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AZ ATTIKAI KÖZTISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL.

(Vége.)

ELSŐ FEJEZET.

Az u. n. ayáiv.

Ha az attikai törvénykezés történetét, a mennyire ezt a ránk 
m aradt tudósítások megengedik, áttekintjük, lehetetlen legelőször is 
észre nem vennünk, hogy a törvénykezési eljárások fejlődésével a 
megtorlás módja is változik, s hogy különösen mennél tovább hala
dunk a megfigyelésben, a pénzbüntetés a halálbüntetéssel szemben 
annál nagyobb tért foglal el. Draco törvényhozásától tehát, bár ez 
részleteiben előttünk ismeretlen, a tiz szónok koráig olyan változá
son megy át az attikai büntető törvény, a melyet történeti utjának 
minden phasisában végigkísérnünk lehetetlen ugyan, de a melyet 
lényegileg mégis felfoghatunk és ha nem történelmileg, legalább 
psychologiailag ok adató Ihatunk. A praktikus attikai nép azon kor
ban, a melyről mi szólhatunk, belátta már, hogy a Plato-féle szép 
elvvel szemben a pénzbüntetés az államnak több anyagi hasznot 
hajt, mint morálist a halálbüntetésnek a régi törvényeknek meg
felelő gyakoribb alkalmazása,1) s épen azért olyan esetekben, a hol 
higgadtságát a büntető eljárás folyamán megtartotta, a hol meg
fontolással ítélt, ritkán szólott ítélete halálbüntetésre; sőt, ha 
egyes esetekben engedett is némely izgató beszédek hatásának,

*) E praktikus észjárás illustrálására közöljük Demostlienes következő 
idevonatkozó helyét, a melyből a főelv: «a czél szentesíti az eszközöket*, 
tisztán kivehető. Persze ethikai szempontból sok kifogás férne ez okosko
dáshoz. (adv. Leptin. 504.): «e<rri yao . . . .  icivta; jxsv ?oü; vájxouc úfxív . . . 
jnouoaffT̂ ov »ó; xáXXt<rr* systv, fiáXiaxa 81 toütoüs, ot’ wv ?J uixpxv rt (jLê áX̂ v sax’ 
ihoii tt)v KÓXtv. i l v \  8* o’jtoi tívs;; oi ts toí; áyaSóv t'. jzo : o 3 <p. toc; Ttua; ŐtÖávTe; 
xa\ ot Tót; ravavTta rpáttouat ta? ?i;x<opí&;. eí yap ábcavcs?, <•>$ áXr]3<7j$ ta; é v  sói; 
Wjiloií <po(3oüjj.svot xo3 xaxóv ti jíouÍv áicoaratsv, xai návte? Ta? iizi tat; euep-
•Yeoíai; 8(->ptáí T̂jXtuaavte; 3t yprj ítpárcetv npo&otvto, tí xcoXúst [xsyí̂ niv eívat tt;v 
~óXiv, x«\ jjávxa; ypr(<rroL>; xa\ urjőeV eTvat Jtovr,p<5v.» V. ö. csaknem ugyanazon 
szavait Lycurgnsnak, in Leocrat. 10.
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806 GYOMLAY GYULA.

idővel megbánta ítéletét, s nem ritkaság, hogy azokat vonta fele
lősségre, a kik a halálbüntetés alkalmazására rábírták.1) I ly en  
körülmények között nem csodálható, ha a tíz szónok korában  a 
törvényszék nem igen alkalmazta már magát a régebbi tö rvények
hez, s ha a görög szónokok nem győzik a bíróság előtt ta r to tt  
beszédeikben a régi jó időket, midőn a gonosztévők még szigorúbb 
büntetésekkel Bujtattak, eleget emlegetni, s az emlékezetből e lm o
sódott szigorú törvényeket az enyhe újabbi keletüekkel szem be
állítani.2)

* *
*

A mi már most a pénzbüntetést illeti, önként előáll i t t  azon 
kérdés, hogyan történhetett a törvények által előre m egszabott 
pénzbüntetés behajtása tisztviselőkkel szemben.

Eddigi tárgyalásunkból is kiderül, hogy azon esetre, h a  a 
bűntény nem volt annyira nyilvánvaló, hogy a tisztviselő ipso ju re  
elmarasztaltathatott volna a törvényszabta pénzbüntetésben, de 
közérdekű volt, a fennebb előadott eljárásokhoz kellett akár az  ál
lamnak, akár magánosoknak fordulnia, vagy, hogy ha a bűntény  
inkább magánjellegű volt, a magánvádat a számadás alkalm ával 
lehetett a megkárosított magánembernek benyújtania. Az előbbi 
eljárások folyamán a bűnösség bebizonyulása esetére a tisztviselő 
letétetett, és a törvényszabta pénzbírságban m arasztaltatok e l ; 8) a

l) V. ö. Xenopli. I. 7. 34.; az arginusaei hadvezérek elité ltetése  
után «ou JtoXXio xpövto utJTepov jxsTÍaeXE toÍ; ’ASíjvaíots, xaí g ĵ t̂travTí, otf.ve; 
tov őíjulov e£rj7iáTT]aav, jrpojSoXa; ajTíov sívat, xa't xaTarrifca:, iái? av ’ xpt-
Sőíaiv. . .»

*) Hogy ily szigorú törvények még positiv vétségekről is gondoskod
tak, erre vonatkozó példáúl 1. Diogen. Laert. I, 57. (ed. Kraus. L ip s., 
1759.) «tco . . . apyovrt, Sv pe ó̂tov Xt(©St), SávaTov sívat ttjv *TiH“av* (Solon.) A 
YJ[xvaatáp^r];-okra vonatkozólag Aesch. in Tim. 1 2.

3) Itt nem érthetünk Platnerrel (II, 116) egyet, a ki e kérdést futólag
érin ti; megengedjük, hogy a büntetés a bűnösség kimondása után a köte
lességmulasztás vagy a bűntény napjától számíttatott (v. ü. Dem osth. in
Tlieocr. 1337 . . . .  tov vójaqv, S; áspeíXecv xeXsJet a7t’ exsívr  ̂ tíj; f^épa;, io ’ av
ooXrj rj nap a p f) tov vóuov r4 t'o îjcpiaaa stb.), de azt már nem (115. 1.), hogy a
bizonyító eljárásra szoruló, de törvényszabta büntetés alá esi) bűntény «ein 
besonderes 5tfra/erkenntniss erfordert*.
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hivatalról való számadáskor pedig mint közönséges polgár ellen 
volt ellene bármely törvényszabta büntetést inditványozó 
beadható. Hihető, hogy ha birságát nyomban kifizette, politikai 
jogait csorbitatlanúl tartotta meg, míg ellenkező esetben a köz
pénztárnak adósok névjegyzékébe Íratott.1)

Kérdés azonban, miképen történt a pénzbüntetés behajtása 
és a tisztviselőnek a hivatalból való letétele azon esetben, ha bűn
ténye annyira nyilvánvaló jellegű volt, hogy a bizonyítási eljárásra 
nem is szorult. S ezen kérdésnél valóban zavarba jönnénk, ha a 
prytanok es proédrusok egy bűnesete más értesüléseinkkel össze
hasonlítva felvilágosításúl nem szolgálna.2) Ezen bűnesetből részint 
közvetlenül, részint következtetés útján megtanúljuk, először, hogy 
a  törvényszabta birság mindjárt a nyilvánvaló kötelességmulasztás 
vagy bűntény megtörténtekor esedékessé vált, s a bűnösök az illető 
összeg erejéig rögtön felírattak az államnak adósok névjegyzékére; 
másodszor, hogy rögtöni lefizetés esetére a tisztviselők minden 
valószínűség szerint tovább hivataloskodhattak; s harmadszor, a 
mi a legfontosabb, hogy azok ellen, a kik büntetésöket nyomban 
le nem fizették, de hivatalukról még sem mondtak önként le, 
sv§s&€-szel lehetett élni, mint olyanok ellen, a kik a közpénztár
nak adós létökre hivataloskodtak.8)*

*) A tisztviselőknek a közpénztárnak adósok névjegyzékét illető bűn
tényei êySeYYpaff(, (SooXsúac'o;, xypoupíou) azon büntetéssel jártak, hogy maga a 
hibás tisztviselő íratott fel a megkárosított magánember helyett az adósok 
névjegyzékére. Lex. Seguer. p. 317. Az eljárás ezért ugyanaz maradhatott.

*) Platner (II 115) nem reflektál arra, hogy a büntetést a törvény 
határozta meg, s ezért itt és I. *33. lapon azon kérdést veti föl, vájjon 
miféle magistratusnak lehetett joga felírni és behajtani a pénzbírságot azon 
esetre, ha ez egy másik tisztviselőt ért? A kérdést neki nem is sikerült 
megfejteni. Véleményünk szerint a tisztviselőkkel szemben sem volt szükség 
kivételes eljárásra; mert a bűntény megtörténte után vagy megfizette a 
tisztviselő a törvényszabta pénzbírságot, s ekkor nem volt szükséges a fel
jegyzés és behajtás, vagy nem fizette meg és lelépett hivataláról, s ez 
esetben mint egyszerű polgárral lehetett vele elbánni, vagy sem meg nem 
fizette a bírságot, sem le nem lépett s ekkor evőeiiji; útján ítéltetett el még 
a birságon felül is büntetésre, még pedig, ha a Demostli. (in Lépt. 504) 
által említett törvény újabb keletű, halálbüntetésre. Negyedik eset nem 
képzelhető; különben v. ö. még Demosth. in Theocr. 1337—1338.

3) Ez az evosifo-nek a tisztviselők ellen használható egyedüli esete, 
a mely az svSeiÉi; sajátságos természetének teljesen meg is felel. A pryta-
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808 GYOMLAY GYULA.

Hogy milyen határok között mozgott ezen törvényszabta 
birság, erről a következő ránk hagyományozott törvényekből érte* 
sülhetünk, a melyek a büntetést képező pénzösszeget határozottan  
megjelölik.

Az első archonnak kötelessége volt szükség esetén kényszerí
teni az örökös leánynak (íj ércíxXn^os) legközelebbi férfi-rokonát, 
hogy vagy házasítsa ki a leányt, vagy maga vegye el. H a ebbeli 
kötelességét elmulasztotta, ezer drachmát volt köteles fizetni H é ra  
istennő pénztárába,1) a mi évi jövedelme minimumának kétszere
sével ért föl,2) még akkor is, ha az első vagyon-osztályba tartozo tt.

Attikából nem volt semmi más termény kivitele megengedve, 
csak az olajé, éspedig, kivéve a panathensei győzteseket, ez is csak 
bizonyos kiviteli adó lefizetése ü tá n ;8) a csempészeket nyilvános 
átok alá kellett az első archonnak vonnia. Ha pedig ezt elm ulasz
totta volna, Solon törvénye értelmében száz drachmát kellett fizet
nie a közpénztárba.4)

Tudomásunk van egy későbbi néphatározatból arról is, hogy 
ha egyike azon hivatalnokoknak, kik a sulyokra és mértékekre 
ügyeltek fel, kötelessége ellen vétett, ezer drachmát kellett Dem e
ter és Persephone számára fizetnie.5)

nők és prue lrusok esete, a mely nélkül ezen eljárás ismeretére nem jöhettünk 
volna, a következő: (Dein. in Timocrat. 706/7): «I*v o*. «pyTxv*t; ;xr,
/.ara t« feYpaujiéva Tr(v lxxXr(atav, 5j 01 jzpóeöpót ur, yp7jUxr(T<o7t xxrx tá vsyoau- 
(4Íva, ooeí̂ etv tu>v ;asv rpuiávírov íxzvvov yiXit; őpayjxa; í«pa; tí$ *A$r(va* t»őv o’í 
zpoe$p*ov ixavzo; o?et\éTto TSTTapaxovra őpa/aa? íepas zrj ’A$r,va' xa't svSci;*.; 
l<mo Tzp'o; to'u? Seatxo.&cTa?, xaSá-ep éáv tt; apyíj ooeíXtov rü Srjioaíto* ot ő'; SstjxoSc*- 
xat to’j; evősiy^vTa; e?ffaY<5vTfov sí; tó Ötxaaníptov xata tov v<5uov». (ujpía; opx/- 
ua; tcTtapá/.'.vTa helyett Westermann conjecturája. Diudorf nem fogadja el. 
Télfy, C. J. A. comm. ad 148. igen, 1045. sz a. nem. L. Boeckh, Staatsliaush. 
I. 494/5. Tízezer drachma csakugyan túlságosan sokuak látszik, s a Solon- 
féle első osztály évi jövedelme minimumának húszszorosa volna; ha tehát 
az illető vagyona 5%-nál többet jövedelmezett, több mint egész vagyona; 
a mi örökös atimiát jelentene).

Hogy az gvőet̂ i; csak a nem fizetés esetére történhetett, erről Af. és 
Sch. 243. Platn. I. 274. kk. Hefft. 202. velüuk megegyeznek.

*) Demostli. adv. Macartat, 1068.
a) Mert egy medimnus olnj vagy gabona ára egy drachma volt, Plut. 

Sol. c. 23. T é l f y / *1. 1.
#) Sehol, in Pindar. Nem. X, 64, Télfy, C. J. A., comm. ad 154>6.
4) Plutai’ch, Sol. c. 24
f') Boeckh, Staatsh. I. 4U5; Beilage IX. §. 2.
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Demosthenes Macartatus elleni beszédéből értesülünk egy 
kötelességmulasztás megtorlásáról, a mely a községi főnököket 
(ŐTj(jLap-/oi) terhelte. Ha ugyanis a megölt vagy hirtelen halállal 
kimúlt ember testét rokonai, a kiket a község főnöke erre felszólí
tan i köteles volt, nem vitették el a községből, akkor egyelőre a 
rokonoknak adott kölcsönképen a község főnökének kellett gon
doskodni arról, hogy a holttestet elvigyék, eltemessék, s hogy a 
község a szennytől megtisztíttassék, mindezt a mint lehetett, oly 
kevés költséggel; de ha ezt elmulasztotta, ezer drachmát kellett 
fizetnie a közpénztárba. A mit pedig elköltött, annak kétszeresét 
Tolt köteles behajtani az illető rokonoktól; s ha ezt elmulasztotta, 
magának kellett ezt is lefizetnie.1)

Voltak az ilyen határozottan szóló törvényeken kivül olyanok 
is Attikában, a melyek a pénzbírságot az egyes esetekre való vo
natkozással szabták meg.

így például ha a pénzbírságban elmarasztalt olajfa-kiásónak 
bírságát a törvényszék illető elnökei2) (r̂ sjjLwv) nem tudatták a 
praktorokkal és Athéné sáfárjaival,8) úgy, hogy az elmarasztalt 
egyén nem került bele az államnak adósok jegyzékébe, ezen eset
ben Ők maguk voltak kötelesek a magas pénzbírságot, minden 
olajfa után száz drachmát megfizetni.4)

Ugyanilyen tekintet alá esik a törvény azon rendelete, amely 
szerint a praktoroknak és sáfároknak új adósok névjegyzékébe 
való beiktatás alkalmával elkövetett csalásai úgy voltak megbünte- 
tendők, hogy a megkárosított polgár helyett maga az illető tiszt
viselő tartozott a bejegyzett összeget megfizetni.5)

Ezen rovat alá tartozik továbbá a pénzbüntetésnek tényező 
által való meghatározása, oly módon, mint a hogy például különö
sen a ScopoSoxta,6) de a xXo7rí) dirjtioaícov 7] ispűv yjtiq^Ázm bűntényére

x) Demostli. adv. Macartat. 1069.
2) Ha a feljelentés az olajfát kiásó ellen alakjában történt, akkor 

az első archon vitte az ügyet a törvényszék elé (Pollux VIII. 47); ha 
7pa?7i a<je(Jsíx; alakjában (mert az olajfa Athéné istennőnek volt szentelve), 
akkor a második archon. (Pollux VIII, 90. Demostli. in Androt. 601.)

*) Mert a birság egy tized része Athéné pénztárát illette, nemcsak 
ezen, hanem sok más esetben is.

4) Demosth. adv. Macartat. 1074^5.
6) Lexic. Seguer. p. 317.
4) Pinarch. in Demosth. 60, in Aristogit 16, 17.
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is1) az elfogadott, illetőleg elsikkasztott összeg tízszeres m egtérí
tését rendelé büntetésül a törvény. Különben ilyféle büntetéssel 
már eddig is találkoztunk.

A kilencz archon2) megvesztegetésének esetére külön in téz 
kedés is volt. Ezeknek ugyanis eskütétel alkalmával meg kelle tt 
igérniök, hogy ez esetben saját testükkel egyenlő súlyú a ran y  
szobrot fognak a delphii Apolló tiszteletére felállítani. Már hogy 
ezt betüszerinti értelemben venni képtelenség, az első tekintetre  
bizonyos. Épen azért, több-kevesebb szerencsével számosán tö re 
kedtek ezen intézkedést megmagyarázni. Némelyek szerint csak 
aranyozott szoborra kell gondolni; de még ennél is keresettebb 
magyarázatát adta a dolognak Bergk Tódor.8) Legjobb lesz Schoe- 
mann véleményéhez csatlakozni,4) a ki szerint «x/i?>oot>v ávdjv.ávra 
á7toT?aai»-féle kitétel nem más, mint régies kifejezés egy kifizethe
tetlen pénzbírság jelezésére, a melynek le nem tétele szükségképen 
örökös becstelenséget vont maga után. Tapasztalni fogjuk, hogy e 
magyarázat avval, a mit az átijiía-ról mondani fogunk, különben 
is igen jól kiegyeztethető.

* **

Csak igen kevés olyan vétségről vagyunk értesülve, a melyre 
a törvény egyedül a becstelenség büntetését szabta volna ki, sőt 
a tulajdonképeni tisztviselőket illetőleg egy ilyen esetről sincs tudo
másunk, ha Platnerrel és másokkal5) a nyilvános kikiáltót nem 
számítjuk a tisztviselők közé. Az eset különben a következő. A

*) Demostb. in Timocrat. 738.
2! Pollux VIII. S6. csak a tliesmothetákról említi ezt; de hogy itt e 

megnevezés alatt mind a kilencz archon értendő, ez kitűnik Pollux ezen 
helyének és Plutarolmak (Sol. c. 25) Platóval (Phaedr. 225, D.) való össze
hasonlításából : «jtat aot éyw, a»a~ep ot evve a á p /  o v t e ?, yjua/voujiat yj;uaf,v 
£Íx6/a íaöiAéxprjTov e?$ AsXsoüs áva^aetvn. Télfy, C. J. A. comm. ad 212.

8) N. Rh. Mus. XIIE, 448; Philologus XII, 3, 569. lap. Ö avval hozza 
összeköttetésbe, hogy az ajándékot elfogadók tízszeres birságban marasztal- 
tattak e l ; mert az arany értéke úgy áll az ezüstéhez, mint tíz az egyhez. 
L. Télfy, C. J. A. comm. ad. 212.

4) Schoem. Alt. I. 439.
&> Platner (1,324) és M. és Sch. (201. 1. 71. jegyz.) mint említettük, 

tagadják, hogy a kikiáltó előlegeden megvizsgáltatott volna, bár
Aesch. in Ctes. á l. az ellenkezőt gyaníttatja. L. Heffter, 32. 1.'
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kikiáltónak — ha Aeschinesnek hihetünk, — a tíz szónok korában 
m ár nem volt szabad sem az egész nép, sem az egyes községek 
részéről való megkoszorúzást a Dionysos-féle játékokon a színház
ban  kihirdetni, hanem a kihirdetésnek előbbi esetben a Pnyxben, 
utóbbiban pedig az egyes községekben kellett megtörténnie.1) H a 
tehát a kihirdetés mégis a színházban történt volna, becstelenséget 
szabott a törvény a kikiáltókra.

Egy másik ilyen eset a prytanokra és proedrusokra vonatkozik. 
A supplicatióról (fotenjpta) szóló törvény értelmében ugyanis, ha 
valamely az államnak adós vagy becstelen ember kérelmére a pry- 
tanok és proedrusok szavazásra hívták volna fel a népet e kérelem 
felett, becstelenséggel Bujtattak.2)

Hogy a becstelenség büntetése is hivatalvesztéssel volt ösz- 
szekötve, az természetes. Azon esetre, ha az illető tisztviselő 
jószántából le nem mondott volna hivataláról, az Iv5ei£is kétség
kívül épen úgy volt alkalmazható ellene, mint azt a pénzbírságról 
szóló Borainkban előadtuk.

* #«

A halálbüntetésen, a pénzbírságon és a becstelenségen kívül 
voltak még másnemű büntetések is a törvény részéről előre ki- 
szabva, a melyek bizonyos különös jutalmaknak a hibásokkal 
szemben való megvonásából állottak. Említettük, hogy a kilencz 
archon a hivataloskodásról szóló számadás benyújtása után az 
Areopagus tanácsába lépett. Az éjci^eipotovía xd>v vójiwv felöl rendel
kező törvény értelmében azonban ha a thesmötheták az előttük 
Iv8si£i<; utján feljelentett prytanokat és proédrusokat nem állították 
a törvényszék elé, elvesztették jogukat a tanácsba való beléphe- 
tésre.8) Hasonló törvény értelmében a tíz szónok korában azon 
tanács, a mely hivatalos éve alatt a kellő számú három sor evezős 
hajók építéséről nem gondoskodott, elvesztette jogát a jutalomra, 
a melyet különben a néptől a hivatalos év végén kérni szokott.4)

* *-
_________ *

*) Az igazságnak nyomára jönnünk e tekintetben igen bajos. Külön
ben v. ö. Demostli. de cor. 267 és kk. Aesch. in Ctesipb. 32—48.

*) Demostb. in Timocrat. 716.
a) L. Demostb. többször idézett helyét in Timocrat. 707.
*) Demostb. in Androt. 595. és kk. Ugyanott az eljárásról is érte

sülhetni.
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A többi büntetésnemek közöl még csak a pellengért 
kell fölemlítenünk, a melyet egy régi törvény az ajándékot elfoga
dók csúffá tételére a pénzbüntetésen kivűl rendelt. A tiz szónok 
korában azonban e büntetésnem hasonló esetekben már nem volt 
szokásos.1)

MÁSODIK FEJEZET.

Az u. n. áfwv.

Tekintetbe véve, hogy a jelenkor legelőbbrehaladott állam ainak 
büntető törvénykönyvei is mennyire állanak még a tökéletességtől, 
első pillanatra belátható, hogy, bármennyire gondoskodtak legyen 
is az attikai törvényhozók már előre a megtörténhető bűntények 
megtorlásáról, azon bűntényeknek, a melyekre nem volt büntetés 
kiszabva, mégis csak túlnyomó számban kellett lenniök. Ilyen bűn
tények esetén nemcsak a bűnös vagy nem bűnös kérdése felett 
döntött a nép, vagy a törvényszék, hanem a vizsgálati eljárás be
fejezése után kötelessége volt a büntetést is megállapítani (rí 
aoröv 7cadstv 7] árcouaat). Nyilvánvaló azonban, hogy idő folytán az 
attikai törvénykezésben is megkevesbült ezen esetek száma: és 
pedig nemcsak a tágabb értelemben vett usus következtében, hanem 
mert afféle bűntényekről való határozatait, a melyekről a törvények 
nem emlékeztek meg, szokása volt a törvényszéknek Írásban hátra
hagyni az utódok számára. Ezen intézkedésnek görög szónokok 
által nagyban kizsákmányolt második jó oldala abban állott, hogy a 
törvényszéket ilyen esetekben elővigyázatosabbá tévé.4)

*) A megvesztegetés bűnténye tisztviselőt, vagy szónokot tételez fö l; 
kül. 1. Demostli. in Pbil. III. 122. . . . xa: •Jrewpeí're sáp’ Ouív aSroí;
"rí; 7:0$’ í, őiávo'.a xtőv "córe ’Â rjvawov (a zeliai Arthmius esetéről van s z ó )  
. . . IxóXâ ov . . outtü x*\ ÉTtaopó’dVTo oü; ataSotvro (owpoooxojvTas) ÓjSTc x*\ ott,X1!ti; 
tzoiíív*. A ffirJXrj-ről, Comm. ad Greg. Nazianz. Xóyou; aTTjXi-rrjTixoú;: ezeknek 
elnevezése, úgymond, tajco txerasopa; ttJ; <rcr[Xjj;» ered, — «5tiíXtj de erei X'3o; 
r, yaXxo; Ív ezttxTjxei Tetpaytúv<i> ajrrjjxaTt, ev <0 éYye'ypanTai rt toü <rcr,Xtreuouevou 
u[spt;«. L. Hemsterhuis, Pollux kiadásában (Amsterdam 1706) II. köt. 899. 1. 
b. jegyz. Pollux VIII, 73. helyéhez.

*) Lveurg. in Leocrat. 8 —9. Kül. 9.: «őeí t ur, toü
vjv  aőtxTjjxaTo; O'xacTa;, áXXa xat v o u o S é ta í. o<ja ;xsv y ip  t<ov ao:xr,;j.ÍT<»>v vóu.o; t i ;  

Suóptxe, ^áo'.ov ToÚTd) xavöv. yp<ou.évou; xoXá^siv t o j ;  ítapavoa&SvTa;* o aa  ő :  ;xf( to'S -  

■opa nep’.eiXr^ev év\ o W r x x z i  u ei^ -i o z  r o íx r /e v , a - a 7 *. 02
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A kérdés tehát az, hogy azon esetre, ha a törvény nem hatá
rozta meg a tisztviselők bizonyos bűnténye esetére a büntetést, 
milyen büntetésnemek között választhatott a bíróság. Pollux a  
következő büntetésnemeket mondja általában szokásosaknak: a 
pénzbüntetést, a száműzést, a becstelenséget, a halált, a börtönt, 
a megbélyegzést, é* végre a pellengért.1) Mindezen büntetésneme
ket, a mennyiben általában a gonosztevőkre vonatkoznak, olva
sóink előtt ismereteseknek kell föltételeznünk, és mi közölök csak 
azokról fogunk szólhatni, a melyek forrásaink tudósításai szerint 
a tisztviselők bűntényeinek megtorlására valóban szokásosak va- 
lának. Ezek pedig a Pollux-féle sor megtartásával: a pénzbüntetés 
élsőrendben, és mellette a száműzés, tulnyomólag másodrendben; 
a halálbüntetés elsőrendben; végre a becstelenség, és a bebörtön
zés, mindakettő másodrendben.5*)

Í. A pénzbüntetésekről és a száműzésről.
A pénzbüntetésnek kétféle nemét kell megkülönböztetnünk,, 

a melyek egymástól a kivető hatóságra való tekintettel qualitative, 
az elmarasztalt tisztviselőre nézve pedig quantitative különböztek. 
Pénzbüntetés (Cqiua) kivetésére ugyanis nemcsak a népgyülés vagy 
a törvényszék (Cr^ía xat’ é£o/7jv), hanem valamennyi attikai tiszt
viselő jogosult volt. Ez utóbbi pénzbüntetés az előbbi fórumokétól 
quantitative annyiban különbözött, hogy amazokénál sokkal kisebb 
volt, s bizonyos határokat nem volt szabad túllépnie. Mind a két 
különbség következtében már az attikai törvényhozásban külön 
névvel (ercipoXfj) volt az ilyen kisebb, egyes tisztviselők, vagy tiszt
viselői testületek által bizonyos határig kivihető8) pénzbírság meg
jelölve.
_________ * i

£ v o / ó ;  e a t ' .v ,  x v a ^ x a í o v  t t ; v  i u í T s ’p a v  x p í s i v  K a T a X s í n é a S a i  - a p á o s i y u a  t o Í ;  

IjsifiYvouevot;!*.
*) P o llu x  V III . 69 . "a ők TttArífjiaTa' ^jjLÍa, ouyíj, aT'.ji*a,* Sávaio;, 

arfyjiaTa, crnjXr).
*) Hogy a pellengér (sT̂ Xr,) mily esetben használtathatott (régibb idők

ben) a tisztviselők bűntényeinek megtorlására, erről fenebb szólottunk. Ez
úttal 1. különösen inkább a 121. p. végét. (Dem. in Philipp. III.) Ugyan
azon hely bizonyltja azt is, hogy a tiz szónok korában már sem az xxíur,- 
■tog aya>v-okban (mert elévült), sem a Ttpifos-okban nem szerepelt.

8) A kivetésre ETctpáXXstv énipoXrjv, sőt ert̂ áXXsiv r̂jjjLÍa; erctpoXíjv, vagy 
Ttotelû at Cr,aía; ir.iH'j''k ife jezések  voltak használatban; úgy hogy a kétféle
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Hogy először is ezen áirifioXYj a tisztviselőkkel szemben is 
használatban volt, ezt Suidas határozottan k im ondja;*) de te rm é 
szetes, hogy valóságos tisztviselőt egy másik tisztviselő ilyen kici- 
PoXvj-val sújtani nem lehetett feljogosítva;2) úgy, hogy Suidas ezen 
helyének magyarázatakor szerintünk, a mi a szoros értelem ben 
vett tisztviselőket illeti,8) az Areopagusnak és az ötszázak tanácsá
nak ilyetén jogára kell gondolni.

Hogy az Areopagus és a tanács által kivethető pénzbüntetés 
mint valóságos siciftaXfj veendő számba, ezt már azon tény is ké t
ségtelenül bizonyítja, hogy mindkét testület ebbeli joga bizonyos 
határok közé volt szorítva. Azon esetről, a melyben az Areopagus 
által kivethető szerepel, a maga helyén már tettünk em lí
tést.4) Ezúttal csak azon szavakra akarjuk olvasóinkat figyelmez
tetni, a melyekkel a szónok az eset elbeszélését kiséri: «oo i&p 
autoxpátopác siotv, ax; áv {SoóXtóvrai ’Adrjvauov r.vá xoXáaatt. Hogy 
mennyi lehetett azon pénzbírságnak maximuma, a melynek kive
tésére az Areopagus jogosítva volt, erről csak gyanítgatásnak van 
helye ;5) annyi azonban bizonyos, hogy igen magasra nem terjesz
kedhetett.

Szerencsésebb helyzetben vagyunk már, a mi az ötszázak

bírság megkülönböztetésében tanácsos elövigyázattal eljárni. Lysias pro 
milite beszédében felváltva Sr í̂a és sncpoXr, a hadvezérektől kivetett bir
ság neve.

*) Suidas, ’E 7; i [3 o X f( • éatív í; ó p 1 £ 0 jx i v rj T̂juta (e szó itt tág értel
mében büntetést, TÍ f̂Aa, jelent) . . . .  Ttari tőSv ta őr^óota utj xaX<T>( otouar,- 
aávTtov.

2) A phylarchoknak a hadvezér által fennebb említett megbírságolása 
mint Attika határain kívüli és a hadi törvények tekintete alá való eset itt 
nem vehető számba.

*) Mert Suidas ugyanott az entjtaXij másféle tárgyáról is tesz emlité6t.
*) Demosthenes ama helyén (in Neaer. 1372) egy második arohon

megbírságolásáról van szó, . . . .  rt ûXtj íj lv  ’A. tz..............é f̂xíou tov öco êvijv.
Az «eCr((xíou» szóból nem szabad azt következtetni, hogy a megbírságolás 
neve £r)u.ía vo lt! V. ö. 61 1. 3. jegyz. Különben ezen esetben sem hajtatott 
be a pénzbírság, mert (id. ibid. 1373.): IjictúcavTo ot xpívovteí
-o v  0 . ,  xai ópY’.^áaevot auTto, xat auyyvtüjxTjv eTyov ^anaT r^évT t»

6) Dinarchus (in Dem. 56.) arról szólván^ hogy az Areopagus saját 
tagjait bírságolta meg, szintén elhallgatja az összeget. Nagyon csekély
semmi esetre sem lehetett, mint ezt (57) a « tf,v Ti|xtopíav [xeí^cu vojií^ovte;

elveti tt;; . . . á a a p ita ;*  szavak mutatják.
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tanácsa által kivethető sjcipoX^-t1) illeti. Ennek maximuma ugyanis 
500 drachma vo lt; ez a szónokok és szótárírók alapján egyaránt 
bizonyos.2) Hogy milyen körülmények között alkalmazhatta a ta
nács ezen bírságot a tisztviselők ellenében is, erre nézve elég lesz 
talán az olvasót a már előadottakra utalnunk.

Ezen birBág azonban, a melynek kivetésére e két fórum jogo
sítva volt, elenyésző csekélység azon roppant pénzbüntetésekhez, 
a  melyekre a nép szokta a népgyülésen vagy törvényszéki végzés 
ntján épen különösen állam férfiait, vagy hadvezéreit politikai jel
legű bűntényeikért elítélni. Cephisodotus hadvezért kedvezőtlen 
békeföltételei miatt öt talentum bírságban marasztalta el a nép,8) 
tehát hatvanszor akkora pénzbüntetésben, mint a mekkorának 
kivetésére a tanács jogosult volt. De ez még mindig csekélység. A 
Harpalus-féle ügyben Demosthenes a Heliaea által ötven talentum 
bírságra ítéltetett. Ugyanekkora összeg miatt halt meg Miltiades a 
börtönben;4) s mint az efféle büntetések maximumát,6) azt említ
jük még fel, a melylyel Timotheus, a kitűnő hadvezér, Conon fia, 
Aristophon vádjára su jtato tt; ez száz talentumból állott.6)

Mielőtt a többi büntetésnemekre áttérnénk, még egy kérdés
ben kell állást foglalnunk, a mely két szempontból is értekezésünk 
tárgyára vonatkozik; egyrészt, mert tisztviselők vétségét feltéte
lezi, másrészt, mert az ércipoXVj kivetésének kérdésével szoros kap
csolatban áll.

Pollux szótáriró ugyanis azt állítja, hogy Athéné istennő kin-

*) Hogy a neve IjzcJiqXj;, ezt 1. Polluxnál VIII, 51—52, az tiaayysXíoi 
előadásában : «. . . x5v jjlsv (xETpia áőtxsív őoxfj, f, (fcuXí) “oteírat frjuíx; e tz t (J o X v 
. . ..»  stb.

*) L. kül. Demostb. in Everg. et Mnesib, 1152, a mely általában a 
főhely, a tanács elé terjesztett efoorfYsXíz-t illetőleg: tutÓTEp* ScxadT̂ píto jrapaöoír, 
Tj Totíf 7C£VTaxoaíai;, oaou xupía xa*a tov t<5ij.ov. . . . »  stb.

8) Demosth. in Aristocrat. 676: «aite%EtpoTovifcaTE jaiv tov axpaTr(ybv, 
zí'vte TaXá/Tötí 8’ É̂ jjLicúaaTfi, Tpet? 5s [xóvat őt7jvEyxav to jjltj Saváiov Tt|x5J<Tat».

*) Herodot. VI. 136.
5) Isocrat. de permutat. 129.: «. . . . Tî óSeov 8s ToooyTot; ^ tjjxiW e %pif-

jzaaiv (fj 7tóXtí), oaot; ouSáva jiÓijíote rrZv 7cpoyeyevrnié'/tov». A dolog 354-ben 
Kr. e. i történt.

•) Dinarcli. in Dem. 14.: «Ka\ Tip-tû eoi . . . ÉxotTov t»X<xvtü>v etijjl̂ ctgcte, 
Sti p̂rJjjLar’ au t o v  ’AptaTô tÓv ífrt rapa Xíwv £?Xr(̂ evat xa\ <Po5íwv V. ö. De
mosth. adv. Timoth. 1187 és kk.
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csének pénztárnokai (oí rrjc 9*sod tajiíai, vagy tarta t tö>v íspá>v /p r ,-  
[xátcov rijc Afl-rjvás) jogosultak voltak az sTcipoXVj-t megsemmisíteni, 
ha a tisztviselők igazságtalanul vetették volna ki valakire.1)

Már hogy ezen állítás, mint Boeckh teszi, betüszennti é r te 
lemben nem vehető, az bizonyos. Készünkről Heffter szavait (419. 
1. 14. jegyz.) figyelembe véve,— a ki Lysias idevonatkozó helyéről 
(pro milite 7.) azt állítja, hogy valószínűleg ennek félreértéséből 
jutott Pollux az említett véleményhez, — azt hiszszük: hogy m in 
denek előtt Pollux ezen helyét a törvényszéki vagy épen népgyü- 
lési végzésekből eredő pénzbüntetésekre érteni nem szabad; hogy 
továbbá a tamiasok, és ha ezek, úgy valószínűleg a praktorok is a  
megkárosított magánember panaszára egyes tisztviselők iziffoXVj-it 
illetőleg a kivető tisztviselővel2) tárgyalásba bocsátkozhattak; 
de harmadszor, hogy azon esetre, ha az S7:ipoX -̂t kivető tisztviselő 
annak feljegyzéséhez tovább is ragaszkodott, az ügy törvényszék 
elé került.8) Egyszóval: a tamiasoknak, és talán a praktoroknak 
ilyféleképen korlátolt jogát Platnerrel (II. l l á  és kk.) nagyon é rt
hetőnek és czélszerűnek tartjuk a tisztviselők bírságoló hatalm á
ból eredő tulságok és kihágások ellenőrzésére, de más részről azt 
hiszszük, hogy a tisztviselők sTripoXr ĵát csak legalább is a meg- 
szégyenülés koczkáztatása mellett kifogásolhatták.4)

*

*) Pollux, VIII. U7. Taijuai tt,; Síoíj : . . . . . . e;ov7Íav xx\ í̂jjxiav
a © e X el v, e? xo(xcoí 6”b t<uv ápyóvTwv é“t'3Xr4SE:rr

a) Lys. pro mii. 7. pontjában “>,v ypa^v helyett Westerraaunál t/,v 
eYYPa?̂ iv*t olvasunk.

3) V. ö. Meier ós Schoem. 32. 1. 10. jegyz.; 36. 1. és 27.jegyz.
Meglepetéssel olvastuk már nézetünk tisztázása után Pollux Hem-

sterhuis- féle kiadásának VIII. 97 helyéhez Kühn következő szavait, a 
melyek értelmében a kérdés már a múlt század elején ügyesebben volt 
megfejtve, miut a négy modern iró munkáiban: «Quaestoribus inulctam 
tabulae inscriptam tradebant Archontes (helyesebben: magistratus); illi 
iterum examinabant, quo iure irrogata esset; et sententia Archontum (ma- 
gistratuum) approbata, reus mulctae referebatur in aerariorum numerum : si 
minus piaceret mulctae impositio, agebant ante cum Arcliontibus (magi- 
stratibus), ut mulctam delerent, quod si abnuerent, ad judices itum est, 
ut controversia finiretui ipsorum sententiis. Mulctae verő ab ipsis statim 
judicibus profectae a quaestoribus sine ulteriori examine admittebantur*.

4) V. ö. Sebeibe, Lysias orat.a praef. LXXXI: «qui (praefecti aerarii)
causa cognita poenam 8uo periculo remittunt*; és magát Lysiast, pro
mii. 7 : «ot o'í rajnai ouőiv Saotov toÍcjos (tol; <rcpaT7]Yo?sl otavor êvtes, avaxaXé-
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A száműzésről legelőször is azt kell megemlítenünk, hogy 
ámbár önálló büntetésképen, saját neve alatt is szerepelt, a pénz
bírságtól még e ritka esetben is elválaszthatatlan volt, a mennyi
ben vele mindig együtt járt a bűnösök vagyonának elkobzása is: 
Ha az alkalmazás különböző okait mellőzzük, épen ebben rejlik a 
főkülönbség, a mely miatt az úgy nevezett GTcpaxto|j.ó<;-8zal össze
zavarni nem szabad.1) Emez politikai intézkedés volt, a melynek 
rendkívül elterjedt használata nemcsak büntető jelleget nem adott, 
hanem a megtiszteltetés egy nemét kellett bizonyos szempontból 
arra nézve képeznie, a kit ért. A száműzés, mint büntetés, abban 
í b  különbözött az Ö0t£>axi<j|jió;-tól, hogy örök időkre szólt, és bizo
nyos tartózkodási helyet nem jelölt ki az elmarasztalt számára. 
Ilyen büntetés érte Philocles parancsnokot a Harpalus-féle ügy 
m iatt.2)

Látjuk tehát, hogy mint önálló büntetés is együtt járt a pénz
bírsággal ; de valószínűleg még sokkal gyakrabban lehetett emennek 
következménye. S innen magyarázhatók meg azon roppant pénz
büntetések, a melyekkel a különben vagyontalan tisztviselőket 
sújtották, a mennyiben ezeknek értelme vagy örökös becstelenség
ben,8) vagy örökös számkivetésben állott. Timotheusra nézve, ki 
olyan vagyoni állapotok között élt, hogy aránylag csekély kölcsö
nök fejében egész vagyona el volt zálogosítva,4) mi egyéb jelentő
séggel bírhatott az említett száz talentumos bírság, mint hogy a fize
tés elől száműzetésbe meneküljön. Demosthenes, mint említettük,

jLivot t g j s  - a p a o ív - a ;  7 >tv i y y p a o r ^  ( West é r n i .  ' /p a t ^ v : S c l i e ib e )  eo*gj:öüvto  

TTjí a t-ía$  t rt't -p ó o a ^ iv . saovIsavTi; o i  x'o vsYevr^Ev&v, svvouvte? óta -e -o v 3 a > ; ^v,

~o ;jl£v n p to x o v  £~ cW ov x j - o j ;  áscívai, ő to á a / .o v r s ?  »•>; ó j a  í z i h x z í  e ííj  TtŐv -oXtTtuv 
Tiva; oi’ téía; e/Spas avaypáeéoSat, anopoűvTE; ős *A£Ta;:eíaai auTolg, :o v  s á p ’ 
j a fo v x ! v 3 a v o v j s o j t Í v t í ;  xxupov -íjv r̂jjxt’av szpivav ». A valószínűleg 
megromlott 11. és 12. p<>nt is megmagyarázható, bár igen zavarosnak 
látszik. Ebben, ha a törvényszéki végzésből eredő pénzbírságot sem írták 
volna fel a sáfárok, úgy látszik, csak feltételesen van állítva, hogy ezt bün
tetés éft felelősség nélkül tehették volna.

M Suid. s. v. o<rrpaxiaa'o$ és Sehol, in Aristoph. Vesp. 947.
‘Ji Demostli. epist. III. 32; v. ö. Blass, Dinarchi orat., praef. XX.
3) Mint említni fogjuk, a nép különös ingerültsége esetén ezen becs

telenséghez még börtön is járulhatott.
4) L. különösen Demosth. in Timoth. 1187 : "í, ;xsv yxp ojaía ónó/psío; ' 

tjv á~aaa, xa* opo*. airr,; soraiav, /.a- i/.Xoi szpárouv . . . »  stb.
Philologiai Közlöny. VII. 7. 53
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szintén a száműzetést választotta, habár a reá rótt ötven ta len tum  
bírságot valószínűleg ki tudta volna fizetni.1)

2* §. A becstelenségről és a börtönről.
E büntetésnemekről különös tekintettel a tisztviselők b ű n té 

nyeinek megtorlására csak igen keveset mondhatunk. A becstelen
ség mint a törvény által előre kiszabott büntetés még érthető, de 
arra egyetlen egy esetünk sincs, hogy népgyülési vagy törvényszéki 
végzés utján elsőrendű büntetés gyanánt alkalmaztatott volna. 
Ezért és egész természetéből folyólag kétségtelen, hogy csak m á
sodrangú szerepet viselt, a mennyiben inkább más büntetésnek 
következménye volt. Nevezetesen tudjuk, hogy az említett forum ok 
részéről pénzbírságra vagy sTi^o^-ra ítélt egyén, ha azt nyom ban 
le nem fizette, mint az államnak adósa valószínűleg egyszerű ny il
vános kihirdetés utján (ávaxir]pó£ai),a) sőt talán a nélkül is, becste
lenné vált,8) s ez az oka, hogy miért választotta a fizetéskóp-

l ) A cpuyr; ilyen felfogásának helyességére bizonyítékot képez Hyperid. 
in Demostli. 23. (21.) 28. és kk. (Blass.): « .. . tw v  . . . .  töwoxwv eáv ti?  á p /r [v  

t i  vöt ap^fov 8 i’ ayvotav o i’ aneip íav  á iiá p o ]  Tt, outo? öji'o toú tiov  xaxappijT& peySéls 

ev tiT) StJcaaTTfjpúo r| á s o S a v í h o i i  ír, 7: a  t  p í 8 o $ i - x  t: e a  e 1 t  a  t . . »

a mi annyit jelent: avagy halálra Ítélitek, vagy akkora pénzbírságban ma
rasztaljátok el, hogy kifizetni nem tudja, s száműzetésbe megy.» Mert lehe
tetlen, hogy Hyperides a pénzbírságról máskülönben meg ne emléke
zett volna.

*) V. ö. Platner, I, 433.
*) H ogy ez a Tt^rjr'o; aycov-oknál is így volt, erre nézve v. ö. D em o- 

sthen. in Neaer. 1347 . . . .  rcev texaíőexa TaXávTwv ETiuaTo, ?va aTiutóattev au tov 
xat saíSa; tov; Ixe'vou xa\ ttjv aősX<pr(v T7)V £{xf(v . . .  ^ jjlev yap oOaía oyős tokov 
xaXávTwv sávú ti ^v, óSare ouvr^vat Ixffoai tosouto/ otpXr(|Aa, stb. D em osth. in  
Leptin. 504. helye ezen felfogással ellentétben látszik á lla n i; e hely  így 
s z ó l: «. . Ttov Ta oeivŐTaS’ f,jxa; aSixoúvTwv av lxá<rTf» tíjjlTjJx1’ úxápyei őta tov 
v<5(xov, 8iajJpr[or(v X^sr «{xr,8k Tt{xr(u.a Csápyetv ir ii xptaec nXeov, tj Ív, óréTepov 
av to otxaar^piov TtjÂ ai), “otfeív r4 anofíaat, ajA<pÓTepa 8s fii; i& rc to ». aXX’ ou7 
o 'jto ;  iyprfoxro  toütw tw u£Tpo) aXX’ . . . «aTtjxo; sctco* <p7)<n •xa'l rt oicía Sr^aóuta 

őűo Tt[xrjp.ara Ta5Ta» stb. Csakhogy egyrészről nem  is állítjuk, hogy a 
törvényszék mondta volna ki a becstelenség büntetését, hanem ezt a pénz
bírság természetes következményének tart;uk, másrészről meg nem szabad 
elfelednünk, hogy nem történetírókkal, hanem szónokokkal, ügyvédekkel 
van dolgunk. Ilyféleképen magyarázandók még különben ugyancsak Demo* 
sthenes szavai a prytanok és proedrusok evőet£:; útján való feljelentésében. 
L fellebb. (Dem. in Timocrat. 706—707.)
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telen megbírságolt egyén inkább a száműzetést az Attikában való 
életnél.1)

»

A börtön sem számítható az elsőrendű büntetések közé, a 
mennyiben a börtön ilyféle alkalmazásának (8so(j.. síri xpíoeoiv) egy
általában semmi nyoma nincs a tisztviselőkkel szemben; úgy lát
szik, csak azon esetre volt használatban, ha a pénzbírságra ítélt, de 
az t le nem fizető tisztviselőt fizetésre akarták kényszeríteni, külö
nösen ha a nép gyanakodott az elmarasztaltra, hogy igazságtalan 
úton szerzett vagyonából még a sokszor roppant nagyságú bírságot 
is képes kifizetni (ösajj.. sírt yjpr^aai). Erre Miltiades és Demosthenes 
és mások esetei szolgálhatnak példáúl (1. lenn). Ezen kívül, mint 
többi közt az arginussei hadvezérek esete bizonyítja, a börtön vizs
gálati fogságúl is használtatott.2)

*) Kérdés tárgya lehet még, hogy meddig tarthatott ezen becstelen-, 
ség? Általában addig, inig azon ok, mely azt maga után vonta, létezni 
meg nem szűnt (v. ö. pl. Demosth. adv. Macartat 1069. a végén). Azért 
irtuk, hogy a kifizethetetlen birságra Ítélteknél örökre, hacsak a nép a 
supplicatioról szóló törvény értelmében több mint 6000 attikai polgár sza
vazata útján szőnyegre nem hozta a megkegyelmezés ügyét. (Demosth. in 
Timocrat 714—715). Ellenkező esetben a becstelenség még az örökösökre 
is kiterjedt. L. kül. Demosth. in Androt. 603—604: «xXrJpov<5|iov yáp as xotfí- 
OTTjatv ó véjjuís xijí áftjua? Tfjí toü Jtaxpó;* stb. V. ö. 66. 1. 3. jegyz. és m ég: 
Dem. in Timocrat. 762. a végén ; in Theocrin. 1322, 1326; adv. Macartat. 
1069. a végén.

*) A főhely a börtönbüntetésre Demosth. in Timocrat. 741. és k k .: 
♦ xaÍTot xat eVt ‘/p ^ a a t v  7)07] Ttvs; é$63r,aav, xat b z \  xpíasstv, aXX’ 2j«o; útí^aevov . . .  

toí>; (J.sv o3v 7cpo K&xXeíoou apyovTo; xat tgu? <T«p<58pa rcoXaíou; . . . .  aXXa jaet’
KyxXéíőr.v ápyovta , avápe; 8txaora\, JcptŐTov jjlsv 8pa<rJ(ioyXov tov KoXXutía 7cávTs? 
|jieav7)0^e 8't? 8e$evTa atx^OT^pa? Tat; xptaet? ev t<7j . . . .  eratTa 4 ‘tXE^tov tov Aaji-
n tp ia . IratTa ’Ayópptov tov KoXXuTEa, avőpa ^or(aTov xat őr ĵxoTtx'ov . . . . xa\ iyévsto év 

tói o íx^ aT t toűtw zoXXot ettj, e t u ;  T a y p t{ j* a  t a i r e x i a e v  a e S o J e  t ^ {
z  <i X s oj ; o v t  a s / s t v .  xat e j : ’ e x e í v c o  kaXXíffroaTo; stb.......... xa\ MupovíS ;̂ ó
’Ap t̂vo’j ut<5; . . . .  stb. xa\ oí Tauíat e©’ wv ó ’OrtaSóőoao; £v67tpjjâ 7], xa\ ot twv t^5 
ZtoO xa\ ot Ttuv áXXfov 3suv, ev t»ő oferĵ aTt toútw ^aav, £ <o ; íj x p í a i ;  a u T o í ;  
i y i  ve t ő .  xa't oí 7iep\ tov sí tov áőtxetv őá̂ avTg;, xa't áXXot 7roXXo\ . . . .• stb. Itt 
van példa az általunk előbb említett nemre is (v. ö. még id. ibid. 721, 
733, in Mid. 529. Plató, Apolog. Socr. 37. B. C.) az utóbbira is. (Az argi- 
nusaei hadvezéreket illetőleg 1. Xenoph. Hist. graec. I, 7, 20. «8é8é{iívov 
á;io5tx«tv lv no otJ;aw*. Plató említett helyéből (v. ö. még Dinarch. in Aristog.

53*
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3. A halálbüntetésről.

Említettük, hogy a Draco és Solon-féle törvényhozástól a tíz  
szónok koráig a halálbüntetés alkalmazása tekintetében nagy v á l
tozás állott be. A praeticu8 görög bíró belátta azt, hogy sokkal több  
anyagi haszna van az államkincstárnak a pénzbüntetésből, m in t a  
mennyi morális haszon a bűnösöknek halálbüntetés által való  
elrettentéséből ered. Plató törvényei szerint halálbüntetéssel azok 
sujtandók, a kikről azt hiszi a törvényhozó, hogy egészen jav it-  
hatlanok, hogy maguknak sincs már hasznukra, ha tovább élnek, 
s másoknak is kétszeres hasznot hajtanak azon esetre, ha meg* 
halnak; mert egyrészt elrettentő például szolgálnak, m ásrészt 
gonosz embertől szabadítják meg az államot. Csak ilyenek ellené
ben kell, úgymond, a halálbüntetéshez fordúlni; másokkal szem 
ben pedig semmi esetre.1) Plató e szavaiban már észrevehető az 
átmenet Demosthenes nézetére, ki különösen két helyen szól elvi
leg a halálbüntetésről; de ő már mindakét helyen úgy nyilatkozik, 
hogy a halálbüntetés csak rabszolgának való; a szabad embert épen 
az különbözteti meg a rabszolgától, hogy míg ennek testével kell 
lakolnia bűntényéért, addig amazt pénzbüntetéssel illő és szokásos 
sújtani; velők szemben a halálbüntetéshez csak a legutolsó esetben 
kell fordulni.2)

S valóban, úgy találjuk, hogy Demosthenes korában a pénz- 
büntetés a tisztviselők bűntényeinek megtorlásában is egészen há t
térbe szorította már a halálbüntetést; ha akaduak is szórványosan 
példáira, jobbára nem a törvényszék mondja ki az Ítéletet,8) hanem 
már a felingerült nép határozza el a népgyűlésen, míg más bünte
tésnemeknél, de különösen a pénzbírságnál inkább a törvényszékre 
szokta bízni a büntetés kimondását. Az arginussei hadvezérek 
esete, Ergoelesnek, Thrasybulus tiszttársának,4) Antimachusnak,

9. és kk.) kétségtelen az Í6, hogy magánemberek ellen a börtön ímelv 
Dinarehus említett helye szerint közös volt) büntetésül is használtatott.

*) Plató, Leges, p. 862.
-) Demosth. in Androt. 610; in Timocrat. 752, majdnem ugyanazon 

szavakkal.
3) V. ö. még Dinarch. in Dem. 55. és kk.; és Aescliin in Ctes. 10.
4) Lysias in Philocrat. 2.
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Timotheu8 sáfárjának1) és Timagorasnak2) példái csak megerősít
hetnek bennünket ebbeli véleményünkben.

A halálra ítéltek vagyona Cannonas psephismája szerint 
elkoboztatott.8)

HAKMADIK SZAKASZ.

Az ellenőrzésről a hivatal letételekor.

1. A hivatalról való számadás szükségességéről.

Alig volt intézkedés Attikában, a melynek általános érvé
nyességére annyi nyomatékot helyeznének a források, mint épen a 
hivatalról való számadáséra;4) de hogy ezen érvényesség határai
ról épúgy, mint a számadásról általában biztosabb értesüléseink 
vannak, ezt még is csak Aeschines szónoknak köszönhetjük. Midőn 
ugyanis Ctesiphon Demosthenes megkoszorúzását hozta volt javas
latba, Aeschines támadásának egyik sarkpontját tudvalevőleg azon 
törvénybe helyezte, a mely szerint a hivataláról még felelős tiszt
viselő nem volt megkoszorúzható;5) úgy, hogy Ctesiphon elleni 
beszédének idevonatkozó részében ezentúl csak annak bebizonyí
tása volt a czélja, hogy Demosthenes Ctesiphon indítványakor még 
nem adott számot hivataláról, pedig az építkezési felügyelőség a 
felelősségnek alávetett hivatalok (ápy^) közé számítandó.6) Hogy

l) Dem. in Timoth. 1187 : . . oiöesav úaá? JcaniYGpo'JVceí, . . . óír:’
AvTÍaa/ov . . . ev ő ^ a t o  árextáívate, xai t/ ;v  o 0 <x!av owtoS . . . stb.

*) Xenoph. Hint. graec. I. 7, 20: v. ö. 1. jegyzet.
8) Dem. de fals. lég. 350.
*) Andocid. in Alcibiad. 30. (a végén) és Sehol, in Aristopli Equit. 82:*.
*) Aesch. in Ctes. 11.
6) E megkoszorúzás ügyében azon ritka szereucsés helyzetben va

gyunk, hogy nemcsak egyoldalúlag ismerjük, a mennyiben tudvalevőleg 
Demosthenes replikája is fenmaradt a híres -spt toü rcŝ ávou czímű beszéd
ben. Ha ezen beszéd idevonatkozó részét (263—267) Aeschines beszédével 
összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy Demosthenes Aeschinesnek azon
állítását, a melyre a vita alapítva van, hogy t. i. a hivataláról még felelős 
nem koszorúzható meg, ellenmon ló példák említésével tagadja. De ez reánk 
nézve ezúttal mellékes; a fődolgot, hogy ugyanis mint építkezési felügyelő 
számadásra kötelezve volt, nemcsak elismeri, hanem azt állítja, hogy a 
számadást annak rendje szerint be is adta. L. kül. Dem. de cor. 266 
To’J-ctüv exotaro;, Afeytvr), uev ap/rj; ^p/sv ó^eúS'jvo; y|v, eV oí; S’eaze^avoűro, 
fjj/ GrceySyvo;. oyy.oüv ouo1 iyój' tau-ci yap oíxatá iazt aoi íispi "tőv aCiTcov toÍ;
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milyen úton halad a szónok, mig végre az összes hivataloknak é rte 
kezésünk elején említett hármas felosztásához érkezik, a m elyet 
törvényben gyökerezőnek mond, erre nézve magára a beszédre 
utaljuk olvasóinkat.1) E felosztás szerint, mint már em lítettük, 
három nemét különbözteti meg a tisztviselőknek; az első osztályba 
sorozza a sors utján és kézfölemeléssel választottakat; a m ásodikba 
azokat, a kik harmincz napon túl szerepelnek valamely nyilvános 
ügyben, (ilyenek a közmunkák felügyelői is ) ; a harmadikba pedig 
mindazokat, a kik választás útján a törvényszékeknél való elnökös- 
ködésre jogot nyertek. A két utóbbi osztály hivatalnokait azonban 
nem az egész nép, hanem az egyes phylek és demosok választot
ták ; 2) ezeket a szónok, mint említettük, aípstol név alatt foglalja 
össze, és a számadásra ép úgy kötelezetteknek tartja őket, m in t az 
előleges vizsgálat kiállására.8)

Egyáltalában senki sem mentes tehát a felelősségtől, úgy
mond e szónok is, ha valamely közérdekű ügyben szerepet viselt. 
S e tétele bebizonyítására ő maga is felemlít nehány tisztviselőt, a  
kiknek felelősségre vonása, mint mondja, legfeltűnőbbnek látszik.4) 
Nemcsak a papokat, papnőket és a trierarchusokat, hanem még az 
Areopagust6) és az ötszázak tanácsát6) is felelőssé tette, úgymond, 
hivataloskodásáról a törvényhozó. Készünkről hozzáteszszük még, 
hogy ihás források megemlékeznek a kilencz archon7) és ülnökeik,8)

ócXXot; ő^nou. Eícéőwxa* Í7ratvoiu.a: őtá Taöra, o jx  wv tov é n ^ to x a  j7zeú&jvo{. íj p y  o v m 

x a 't  8 é 8 n> x á j  e x e í v w v ,  o ő y ' oív i r . i o t o x x .  vf( A i \  áXX’ iő ix « o ;

^ p £ a ; siTa naptuv, öté p.e etaíjYov ot XoY'.aTa\, ou x a -rr j^ p st;;

r) Aesch. in Ctes. 9—29.
2) Demostlienest a Pandionis phyle. Aesch. in Ctes. 31.
s) Aesch. in Ctes. 29, 30.
4) Aesch. in Ctes. 17—20; kül. 17 : őtőá̂ w ő’ jjaí? npwTov lr\ xtov 

px§á£r»v . . stb.
6) Platner (I. 37.) Aeschines ezen helyéhez némi kétséget fűz, a 

mennyiben azt hiszi, hogy a számadás az Areopagus birói működésére nem 
vonatkozhatott. Heffter (41, kk.) szintén csak e tanács közigazgatási teeu- 
dőire érti, s Petitussal szemben egyenesen tagadja., hogy évenként szám
adással tartozott volna. Részünkről jobbnak látjuk Meier és Schoemannal 
(216. 1. 11. jegy.) e tárgyban teljes tudatlanságunkat bevallani.

6) Egyes tanácsnok felelősségre vonásáról 1. Demosth. in Androt. f>05. 
Az egészről legjobban Platner szól (I, 343, kk.)

7) Pollux VIII. 118, Oí 8fc evvía áô ovTcj, cií x»y Staaiov éviaoTov aexi t'o 
8o-jvai luirúva? áe\ tgÍ; ’ApeoTcaYÚai? npovezbevzo, és más már említett helyek

8) Harpocr. s. v. -ápeSpo;.
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a  piaczi és városi felügyelők,1) a diseteták,2) a követek,3) a hadvezé
r e k 4) s végre a tizenegyek6) felelősségrevonásáról is.

2. §. A felelősségrevonásnál szokásos eljárásról.
Még mielőtt az idevonatkozó csekély számú adatok rendsze

rezését részünkről is megkisérlenők, már eleve meg kell említenünk 
abbeli véleményünket, hogy ezen adatok akár az eljárást intéző 
tisztviselőket, akár ezeknek illetőségét, akár magát az eljárást 
tekintve annyira fogyatékosak, s e mellett egymásnak nagyrészt 
annyira ellenmondók, hogy a rendelkezésünkre álló források mel
le tt kielégítő módon aligha lesznek valaha összefoglalhatók.

A mi a vizsgálatot intéző tisztviselők kérdését illeti, ha Har- 
pocratio és Photius tudósítását elfogadjuk, a következő tisztviselők 
szerepeltek a felelősségrevonás alkalmával: a törzsenként sors által 
választott tíz logista (Xo^toxaí)6) és hasonló számú7) ügyészeik 
(aovr^opoi); 8) továbbá a szintén sors által választott tíz euthyn 
(sSíhívot)9) és ezek ülnökei (irápe^poi), Photius szerint kettenként 
egy-egy euthyn mellé kisorsolva.10)

1) Dem. in Timocrat. 735 ..........et uev xt; zYopavóuo; áaTvvójxo; otxa-
axf(; xaxa StÍjaou; (községi biró) YSv<5|xevo{ xXojcíj; ev xací; euSúvai; í;Xu>xe v . . . Mint 
csekély fontosságú tisztviselők a követekkel vannak szembeállítva.

2) Sehol, ad Dem. in Mid. 542, 15 ; ot 8tatx7ixa\ év xiő ilxtpooopuúvt xat; 

eu5úva; 8tő<iiai . . . .  e8et . . . to li;  xa  xoiva Őtotxoűvxa; euSúva; ő iőóvat t<ov 7cenpaY{JL£- 

voív. Iljtóvxo; ős xoü evtauxou reptüTov airb xdiv Statxrjxtuv ^p^ovxo* jxtxpóxepa yoco ^v xa  

•Sjc’ aOxtüv 8totxoü(xeva. Aristoph. Vesp. 587. verse talán a heliastákra értendő. 
Különben 1. Télfy, C. J. A. comm. ad 579. Heffter (41.1.) az Aristophanes- 
féle sort az Areopagusra érti.

3) Anonym. arg. in Demosth. de falsa lég. 338: ’Ioteov . . . .  Sri pexat 
tf,v j:pe<T(kíav sxaaxo; xőiv :zpe’ffjfewv eüsüva; cőíőou. V. ö. a beszédben 406, és Suidas 
s. v. eu3űv7j.

4) Lysias in Alcib. 38. Demosth. adv. Timotli. 1191.
6) Lysias in Theomnest. 16...........et . . . ó ős3e\; eíaeXSwv h  xaí; eüsüvatí

twv svőexac xaxrjYOpötTj . . . .  stb.
ö) Harpocr. s. v. XoYtaxa't.
7) Photius, Lex. Ehet. p. 672, 20. Meier conjecturájával. L. Télfy

C. J. A. comm. ad 281. Bekker Anecd. graec. I. p. 301.
8) Harpocr. s. v. euSovot.
•) Az euSuvoi és rcápsápoi hivatalnokokat illetőleg tudósításainkban olyan 

ellenmondások vannak, a melyeket hallgatással mellőznünk lehetetlen. A za
varnak különösen két indoka van, amelyek a logistákra és euthynokra közvet
lenül, az ülnökökre pedig közvetve vonatkoznak.
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De már azon további kérdesre, liogv miben különbözött a  
logisták illetékessége és működési köre az eutbynokétól vagy ezek*

Először igen feltüuő azou körtilméuy, hogy  későbbi szónokok (Demostli. 
de cor. 268; r.. nasanp. tOíj ; Aescli. in Tim. 107 ; in Ctes. 15) csak a logisták - 
ról, a korábbiak pedig (Audocides, Lysias) csak az euthynokról tesznek etnlí- 
tést; úgy, hogy könnyen azon gondolatra lehetne jönni, miszerint a logisták  
f's az euthynok egymás mell* tt sohas< m léteztek, hanem vagy hogy a logisták  
később az euthynok helyére léptek, (Meier és Sclioem. 101 ) vagy hogy a iXoy*.- 
axai* és «ej2uvo,.» féle megnevezés ugyanazon tisztviselőkre felváltva használta
tott. Ennek azonban határozottan ellenmond Harpocratio azon helye, am elyen  
a mi felsorolásunk alapult, (s. v. Xeroxot) : «oisiXexTa' nep\ to-Jttov ApiarciTeXr,; 
év xt] ’ASrjvaúov noXfCsía sváa oeixvuTat, oxi oiâ pspous: twv sû uvaJv.* Az em lített 
nehézség magyarázatául azon felfogást ajánljuk, a mely szerint pl. Andocides 
következő helyén (de myst. 78): «oa»ov eû -jva* Ttvé; sí<n xaTíyv<o<j;jLévat |v to!; Xov: 
arrjpíon ú z b t/Hv r( : wv n a p é á p cu v* az • éuSűvwv* szó alatt a
logisták és euthynok összefoglalva, a «nape'8prov» szó alatt pedig a tulajdonképem 
euthynok ülnökei értendők. Valószínűvé lesz ezen magyarázat akkor, ha a két
féle tisztviselők megnevezésével a Xóyov xa\ cteú/a; őtoóvat féle kifejezésnek 
használatát összehasonlítjuk. Hogy a Xcrp7~a\ és Xóyo; közt egyrészről, az tí-  
3 uvoí és eúSyvr, vagy sunyva közt másrészről összefüggésnek kellett lennie, az 
bizonyos; de hogy ezen összefüggés nagyon szembetűnő nem lehetett, azt két
ségtelenné teszik azou helyok, amelyekben, ámbár csakis a logistákról tesznek 
említést, mégis csupáu az sü̂ -Jva; őouvat féle kifejezés szerepel. (1. pl. Demosth. 
n. jtapa-p. 406, Harpocr. s. v. X&yiiTat stb.) Hihető tehát, hogy valamint az 
EjSuva: szó, miut általánosabb jelentméayű (belőle képző lőtt ú-rJSuvo; szó is, 
nem a Xóyo; féle megnevezésből) a hivatalról való számadást egész terjedelmé
ben is tényleg jelenthette, úgy az sfouvoc megnevezés is általában a felelősségre 
vonást intéző mind a két féle fötisztviselők megjelölésére használtatott. S ezzel 
az említett körülményb 1 származó nehézség valamiképen meg volna szüntetve.

A második nehézségre Pollux egy helye a 1 okot. Ha azonban ezen kü
lönben fölöttébb gyanús helyet Hemsterhuis eredeti szövege szerint fogadjuk 
el, (VIII. 100i «. . . 0! ő: íí>7;:;p ot -ápsáper, rőt; évvsa ápyoixj: npoaat-
poűviai. Ojtot o’efo-páuaoy'Jt xat r/ovta;.» akkor e Polluxtól említett euthynok
egészen más tisztviselőknek tűnnek fel, mint a hivatalnokok felelősségre voná
sánál szereplő euthynok. Ezen magyarázatunkat sok körülmény indokolja. 
Nevezetesen : hogy ezen tisztviselőket a Pollux coi’exek külön czím nélkül, 
nyomban a poleták után, tehát nyilvánvalólag nem azou a helyen említik 
meg, ahol az ember a számadást-intéző euthynok megemlítését várná; hogy 
Pollux ezen utóbbi euthynokról a maga helyén (VIII. 45.) már előbb említést 
tett; továbbá, hogy arról, miszerint az általa itt (VIII. 100) említett efcuvot 
nevű tisztviselőknek a hivatalnokok felelősségre vonásánál szerepök lett volna, 
Pollux egyetlen egy szóval sem emlékszik meg ; s végre, hogy arról, miszerint 
a felelősségre-vonásnál szereplő euthynok akármiféle pénznek behajtására jogo
sítva lettek volna, semmi más forrásból tudomásunk uiucsen.Hogy kétféle tiszt*
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ülnökeiétől,*) a forrásokból merített érvekkel támogatott választ 
adni teljes lehetetlenség; épen azért e tekintetben az eddigi hozzá-

viselők ugyanegy névvel jelöltettek meg, az sem volna épen hallatlan dolog, 
mert hiszen Pollux két olyan logistáról is szól (V ili.99.) akik a mi logistáinktól 
kétségtelenül különböztek. Pollux e helye tehát nem érdemelné meg, hogy 
nagy fontosságot tulajdonítsunk neki (úgyis csonka) ha t. i. az általunk közölt 
magyarázat elfogadható volna ; de nem mellőzhetjük felemlíteni, hogy eddig 
(talán dr. Télfy kivételével) minden e tárgyról szóló iró azonosította ezen eu- 
thynokat a tisztviselők felelősségre vonásánál szereplő duthynokkal, s a helyett, 
hogy Pollux szövegét más hivatalnokokra vonatkoztatta, vagy romlottnak te* 
kintette volna, inkább saját czéljához képest változtatta meg. Petitus, comm. 
in Lég. Att. 1. III. tit. II. p. 308: « \oyirca'. sunt xXr.pojToi: su^uw. autem jrpo; 
aipoDvtat. Logistae sunt tamquam novem archontes; Euthyni sunt tamqnam 
Paredri Novem Archontum, et assilent Logistis; itaque ubi indicatum est 
Magistratus potestate decedentes aliquid publica debere, id ab illis exigunt: 
éianpástjouat ős toí>í eyovraid est tol*; <5<p€ÍXovTa; ttj rcóXsi. Quare mirum non 
est, si utrisque eû Jva; adscribunt.* Petitus tehát Pollux szövegét más inter- 
punctióval olvassa: «oí ős eu3uvot,tVxx-ep oí ;rápeőpoi to*Í; svvea ápyouai, npoaaipouvtat. 
Outoí ő' eÉa-p. xat toli? é/. (=o 9 síXovTa; tí) nóXst. l* — és a a-podatpouvTai* szó utáu 
önkényesenX7Y'.<JTa"?-t ért, holott e betoldás Pollux szövegébe véleményünk sze
rint egyáltalán nem indokolható. Heffter (374. 1) pláne így szó l: «lhnen (den 
Logisten) waren die Euthynen in gleicher Zalil beigestellt, durch freye Wahl 
dér Logisten, wie es seheint,* és szintén Pollux ily módon kiegészített helyére 
hivatkozik, míg azt, hogy egyenlő számban voltak a logistákkal (10) Harpocra- 
tióból kellett vennie, a nélkül, hogy a tizes számnak az attikai törzsek szá
mával való megegyezését feltűnőnek találta volna. Platner (I, 339) meg épen 
kiindulópontúi használja tárgyalásában Pollux ezen helyét, és úgy olvassa, 
mint Petitus; sőt ehely kedvéért Photiusnak az euthynok számára és választá
sára vonatkozó értesítését is kifogásolja, Harpocratio tudósítását pedig, úgy 
látszik, tudomásul sem veszi. Megjegyezzük e helyen, hogy dr. Télfy (C. J. 
A. 384. sz. a.) az euthynokat a sors által választott hivatalnokok közt sorolja 
föl, s Harpocratio általunk is felhasznált helyére hivatkozik. Ez így szól: 
«tst>3uvoi őexa tov  ápc3;x<5v ek tv  ávőp s;, T .zp  ot; ácőóasiv  ot “peâ eúaavTe; r, 

ápi-avcs; r} ő'.o:/.̂ aavT6; ti TfÜv őr̂ outfov sunyva?*. (Még határozottabban 
Photius: siíSüvo; ápyji v̂ ti$, !■; ixiarr,; ®vXí); 5s ?va xX̂ poSitv). Valószínű 
tehát ebből, hogy Télfy Pollux ama helyét nem fogadja el, az pedig bizo
nyos, hogy Heffterrel és Platnerrel az euthynok választását illetőleg nincs 
egy véleményen. Meier és Schoemann (100. 1. 95., jegyz.) nem hiszik, hogy 
Polluxnál más euthynokról volna szó, de a helyet, úgy, ahogy hagyományozva 
van, szintén nem fogadják el, hanem Pollux szövegét így változtatják m eg: 
«ot ők sü̂ uvot, ot;, tus-ép toTs éwéa ápyoua:, “ápeőpoi zpoaa'.poOvxat.i* Végre,hogy 
Boeckh, kinek kutatásai e téren alapvetők voltak, szintén a szóban levő euthy-

*) Az u. n. auvTfyopoí-ok szerepe Boeckh kutatásai óta elég világos. V. ö. 
fennebb közölt helyeket a később említendőkkel.
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vetésekhez kell utasítanunk az olvasót.1) Ha nem tulajdonítunk is  
Pollux egy helyének (VIII. 100) fontosságot, mint azt különösen 
Platner tette, a ki tárgyalásának knnduló pontjául választotta, 
annyit számos egyéb töredékes tudósítások nyomán is el k e ll

nokra vonatkoztatja Pollux szavait, az onnan tűnik ki, mert e helyre tám asz
kodva lehetségesnek mondja (Staatsh. I. 268.1.) hogy az euthynok kötelessége 
volt a hiányzó pénz behajtása.

Ami különösen az ülnökök (-ápeőpot) létkérdését illeti, említettük, hogy  
Platner (I. 340.) Photius azon helyét, amelyen a mi előadásunk főképen ala
púit, kifogásolja, s többi közt a zápeopo;-okat az euthynokkal, mint a logisták  
ülnökeivel azonosítva nem tartja külön tisztviselőknek. Erre két érve van. 
Először Pollux vitás helye, amelyből, mint említettük, egész tárgyalása kiin- 
dúl; másodszor azon körülmény, hogy Photius, úgymond, az euthynokat is sors 
által választottaknak mondja, pedig ez csak a logistákról áll. Hogy mind a 
két érve megdönthető, az már az pedig mondottakból is kiderül; az első érv- 
annyival inkább, mert Photius helye (eu3uvo; apyrj x-.;, e; Ixáatr,; ok ®uXí;í 
eva xXvjpouaiv, toutw os ojo rcapíőpou:) összesen húsz ülnökről szól, míg az eu- 
thynok nemcsak Photius, hanem Harpocratio szerint is csak tizen voltak.

x) Legtöbb figyelmet e téren Boeckh kutatásai érdemelnek. Meier és 
Schoemann, mint mondják, szintén Boeckh nézetét tartják legvalószínűbb
nek ; minthogy azonban ezen általuk is közölt nézet nem egészen egyezik megr 
a Boeckli-féle munka (Staatshaushaltung dér Athener) általunk használt m á
sodik kiadásában levő előadással, ebből az következtethető, hogy maga Boeckh 
is megváltoztatta nézetét e tárgyban az 1817-től 1851-ig terjedő hosszú id& 
alatt. Meier és Schoem. 101. 1.: « . . .  so . . . bleibt uns nichts übrig, als zu be- 
dauern, dass Harpocratio nicht auch das aufgenommen hat, ivorin dér Unter- 
schied bestanden habé ; von allém was die Neueren (Petitus, III. 2, (»; Schnei- 
der in den Nachtr. z. Aristotel. Th. II. S. 503. ff.) darüber vermuthet habén, 
scheint uns noch die Böckh’-sche Ansicht die wahrscheinlichste zu sein, 
dass die Logisten die Oberbehörde gewesen seien, bei dér jede Rechnung 
(XoYta[jL<5í und Xóyo?) über verwaltete Gelder abgelegt wurde, dass aber, wo 
die materielle Richtigkeit dér einzelnen Posten geprüft werden sollte, fer- 
ner zűr Beurtheilung dér Amtsfülirung überhaupt, in wie weit diese nichts 
mit dem Rechnungswesen zu thun liatte, welches alles mit dem Worte 
süSuva oder euSuvTj bezeichnet wird, die suSuvot den Logisten zűr Seite gegan- 
gen seien; die Euthynen wurden wie ler von den Beisitzern unterstttzt, 
indem jedem Euthynen zwei Beisitzer zugewáhlt wurden. . . . »  Hogy az 
euthynok a hivatalos pénzeket behajthatták, ezt liinniök kell, mert (UK). 
1. 95., jegyz.) Pollux VII. 100. helyét a szóban levő euthynokra vonakoztat- 
ják. Hasonlóképen szól Télfy is, (C. J. A. comm. ad. 277): «Logistae . . .  
non sunt confundendi cum euthynis. Apud logistas ab omnibus magistratibus 
rationes reddebantur acceptae et expensae pecuniae; euthyni autem in reli- 
quas muneris publici partes inquisiverunt.» Evvel szemben Boeckh fennebb 
említett müve második kiadásában (I. 265.) a logisták és euthynok közötti
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fogadnunk,1) hogy a vizsgálatban, különösen a mi annak jogi és 
törvényszéki részét illeti, a logisták vitték a főszerepet.

A mi már most magát a felelősségrevonásnál szokásos eljárást 
illeti, azon kevés és szétszórt adatokat, a melyek reá nem annyira 
a  vizsgálatot intéző tisztviselők, mint a felelősségre vonandók 
szempontjából némi világosságot vetnek, a következőképen kisér- 
lettük meg összeállítani.

Minden tisztviselő, mihelyt hivataloskodásának ideje letelt, 
vagy azon feladat, a melylyel meg volt bízva, általa teljesítetett,2}

különbséget úgy állapítja meg, liogy a logisták voltak a főszemélyiségek, s az 
euthynok csak a sokszor (például az ötszázak tanácsának számadásakor, Plat- 
ner, I. 343. kk.) igen bonyolult, és tetemes időt kívánó vizsgálat megkönnyíté
sére voltak hivatva: utóbbiak kötelessége lett volna a tényálladékot részletei
ben kikutatni, annak, hogy pénz hiányzik, vagy hogy megvesztegetés történt, 
nyomára jönni, sőt talán a hiányzó pénzt be is hajtani (erről 1. f.) azon esetre, 
ha bűntény nem követtetett el. Platner, ha hibás kiindulópontjából eltekintünk,, 
igen tetszetősen és Boeckh utóbb közölt nézetéhez hasonlóan szól a különb
ségről. Szerinte (I. 339.) «Aus dér angefűhrten Zusammenstellung des Pollux 
(V ili. 100.) ergibt sich, dass die Euthynen in einem untergeordneten Verhált- 
nisse zu den Logisten standén, und nur die Beistánde und Gehülfen derselben 
waren. Ihr Wirkungskreis kann sich demnach nur auf Gescliáfte von geringe- 
rer Bedeutung erstreckt habén, indem sie vielleicht die Bechnungen, so wie die 
Quittungen und Belege untersuchten, auf deren Beibringung und Vervollstan- 
digung drangen, und überhaupt das Verfahren vorbereiteten. Auch handelten 
sie wohl al8 Bevollmachtigte und Stellvertreter dér Logisten, wenn diese aus 
irgend einem Grunde in ihrer Amtsverwaltung gehindert waren. (Ezen állítás 
eredete hihetőleg Andocid. de myst. 78. általunk máskép magyarázott helyé
ben rejlik.) Ausserdem bezog sich die Gescháftsthátigkeit dér Euthynen bloss 
auf das Factische, nicht auf das Rechtliche, welches vor die Logisten gehörte. 
Denn diese erkannten darüber, ob vorwaltende Verdachtsgründe und Anzei- 
gungen von Bestechlichkeit, Veruntreuung unl überhaupt mehr oder weniger 
offenbare Nachlássigkeiten, Ungebührnisse und Missbráuclie von Seiten des 
Beamten einen üscalischen Prozess nöthig machten, oder nicht. Sie setzten 
zu dem Behufe das Gericht nieder, und fuhrten die Sache bei diesem ein.»

*) L. kül. Bekker, Anecd. Graec. I. p. 210. Suid. s. v. etouvij.
3) A sors által választott rendes tisztviselőknél tudvalevőleg egy év 

volt a hivataloskodási idő, a tíz szónok korában egyik 'ExattufipaKuv hótól a 
másikig számítva. De a nép az összes athenaeiek közöl gyakran választott 
('/eipoTovijTOi, atpE-o'i) olyan tisztviselőket, a kik ennél hosszabb, vagy rövi- 
debb ideig hivataloskodtak. Ilyenek pl. a pénzügyi intéző (o eVt -cf.; Őioi- 
xrj<jeo>; v. IzijjLeXrjTr,; xöiv y.otvtov zpo7Ó§ojv) s minden felügyelői jellegű kézföl
emeléssel választott tisztviselő, továbbá a követek stb. A hadvezérekről 
később leszen még szó.

Digitized by v ^ . o o Q l e



GYOMLAY GYULA.

köteles volt harmincz napi határidőn belül a logisták hivatalos 
helyiségében2) megjelenni, és előttök egész hivataloskodásáról Írás
ban8) részletesen4) számot adni. E számadás két részből állo tt, a 
kezelt hivatalos pénzek, és a hivataloskodás más ágai felől való 
jelentésből.5) Ha valamely tisztviselő nem kezelt volna h ivatalos 
pénzeket, ezt Írásbeli jelentésében igazolnia kellett.6) Már eddig is 
gyakran említettük, hogy a tisztviselők ellen nyilvános rendes 
vádak (Ypa?pa:) magánemberek részéről csak a felelősségre vo
násnál voltak intézhetők; a logisták kikiáltója (wqpuS) nyilvánosan 
felszólított erre minden athenaei polgárt, s vádlóul bárki fellép
hetett.7)

Az eljárás tehát, a szerint, lépett-e föl vádló, vagy nem, két
féle lehetett;8) azon esetre pedig, ha vádló nem lépett föl, a logis
ták elfogadhatták a benyújtott számadást, vagy kifogásolhatták azt.

Ha a hivataloskodás felöl való jelentést rendben találták a  
logisták, akkor, úgy látszik, minden további eljárás nélkül felment-

Harpocr. s. v. Xoytatat. (AoY’.araí staiv tov ápiSfiov őexx, oí tí; s0**Jvx; 
Teóv Stfi>xr4asvtov IxXoyí̂ ovtat év rjaepa’.: Tptáxovta, 3táv ri? aoya; xJtoSoSvTai oí 
ap/ovre;.)

2) Ennek a neve: XoYtsTrJptov. Andocid. de myst. 78, és utána Har
pocratio : Xoy. ő’ latc tá tőív Xoyî T»ov xp/Eta, *'»; Asívapyo; . . . .  xat ’Av5. Év rrü 
r. t. piuffT. Őt)Xou?:v.

8) A e sc li.  in Ctes. 15. . . .  xeXeúe' (ó vójjlo;) X<5yov xa't -uSúva? I y  y  o  i -  
íp s t v npo; tov Ypa|x(xar£a xat Toű; XoytJTa;

4) Hogy e számadás részletes volt, ez nemcsak Aesch. in Ctes. 22. 
helyéből, hanem pl. Lysias pro milite 11. helyéből is következik.

5) Xóyov őtőóvxi, v;igy ánooépEtv egyrészről, EuSvva; őioóvat vagy újioaystv 
másrészről. Említettük, hogy e két kifejezés egymást, de különösen utóbbi 
az előbbit gyakran helyettesíti, a mennyiben az EuSuvai szó tágabb értelem
ben használtatott, mint ezt a számadás mindkét ágát összefoglaló «ú-súSuvov 
stvat# kifejezés is mutatja. Epén ezért nem is mertük e körülményt a 
logisták és euthynok működési köre közötti különbség egyedüli criteriu- 
máúl elfogadni.

A e s c h .  in  C te s .  2 2  : vat, áXX’ e j t i  te; áv5p»»~o;, o; o u t’ E*Xr(;pcv ovő k 

t t í j ' t  őrj[xoaí«i»v, o u t’ av7jX»i>/.£, “ po*y^Xir£ 8É rp ó ;  t i  TfÓv xotv&v. xa \ to ű to v  áxo^c'pEiv

xeXeúei Xóyov repo; t&1>; X oytoT á?................. xat . . . .  auTo toűto EyypáoEtv, oti « out’

eXa^ov ou8 ev T'óv xr,; - óXeíoí out’ avríXtoua*.

7) Aesch. in Ctes. 2 3 . («~áTptov xa't ewojaov x^puypia t o üto i).

8) Andocid. de my6t. 78 : . . .8atov e ü S  o v a í tive's s ia i xaTEyvoxjjjiévai é'v 

t ó l ;  XoytTfrjpt'ji; ÚJto tőjv süSóvwv r, Tfóv Jtxpsdptov, r, urjjtto EfcjTjyiAEvat £:; t o  S txx-  

oxrjptov y  p a <p a í x t v é ;  e?<n r.zo\ :tüv euSuvgjv.
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hették a tisztviselőt Hivatalától, s ez esetben az illető lelépett tiszt
viselő megkoszorúz tathatott,1) a nélkül, hogy ügye a törvényszék 
elé terjesztetett volna. Ha ellenben a logisták és a többi tisztviselők 
nem  találták rendben a számadást, akkor nem állt jogukban a 
büntetés felett határozni, hanem a logisták2) a törvényszék össze- 
hívásával ez elé terjesztették a kifogásolt tisztviselő (s^ ovöjjlevô ) 
ügyét.8) Vádlókul ilyen alkalommal a logisták ügyészei (aovVjyopoi) 
szerepeltek, a kik a vádat a logisták kifogásai alapján emelték; a 
többire nézve az eljárás nem különbözött a többi nyilvános rendes 
vádaknál (vpa'fai) szokásos eljárásoktól.

Törvényszék elé terjesztetett az ügy azon esetben is, ha a  
kikiáltó felhívására vádló jelentkezett4) a logisták előtt; az eljárás 
módja az előbb említettétől csak annyiban különbözött,5) hogy 
ilyenkor vádló gyanánt maga az illető magánember szerepelt, a 
mennyiben az ilyen vád mint formaszerü 7pa<p̂  vétetett számba.6)

AZ ATTIKAI TISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL. 82Í)

*) Arg. in Demosth. de cor. 223. A mi az ugyanazon beszédben levő- 
látszólag ellenmondó helyet (266) illeti, erre nézve Platner magyarázatával 
<1. 345, k.) tökéletesen egyetértünk. (V. ö. Meier és Sclioem. 220. 25. jegyz. 
és Suid. s. v. eisúvr;.

3) Bekker, Anecd. gr. I. p. 210: oí XoytJtáí ta? éuSüvx; ánáix; steiyovsf,.
3í Lex Rhet. p. 67:\ 20. oí toc; euSűva; Stőóvts; xa.ox toütoi; xvaxpívovtai 

r.póítov, sttot eoí-vTxt z 1$ to oixxctíjptov sí; i'vx /.ál V. ö. 77. 1. 8. jegyz.
4i Ennek a neve: euS-Jveiv (Pollux VIII. 30.) Suidas s. v. suSúvr/ xu-

píw? sisxyo'jaiv oí Aoywtai tco'o; toü{ ő^xvtx; tx f, o p £ tő ; xp*xt tf,{
Típea^EÍax: x a / . w ; *  >.x\ tx  o:xxati(ptx ;isv oí Aoytcrtxt xXr^povat, xx-rr/fopet 01 b

£ouXóusvo;. xx\ to“; oixxjtx'í; sseítxt T'.;jLxaSai töt; áXoÖa'.v.
5) Arról, hogy T.ifa/Xrpi; szükséges volt-e itt, és Dem. in Mid. 542. 

helyének magyarázatáról 1. Meier és Schoem. 221. k.
6) Említettük fennebb, hogy az összes vá 1 formák közöl különösen 

öt érdemel e szempontból figyelmet, a mennyiben tisztviselők bűntényeit 
feltételezik. Ezek főleg a ypaz>rt “xpx-p53,3síx$, a mennyiben a követek 
bűntényei természetesen csakis a számadáskor voltak megtorolható^ 
azután a átópfov ypxorj (yp. r.poSoaíx;) a ypasf, xXonrí; árjuo'xúov xx\ íepőW /pr,jiá- 
twv, a ypa©/; ‘ieyöeYypâ Tj; és végre a ypx̂ f, pouXeü«<o;. Ezen vádak közöl 
kettőről, a ypxö>4 ^Ejőeyypx^-ról és a yp. ôuXe-Jasw?-ról már Méier és Schoe- 
mann is gyanították, (339 lap) hogy, ha tisztviselők ellen voltak intézve, 
CRakis a számadás alkalmával voltak beadhatók, [Pollux V ili. 88, és Har
pocratio s. v. -xpi-jTÁcr1.? helyei nem vonatkozhatnak a tisztviselők elleni 
eljárásokra, s épen azért a xXo::/; or(p.oaífuv xx\ íspfov ypr,jxxtíov (a /.Xozí; szó' 
alatt sikkasztást, nem tolvajlást értve) a mit csakis tisztviselők követhettek 
el, nincs is náluk fölemlítve.] Hogy a yp. otóptov és (különösen) a yp. xXonf,i
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830 GYOMLAY GYULA.

A mi ezenkívül a felelősségrevonást illetőleg különös m eg
jegyezni valónk van, az a következő.

A hadvezérek felelősségrevonása nem a logisták, hanem  a  
thesmotheták elé tartozott, s ezek vitték a hibás hadvezér ügyét a 
törvényszékeié.1) Azon időre nézve, a mikor felelősségre vonattak, 
tudjuk, hogy ez számukra gyakran különös néphatározat (^rptajAa) 
útján tűzetett ki.*)

Schoemann8) továbbá azt hiszi, hogy az egyes törzsek részéről 
választott hivatalnokok csak a maguk törzsei előtt voltak kötelesek

őjjja. y píjfiáttov is csak a számadáskor volt mint rendes nyilvános vád be
nyújtható, ezt a többi közt Aeschines következő helye kétségtelenül bizo
nyltja (Aesch. in Ctes. 9—10): lv -col; epKpotöev ypóvot; ápyovtc'; rtve; tx; 
jieyíata; ipya; xat ta; npoaóőou; őtotxouvte; xat ő w p o o o x o ü v t e ;  7Ccp\ á w xa  
toiíttov, rcpoaXajApávovte; toú; te ex tou pouXeutrjptou pyjtopa; xa't tol; Ix toü Si îou 
-dpptô ev 7tpoxateXá|iftavov ta? eû úva; xrcxaa; ixoúvoiz xat XTjpúytjiastv, 5 a : ’ i  v 
t  a"í; e u 5 ó v a t ; tw v  xpyóvt cov  e ?; t f, v (jLeyíaT^v piiv á z o p í x v  
á ^ t x v e l a ^ a t  t o l ;  xa t í j y ó p o u ; ,  itoXü dl  et t  u. á X X o v t o ú ;  3 t x a- 
a t á tcoXXo\ yxp návu ttóv úneu&úvtiiv iic’ autoycúpto xX^jrtat  : w v  3 r4 jx o- 
a íio v y p r, ja á t w v o v t e ;  é$eXey)r<5[i.evoi S t e o ú y y a v o v  ex t«5v 
Z t x a » t rj p í w v, elxátfu; • <̂jy óvovto yap . . . .  oí 3txa<jtx\, e? öxvifaetxt ó aito; 
ávf,p év tfj airíj rc5Xet, tu/ov ők xa\ ev ta> aütw ivtautat, 7cptí>r(v tiiv no te xvayo- 
(ieu6(xevo; év tol; xyíiaiv ott <Jte?xvo5tai xperr;; fvexa xat ő'.xaioauvr,; Ono tou őrjaoí/ 
ypu<ju> ateoávco, ó Sk autb; ávíjp {iixpov '̂(jyojv e£etatv ex toS őocaatíjpíov xXosrij; 
svexa tá; eü̂ yvx; ô Xrjxtó;* <£<m v̂ayxá ôvto tr,v îtyov ©ípetv ot 8txaata\ ou nspi 
tou napévto; áStxr[jjLato;, aXX’ ircep trj; aiayúvi]; toü őrfjjio'j. Ha tehát e vádak a 
kikiáltó felhívására a logisták előtt jelentettek be, épen úgy a logisták 
f(yeaovía-ja alá estek, mint a tisztviselők hivataloskodása elleni egyéb kifo
gások, a melyek egy bizonyos névvel, mint önálló yoa^-k meg nem jelöl
hetők, s hol a ypacpfj ffapavőptov, hol a ypaor, áStx-'a;, hol más ^papij-k rovatába 
látszanak tartozni. (V. ö. Dem. de cor. 266, a hol tetyorcoto;, — Lys. in 
Theomneet. 16, a hol fvSexa nevű tisztviselők, — Dem. in Aristogit. I. 781, 
a hol követ, — Antiph. k. yopeut. 41 és kk., a hol második archon ellen a 
számadás alkalmával beadott ilyen vádakról van szó.) A törvényszéki eljá
rás módján különben azon körülmény, ha ezen Ypa<pf(-k a számadás alkal
mával nyujtattak be, nem változtatott. A büntetés meghatározása, mint 
Suidas (s. v. euSOvr,, 1. 78.1. 4. jegyz.) mondja, valamennyinél a bírákra volt 
bízva, de természetesen bizonyos vádaknál azon megszorításokkal, a melye
ket a büntetésnemek tárgyalásakor megemlítettünk.

l) Pollux VIII. 88, a thesmotheták kötelességeinek előszámlálásakor: 
. . . .  etaáyouot..........xa't atpar^oi; eteűva;.

*) Lysias in Ergocl. 5 . . . . éretSi; . . . .  IfyaLmrii . . . .  tol; áoy óvta; 
toü; iiet’ exeivou xatx-Xítv ei^üva; oiosóvta;.

3) Schoemann, de comit. Atli. 37̂ 2.
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hivataloskodásukről számot adni. Készünkről Theocrines esetének *) 
tekintetbevételével ezen véleményt elfogadjuk, de azon megjegy
zéssel, a mit a dokimasia tárgyalásánál is említettünk, hogy ugyanis 
<ezt csakis azon egyes törzsek által választott hivatalnokokra értjük, 
kiknek állása e mellett az egész népet érdeklő illetőségű nem volt.2)

Hogy a hivatalról való számadás a népgyülés vagy a tanács 
e lő tt m^nt volna végbe, mint ezt Pseudo-Plutarchus a haldokló 
Lycurgusról mondja, ez csak a kivételes esetek közé tartozhatott, a 
melyekre rendkívüli körülmények adhattak okot. Azt azonban Meier 
és Schoemann (223. 1. és 37. jegyz.) is valószínűnek tartják, hogy 
az ötszázak tanácsának valami befolyása lehetett a tisztviselők fe- 
lelősségrevonásánál. Részünkről ezt csak azon hivatalnokokat ille
tőleg hiszszük, a kiknek illetékessége a tanácséval megegyezett; s 
azért leginkább a pénzügyi tisztviselőkre szeretnők kiterjeszteni 
azt, a mi a követekről kétségtelen, hogy t. i. tulajdonképeni szám
adásuk előtt,8) (a melyet a logisták intéztek, Suidas, s. v. s&fróvrj) a 
tanácsnak is jelentéstétellel tartoztak.4)

’) Demosth. in Theocrin. 1326 . . . svőeíjet? . . . .  TcoteísSat. . . ixv xt$ 
ôeíXr; T7j ’Â rjva rt xt7>v aXXtov 3 eu>v,  ̂ t i i v  í j; o> v ú <x «<> v xw. ő cavrjdetat ouxo; 

ooeíXtov xat oux éxxéxtxoi); i^taxoaía; Spa/aa;, a; ojoXev iv tat; eu3úvai; xtji érwvyjjKo 
tt(§ aúxou ©uXíjs . . . .  Xiye őij x f( v x ai v e u X « t w v p. a p * u p t a v. És odább : 
. . . . x o y ; © u X e x a s rcapóvxa; out’ eőstaev out’ fivyúvfy . . . .  ouxto; a ü x a> v xa 
xv.va ctotxijaa;, a»a-’ i x s l v o u 5 xXojrijv auxou xaxayvövai . . . .stb.

*) Míg ellenben pl. Demosthenes, a kit pelig xetxo7coto;-szá a Pan- 
dionis phyle választott, (Aesoh. in Ctes. 31.) fontos ügyekben szerepelvén, 
a logisták és a törvényszék előtt vonatott felelősségre. (Dem. de cor. 266.)

°) A követek számadásáról a fennebbi helyekkel v. ö. Dem. de falsa 
lég. 367 : xouxo yáo etat ^ps^eíat; euSuvai, xt senpaxxat; xt ájce’YYetXa;; et jxsv 
áXí) ,̂ aá>£ou, el ős 'ieuSf), Őíx7)v Só;.

4) Aristodemus e szabály áthágása miatt büntetés alá esett, Aesch. 
de fals. lég. 16.

Demosth. in Mid. 542, már említett helyéből az volna következtet
hető, hogy a diaeteták a tanács előtt vonattak felelősségre; . . . ns-aa? xov 
jtouxaveúovxa ooüvat xrjv i]>r(cpov . . . stb., és még inkább a hozzávaló scholionból: 
f0 81 spúxavi; 'írj f  0 v Sídcoat xo "í; pouXeuxa*t{,  Xé̂ wv* «ó Seíva xoiv otatxr(xwv 
oux aTnJvxTiae, xaíxot xax7jyopov ey<ov xí ouv úfiív őoxeí Ttep't auxoű.n Ka't ouxtu; 0 t 
(í 0 u X e u x a \ xaxa^f t̂ ovxat. De ez nyilvánvalólag hibás, és a zavar a diae
teták elleni eteayYeXía-nak azon vádakkal való összezavarásából ered, a 
melyeket a számadás alkalmával volt szokás beadni. E szerint Demosthe
nes szövegében a «jcpuxaveúovxa* szó nem tanácsbeli prytant jelent. (V. ö. 
Platner T, 64, Meier és Schoem. 270, Télfy, C. J. A. comm. ad 579.) A
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Maguk a felelősségrevonás intézésével megbízott tisztviselők 
állásuk nagy fontosságával és hatalmával kétféleképen élhettek  
vissza: ha megvesztegetni engedték magukat bűnös hivatalnokok
tól, vagy ba szándékosan, igazságtalanul jártak el ártatlanokkal 
szemben. Hogy ezt meg is tették, arról Aeschines tanúskodik .1) 
Önként előáll ebből azon kérdés, vájjon miféle ellenőrzés a la t t  
állottak maguk ezen tisztviselők ? Hogy valamely fórum előtt fele
lősséggel tartoztak volna, annak semmi nyoma sincs a források
ban ; de egyrészt maga a törvényszék volt természetes ellenőrük a  
visszaélések azon eseteiben, ha színe elé ártatlant állítottak volna, 
másrészt pedig kétségkívül bárki is váddal léphetett föl ellenük a 
népgyülés vagy a tanács előtt, bár épen Aeschines említett helye, 
ha ugyan valódi, és nem költött bűntényekről szól,2) azt bizonyítja, 
hogy Timarchus állítólagos visszaélései legalább is a beszéd m eg
tartásáig büntetlenül maradtak.8)

3. §. A számadáskor való elmarasztalásnak és a számadás elmulasz
tásának következményei. Az aXofíoo YparpTj.

Említettük már, hogy azon megszorításokkal, a melyekről a 
büntetésnemek tárgyalásakor szólottunk, a birák kötelessége volt 
a hibás tisztviselő büntetését a számadás alkalmával megállapítani. 
Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy a büntetésnek csaknem 
mindig pénzbírságból kellett állania,4) s a többire nézve a m ár

«/.Xr-Tííjia oOő1 óvTivoüv 1-iYpa-iáaev^* kitételre jobb megfejtés hiányában 1. Meier 
és Schoem. 221. és k. lapját.

Már említett helyén, Aesch. in Tira. 107 : Xoy.rrí;; yap ye 
sXeírra jj l-v  x r(v zóXtv s[íXa(i i  o ru p x  Xau^ávi*>v nap* t t o v  ou  owaí»o; uáXí-
a Ta o' £Tj/.ooávTr,<rs :wv úttíû Jvíjiv tov; ar,ősv ^ot/.^xóta;.

*) V. ö. Arg. a \ Aesch. in Tini. <az elején): Ti^ac/o;, . . . Ötá^uo: t'v 
ev tt; rroXirsía za\ őrjar^opföv, xa\ TtXéov ?) sxaTov ^^piaaaTa fe^os/sai;.

3l Plat > törvényei (946, D—E) intézkednek ilyen esetekről is; e s z e 
rint az igazságtalanul kifogásolt tisztviselő magukat a felelösségrevonást 
intéző tisztviselőket idézheti az e czélra kisorsolt bíróság elé (et; toí>; exXex- 
tov; otxaatá;), s ha ott ártatlannak bizonyul, váddal léphet fel ellenök. míg 
ellenkező esetben kétszeresen köteles a rárótt bírságot kifizetni. L. Télfy, 
C. J. A. comm. ad 1052.

4) Plató fennebbi helyén a halálbüntetést is említi ilyen esetekben. 
Aesch. (in Timarch. 113) így szól: v. . . . vójjloi xeXeúovct twv xXsjitwv tov; ÓijjloXo- 
Yoüvta; cavátfo tov; o' xyryj'xiryj; r.pvmbv.. De ugyanonnan kiderül,
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m ondottakra utalhatjuk olvasóinkat.1) Hogy a törzsek által válasz
to tt  tisztviselőket illetőleg az elmarasztalás ugyanazon következ
ményekkel járt, mint a többi tisztviselőknél, ez Demosthenes Theo- 
orines elleni beszédének már említett helyéből8) nyilvánvaló.

Azon tisztviselőnek, a ki a számadással egészen adós maradt, 
(ütteú&ovov eívai rg icóXei) nem volt szabad Attikából eltávoznia, 
hanem  ott kellett életét örököseivel együtt becstelenségben8) eltol- 
ten ie ; azonkívül nem volt szabad a többi közt vagyonát felajánla
nia, sem áldozati ajándékokat adnia, sem magát fiúsíttatnia, sem 
végrendelkeznie, s egy szóval vagyona zár alá vétetett4) mindaddig, 
míg hivataláról a törvény értelmében számot nem adott. Ekkor 
meg is koszorúztathatott, mint a többi lelépett tisztviselők.5) Csak 
hogy ez nem lehetett reá nézve nagy vigasztalás; mert, ha hivata
láról idő folytán számot tudott volna adni, mi gátolta abban, hogy 
azt annak idején ne tegye ?

Az ilyen tisztviselő ellen a szótárirók szerint külön váddal 
(áXoYtot)) is fel lehetett lépni,6) és pedig mint Meier és Schoemann

hogy Timarchus, ámbár a sikkasztást állítólag bevallotta, csak harmincz 
mina pénzbírságra Ítéltetett.

*) Ha e bírságot nem fizette ki az illető tisztviselő, épen úgy az 
adósok jegyzékébe került, mint a hivataloskodás közben történt eseteknél 
(o<p£’AEiv t c o  ő r (a o a í t i j ,  á s X e í v ,  •j j i o o ' / e'í v ,  sőt tágabb értelemben u - e ű ^ u v o v

ttvai is), g következőleg örököseivel együtt becstelenné vált mindaddig, míg 
adósságát ki nem fizette, vagy míg azt a supplicatióról szóló törvény értel
mében a nép el nem engedte. Mind erről fenn bővebben szólottunk.

3) Dem. in Theocr. 1326: . . . ooXcov xat tou? vójíou; áxpi(3a>; e?őu>; or. 
/oXúouaiv ocitov ypásEoSai av £xií r(,  xa\ v o j m ^w v  Seív t o I»{ p .c v  aXXou;
t o ;j {  ó s E íX o v T a ^  jjlT jŐ ev o ; ( a e t e / e iv  t í 5 v  x o iv ó ü v ,  a u T o v  8 k x p E Í T T io  t w v  vóixtuv eívat.

3) V. ö. még Andoc. de myst. 73. Még a nagyapáról (rcanjco?) is
átszármaztatott az adósság az unokára, v. ö. Demosth. in Theocr. 1327: 
t i  ye te  óoetXovTo; auxto to u  ránjrou  rcáXat, x a \  toÜ vóaou xeXeúovtos xXr(povo;ASt'/ 

töutov :w v  i x EÍvou, 7cpoa^xov auTto rráXat ypácpsaSat ypácpsta!, xa \ ő ia  to u t ’ o ty -

SETat Sslv a^ooeŰYEtv 3 tt novrjoo; ex Tptvovía? egtív, ou ő íx a ia  lp:T.

4) Aesch. in Ctes. 21.
5) Aesch. in Ctes. 11 : jzpoatyjpáooudí (tive$) . . . rpo; Ta îjcpíouaTa, cte- 

savoűv tov íkeúSuvov, ^Etőáv Xóyov x«i EuS-Jva; tt^ ap-/^; oto. V. ö. arg. in Dem. 
de cor. 223.

•) E tudósítások annyira rövidek és egyformák, mintha ugyanegy 
forrásból kerültek volna. Pollux VIII. 44: aXoyíou $1 őíxrj xaia twv oux 
aroŐiSóvTtov Xoyi<jaoü{, o j v  av ota^Etpbtuoiv. H esychius; aXoyíou o lx r n  ty  ©súyouoiv 
oí apyovTs; \6yov ou S6vte$ tőív tt;? ipyf,; oioixr(u.áTtov. Suidas és az E tym ol.
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834 GYOMLAY GYULA.

(362. ].) hiszik, a logisták előtt. E vádról különben nincsenek k ö ze
lebbi értesüléseink, s ezért róla bővebben szólani czéltalann&k ta r 
tanók. Platner (I, 348) azt hiszi, hogy a bűnös hivatalnokot ez a l
kalommal nemcsak hivataloskodása felől vonták felelősségre, hanem  
a  számadás elhalasztása miatt is.

Ha a számadás egyszer végbement, másodszor senki sem volt 
arra kényszeríthető.1)

össsefoglal&s.

H átra van még, hogy áttekintsük értekezésünk eredményeit.
Minden attikai tisztviselő mindjárt hivataloskodása kezdete - 

kor köteles volt biztosítékot nyújtani a felől, hogy előélete szerin t 
hivatalára méltó (Soxtfiaata) és némely tisztviselő kétségtelenül, a  
többi valószínűleg megfogadni azt is, hogy hivataloskodása ideje 
alatt is méltó akar arra maradni (eskü). S ha ily módon hivatalá
ban megerősíttetett, bizonyos korban külön erre hivatott tisztvise
lők (vo{jio<póXaxs;) is őrködtek felette; az Areopagus tanácsa pedig 
a  tíz szónok korában is jogosult volt ellene megbízatás nélkül is 
vizsgálatot indítani. Másrészről összes polgártársai éber sze
mekkel kisérték őt, s közülök bárki is félelmes vádakkal (ela**nfe- 
Xía, npopoXij) léphetett föl ellene a tanács, de különösen a népgyü- 
lés előtt, a mely utóbbi fórum maga is határozhatott a büntetés 
felől, vagy pedig az Areopagus tanácsára, s ezen át, vagy e nélkül is 
a  heliasták törvényszékére bízhatta az eljárás befejezését, s a bün
tetés kiszabását. A hibás tisztviselőre elmarasztaltatása esetén 
aránylag súlyos, részint törvényszabta (áttjjLTjtoc á^wv) részint az 
egyes esetek szerint kiszabott (vttirjrbe büntetés várt, s h a
benne meg nem nyugodott, mint közönséges gonosztevőkkel szem 
ben, sommás eljárás (IvSeifo) volt ellene alkalmazható. Midőn 
pedig hivatalától, ha ezer Scylla Charybdis között odáig vinnie 
sikerült, megvált volna, hivatalos úton (kóyot;, s&fovai) és magán

Magnum hasonlóképen (s. v. aXô tou). Elnevezéseöl yp*?*) helyesebbnek lát
szik, mert tartalma nyilvános vádat tételez föl. (így Meier és Schoem. is.)

l) Demosth. in Timocr. 717. Nóuo; * ^Oawv őtxrj npózepov lyeveTo  ̂ eu£uva 
.  . . .  év StxaaTTjpíto, r\ tö ía  7) Srjfi&aía, . . . .  ar; eíaáyetv icep\ toű tiov  t i ;  to  őixaorrj- 

ptov {jltJS' lrct^7,©i£scv ?t5v áp '/óvtw v (j.7jő^va, jjltjŐs xatrjYopetv Iojvtiov 3c oux lo to iv  

o í vóp.01.
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AZ ATTIKAI TISZTVISELŐK ELLENŐRZÉSÉRŐL. 835

vádlók felléptetésével (ypayal) egyaránt ismét felelőssé (örcsóftovoc) 
tévé őt hivataloskodásának minden mozzanata felől a törvény, s 
elmarasztaltatása vagy a számadás elmulasztása (yp. áXoyíoo) esetén 
nemcsak saját magára, hanem örököseire is elvben túlszigorú, s 
talán némileg csak a  gyakorlatban szelídített büntetést mért.

Mindezt megfontolva be kell vallanunk, hogy az attikai tör
vényhozás a köztisztviselők ellenőrzéséről, és bűntényeik megtorlá
sáról nemcsak gondoskodott, hanem hogy e gondoskodását oly rész
letességgel és — hogy úgy mondjuk — kicsinyes következetességgel 
fejlesztette ki, a mire csak némileg is megfelelő példát legszabad- 
elvübb modem köztársaságainkban is hiába keresnénk; s e mellett 
fel kell ismernünk, hogy Athén© rendkívül democraticus jellegének 
megfelelőleg a tisztviselők ellenőrzésében csaknem kizárólag külön 
minden egyes attikai polgár, bűntényeik megtorlásában pedig 
ugyancsak e polgárok összességéből alakult két nagy testület, a 
népgyülés és a heliasták törvényszéke vitte a főszerepet.

G yom lay  G y u l a .

Martialis VI, 53.
Andragoras mi velünk fürdött s még vígan ebédelt,

S im másnap reggel halva lelék a szerényt,
Kérdezed annak okát ily rögtön mért hala <5 meg.

Hermocrates orvost látta meg álmaiban.
Téli hónukba midőn Ősszel törekedtek a fecskék,

Egyik fészkében visszamaradt egyedül.
Ámde tavasszal fölfedezé haza térve a többi,

S tüstént széttépé a szökevény madarat.
Későn bűnhöde ő . Meg kellett volna lakolni 

Anyjának, mikoron szétdarabolta Ityzt.

Martialis I, 33.
Gellia még egyedül nem sírt soha atyja halálán,

És csak mások előtt törnek a könyei ki.
Nem gyászol, ki siralmával tetszelgeni óhajt.

Szíve kinek búsul, nem keres az tanúkat.
I fj . R e m é n y i E d k .
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