
lásra. Philocles hivatalnok lévén, előbb néphatározat utján vád alá 
helyeztetett és letétetett,7) azután pedig szintén a törvényszék elé 
állíttatott. Hiában kísértették meg mindaketten a védelmet, hiában 
hivatkoztak érdemeikre; Demosthenes ötven talentum birságban 
marasztaltatott el, annak hozzátételével, hogy, ha rögtön ki nem 
fizetné büntetését, vettessék börtönbe. Ez meg is történt, de De
mosthenes nehány nap múlva megszökött és száműzetésbe ment. 
Philoclest a birák száműzésre ítélték.8)

A ki ezen két ránk hagyományozott különös esetet, és azt, a 
mit az Areopagus tanácsáról azonkívül mondtunk, fontolóra veszi, 
azt hisz8zük, nem kételkedik abban, hogy az Areopagus az Euclides 
utáni időkben a népgyűléssel és a Heliaeával szemben igen aláren
delt szerepet játszott. Még azon különösen felemlített esetek is, a 
melyekben felvigyázó és ellenőrző jogával teljhatalmúlag élhetett

*) L. Demosthenesét Dinarch. in Dem. 61. Philoelesét csaknem ugyan
azon szavakkal Dinarch. in Phil. 2.

*) Dinarch. in Dem. 45. Hyperid. in Demosth. 30. (25) 10.
8) Dinarch. in Dem. 51.
4) Dinarch. in Dem. 105.
*) Dinarch. in Dem. 6. Hyperid. in Demosth. 2. (28) 15.
•) Dinarch. in Dem. 107.
7) V. ö. Dinarch in Philocl. 14, Meier magyarázatával (Allgem. Lite*

raturztg. 1843, 465 és kk.); a 'i^o'jua-ról Dinarch. in Philocl. 5; az ajto-
yeiooTövía-ról in Phil. 15.

8) Demosth. Epist. III. 3Í....... ioü{ ő’újíit; ^por^Ss,. . . .  óíaresp........
xXea, xa't éui.
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(pouXVj aoToxpátwp), a nép határozatától lévén függők,1) csak azt 
bizonyítják, hogy rendes körülmények között hatalma nem terjedt 
ennyire a tíz szónok korában.

2. §. A tisztviselőknek magánosok által való ellenőrzéséről, azaz ar 
népgyülés, az ötszázak tanácsa, és a Heliaea büntető eljárásáról,8>

Ha magános ember attikai tisztviselőt bármi okból még a 
hivataloskodás ideje alatt be akart vádolni, nem fordulhatott vád
jával egyenesen a Heliaea törvényszékéhez, hanem vádját először 
vagy a népgyülés előtt kellett bejelentenie s jóváhagyatnia, vagy a 
tanácshoz kellett fordulnia. Utóbbi eset tudtunkkal különben csak 
is az sioayysXíx egyik neménél állott be. Akár a népgyüléshez, akár 
a tanácshoz fordult mármost vádjával, mindkét esetben megtörtén
hetett, hogy vagy a nép, vagy a tanács, — előbbi túlnyomóan szá

x) Dinarch. in Dem. 9. . . . Tjveopúo tjjv roXixeíocv xai ŐT(u.oxparíav noX- 
Xixr{ iyAsyeípixev s ŐTjfxo;; v. ö. Demosthenes psephismaját ugyanott 62. Ilyen 
teljhatalmat különben a nép rendkívüli körülmények közt minden maga- 
sabb hivatalnoktestületnek adhatott; így pl. a tanácsnak, a hadvezéreknek,, 
követeknek, stb. L. Platner I. 32.

*) Még mielőtt részletes tárgyalásunkból kiderülne, miért voltunk 
kénytelenek e fejezet élére czímül a fentebbi szavakat állítani, már eleve 
megemlítjük, hogy ennek oka az, miszerint a népgyülés, az ötszázak tanácsa, 
és a Heliaea szerepe a tisztviselőkkel szemben nem annyira ellenőrző, mint 
inkább büntető jellegű; az ellenőrzés szerepét inkább azon magánosoknak 
kell tulajdonítani, kik a büntető eljárásokat e három fórum előtt megin
dítják. E megindításban nyilvános jelleg csak annyiban van, a mennyiben 
a panaszok alább tárgyalandó nemei a népgyülés előtt a thesmotheták fel
szólítására nyujtattak be, míg ellenben a tanácsot és a Heliaeát illetőleg 
semmi olyan általános intézkedésről sem vagyunk értesülve, a mely eljá
rásuknak a tisztviselőket ellenőrző jelleget adott volna. Külön-külön sem 
szólhattunk a népgyülés, a tanács és a Heliaea büntető szerepéről. A tanács 
büntető eljárását tisztviselők ellen ugyanis csak egy esetben, az tlaayyeXíz 
elébe teijesztett esetében ismerjük; az etaxYyeXía egy másik módja pedig a 
vádnak a népgyülés elé való terjesztésében állott. Már hogy mennyire egy 
tekintet és egy fejezet alá kell esnie e két különböző fórum előtt megin
dított eljárásnak, arra közös nevökön kívül egyéb bizonyítékokat is fogunk 
felhozni. A mi a Heliaea szerepét illeti, ez épen elválaszthatatlan volt a nép
gyülés, illetőleg a tanács büntető eljárásától, mert annak folytatását képezi* 
a mennyiben nyilvános tisztviselő ellen magánosok részéről a Heliaea elé vád 
csak a tanácson, és a népgyülésen át juthatott.
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mosabb esetben, — önmaga szabta ki a büntetést is, és az ügy
nem is került a heliasták törvényszéke elé.

Ez a népgyülésre vonatkozólag két esetben állhatott be- 
Először, ha az arra hivatott népgyülésen kifogásolta a panaszos a 
hivatalnok képességét vagy eljárását, a nélkül, hogy a tényálladé- 
kot büntetésre méltónak tüntette volna fel; ez esetben mint for- 
maszerü vádló nem szerepelt, hanem az illető tisztviselő hivatal
képessége vagy képtelensége felett való döntést a népgyülésre* 
bízta. Másodszor a formaszerü (tehát írásbeli) vád azon esetében, 
ha a nép az üaayyzkía felett való döntést magának tartotta fenn.

A tanács elé tisztviselőket illető vád csak egyetlen egyféle 
terjesztetett, így tehát csak egy eset lehetett arra nézve is, hogy a 
tanács a büntető eljárást magának tartotta fenn; s ez a tanács előtt 
benyújtott sioa^Xía azon neme, a melyben a tanács a tisztviselő 
bűntényét elég csekély jelentőségűnek tartotta arra, hogy csak 
azon éjttpoX̂ j jellegű pénzbüntetéssel sújtsa, a melyre törvény ér
telmében ő maga jogosítva volt.

Úgy látszik azonban, mégis gyakoribb volt azon eset, hogy 
mind a népgyüléstől, mind a tanácstól (a népen át) a Heliaea elé 
került az ügy, miután a vád a két fórum közöl valamelyik előtt 
beadatott, s a később előadandó módon végig tárgyaltatott. Ilyen 
volt az eljárás a néphez beadott síoaYYeXía-k nagyobb részénél, az 
ugyanott beadott rcpoftaX̂ -nál, és a tanács elé terjesztett siaayye- 
Xta-k azon eseteiben, a midőn a vádlott nagyobb büntetésre lát
szott méltónak, mint a mekkorának kivetésére a tanács rendes 
körülmények közt jogosítva volt. A következő sorokban feladatunk 
lesz mindezen eljárási módokról részletesen szólani, a mennyiben, 
ugyanis a vád illető formái a tisztviselőkre vonatkoznak. Először 
a nép letevő-jogát (áxoyeipoxovía) fogjuk tárgyalni, azután pedig az 
siaayysXía két neméről, — a tanács és a népgyűlés elé terjesztett 
eloayyeXía-ról — és a JtpopoX̂ -ról fogunk szólani, még pedig különös 
tekintettel mindezen eljárási módok egymástól való különbségeire.

AJ A  népgytllés e lőtti panaszokról. (A népgyülés által való letételről,.
ánoyeipoTovta.)

Minden prytania első rendes népgyülésén, a mely xopta nevet 
viselt,1) kötelessége volt a thesmothetáknak kérdést intézni a nép

*) Pollux V III. 95 : Ttov Ő’ixxXrjatwv íj jxkv x u p í a, ev f xá; apya; erct'/ei- 
potovoiJciv, cÍTiep xaXőS; áp‘/ouatv, ^ ájio/etpoTovotíatv eV xai eJaa^eXía? o (tao-
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hez, vájjon meg vannak-e elégedve tisztviselőik hivataloskodásá
val. E kérdésre véleményünk szerint nemcsak formaszerü váddal 
<etaa*nreXta, jrpojtoX̂ ) válaszolhattak a jelenlevők,1) hanem szóbelileg 
is előadhatták kifogásaikat a hivataloskodónak akár képessége, 
akár eljárása ellen; mig ellenben a formaszerü vádak főcriterinmát 
épen azon körülmény képezte, hogy a vád megindítója az eljárás

aójxevo; EÍ̂ a'jye'XXŝ és VIII. 87: . . . xa\ xoS’ Sxáonjv ~poTav£Íav IreEpforáv, zl 8oxe~ 
xaXcu; «PX61V ömwtos* tov 8’ áno/etpoTovr̂ ávxa xpívouat. A ,xpívou<ri‘-féle kitételről 
később lesz szó. A xupía elnevezés mind a négy rendes népgyülésre csak 
a rendkívüliekkel (oüyxXr̂ Tot) ellentétben fogadható el, s csak későbbi kor
ban vált szokásossá. A jobb szótárírók a fennebbi értelmet adják e szónak. 
V. ö. Schoemann, Alt. I. 403.

J) Schoemann állította már «de comitiis Atheniensium* ez. művében, 
hogy a tisztviselők ellen szóló jrpopoXrí csakis a xupía-n volt beadható. A  
Meier és Schoemann-féle munka 273. lapján idevonatkozólag olvasható:
• Wenn ... Schoemann annimmt, dass die Probole gegen Magistrate mit 

•den fotxeipoToviai;, die über allé Magistrate in dér ersten regelmássigen 
Volksversammlung jeder Prytanie vorgenommen wurden, in Verbindung 
gestanden habé, so dass die Probolai gegen Magistrate nur in den Epicbei- 
rotoniais vorgebracht werden konnten, und dass die hier vorgebrachten 
Beschwerden über Magistrate Probolai genannt wurden, so scheint dies eine 
durch nichts unterstützte Vermuthung zu sein». (A kik e körülményt nem 
ismernék, azokkal tudatjuk, hogy e munka a berlini porosz királyi tudo
mányos akadémia által hirdetett pályázatra készült; innen magyarázandó 
-ezen idézet hangja.) Továbbá a 276. lapon: «die Verbindung dér Probole 
mit den Epicheirotoniais ist nocli durch nichts erwiesen*; v. ö. Platner, I. 
385: «Die Anstellung dér Probole gegen Magistratspersonen, nach dér An- 
nahme Schoemanns, auf eine bestimmte Volksversammlung zu beschránken, 
•dazu fínden sicli keine hinreichenden Griinde*. E kérdés minket érdekel 
legjobban. Már hogy az eJaâ eXta ezen xupía népgyülésen adatott be, azt 
Pollux (VIII. 95. 1. f.) világosan kimondja; hogy az dvafftkía. milyen nemét 
értsük ez alatt, erről, és a vele látszólag ellentétes hely (VIII. 87) megfej
téséről később lesz még szó. Hátra volna még a JtpojioXi) kérdése. Nem 
tudjuk, Schoemann csak gyanítás utján jött-e említett véleményére, a me
lyet részünkről nem alaptalannak, de túlzottnak tartunk, vagy ugyanazon 
helyek bírták őt rá, a melyeket mi is felhasználtunk. (Ezek a következők: 
Pollux VIII. 87, 95. Harpocrat s. v. xarâ sipoTovía, SiayEtpoTovfa, különösen: 
Harp. és Suidas: xupía éxxX.). Részünkről azt hiszszük, nem minden ok 
nélkül értünk Schoemannal egyet, de csak bizonyos pontig. Mi is hiszszük 
ugyanis, hogy nemcsak az eíca-pfsXía, hanem a p̂o[5oXrj is a xupía-n volt be
nyújtható a thesmotheták felszólítása után, s e véleményünkre Schoemann* 
tói egészen függetlenül jutottunk: de először állításunkat e vádformáknak 
kizárólagosan csak a tisztviselők ellen intézett eseteire szorítjuk (ezt az

Digitized by v ^ . o o Q l e



AZ ATTIKAI TISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL. 705

bán egészen annak befejezéseig szerepet viselt.1) Nyilvánvaló, hogy 
a népgyülés összességének szerepe inkább büntető, megtorló volt 
mindakét esetben, mert a kezdeményezés, a miben az ellenőrzés 
fősajátsága fekszik, tulajdonképen a magános panaszosok köteles
sége volt, — ha attól a formaságtól eltekintünk, hogy panaszaikat 
a thesmotheták hivatalos felszólítására adták elő.2)

A legközelebb eső kérdés tehát kétségtelenül az, hogy mi 
lehetett ezen szóbeli panaszok tárgya a népgyülésen. Azt hiszszük,

€b«YYsXía-ra vonatkozólag Schoemann nem említi) s másodszor semmi esetre 
nem fogadjuk el, hogy minden a thesmotheták kérdésére beadott panasz 
7Epo$oX72 nevet viselt. Hogy mit tartunk e két vád criteriumáúl, az, különö
sen az eltraŷ eXía-t illetőleg, a hol véleményünkkel egyedül állunk, később 
fog kiderülni; de az bizonyos, hogy olyan criteriumok léteznek külön-külön 
mindkettőre vonatkozólag, a melyek az egyszerű szóbeli panaszokat, a mi
lyenekkel a népgyülés által való egyszerű letételnek járnia kellett, e forma
szerű vádaktól nagyon különböző színben tüntetik fel. Megemlítjük még, 
hogy Heffter (232. 1.) e tárgyban nem mondja ki határozottan a vélemé
nyét; de annyi bizonyos, hogy a Schoemann és a mi véleményünk sze
rinti magyarázat felé hajlik. Az általa idézett helyek majdnem megegyeznek 
a mieinkkel; de ő meg a npô oX̂  egy nevezetes criteriumával nem vult 
tisztában, mert valószínűnek tartja, hogy a nép a törvényszék elé a xpo- 
(JoXrj-féle eljárásnál is vádlókat választott meg, a mi az etaayYeXta sajátságos 
eljárásának egyedüli tulajdona volt. Ha a fennebb közlött érvek nem lát
szanának is elegendőknek, már az maga elég bizonyítékot képez, hogy 
hárman egymástól teljesen függetlenül ugyanegy véleményre jöttünk e tárgy
ban : mig Platner Schoemann állításának helyességét már mint ismeretesét 
tagadja, de meg sem kisérti, hogy megczáfolja.

*) E felfogáshoz általában véve épen Platner előadása a leghasonlóbb
I. 370.

*) Van különben tudtunkkal összesen két olyan helyünk, a melyek 
nyomán a népgyülésnek ellenőrző szerepet lehetne tulajdonítani; de részünk
ről ezt nem mérnök határozottan állítani. Lysias in Nicomach. 5: .. .. oí 
jiiv áXXoi vífi aÚTőiv áp/5)$ xorca Tcpuxavstav Xóyov avâ pepouai . . .  és Pollux már 
idézett szavai (VIII. 95.) . . twv exxX7]7twv tj fxlv xupía, Ív t « (  ápy a; 
i jEt/eipoTovouaiv,  ci'nep x a X ói <; áp^ouaiv,   ̂ arcojreipot&voüffiv stb. 
Ha e két helyet betűszerinti értelmökben elfogadjuk, úgy fel kell tennünk, 
hogy minden prytania alatt a fennebbi népgyülésen valamennyi tisztviselő 
köteles volt hivatalkodása felől jelentést tenni. A Lysias-féle helyről szól
ván (I. 330.) Platner nem egészen határozottan ugyan, de mégis betűsze
rinti értelemben magyarázza. De a részletek ismeretlenek, és nagyon sok 
körülmény tiltakozik e két hely ilyetén magyarázata ellen; részünkről 
valószínűnek tartjuk, hogy az Irct/ecpoTovía eljárása csak negatív volt, a 
mennyiben azokat erősítették meg, a kik ellen a xupía-n panasz nem merült
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sikerülni fog ennek nyomára jönnünk, habár határozott értesülé
seink e tárgyban nincsenek. Talán a tisztviselők igazságtalan eljá
rása egyes magánosokkal szemben ? Kétségtelenül nem; mert ezen 
esetben a megsértett magánember nemcsak a tisztviselő letételét, 
hanem ezenkívül megbüntetését is kieszközölhette a rpopoXVj be
nyújtása által. Vagy talán a tisztviselők olyatén törvényellenes 
tettei, a melyek nem magánosok, hanem az állam érdekeire voltak 
veszélyesek, 8 a melyeket az illető tisztviselő megfontolással, szán
dékosan követett el ? Nem, — mert a törvény és szokás épen ez 
esetben parancsolta meg az eí'myyeXíz benyújtását, már azután 
akár magának tartotta fenn a nép a megtorlást, akár a Heliseára 
bízta azt. Nyilvánvaló hát, hogy a tisztviselők képessége vagy kép
telensége, vagy az eljárásbau elkövetett, de mindenesetre szándé
kosság nélkül elkövetett hibái lehettek e panaszok tárgyai, úgy 
hogy az ellenőrzés e módja a dokimasia hiányait lehetett hivatva 
pótolni.*)

fel. A Lysias-féle hely e szerint csak a kifogásolt tisztviselőkre vonatkoz
nék, a mit nem volna épen lehetetlen elképzelni. V. ö. M. és Sch. 217. 1.
— Heffter (375. 1. 20. jegyz.) észrevette, hogy e hely a havonkénti szám
adást nem jelentheti; ő tehát a hivatal letételekor harmincz nap alatt szo
kásos számadásra magyarázza, mert «Eine Prytaneia war bekanntlich ein 
Zeitraum, dér mit dér Dauer eines Monats ziemlich übereinfiel». E magya
rázatot méltónak tartjuk Heffter rendkívüli szellemességéhez, de szükség* 
telen talán mondanunk, hogy nyelvi és tárgyi nehézségek következtében 
nem fogadhatjuk el, annyival kevésbbé, mert Pollux helyére Ő sem reíiectál.

Megjegyezzük még, hogy a népgyülés és a tanács ellenőrködésére 
nézve, a mennyiben egyes hivatalnokokat illetőleg ilyféle szerepökről tudo
másunk van, fogunk még példával találkozni.

*) Felfogásunk e tárgyban Heffteréhez (372. lap) hasonlít leginkább: 
«Hieraus lásst sich schliessen, dass die Amtsentsetzung nur eine admini- 
strative Maassregel war, womit die Gerichtshöfe weiter nichts zu thun hatten, 
und dass, um einen Beamten wegen Dienstvergehungen vor Gericht wah- 
rend seiner Amtsfiihrung zu stellen, dazu immer die vorherige Suspension 
durch ein Entsetzungsdekret des Staatsrathes (hibás; ez csak az íx<pvXXo<popíac 
esetében történhetett) oder nach Unterschied dér Falié dér National ver- 
sammlung, erforderlich war*. Platner (I. 330) így szól: « Hatten sie zugleich 
eigentliche Verbrechen begangen, so pflegte das Volk die Untersuchung 
hierüber dem Gerichtsliof zu überlassen*. Ez igaz, csakhogy véleményünk 
szerint már nem a szóbeli panaszok rovatába tartozik; mert olyan bűn
tények, a melyek felett a döntést a nép a Heliaeára bízta (v. ö. Aristophan. 
Vesp. 590, 591 : «r( pouXf, -/u> Síjao? oiav xpívat p i ^ a  r  p a y ;a’ ájtopijoTj 
ffxai toI>? áőtxouvTa? Tolat 5txaarat; napaőoovai*) eíaaYyeXta-val, nem egyszerű
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A felett, vájjon a panasz alapos-e, mint az eljárás neve (áiro- 
ysipoxavía) is mutatja, a jelen voltak kózfelemelés utján szavaztak, 
épen úgy, mint az elaorpreXía és TrpopoXfj ügyében. Ha az Ítélet elma
rasztaló volt, az illető tisztviselő rögtön letette hivatalát, s tisztsé
gének jelvényét, a koszorút is elvesztette.1) S ezzel véleményünk 
szerint az eljárás be is volt fejezve ;2) még csak azt jegyezzük meg, 
hogy a souverain attikai nép kétségen kivűl jogosult volt a letett 
tisztviselőket állásukba ismét'visszahelyezni.8)

Az Areopagus és a tanács kivételes eljárásáról saját tagjaival 
szemben máshol lesz szó.

kifogásoló jellegű panaszszal szoktak bevádoltatni. Különben ezen egész 
eljárás összetévesztése rendkívül könnyen megesik, különösen azon váddal, 
a mely lényegileg ugyanegy az eíattŷ eXta-val s ettől csakis a később elő
adandó criteriumok másodikában különbözik, ezalatt a beadás formáját 
értve, a mennyiben megesett az efoayYeXfa-nál, hogy a feljelentő a vádlói 
szerepre, tekintve hogy e vád eo ipso többnyire hatalmas emberek ellen 
volt irányozva, nem vállalkozott, vagy, mint idegen, zsellér, rabszolga 
(Andocid. de myst. 12. Lysias zep'l tou otjxoö 16.) vagy bűntárs (Lysias in 
Andoc. 43.) arra nem vállalkozhatott (V. ö. Schoem. Alt. I. 419.). A nép 
részéről ez esetben az eljárás ugyanaz maradt, mint az daayysXía más 
nemeinél, de az ilynemű v£d tulajdonképeni neve már mégsem elaayYsXía, 
hanem (iíjvuat; volt. A mi a 7cpo(3oXí{-t illeti, annak, mint látni fogjuk, épen 
az volt a fő-criteriuma, hogy a törvényszék Ítéletét a népgyülés Ítélete 
előzte meg. Platner Pollux-szal érvel (VIII. 87.): tov o’ ájrô eipoTovTjSevTa 
x p í v o u o t. Részünkről ellenkezőleg e szavakat bizonyítékul használjuk 
arra, hogy a formaszerű vádak, a melyek következtében a letételen kivül 
még büntetés is érte a vádlottat, szintén a thesmotheták felszólítására ter
jesztettek elő a tisztviselők ellen. Mert abban nem kételkedünk, hogy a 
nem igen szabatos Pollux e kitétele az említett [xrjvuat̂  vagy a xpoffoXTÍ, de 
leginkább az EÍaayyeXía (v. ö. PolL 95.) következtében letett tisztviselőkre 
vonatkozik. Platner feltevése, hogy az igaztalanúl letett tisztviselőtől kért 
törvényszéki felülvizsgálatra vonatkozhatnék, képtelenség.

x) Demosth. in Aristogit. II. 802.
9) Platner (I. 331.) még arról is szól, okvetlen szükséges volt-e az 

á-o*/EcpoTovía a törvényszéki vizsgálat előtt. Minthogy szerintünk a xupía-i 
panaszok után törvényszéki vizsgálatról szó nem lehet, e kérdés eldöntése 
sem ide tartozik, a mennyiben itt büntetésről tényálladék hiányában szó 
nem lehet. A maga helyén említést fogunk e kérdésről tenni.

*) Dem. in Theocrin. 1330: . . . ősojiiviov auiőiv . . . náXtv iné8o-£ tou; 
<Ti£©ávou? auTol?. (Thesmotheták letételéről van szó.)

46*

Digitized by v ^ . o o Q l e



708 GYOMLAY GYULA.

B ) A  tiaitviaelők ellent fo m u ie r f l  vádakról.

Hogy a tisztviselők ellen beadható formaszerű vádak az £'10*773- 
Xía és a rcpopoXyj voltak, már említettük. Már hogy általában, tehát 
minden eset tekintetbevételével milyen eljárás volt szokásos e vádak 
elintézésekor, erről szólani nem feladatunk. De még különösen a 
tisztviselőket illető nemeiknél sem tartottuk ezúttal mindenütt 
szükségesnek az eljárás részleteiről szólani, nevezetesen pedig ott, 
51 hol az eljárás az staorpfsXía és icpopoX̂  nem tisztviselők ellen b e
nyújtott nemeinél szokásos eljárással megegyezik, s olvasóinkról 
fel kell tételeznünk ezen vádformáknak az eddigi kutatásokon ala
puló általános ismeretét.1)

Legyen szabad tehát ezúttal csak a tisztviselőkre vonatkozó 
kutatásainknak eredményéről számot adnunk, s e mellett a fősulyt 
;i két eljárás közti különbségre fektetnünk.

A tisztviselők ellen szokásos eloa77sXía és irpopoXiíj között a 
íőkülönbséget a következő három pontban állapítjuk meg:

1. A két eljárásra különböző jellegű bűntények adtak okot. 
Nevezetesen mig az síaa-pfeXta-t olyan nyilvános jellegű bűntények 
provocálták, a melyek az államszerkezet biztonságát közvetlenül 
fenyegették,2) s így közvetlenül nem érdekelt egyén által is be volt 
nyújtható, addig a rcpopoXiq inkább a tisztviselő bűnös eljárása kö
vetkeztében megkárosult magános ember vádjának tűnik fel, bár 
azon körülmény, hogy állami közeg ellen volt intézve, természete
sen e vádnak is túlnyomóan nyilvános jelleget adott.

2. Kétségkívül mindakettő formaszerü vád volt, de okvetetle- 
nűl különbséget kell keresnünk azon módban, a melylyel a magán
vádló mindkét esetben a néphez folyamodott. Mert nyilvánvaló, 
hogy a vádnak elnevezése tulajdonképen első sorban ezen módtól 
függött.

aj A mi először is a tisztviselők elleni eioa77eXta-nak a nép- 
gyűlésen való benyújtási módját illeti, erre vonatkozó véleményünket 
már eddig is említettük. Azt hiszszük ugyanis, hogy az 210*778- 
Xía ilyen neme csakis minden prytania első (xupta) népgyülésén 
volt beadható, és pedig a thesmothetáknak a tisztviselők hivatalos

*) Az Eto-aYyeXía-ról általában 1. M. és Scli. 260—271, Platner I. 365 
—379, Heffter, 213—2-29. 1. A xoo$oM-rő\: M. és Sch.: 271—277. Platner I. 
379—386. Heffter 229—234.

*) V. ö. Harpocratiot és a szótárírókat, B. v. E?a*YYsXí*.
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kodására vonatkozó kérdése után.1) Ezen esetben tehát a tanács 
hozzájárulása (az u. n. TipopoóXeojxa, v. írpÓYpajjijxa által) nem volt

*) Pollux VIII. 95. tőív 5’ exxXrjffituv f, asv xupía, ev  ̂ iá* ap*/a; Ercr/eipoTO- 
vouatv ttJtep xaX&$ apŷ ouatv, áxoyetpoTovouatv* év í) x a \ t a ? e ? a ay y z\ia $ b 
[ iouXóuevoc e ? ff a y y 6 X X e t.. V. ö. Pollux VIII. 87.: xat xoS* IxáaTijv xcpuTa- 
veíav IjteptoTav, el ÖoxeT xaX&c *PX£lv tov ő’ a«o^6tpoTov7j^evia xpívouat. Fen-
nebbi állításunk e két helyen alapszik. E véleményünk útján azt hiszszük,. 
kiegyeztethetjük egymással Pollux sokat vitatott két helyét is ; ezek közól az 
egyik a fenebb közölt VIII. 95, a mely szerint mindenki bejelentheti a xupía-n az 
staaYyeXta-t, a ki akarja, a másik pedig VIII. 87:. . . xat rá; tlcayyikía$ EtaaYYsX- 
Xouatv ele fov őrjaov, a thesmotheták kötelességeinek elsorolásakor. Az eddigi 
magyarázatok a következők: Schoemann, de comit. Ath. p. 205. (Télfy, C. J. A. 
comm. ad 808.) «Pollucis posterior locus cum prioré pugnare videtur; nam, 
quod antea tov (3ouXŐ|aevov fecisse dixerat, id nunc thesmothetis tribuit. Con- 
ciliari tamen haec facile possunt, si statuas, adeundos primum a delatore 
fuisse thesmothetas, interrogandosque, utrum ad se, aut ad aliquem e col
le gis nomen deferri, an eJaâ eXíav institui oportere existimarent. Si E^ay^e- 
Xíav institui aut posse, aut debere respondissent, tunc aut ipsos rém ad 
populum tulisse, aut delatorem; quamquam potuit is quoque elaxyyiXXciv 
dici, qui eíaayyeXíav suo nomine deferendam curarit*. Schoemann tehát hitte, 
hogy a thesmothetáknak az tlaa,yyz\ia népgyülésen beadott minden esetében 
szerepük volt. Jegyezzük ezt meg magunknak a mi véleményünk megíté
lésére. A Meier és Schoemann f. munka (267. 1. 45. jegyz.) más, és pedig 
könnyű módon dönti el a kérdést, a mennyiben Boeckhet követi (Boeckh. 
V. d. Zeitverháltnissen d. demosth. Rede g. Mid. 10. 1.) s nem fogadja el 
a VIII. 87. helyet. Schoemann munkája, és a Meier és Schoem.*féle pálya
irat megjelenése közt 5  év telt e l; vagy azt kell hinnünk tehát, hogy meg
látszik a könyvön (a szerzők vallomása Bzerint is, lásd az előszót V.), mi
szerint két különböző szerzőtől ered, vagy, hogy Schoemann 1819-től 1824-ig 
megváltoztatta véleményét e tárgyban. Platner (I. 371.) háromféle módot 
is ajánl az ellenmondás megszüntetésére, a melyek közöl az első a követ
kező: «Um beides mit einander zu vereinigen, muss mán wohl. .. anneh- 
men, dass jene Bestimmung über die Thesmotheten nur von gewissen 
Arten oder Falién dér Eisangelie zu verstehen sei». A mi véleményünk 
Platneréhoz egyrészt hasonló, másrészt vele ellenkező. Vájjon nem lehetne-e 
ugyanis az ellenmondást ilyformán megszüntetni: a rendes út épen a tlies- 
mothetákhoz való bejelentés volt (mint fenn Schoemann s Pollux is V III. 
87 mondja) az tlauyytXia minden más neménél kivéve azt, a mely a tiszt
viselők ellen volt irányozva; mert itt a thesmotheták kérdése az előleges 
bejelentést ugyancsak nálok feleslegessé tette. Pollux (VIII. 95.) ellenmondó 
helye az e?aaYYeXía-t rögtön az áj to^eipotovta  után említi; úgy, hogy 
nemcsak lehetséges, hanem valószínű, hogy Pollux szövegét az «EfoayYeXta{» 
szó után cxaTa t<~>v apyövTojvi szavakkal kell commentálni.
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szükséges, mert ezt a thesmotheták törvényszerű felszólítása feles- 
legessé tette.

Az slaaYYsXía beadásának a tanács elé valószínűleg az volt az 
oka, hogy vagy a tanács támogatását is meg kívánta a vádló sze
rezni, vagy más körülmények, nevezetesen pedig időviszonyok 
miatt vált a xupta-n való bejelentés lehetetlenné. Ismeretes, hogy a 
tanács az etoafifsXta más nemei felett, ha a bűntény kevésbbé súlyos 
volt, és a büntetés jogkörét1) túl nem lépte, maga is ítélhetett, 
vagy, ha a bűntényt súlyosabbnak tartotta, átadhatta az ügyet a 
Heliaeának, hová azt a thesmotheták vezették be.8) De máskép is 
járhatott el; nevezetesen előterjesztést (?rpo[foóXso[ia) tehetett arról 
a népnek,8) a mely azután, ha a vádat elfogadta (e felett szavazás
sal döntött), a további eljárást kezébe vette. Az a kérdés már most, 
vájjon különösen a tisztviselőket illető stoaYfsXta-k fölött, ha a 
tanácshoz adattak be, a tanács maga döntött-e, vagy a Heliaeához 
utasította-e, vagy a népnek tett-e felölök előterjesztést? E kér
désre baj ős felelni; a mi véleményünk az, hogy legalább is a túl
nyomó számú esetekben a nép elé terjesztetett akkor is az eloa'n’s- 
Xta ügye, ha a tanács előtt adatott is be. így történt az eljárás az 
arginusa&i hadvezérek ügyében is.4) Nevezetes bizonyítékúl szolgál
hatna e tekintetben, ha valamint az bizonyos, hogy azon esetre, 
ha a nép maga a büntetést ki nem mondotta, hanem az ügyet a 
Heliaeához utasította, előbb letette a tisztviselőt hivataláról, úgy az 
is kétségtelen volna, hogy a Heliaea előtt egyáltalában nem lehetett 
tisztviselőt vádolni a nélkül, hogy előbb őt a nép hivatalától meg 
ne fosztotta volna (ájro*/eipoTovía). Mert ez esetben bizonyossá vál
nék az, hogy a tanács csak akkor Ítélhetett a tisztviselők elleni 
síaaYYsXía felett, ha a büntetés saját jogkörét túl nem haladta, a 
Heliaeához ellenben nem utasíthatta az ügyet, hanem súlyosabb 
jellegű bűntény esetére az eba'n'sXta-t a néphez kellett áttennie, 
hogy, — ha a nép elfogadta a panaszt, — vagy maga intézkedjék

x) Ötszáz drachma, at ziv-axóant, 1. kül. Demosth. in Euerg. et Mnesib. 
1152; Poll. VIII. 51, 52.

*) Heffter 228. Poll. VIII. 83. üaiyouai . . . xá; éx tí}; (3ouX?5; xaTayvw- 
oets, v. ö. Demosth. in Timocrat. 720, 721; Platner I, 50; M. és Sch. 41.

3) Platner, I. 369, M. és Sch. 266. Az arginusaei hadvezérek pőre is 
ilyen volt. Erről 1. később.

4) V. ö. Isokrat. rept Ce-Jy. 348. a. (6—7.)
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a büntetés felől, a mire souverain jellegénél fogva korlátlan joga 
volt, vagy kézfelemelés utján tegye le a hivatalnokot, s azután a 
nyilvános vádlók megválasztásával utasítsa a vádlót a tulajdonké
pem bűnügyi tárgyalás végbemenetele, és a büntetés kimondása 
végett a Heliseához. A mit azonban e tekintetben mondhatunk, az 
csak speciális esetekből való generalisatio. Schoemann (de comit. 
Ath. 229.) azt hiszi, hogy a tisztviselők bevádolhatására a nép 
engedélye volt szükséges, hogy ezen engedély különösen az eíoay- 
yeXía alkalmával már ennek elfogadása által adatott meg, s végre 
különösen: hogy ezen már az eloayysXía elfogadása által megadott 
engedélylyel egyszersmind a tisztviselőnek hivataláról való letétele 
is össze volt kötve. Mi vele egy véleményen vagyunk, csakhogy azt 
hiszszük, hogy a letétel (ómoxetpozovía) nem az stoaYYeXía elfogadá
sának, hanem a tisztviselő vád alá helyezésének, elmarasztalásának 
(xaia^stporovía)1) következménye volt, még pedig csak akkor, ha a 
nép bízta a Heliaeára a végleges döntést. Mert valóságos tisztviselő 
letételére csak a népnek volt joga. És pedig nemcsak azért, mert a 
xataxeipotovía-val eo ipso gyanúsnak jelezte az illető tisztviselőt, 
de azért is, mert okunk van hinni, hogy azon néphatározatban 
{(|>7j?pto[j.a), mely a döntést a Heliaeának átadta, s a megválasztott 
vádlók neveit tartalmazhatta, a tisztviselőt a maga részéről határo- 

• zottan bűnösnek jelentette ki, s következőleg vele mint olyannal bánt 
el. Midőn Platnemek, — ki úgy látszik Schobmannékkal és velünk 
ellenkezőleg vélekedett— ezen «vizsgálat előtt való* letétel igazság
talannak és indokolatlannak látszik, kettőről feledkezik meg. Elő
ször, hogy a nép ájroxetpotovta-ja is vizsgálaton alapult, s másod
szor, hogy azon számtalan formának, a melyek az etoa7fsXía-kat a 
nép részéről a Heliaeára bízzák, nem az a vége: vizsgálja meg a 
Heliaea, bünös-e a vádlott, vagy nem, hanem az, hogy: t)
'HXtaÉa, zí atköv rcaíHtv, t) áírouaai* (vagy z. tj fH. rcspí a&toö, o tt 
av Sox'g etvat TcaO-. ■?) oltzoz. ) ,  — a mi nagy különbség.

E kérdés megbeszélése után tárgyunkra visszatérve, a mi vé
leményünk, a mi a tisztviselőket illeti, az, hogy eba^eXía ellenük 
a tanácsnál, vagy minden prytania első, xopía nevű népgyülésén

x) Ezt tartjuk a lényeges különbségnek az aroy sipoToví* és a xaxayet- 
poTovía közt. Azért nem tudjuk, fiarpocratio s. v. őtayetpoxovía nem téve
dett-e? M. és Sch. az ö megkülönböztetésének a 7rpo(3oXi{ tárgyalásakor 
helyet adtak. (275. 1.)
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történhetett. Ha a tanácsnál történt, nem zárjuk ki egészen azt az 
esetet sem, hogy a tanács szabhatott ki ötszáz drachmáig terjed
hető pénzbírságot, de azt hiszszük, hogy ennél nagyobb büntetést 
érdemlő bűntények felöl a tanács ftpo[taóXeo(Aa-ja utján a néphez 
tett jelentést,1) s a nép azután, ha a vádat elfogadta, vagy magának 
tarthatta fenn a végleges döntést, vagy nyilvános vádlók választá
sával (jcpopáXXeoftai xanj^opov) a Helieeára bízhatta azt. Ha a nép 
elé terjesztetett a tisztviselők elleni elaayyeXíoí, azt hiszszük, hogy 
közvetlenül adatott be, mert a thesmotheták kérdése azon utat, a

l ) Pollux tudósítását (V III. 51.) tehát úgy magyarázzuk, hogy a tanács 
által a törvényszékhez való utasítás nem közvetlenül, hanem a népgyülésen 
át történt a tisztviselők elleni eícrayYEXía eseteiben. Állításaink megerősíté
sére álljon itt a görög eredetiben az arginusaei hadvezérekről szóló példa, 
a felesleges részek kihagyásával, Xenoph. História graeca I, 7, 1— 3 4 . . . .  
Mexoc 8e xauxa év xfj ( iouXf) dtTjyöűvxo ot axpax7jyo\ KEpí . . x5j{ vaufAay/a;. Tijao- 
xpaxout 8’ etaóvxoí oxt xoít xol? aXXous ypij ŐeSévxa? sí; xov Őtjiaov 7tapa8o37jvat, rj
ôuXfj £Ő7ja£. jaexí 8s xauxa é x x X ff í r éyévexo,........... e8o£e 81 . . . xrjv . . (5ouXf(v

zpo(5ouXsúaa(Jav cbcvE^xetv 8xw xpóretj> ol ávőpe; xpívotvxo............oí ouv keoi xov

Bepajiévr) . . . KaXXt̂ Evov EJtEiaav h  x?) (3ouXfj xaxrjYopÉív xöv oxpaxijY&v . . . .  ’Ev- 
xeÜSev exxX7]ffíav éítotouv, V̂v íj pouXf, EtffííveyxE xtjv lauxíj; yviójjltjV KaXXi£ávoi> 
sisóvxo? xrjv8e: . . . .  « 0'.a^®t7aa3 ai ’A^vaíou; &3iavxa; xaxa yuXa;, . . . .  av 8e 
8ó$toatv aSixe'ív, Saváxw (̂xioűff^at, xa\ xa ypríuaxa SíjjioatEuffat, xo 8’ &;i86caxov xf,; # 
$eou EÍvat*. . . . Msxa 8£ xauxa ava(3as Eupu7ixőXE|j.os eXê ív ú^lp xtuv ffxpax7iY<Sv 
xá8e* (hogy t. i. az eljárás kétféle lehet, mert) 1. «xo Kawwvou eoxiv
íffyupóxaxov, 5 xeXeúéi, láv xt? xov ’ASíjvaúov Síjjaov aSiXTj, 8eőejaevov a7co8tx£Ív ív  
xo) S rj jjl t*>, xa\ éav xaxaYvwafrfj áStxEÍv, ájioSavsív et; xo (iápaSpov éixpXr^vxa, xa 
8e yprjaaxa auxou SíjfiEû ijvat xa\ xíjí 3eou xo l?:i6exaxov sívai . . . .  2 . xouxo 8’ ti 
(3oúXe<x$e xaxa xóv8e xov vójjlov xptvaxE, 05 Éaxtv lizí xot; tEpooúXoi; xa\ jcpoőóxatt, iív  
Xt{ 7) xr(v köXiv repo8i8<o ij xa ÍEpa xX&cxtj, x p t S £ v x a Év 0 1 x a o xij p i to, ív 
xaxayv«i>T5f5, ült; xaoíjvat ív xi} ’AxxixfJ, xa 81 y prjjjiaxa auxou 8r(jxóata ecvai. (§. 23.) 
xoúxtov ónoxépu) PoúXeĝ e . . . xto vójxt.) xptvéâ tuv ot ávSpE? xaxa ha ?xa<rrov 8oj-
07]ul£vojv xrj5 f([xepa; xptőiv txEpőiv, Ivb{ jxsv iv <5 auXX£](Eff3ai iSua? óét xa\ Sia^ot- 
fcffSai, éáv xe áStxEÍv 8oxc5atv láv xe (jltj (Platner I. 374: ob dér Angeschuldigte 
in den Anklagestand zu versetzen sei, oder nicht. M. és Sch., 267: das 
heisst: ob die Eisang. anzunehmen sei, oder nicht.) Ixípov 8’ Iv J> xaxrjYopf,- 
ffai, ixipov 8’ év (5 á^oXopídaff^at* . . . .  (34. §.) Taux’ eÍtcwv Eupunx. sypa^e yvcú- 
(iijv xaxa xo Kavvwvou ^©tO{xa xpívE^ai xou? ávőpa* 8:ya fxaffxov* íj 8e xíjí PouX̂ í 
^v fxta <̂ <pw a^avxa? xptvEtv. (V. ö. Plató, Apolog. Socr. 32. B  : . . .  E'(JoúXEu<ja 
. . . oxe . . . xoü; oéxa ffxpaxrjyojc • • • IPoúXecĵ e a^póouí xptvEtv, ^apavéjiü)?. Tóx’ iyut 
a<Jvo5 xtuv p̂uxávstüv ^vavxtw 7̂jv úpíív . . . xa ' t  x a ux a  ji.kv ^v exi 8 rj i ioxpa-  
x o u jjl. i v »j 5 x ̂  ; 7c 6 X e ro ?.) Fennebbi soraink szerint magyarázandó az Anti- 
pilonnál levő (x. y opEux. 49) poristák’, poleták, praktorok és ezek írnokai 
ellen intézett ska^EXta (v. ö. 35.) esete is.
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melyet részünkről a rendesnek hiszünk, (Poll. V ili. 87.) ez esetben 
mellőzhetővé tette.1)

b) A mi a tisztviselők elleni rcpoftaXiíj-t illeti, erről is említet
tük, hogy véleményünk szerint szintén a xopía népgyülésen, a 
thesmotheták kérdése után volt előterjeszthető. Azon kérdésnél 
már most, hogy a beadás formája miben különbözhetett az eíoa?- 
fsXía azon nemeétől, a mely vele egy alkalommal jelentetett be, 
Meier és Schoemann (727.1.) zavarba jönnek, s azt állítják, hogy 
«még gyanításnak sincs erre nézve helye*. Pedig a tisztviselőket 
illetőleg a dolognak igen egyszerű nyitja van, ha már tudósítások 
hiányában a gyanítgatás terére lépünk. Nagyon természetesnek 
tartjuk ugyanis, hogy vádjában maga a vádló jelezhette azt, eloa?- 
•jeXta-val vagy irpopoX̂ -val kíván-e a tisztviselő ellen föllépni; a 
kettő közt való választásra pedig azon különbség lehetett irányadó, 
a mely a Meier és Schoemann-féle munkában ugyan nem található, 
de a melyet mi az eiaaYfeXía és a rcpopoXiq benyújtása okairól fenn 
említettünk. Hogy az ötszázak tanácsának a npopoXV] megindításá
hoz az elaayyeXía éhoz hasonlóan valami köze lett volna, erről 
nincs tudomásunk. Ha tudatták is a prytanok a tanácscsal az 
ügyet, valóságos apopoóXeopa-t a tisztviselőket illető wpopoX̂ -nál 
szerintünk épen úgy kizárt a thesmotheták felszólítása, mint az 
staaYYsXía-nál; csakhogy a jtpopoXTj-nál a tanács előterjesztése any- 
nyiban még feleslegesebbnek látszik, mert itt a nép, mint legköze
lebb látni fogjuk, sohasem döntött a büntetés felett véglegesen, mint 
azt az elaayYsXía-nál tehette.

3. A harmadik különbséget, mint talán részben már az eddig 
mondottakból is kiderült, a két vádforma különböző czéljában 
találjuk, vagy más szóval azon eljárásban, a mely a bejelentés után 
mind a kettőnek sajátja volt. E két különböző czél a két eljárásnak 
általunk levont különböző okaival szoros összefüggésben áll. Az 
doayyeXía-t bárki megindíthatja, mert a közvetlenül megsértett 
állami rendet minden polgár jogosult megvédeni: a bűntény köz
érdekű, s a nép a bejelentés után az ügyet egészen a kezébe veszi*

*) Azon feltűnő körülmény, hogy a tanács TtpopoüXeopa-ja a népnél 
beadott etaa-pfeXía-knál 8 általában a vádak rendkívüli formáinál mellőzhető 
volt, szintén onnan ered, mert az ügy és eljárás rendje fölöslegessé tette azt. 
Platner I. 370. Nevezetesen a tisztviselők elleni eljárásoknál a thesmothe
ták felszólítása lehetett a mellőzés oka.
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Vagy maga vezeti és fejezi be a tárgyalást, a büntetést is kiszabja, 
e így mint boszuló szerepel, bizonyítva evvel, hogy azon bűntény
nek, a mely az zlaayyBXía benyújtására szolgált indokúl, a köz e llen  
intézettnek kellett lennie, vagy a Heli&ára bízza a végleges dön
tést: de ez esetben saját kebeléből nyilvános szónokokúi szeplőte
len jellemű férfiakat választ, hogy őt, a megsértett nép összességét 
az ugyanazon nép feddhetetlen polgáraiból alakult törvényszék 
előtt a vádló oldala mellett képviseljék. Nem kevésbbé igazolja a 

czélja, és a beadása után szokásos eljárás azon állításunkat, 
a melyet ezen vádforma okairól adtunk elő. A rcpopoXyj-nál a tör- 
vény előszabja, hogy a végleges elintézésnek a törvényszék előtt 
kell történnie;*) hogy a nép az ügyhöz hozzájárni (émvsöoai), az 
különösen a tisztviselők ellen intézett jtpopoXiíj-nál természetes, 
mert a tisztviselő által magánemberen elkövetett igazságtalanság 
is az államrendbe ütközik; csakhogy nem közvetlenül, hanem köz
vetve. Épen ezért a nép nem is veszi kezébe az ügyet; véleményt 
mond arról, határoz is felette, de határozata mindig csak a tör
vényszékét megelőző;2) a további tárgyalásra nem foly be, vádló
kat saját kebeléből nem választ; nagyobb tekintélyt ad a magános 
ember vádjának saját jóváhagyásával,2) mert erre nemcsak az ügy

l) Harpocr. s. v. xaTcr/etpoTovía: xaTa twv apyóvxujv . . . .  jtpô oXa? év xö 
T&eaSar ci 8e tivo; xatayeipoTovíjSEÍr,, outo; elffáysxai rá SixaoTrJpiov. 

Ugyanígy Lex Seguer. 268. xata êtpoTovía: :'o t'ov 8 r, o v I jstveötrai.  
3cpo(3oXft yáp Ív xto Srífxd) iyívero xaxa Ttov apyóvTcov xat <rrpaT7)ytov . . . aötxoűvrtov. 
xát sl ixkv xaxát̂ etpoTovijjetá tivo; ó Sfjao;, outo; stê yeTo e?; ~o őixwcíjpiov. V. Ö. 
Isocr. de permutat. 314.

*) Dem. in Mid. 586. . . .  xat x p & x a x e y v w x s v o xoútow.
3) Egészen egyéni vélemény tárgya, vájjon elmarasztaló határozat 

^xa-aŷ po-covía) esetére a tisztviselők ar:oxetpoTovia-ja a rpô oXrJ-nál is bekö- 
vetkezett-e ? Kétségessé teszi ezt az, hogy a mint Demosthenes Midias ell. 
beszédéből kiderül, a npô oX?! alkalmával a törvényszék nem volt a nép előző- 
itéletéhez kötve. De viszont e beszéd a rcpopoX̂  más nemét tárgyalja, s azt 
■sem tartjuk épen lehetetlennek, hogy az ugyanazon polgárokból álló tör
vényszék felmentő ítéletével a népgyülés árccr/etpoTovía-ja közvetlenül vagy 
közvetve megsemmisülhetett. A törvényszéki (8ixavixo\) beszédekben szám
talanszor találunk az tő ávSpsj Stxarcat mellett u> avőpe? ’A^vatoi megszólítást 
is, és az is bizonyos, hogy a nép a letett hivatalnokokat számos esetben 
visszahelyezte hivatalukba (i-o§oüvat tou; ate<pávou;, íiaXivaípEtoi). V. ö. De
mosth. in Theocrin. 1330. Azonkívül a nép meg is vitatta az ügyet (De
mosth. in Mid. 586 a vádlottról szólva: Î eX̂ Xs-pfcat lv xtí> őhíjmo) és a bűnös-
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közérdeke készteti, hanem az igazság is, a segélyadás kötelességé
nek érzete a gyengébb vádló számára bűnös közege ellenében, a ki 
felperesénél már hivatalos minőségénél fogva hatalmasabb; hogy 
azonban ezen Ítéletét, e jóváhagyását a törvényszék előtt is érvényre 
emelje, s hogy ilyen módon a végleges elitélést és a büntetés felett 
való döntést kieszközölje, ezt a vádló ékesszólására bizza.1)

i

fiéget határozottan kimondta, habár nem ő helyezte is vád alá a tisztviselőt, 
mint az efeayyeXía-nál. A szótárírók viszont nem említik az anoyetpoiGvía-t a 
npofJoXrj-nál. Schoemann, de comit. p. 229, M. és Sch. 574. 1. és Heffter 
372. 1. némi felfogás-különbséget leszámítva, a miről fennebb említést tet
tünk, a mi véleményünkön vannak. Részünkről hiszszük, hogy a xatâ e-po* 
Tovía-nak a Tcpô oXiJ-nál is ánoyeipoTovta volt a következménye, ha a törvény
szék felmentő Ítélete által a tisztviselő közvetlenül, vagy a nép új -^©ta^a-ja 
útján ismét vissza volt is helyezhető hivatalába.

*) Pollux (VIII. 87) helye: xat tói; zpojtoXá; eteáyouat (oí SsaaoSáTat) 
ismét csak a jrpopoXrj nyilvános jellege mellett bizonyít; a nép Ítélete után 
ugyanis a vádlónak először is a thesmothetákhoz kellett fordúlnia. E hely 
gyanúsítása tehát alaptalan.

Ha az Attikában szokásos nyilvános vádak (ypaoaí) sorát átkutatjuk, 
öt olyan vádra bukkanunk, a melyeknek tartalma föltételezi azt, hogy 
nagyobbrészt nyilvános tisztviselők ellen kellett intézve lenniök. Ezek az 
ú. n. Stopooor.ía v. őtúptuv ypaco);, a xXo;r7] 8t]uo<jío>v xa\ íeptov ypíjjiáxdiv, a <{/eoő- 
fiyypacpíj, a (iouXeuacw; ypaorj és a ypctfij Ttapaspeapeía;. Kérdés merülhet fel 
már most az iránt, hogyan egyeztethető az össze, a mit e vádaknak benyúj
tásáról és elintézéséről tudunk, azon ettől egészen különböző előadással, a 
melyet a tisztviselők ellen a hivataloskodás ideje alatt való eljárásokról 
fenn közöltünk. Más szóval: kivételesnek kell-e az ezen öt vádban dívott 
eljárást tartanunk, vagy talán abban kell megállapodnunk, hogy ezen öt 
vád még sem tisztviselők, hanem általában attikai polgárok ellen volt 
intézhető ?

Előadjuk a következő sorokban e tárgyról való nézetünket, a mely
nek eddig csak csirái rejtekeztek a Meier és Schoemann-féle munka 339. 
(a 10— 14. sorban felülről, de csak a ŝuoeyy. és (JouX. ypayrj-ról) és 222. lapján.

Részünkről ugyanis minden esetre az utóbbit tartjuk a valónak az 
említett két lehetőség közöl; de ebbeli állításunkat szükségesnek látjuk a 
következőképen megmagyarázni.

I. Tényleg hivataloskodó tisztviselő ellen is fel lehetett ugyan lépni 
mind az öt vád indokáúl szolgáló bűntények miatt, de csakis a már 
előadott vádformákkal és csakis az előadott módon, úgy, hogy ez eset
ben a megtorlandó bűntény ugyanaz maradt ugyan, de az eljárások 
formája egészen megváltozott, s nem is a polgárok ellenében szokásos 
otópwv ypacpij, <{>euőeyypa©T{ stb., hanem megvesztegetésről, hibás feljegyzésről 
stb. szóló panasz, skayyeXía, vagy p̂ô oX̂  nevet viselt. így Phi-
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MÁSODIK FEJEZET.

Az ellenőrzésről egyes tisztviselőket illetőleg.

1. §. Az Areopagus és a tanács eljárásáról saját tagjaival szemben.
Említettük, hogy milyen képesítés kivántatott meg az Areo

pagus tanácsába való belépésre*; az egyszer belépett tagok élethosz- 
sziglan a tanács tagjai maradtak, ha semmi olyasmit nem tettek 
azután sem, a mi őket e tisztességre méltatlanokká tehette volna.1)

lokles és Demosthenes a Harpalus-féle ügyben urjvucri; következtében 
vonattak felelősségre, ámbár megvesztegetésről volt szó. Általában a $<úpo>v 
Ypa©»{ hasonló esetekben a 7cpo8o<xía-val való rokonsága miatt elaayyeXta rcpo- 
Őo7ta;-nak is neveztetett (Demosth. r.. -aparp. 427.). A xXoxt; SirjjjLOdítuv yprr  
aaTwv annyira nyilvános jellegű bűntény, hogy kételkednünk sem lehet azon, 
miszerint a hivatal viselése közben csak az előadott vádformákkal volt meg- 
torolható. Î aótyysXía-t xXoítí) yprjaaTujv felől 1. Antiph. Jt. yop. 35,
49. V. ö. még Aesch. in Timarch. 110. Maga a ypa^ más példákban a tiszt
viselők számadásánál szerepel (L. Aesch. in Ctes. 10., Demosth. in Theocrin. 
1321,1326, Plutarch. in Aristid. c. 4, Cimon, c. 6.). A ’i/euőeyypâ prj-t illetőleg az 
előadott vádformákhoz a sértett fél természetesen csak azon esetben for
dulhatott, ha egészen ok nélkül jutott az adósok névjegyzékébe; míg azon 
esetben, ha csak nagyobb összeggel szerepelt a lajstromban annál, a mivel 
valóban tartozott, vagy teljes jogú polgárra kellett bíznia a xupía-n való jelen
téstételt, vagy az előadandó második módhoz kellett nyúlnia. A (touXeűaecos. 
Ypao -̂t a tisztviselő hivataloskodása alatt a sértett fél maga semmi esetre sem 
indíthatta meg, mert a közpénztárnak adós létére nem lehetett joga a tiszt
viselő ellen saját neve alatt a tanácsban vagy a népgyülésen jelentést tenni, 
etaayyeXía-t vagy spopoXrJ-t indítani. De mi sem állott útjában annak, hogy ezt 
más által tétesse meg: mert mindezen bűntényeknél, habár másodsorban* 
maga az állam is érdekelve volt. Igazolja ezt azon felirat, a melyet Boeckh 
«Staatshaush. dér Athener* ez. munkájában (III. köt. 536—510) közöl, s- 
mely elrendeli, hogy, ha a vewpúuv ápyovre? (tauXeúaetoc adnak liiva-
taloskodásuk alatt okot, történjék tetaayYeXía aOx&v sfc rr;v (fouXíjv, xad&cep táv- 
Tt; áőtxyí jtepi tá h T0Í5 vswptot;.*

II. Valamint a YPa?*i jcaparepsapefa; természetesen csak a hivatalról 
lelépett (követségéből visszatért) követ ellen volt benyújtható, úgy kétség
telennek tartjuk azt is, hogy a többi négy YP*?1! is alkalmazható volt a  
hivatalos bűntények megtorlására is, de csak akkor, ha a hivatalnok állá
sáról már lelépett, ha tisztviselői jellegét az ájtô etporovía nélkül is elvesz
tette, egyszóval: hivatalról való számadásakor. Azért a mennyiben tárgyunk 
megkívánja, ott fogunk e vádakról még említést tenni, a hol a lelépett 
tisztviselők számadásáról leszen szó.

*) Anonym. arg. in Demosth. c. Andr. 589.
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Kétségtelen, hogy ellenkező esetben a kizárást az Areopagiták saját 
kebelükben intézték el, és pedig valószínűleg szavazás utján, noha 
eljárásuk módjáról egyáltalában semmi értesülésünk sincs. Vannak, 
a kik azt hiszik, hogy a heliasták törvényszékének felmentő ítélete 
esetére, — már azután akár a kitaszított Areopagita fordult a tör
vényszékhez, akár maga a tanács tette át oda az ügyet, — ismét 
Tisszaléphetett a kitaszított a tanácsba. Részünkről ezen állítást 
nem találjuk eléggé indokoltnak.1)

x) Schoemann (Alterth. I. 529) ás Platner (I, 36—37) hiszik, hogy az 
Areopagusba való visszalépés a Heliaea Ítélete alapján lehetséges volt. Erre 
nézve két bizonyítékot hoznak fel. Az egyik Dinarchus szónok következő 
helye : (Din. in Demosth. 56 és kk.) .. (f, (íouXf,) «x'ov xr,v tiepíöa xr,v ’Apetou 
ttáyou ToX[A7{aavTa aJtoőóaSat ;tapa xa vőataa . . . .  £r4ti.icóaaaa é̂ paXe. xoúxoy;

xpívavxe; a © x a x e, ou xfjs é!; ’Apetou Jtâ ou [SouXfj; xaxaYivtóaxovxes (!»sú3c- 
uSat, áXXa xrj aüYyvtü|XT] jxaXXov 7j xto Őtxaíto jrpocr3e;xsvot, xa\ xr(v ttixtopíav a s í J tu
vöjxí^ovTs;  £?v«i tt,? íno twv xpiv&fjivwv yeYSvr̂ ávr,; aW a ;.......... xoyxovs
[xívrot xál t o i oútöu ;  í x e p o u s áőixeív ^ap’ lauxot; ájcovTjváuT]; x?j$ (jouXfjs újjiet? 
á^rjxaxg.* Mint látjuk, a tudósításban pénzbírságról (Sr^ta) is van szó, 
úgy hogy nem következés, miszerint a pénzbírság alól való felmentéssel a 
tanácsba való visszahelyezés is karöltve járt volna, annál kevésbbé, mert —  
legalább velünk — az «a©/5xaxe», «;jlsí£(o» és kxoíoúxou; £xípou;» szavak is az 
ellenkezőt gyaníttatják, különösen lia tekintetbe veszszük, hogy a vissza
lépés határozottan egy szóval sincs említve. Másik érvül analógia gyanánt 
azt hozzák fel, hogy az ötszázak tanácsába is visszaléphetett a Heliaea fel
mentő ítélete esetére a kitaszított tanácsnok. Ha Platnerrel (I. 37. 1.) és a 
Corpus Juris Attici szerzőjével (comm. ad 825) együtt kárhoztatjuk is az 
Etymologicum Magnum következő szavainak «$-eivat h x<5 áuaarxqpífo xaxa- 
SéyeaSai xou? ix̂ uXXosopr̂ cVxa?» (1. s. v. éx©uX.) olyatén fordítását, hogy a ki
taszított tanácstagnak a Heliaeába való fölvehetését jelentenék (Petitus, 
Leges Atticae Lib. IV, tit. I. §. 2.; vele szemben v. ö. Aesch. in Timarch.
1 1 2 : í) jüouXij........ éxípuXXô ópTjds j*sv auxov, év ők xij xaxeőé^axo)  8
ha megbízunk is az Etym. Magn. említett helyében, kérdjük, mit bizonyít 
ez az Areopagus tanácsára nézve ?

Alkalmilag megemlítjük, milyen hibák is lehettek azok, a melyeket 
a Demosthenes Androtion elleni beszédéhez való argumentum egyszerűen 
«?? jir{. . . xt̂  fjuocpxe txsYáXws# szavakkal jelez. Hyperid. fragm. 141. c. 
Patroclem (eí YV7íai0») ,xo^  ’ApeoítaYÍxa; . . . .  aptax7jaavxá xtva Iv xar.r̂ düi xtoXűaat 
aviévat £?? vApeiov Tĉ yovi. és Plutarch, de glória Ath. 5: «Mr(őeva jtoteív xwao)- 
Sía; ’ApeoxaYtxíjvi. «Et comment des hommes si graves dans leur maintien, 
si sóvéres dans leurs moeurs pourraient-ils s’occuper des ridicnles de la 
société ?* kérdi e helyhez Barthélemy abbé. (Voyage du jeune Anacharsis 
. . .  . stb. Paris, Belin 1813, II. 341.)
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Az Areopagus ezen eljárásához sok tekintetben hasonló az öt
százak tanácsáé saját tagjaival szemben.

Ha valamelyik tanácsnok azon gyanúba jött, hogy bűntényt 
követettel,1) az ötszázak tanácsa szavazással döntött a felett, vájjon 
megmaradhat-e az illető tisztviselő azutánra is állásában, vagy 
nem ? Szavazó bárczák gyanánt ilyenkor olajfa-leveleket használ
tak; innen az eljárás neve: s%'poXXo<popía, kilevelezés.2) Mint 
Aeschines Timarchus elleni beszédéből kitűnik,8) megtörtént az az 
eset is, hogy a tanács újabb szavazás útján visszafogadta a kitaszí
tott tanácsnokot. A tanács törvényszék elé is állíthatta a kitaszí
tottat ; s másrészről valószínű az is, hogy maga a kitaszított tanács
tag felebbezhetett a törvényszékhez.4) Hihető, hogy a törvényszék 
felmerülő ítélete útján mindkét esetben lehetséges volt a tanácsba 
való visszatérés.6)

2. §. Különös eljárások egyes tisztviselőkkel szemben.

Már eleve megjegyezzük, hogy nincs szándékunkban e czím 
alatt bizonyos kategóriákat felállítani, és egyáltalában nem állítjuk, 
hogy efféle különös eljárások csakis azon tisztviselők ellenőrzését 
és megbüntetését illetőleg lehettek szokásban, a kikről a kővetkező 
sorokban említést teszünk; de kétségtelen az is, hogy mennél 
inkább haladunk a részletek felé, annál inkább cserben hagynak 
bennünket a források, úgy, hogy ha valahol, e pontban kell meg
elégednünk azon morzsalékokkal, a melyeket ezen különös eljárá
sokról a források velünk tudatni jónak látnak.

így Demothenes Midias elleni beszédéből annyi bizonyosan 
kiderül, hogy a Pandia-kat követő napon a prytanoktól összehívott 
népgyülésen a proédrusok bizonyos, az első archon intézkedéseit

*) A tanácsnokok esküjében levő rendszabályon kívül (Lys. in Philon. 
1— 2) Demosthenes íz. jtaparp. 400 értesít arról, hogy: «7cávreí ol Ttpu-rávEt;, 
. . . . éav áőixoüvTa Xá(3ojoí tiva aitíiv, ttJ pouXfj xa\ tco 8Xoüffiv».

*) Harpocratio s. v. x̂cuXXoiopta.
8) Aesch. in Tim. 111— 112. Ezen hely azt is megmutatja, hogy © 

kizáráshoz a népnek és a Heliaeanak semmi köze sem volt; mert 8’ o-j 
-apáőtoxE (íj (jOuXf, aú“bv) 8ixa7T7)pí<>) ou8* i^XaaEV ex toü (BouXeuTíjpíou . . . tt;; ő<»- 

pe»C a7CETÜYX.ave»*
4) M. és Sch. 208. Platner I. 61.
5) Etym. Magn. b. v . éx©uXXo<popta. Schoem. Alt. I. 39G, 529. De cornit.

Ath. p. 230. M. és Sch. 208. Platner I. 61. Télfy C. I. A. 825. sz. és com.
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ellenőrző tárgyalást indítottak meg.1) Hogy mi lehetett ezen ellen
őrzés tárgya, vájjon az első archon mindennemű hivatalos intéz
kedései-e, vagy épen csak a Dionysos-féle ünnepeket illetők, ezt 
annyival bajosabb eldönteni, mert a szövegben idézett törvény az. 
egész ellenőrzési actusról tulajdonképen említést sem tesz, hanem 
csak a szónoknak a törvény idézése után következő magyarázatá
ban van erről szó; más tudósításokra pedig nem támaszkodhatunk* 
ítészünkről az utóbbi lehetőséget valószínűbbnek tartjuk.

Hogy az archonok ülnökei, vagy segédei (rcápeSpot) a valósá
gos, hivatalnokokhoz számíttattak, ezt előleges megvizsgálásuk (l. f.> 
és számadási kötelezettségök (1. 1.) igazolja. Annyival meglepőbb, 
hogy, — mint Demosthenes Neaera elleni beszédéből kitűnik,2) 
maga az archon, mint hivatalbeli főnöke, rövid úton elcsaphatta, 
őt a hivatalából.

Lysiasnak Alcibiades elleni második beszéde szerint8) a had
vezéreknek hasonlóképen joguk volt a phylarchokat, s bizonyosan 
a többi altiszteket is kötelességmulasztás esetére megbírságolni,, 
sőt ki is töröltetni a nehéz fegyveresek névjegyzékéből.

A diaeteták (nyilvánosan választott birák) elleni eljárásról e 
helyen csak azért teszünk említést, hogy valamennyi eddigi véle
ménynyel szemben azon nézetünknek adjunk kifejezést, miszerint 
a velők szemben divatozott eljárás nem különbözött azon már 
előadott eljárástól, a mely egyéb tisztviselők ellen volt szokásban.4)

*) Demosth. in Mid. 517. . . . / [̂Aaxújtüaiv ot rpóeSpoc «ep\ wv 8u[>xrjXEv- 
ó ap̂ tov. A Pandia-król, Photius és Suidas: II x v 8 t a* iopxíj fAExa Ta Aiovúata 
iyouivr/ aysTac Se rój Au. Pollux I, 37; VI, 163. Tehát Elaphebolion havában.

*) Dem. in Neaer. 1373; második archonról és ülnökéről van szó; 
előbbi ezt 'éE-axaT̂ aocvTa aux'ov . . . eü£u( . . . insXaúvsi iito xou ouvs8píou.» Heffter 
(27. 1.) e hely alapján azt következteti, hogy a TC&pe$po;-ok nem lehettek 
valóságos hivatalnokok. Meier és Schoemann (59. 1.) elfogadja a Demo- 
sthenes-fóle helyet, és pedig a nélkül, hogy Heffter kétségei felé hajolni 
látszanék.

8) Lys. in Alc. II. 5. •. . . Ê píjv . . . auxou; . .. E7«{JáXXEcv.. . xw ouXápyw- 
........xcXeüetv 8fc x'ov xâ íapyov £$aXeíyetv aux'ov in tou xwv orcXtxaSv xaxaXóyou».

4) E nézetUnk ellen legelőször Harpocratio szól (s. v. EÍaafyeXía): «áXXij

8e íhay'fíXia (az általa felsoroltak között a harmadik) iazt xaxa xwv Staixrjxwv. Et
yáp xt{ 6reo tou otatx/jxou Ê saxt xoiíxov eíaayŶ XXEtv rep'05 xoü;  8 ix a a x á<;.•
Hiszszük azonban, hogy e hely, mint az efootyytXíx egész természetével ellen
kező az első pillanatra önmagát czáfolja meg (v. ö. Schoem. Alt. I. 501.). De*
nem is ezen hely okozta a bajt, hanem az, hogy azon zavart, amelyet Demo-
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Az elmarasztalt bírónak többnyire becstelenség volt a bün
tetése.1)

Második rész. A tisztviselők bűntényeinek meg
torlásáról.

Miután értesültünk arról, milyen volt Attikában a büntető 
eljárás a köztisztviselők ellen, nem lesz még érdektelen ilyen eljá-

sthenes scholiastája a Midias-fóle beszéd egy helyéhez (542) irt jegyzetével a 
hivataloskodó diaeteták elleni eío-aYytXta, és ugyanazon tisztviselők számadásá
nak összetévesztése által létrehozott, az e tárgyról szóló modem irók egytől- 
egyig még tetézték avval, hogy mind az értelméből kiforgatott Demostlienes- 
féle szöveget, mind a zavaros scholiont a diaeteták elleni sfoerrfeXía-ra vonat
koztatták, vagy — ha ezt, mint Meier és Schoemann, vagy Heffter határozot
tan nem tették is—,a diaeteták elleni etaa-f̂ eXíoc kérdését annak befolyása alatt 
hibásan fejtették meg. A mi meggyőződésünk az, hogy a Demosth. in Mid. 
542 hely, é6 a hozzá való scholionok a diaeteták számadására vonatkoznak, s 
következőleg az egész helyet elkülönítendŐknek tartjuk a tényleg hivataloskodó 
diaeteták elleni etaa^Xta kérdésétől. E szerint e helyről s különösen a hibás 
scholionról a hivatalról való számadás kérdésénél fogunk szólani, most pedig 
sorba veszszük az e tárgyról eddig szóló nevezetesebb Írókat. Hudtwalker M. 
H. («Über die öff. u. Privatschiedsrichter, Diáteten, in Athén*, Jen. 1812. a 19 
és kk. 1.) szerint a diaeteták ellen ê aayyEXía csakis a számadáskor volt indít
ható, és viszont azon vádak, amelyek számadásuk alkalmával ellenök intéz- 
tettek, mindig e^ay^eXía-k voltak. Ezen tökéletesen alaptalan, s a mellett hely
telen nézetet már M. és Sch. (221.1. 27., jegyz. és 270. lap.) Í6 ilyennek tar
totta. Ezzel szemben Meier és Schoemann (270.1.) azt gyanítja ugyan, hogy 
az eíaâ Ŷ Xía a diaeteták ellen nem a hivatalos év végén, de azon belül indít
tatott meg a diaeteták nagyobb kötelességmulasztásai ellen : de azt állítja, hogy 
ezen eJacrpfeXía nem a tanácshoz, hanem a logisfákhoz adatott be. Ezen állí
tását (szokás szerint) nem indokolja, de gyanítjuk, hogy a Midias féle helylyel 
való helytelen összevetés eredménye. Platner (I. 64, 65.) egészen a mi véle
ményünkön volna, ha Harpocratio fenn közölt helyében meg nem bíznék, a 
mennyiben felismerte, hogy a Demosthenes-féle hely a diaeteták számadására, 
nem az ellenök intézhető eíaayYsXía-ra vonatkozik. Végre Heffter (222. 1.) — a 
Harpocr. féle hely idézése nélkül, —  azt hiszi, hogy a hivataloskodás közben 
kizárólag a tanács elé adatott be a diaeteták ellen az eíaayyeX-a, s e tekintet
ben az első, aki a mi véleményünkhöz közeledik, de Hudtwalkert követve a 
Demosthenes-féle scholion állítását mégis összezavarja az staayycXía-val, a 
mennyiben hiszi, hogy a diaeteták számadásakor voltak az sJaâ êXía-k külö
nösen beadhatók; hogy azonban Hudtwalker befolyása alól némileg mégis 
emancipálta magát, az kitűnik abból, hogy, mint említettük, szerinte az sbarf- 
yeXía-k a hivataloskodási idő alatt is be voltak a diaeteták ellen adhatók.

*) Bekker, Anecdot. Graec. I. p. 235.
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rások egyes eseteit a büntetések szempontjából is csoportosítanunk, 
mert ilyen módon nemcsak a bűntények megtorlásánál szokásos 
eljárásról, hanem magáról a megtorlásról is világosabb képet nyer
hetünk.

Mindazon eljárások, a melyekről szó volt, a büntetések szem
pontjából két nagy osztályra oszthatók. Már eddigi tárgyalásunk
ban is találkoztunk olyan bűntényekkel, a melyekre a törvény már 
eleve bizonyos meghatározott büntetést szabott, úgy, hogy a bün
tető eljárás czélja nem is a büntetés kiszabása, hanem a bűnös 
vagy nem bűnös kérdése felett (ei Soxst áőtxstv et is (i-yj) való döntés 
volt; nemkülönben számos olyan esetről is van tudomásunk, a hol 
ilyen törvényszerű intézkedés nem létében a bűnösség kimondása 
után az illető fórum azt is meghatározta, hogy milyen büntetés alá 
essék az elmarasztalt (xí yp-q atkóv rcadeív r] áitotíaai.). Ezen különb
ség már a régi attikai jogban is megfelelő elnevezésekkel szerepelt, 
a mennyiben az eljárás előbb említett neme áfwv áu{i7]ro<;, utóbb 
említett neme pedig á*f<i>v TijtirjTÓí névvel volt megjelölve.1)

Feladatunkká teszszük tehát következő sorainkban a tiszt
viselők egyes bűntényeinek olyat én megtorlásáról szólani, a mely a 
törvény szerint már előre meg volt határozva. Természetes, hogy 
a mi az összes tisztviselők bűntényeit illeti, ezen összeállításunk 
csak töredékes lehet, még azon esetben is, ha azon bűntények 
közöl, a melyeket összes forrásaink idevonatkozólac tartalmaznak, 
egyetlen egy sem kerülte volna ki figyelmünket.2) Épen azért nem 
is törekedtünk összeállításunkba nagyobb rendszerességet önteni, 
mint a milyen a büntetések szempontjából lehetséges volt, és az 
egyes bűneseteket megfelelő büntetéseikkel együtt inkább a bün

l) így Harpocra tio, (a t t p. 7j t o s u> v x a 1: tiiatjtós* ó fifev TtjxrjT'o; 
«V a> TÍa7)fi.a <ópi<T{JÍvov ix Ttuv vdjjifüv oiix earív, áXXá toü? ői/aara; &st Tipaâ ai o 
ti %f>r, xcúéív 7j ánoftaat. o Ss aTtpjTo; TouvavTtov, <5 7cp<5«aTtv Ix Ttóv vópwuv <opt- 
auivov Tt;ji7][Aa, »•>; őeív toí»{ Stxaoxa? SiaTipTjaat) és Pollux VIII. 63. Mások 
Suidas magyarázatát fogadják el, a ki a két megnevezést fordítva hasz
nálja. A német írók mind Harpocratio mellett vannak, s az aTÍfiTjTos-t un- 
schátzbarer Rechtshandel-nek, a Tcfxr4Tos-t pedig schatzbarer-nek fordítják. 
Legkimerítőbben értekezik e két megnevezésről Heffter (117. 1. 7. jegyzi. 
Etilönben a megnevezés kérdése csak másodsorban fontos.

*) A legtöbb anyagot idevonatkozólag a szónokok adják, és pedig 
beszédeik azon részeiben, a hol ellenfeleik előéletével foglalkoznak. Épen 
ezért ezen anyag felhasználásában tanácsos bizonyos kritikával eljárni.
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tetés-kategori&k megvilágítására szánt példák gyanánt fogjuk meg
említeni.

Másodsorban pedig arról fogunk szólani, hogy azon számo
sabb esetben, ha a tisztviselők bizonyos bűntényeire a törvények 
határozott büntetést nem szabtak, miféle büntetésnemek között 
választhatott az illető bíróság, s illustratio kedvéért alkalmilag itt 
is beleszőjjük tárgyalásunkba egyes tisztviselők bűntényeinek ránk 
hagyományozott megtorlásait.

(Vége következik.)
Gyomlay Gyu la .

T E L L - T A N Ű L M Á N Y O K .

H. A  dráma verse.
Schiller Telije ötlábú jambusban van írva, mely vers a jelen 

század elején már a komoly dráma uralkodó verse volt Német
országban. E versnek érdekes és tanulságos története van, mely
ből a következőkben nehány fő pontot kiemelek. l)

Az ötlábú (tíz és tizenegy szótagú) jambusi verset az ókor 
nem ismerte. Görög kardalokban elvétve előfordúl ugyan, de 
önálló szerepe sem a helléneknél sem a rómaiaknál nincsen. 
E vers modern származású és hazája Francziaország (és a Pro- 
vence), hol már a X. század első felében ismeretes.8) Eredetileg 
mindig tíz szótagú volt, azaz: hangsúlyos szótagra végződött. 
A sormetszet a második arsis (a negyedik szótag) után esett és két 
egyenlőtlen félre osztotta a verset.8) Minden vers lehetőleg önálló

*) Kitűnő tanulmányok e versnek főleg németországi történetéről: 
Friedr. Zamcke, Über den fiinffiissigen Jambus, mit besonderer Bücksieht
ftuf seine Behandlung durch Lessing, Schiller und Goethe. Leipzigt 1865.
—  Gu8t. Dannehl, Geschichte des reimlosen fünfííissigen jambischen Ver
ses. Rudolstadt, 1870. — Aug. Sauer, Über den fünífüssigen Jambus vor
Lessings Náthán. Wien, Akademie, 1878.— Lessing ötlábú verseiről: Les-
sings Náthán dér Weise, erldutert von Dr. Eduard Niemeyer, Leipzig, 1855.

*) Friedr. Diez, Altromanische Sprachdenkmale, Bonn, 1846, 75. skk. 1L
8) Egészen igy használja e verset Goethe AU ich in Saarbrücken war 

ez. költeményében (1771. junius 25):
Wo bist du itzt, | mein unvergesslich Mádchen ?
Wo singst du itzt ? |
Wo lacht die Flur ? | Wo triumphiert das Stadtchen,
Das dich besitzt? |
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