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Könczöl Miklós
2nd International Meeting of Young Historians of Ancient Greek Law 

(Athén, 2010. szeptember 3–4.)

Az athéni egyetem 2010-ben második alkalommal rendezte meg az ógörög jogtör-
ténet fiatal kutatóinak nemzetközi találkozóját. A kétnapos konferencián összesen 
tizenkét előadás hangzott el. Az előadók közt egyaránt szerepeltek fiatal kutatók, 
doktoranduszok, valamint a terület már nemzetközileg elismert szakértői. A talál-
kozó meglehetősen széles nemzetközi hallgatóságot vonzott, Európa határain be-
lülről és kívülről, s a jogtörténet olyan tekintélyes képviselői is megtisztelték jelen-
létükkel, mint Michael Gagarin és Gerhard Thür.

Az első előadó, Lene Rubinstein egy Isokratés-beszédnek a demokrácia restau-
rációját követő perindítási korlátozásokkal kapcsolatban levonható tanulságait vet-
te számba (Isokrates 16 and the Athenian Reconciliation of 403/2). A Kr.e. 403/2-es athéni 
kiegyezéssel kapcsolatban máig vitatott kérdés, hogy csak az oligarchia alatt felme-
rült jogviták peresíthetőségét zárta-e ki a megállapodás, vagy azokra a korábban el 
nem bírált ügyekre is kiterjedt, melyek még a demokrácia idején keletkeztek. Kér-
déses továbbá, hogy a korlátozás csak a közérdekű keresetekre vonatkozott-e, vagy 
a magánperekre is. Isokratésnak az Alkibiadés fia számára írt beszéde, mely a Teisi-
as vádjaival szembeni védekezést volt hivatott szolgálni, akkor is fontos forrás, ha 
nem szolgáltat közvetlenül döntő bizonyítékokat a két kérdést illetően. Rubinstein 
amellett érvelt előadásában, hogy Teisiasnak az ifjabb Alkibiadés ellen indított pere 
inkább egy diké exulés, mint egy diké blabés alapján folyhatott, azaz az idősebbik Al-
kibiadés ellen már megítélt kártérítés meg nem fizetése, nem pedig maga a károko-
zás miatt. Természetesen ha Teisias az ifjabb Alkibiadést a fizetés elmaradása miatt 
perelte, akkor a per nem eshetett az időbeli korlátozások hatálya alá: mindazonáltal 
jó példája lehet annak, hogy hogyan éltek a diké exulés eszközével azok az athéniak, 
akik korábban megítélt, de a demokrácia bukása miatt behajtani nem tudott össze-
gekért indítottak pert már a restauráció után.

Mirko Canevaro előadásában (The Procedure of Nomothesia: a Reappraisal) szö-
vegkritikai alapon közelítette meg a Kr.e. IV. századi athéni törvényhozási eljárás 
rekonstrukciójának problémáját. A nomothesiára vonatkozó legfontosabb forrásaink 
Démosthenés Leptinés elleni, valamint Timokratés elleni beszéde. Az utóbbi ki-
adásaiban két törvény szövege is szerepel (Dém. 24, 20–23 és 33), melyek azon-
ban ellentmondanak a beszédekből kiolvasható információknak. Canevaro belső 
és külső érvek alapján meggyőzően bizonyította, hogy az idézett dokumentumok 
– bár már a későókorban is részei voltak a kéziratos hagyománynak – utólagos be-
toldások, feltehetőleg szónokiskolai gyakorlatok termékei, ezért a jogtörténeti vizs-
gálódások szempontjából kevésbé értékes források, mint maguk a beszédek.
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Ilias Arnaoutoglou egy új feliratos forrást ismertetett (A New Source about Dispute 
Settlement between Poleis: Members of the Achaean League), mely az acháj szövetség 
tagjai közti vitarendezés menetéről szolgál új információkkal. A feliratot a mes-
sénéiek állították, s egy Megalopolisszal szembeni jogvita eredményét rögzíti.1 A 
szöveg egyrészt a vitarendezés folyamatát, másrészt az abban résztvevő szövetségi 
tisztviselők (damiorgoi) funkcióját, harmadrészt pedig a res iudicata-elv elismerését 
illetően gyarapítja korábbi ismereteinket. Az előadó végezetül kitért az ítélet írásos 
rögzítésének és közszemlére tételének politikai-kulturális funkciójára.

Paulin Ismard a görög városállamok tulajdonában lévő, „állami” rabszolgák 
klasszikus kori jogállására vonatkozó forrásokat tekintette át (Les dèmosioi dans la 
cité classique et hellénistique). Az előadás alapvető kérdése az volt, hogy mennyiben 
helyezhetők el a démosiosok a szabad–rabszolga szembeállításon alapuló rendszer-
ben. Minthogy ezek a rabszolgák bizonyos tekintetben a szabadokéval megegyező 
jogokat élveztek (egyes esetekben a források a közösségi rabszolgák tulajdonáról 
beszélnek), más szempontból viszont rabszolgavoltuk is világosan felismerhető (pl. 
az ellenük testi fenyítésként alkalmazható korbácsolás), Ismard válasza nem lehe-
tett más, mint hogy sem a szabadok, sem a rabszolgák státuszához nem sorolhatók. 
Ez a tény, mely az előadó meglátása szerint elsősorban a „köztulajdon” fogalmának 
korabeli tisztázatlanságából következik, a hagyományos idegen–rabszolga–polgár 
felosztás alkalmazhatóságának korlátaira is rámutat.

Delfim Leão Euripidés Médeiájának jogtörténeti hátterét vázolta fel előadásában
(In Defense of Medea: A Legal Approach to Euripides). Az idegenek jogállásáról, a fér-
fi–nő kapcsolatok kategóriáiról, valamint a gyermekek jogi helyzetéről szóló fejte-
getéseinek célja az volt, hogy megvilágítsa a Médeia és Iasón konfliktusának alap-
jául szolgáló helyzet jogi vonatkozásait, melyeknek a korabeli közönség minden 
bizonnyal tudatában volt. Következtetése szerint Médeia kiszolgáltatottsága egy-
felől abból következett, hogy közte és Iasón közt nem volt jogilag elismert házas-
társi kapcsolat (bár hivatkozik az istenek előtt tett eskükre), másfelől pedig abból, 
hogy mindketten idegenként érkeztek Korinthosba és nem tartoztak a város pol-
gárai közé. Iasón új házasságával a polgárjog megszerzésére törekedett, társadalmi 
helyzetének megszilárdítása azonban nem terjed ki Médeiára. Sem az asszony, sem 
közös gyermekeik nem élvezték tehát a polgárjog védelmét, a szülők „válása” pedig 
mindenféle oltalomtól megfosztotta őket. Mindez magyarázatot adhat Médeia vég-
ső elkeseredésére, ha tettének szörnyűségén nem is változtat.

Nikolaos Drakopoulos a nemzetközi jog elmélete felől közelítve vizsgálta az ai-
tóliai szövetség intézményi felépítését (The Aitolian League: Institutional Aspects of an 
Early Federal State). Állítása szerint a nagyjából egy évszázad alatt (kb. Kr.e. 350 
és 250 közt) lezajlott folyamat, melynek során egy laza törzsi konföderáció (ethnos) 
valódi politikai egységgé (mai kifejezéssel: szövetségi állammá) vált, elsősorban a 

1 Közlése: P. G. Themelis: Κρίμα περὶ χώρας Μεσσηνίων καὶ Μεγαλοπολιτῶν. In I. Pikoulas (ed.): 
Ιστορίες για την Αρκαδία. Proceedings of the International Symposium in Honour of James Roy. 
Stemnitsa, 2008. 211–222.
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kifinomult jogi mechanizmusok kialakításának és működtetésének köszönhető. A 
maga korában egyedülálló integratio sub lege sikerét az előadó szerint egyrészt a szö-
vetség belső szerkezetének stabilitása, másrészt pedig a tagsági jogoknak az ethnos-
hoz tartozástól független kiterjesztése biztosította.

Könczöl Miklós Aristotelés Rétorikájának a vitás pontok (amphisbétéseis) azono-
sítására vonatkozó tanítását igyekezett rekonstruálni (Rhetorical Issues in Aristotle). 
A szakirodalomban uralkodó konszenzussal szemben, mely szerint Aristotelés egy 
kezdetleges vagy következetlen stasis-elméletet fejt ki művében, az előadás azt igye-
kezett bizonyítani, hogy a Rétorika célja sokkal inkább a már meglévő fogalmak sa-
ját terminusokban történő magyarázata. Nem az egyes vitás pontok világos megkü-
lönböztetésére törekszik tehát a szerző, hanem egyfelől a köztük lévő kapcsolatok 
kimutatására, másfelől pedig elhelyezésükre a rétorikai bizonyítás rendszerében.

Pierre Fröhlich az egymást követő közhivatalnokok közti átadás-átvétel (para-
dosis) intézményét vizsgálta (La paradosis entre collèges de magistrats). Az athéni, délosi 
és egyéb feliratok elemzésén alapuló előadás rámutatott, hogy a fennmaradt felira-
tos anyag csak korlátozott betekintést enged az intézmény működésébe, mert bár 
a paradosis dokumentálása jellemző volt, kőbe vésett feliraton történő megörökíté-
se nem. A meglévő dokumentumok inkább a hivatal átadásával természetszerűleg 
együtt járó, attól mégis elkülönült jogi aktusként történt zárszámadáshoz kapcso-
lódnak. Ami az esemény nyilvánosságát illeti, az általában az adott tisztség tekin-
télyétől és szimbolikus jelentőségétől függött: egyes források csak az átadás tényét 
rögzítik, mások viszont ünnepélyes külsőségeiről is beszámolnak.

Georgia Ekatomati előadásában (Médecins publics dans l’Antiquité Grecque: Rela-
tions juridiques avec la cité et système de santé publique) a közegészségügy antik előz-
ményének tekinthető szerződéseket tárgyalta, melyeket a polisok egy-egy orvossal 
kötöttek polgáraik ellátását biztosítandó. E szerződések esetében a feliratos anyag 
viszonylag világos terminológiát használ: az orvos munkavégzését ergonnak vagy 
ergolabiának nevezik, az orvos által vállalt kötelezettségek és a felelősség pontos ter-
jedelme azonban nem derül ki egyértelműen a fennmaradt szövegekből. Ezt az űrt 
az előadás sem igyekezett kitölteni: Ekatomati pusztán arra hívta fel a figyelmet, 
hogy egyrészt az orvos és a város közti jogviszony egyes aspektusaira sajátos fogal-
makat alkalmaznak a források (ilyen a több helyütt megjelenő paradoxa kifejezés), 
másrészt viszont semmi okunk feltételezni, hogy ezekre a szerződésekre ne vonat-
koztak volna a görög jogban általánosan alkalmazott felelősségi elvek.

David Lewis az archaikus görög jogra vonatkozó irodalmi forrásokat tekintette 
át, eljárási és anyagi szabályok viszonyát vizsgálva (Substantive Aspects of Early Greek
Law: The Literary Evidence). Az irodalmi szövegek bizonyító erejét illető gondos 
módszertani mérlegelése nyomán elemzése meggyőzően mutatta ki, hogy a koráb-
ban uralkodónak számító állásponttal szemben a korai görög jogban az anyagi jog 
szabályai játszották a főszerepet. Lewis következtetései azért is komoly jelentőség-
gel bírnak, mert új fényt vetnek a jognak az ókori görög társadalomban betöltött 
szerepére. Ha ugyanis – számos kutatótól eltérően – nem pusztán a konfliktusren-
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dezés (végső soron a pereskedés) megalapozását tekintjük a szabályok funkciójá-
nak, hanem a társadalmi viszonyok alakítását, a polgárok magatartásának irányí-
tását, akkor nem kerülhetjük meg az eljárási rendelkezéseket nélkülöző, csupán 
magatartási szabályokat tartalmazó normák társadalomtörténeti értelmezését.

Uri Yiftach-Firanko előadása (Politikoi Nomoi Again) egy jogi tárgyú papiruszo-
kon felbukkanó kifejezés magyarázatára vállalkozott. A források beható elemzése 
alapján az előadó azt a következtetést vonta le, hogy a politikoi nomoi Alexandria 
városának saját törvényeit jelentette, melyek alkalmazása idővel a város határain 
túl is elfogadottá vált. A görög lakosság ügyeivel foglalkozó egyiptomi vidéki bíró-
ságok fokozatosan kezdték használni ezt a joganyagot a királyi jogalkotás hézagai 
kitöltésére: előbb csupán olyan esetekben, melyekben legalább a felek egyike ale-
xandriai illetőségű volt, később azonban már akkor is, mikor egyikük sem kötődött 
a városhoz. Yiftach-Firanko szerint ezt a helyzetet szentesítette végül az a királyi 
diagramma, melyre a P.Gur. 2 jegyzőkönyvében rögzített eljárás egyik szereplője 
hivatkozik. 

Dimitris Karambelas a tarsosi Hermogenés nevéhez fűződő késői ügyállás-elmé-
leteknek a lehetséges jogtörténeti alapját vizsgálta előadásában (Theories of Issues and 
Greek Law under the Roman Empire). Bár a stasisok hagyományosan a jogi rétorikai 
tananyag részét képezték, a kutatás eddig nem vizsgálta, hogy tankönyvi leírásuk 
mennyiben van összhangban a korabeli (görög) törvényekkel: a történészek job-
bára eleve kizárták, hogy az elméleti munkáknak bármiféle forrásértékük volna a 
jogtörténet szempontjából. Karambelas Hermogenés tankönyvén belül az ún. „jogi 
ügyállások” (staseis nomikai) tanára koncentrálva rámutatott, hogy sem az ügyállá-
sok általános jellemzése, sem a példaképpen felhozott törvények leírása nem olyan 
irreális, mint amilyennek a szakirodalom általában – megalapozatlanul – tartja.

Az athéni találkozók kifejezett célja, hogy a Hans Julius Wolff kezdeményezé-
sére évtizedekkel ezelőtt indult Symposium-sorozat „kistestvéreként” biztosítsa az 
ókori görög jogtörténet kutatóinak utánpótlását. Az idei konferencia szervezőinek, 
Julie Velissariopoulos-Karakostasnak, Edward Harrisnek és – különösen – Athina 
Dimopoulounak köszönhetően elmondhatjuk, hogy a tudományterület jövőjét 
semmiképpen sem fenyegeti a kutatók termékeny eszmecseréjét elősegítő fórumok 
hiánya.
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Formai kéréseink szerzőinkhez

1. Cikkeiket lehetőség szerint juttassák el kinyomtatva is a KRE Történeti Inté-
zet titkárságára (cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4. II. em. 224), vagy ott-
hagyhatják a portán.

2. A tördelő munkájának megkönnyítése érdekében mellőzzék a szöveg formá-
zását! (Pl. bekezdések behúzása, név és a cikk címének kiemelése, középre 
húzása, oldalszámok stb.) Az idegen nyelvű kifejezések és az idézetek a szö-
vegben kurzívval, a szerzők nevei a jegyzetekben kiskapitálissal legyenek. 
Lábjegyzeteket (és nem végjegyzeteket) kérünk; külön bibliográfia nem 
szükséges.

3. Ha a dokumentum különleges karaktereket is tartalmaz (görög, arab, héber 
stb. betűk, epigráfiai jelek), akkor azt kérjük CD-n is mellékelni (e-mailben 
nem elég, mert a nyomdába érkezéskor sérülhet a file a Macintosh-rendszer-
ben).

4. Kérjük, hogy minden esetben úgy mentse el a dokumentumot, hogy abba a 
betűtípus be legyen ágyazva: Eszközök ~ Beállítások ~ Mentés ~ True Type 
betűtípusok beágyazása.

5. Az esetleges illusztrációknál kérjük, hogy a képek a lehető legnagyobb mé-
retűek legyenek – tehát min. 1000x1000 pixelesek (CD-n vagy ZIP-file-ban 
csatolva), mert így tud velük szépen dolgozni a nyomda. A szövegben legyen 
megjelölve, hogy hova szerkesszük be a képet.

6. A szöveget ill. a szöveg jellegű kiegészítéseket (pl. képaláírásokat) Word do-
kumentumban csatolva szeretnénk megkapni. 

A cikkekhez 10-12 soros (max. 15 soros) rezümét kérünk bármely világnyelven. Ha a cikk idegen 
nyelvű, akkor magyar nyelven kérjük ugyanezt.

7. Internetes hivatkozások esetén kérjük ellenőrizni, hogy az idézett oldal el-
érhető-e még, s kérjük a hivatkozás ill. az ellenőrzés dátumát is feltüntetni.

8. A folyóiratunkban megjelenő cikkek, recenziók, konferencia-beszámolók 
szerzőinek bemutatásához kérjük, adja meg a következőket a neve mellett: 
szül. év, tud. fokozat, „mestersége címere” (ld. jelen számunkban), oktatási-
kutatási hely, lelkészek esetén a település neve.

9. A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a 
Módosítások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, Elfogadja ill. Elveti gombokkal 
jelezve az adott helyen kérjük vissza.

Köszönjük együttműködését!


