
A L M Á SI GÁBOR

AZ AREIOSPAGOS TÖRTÉNETÉHEZ

Dolgozatomban az Areiospagos politikai szerepének V. sz.1 körüli változásait 
szeretném bemutatni, különös tekintettel Ephialtés és a harminc zsarnok műkö
désére, felhasználva lindsay G. Hall 1990-ben megjelent Ephialtés, az Areospa- 
gos és a harmincak című tanulmányát.1 2

1 .
Az ú.n. aristotelési Athenaión PolUeiávaX ellentétben, miszerint az Areiospa- 

gosnak már Solón előtt az volt a feladata, hogy őrködjék a törvények felett, 
intézze a legfontosabb államügyek többségét, és emellett bíráskodjék (A.P.3.6^ 
a legújabb Areiospagos-monográfia szerzője azt állítja, hogy az Areiospagos ere
dendően egy bírósági intézmény volt és csak Solón az, aki az Areiospagos fa- 
nácsát megalapítja, hogy az a hivatalnokok, vagy az ekklésia alkotmányellenes 
illegális tetteit ellenőrizze, másrészt egyéb bírósági ügyekben intézkedjék.3 Ezt 
támasztja alá a legtöbb antik forrás.

Nincsenek adataink arról, -— írja Wallace 4 —  hogy az Areiospagos tanácsa 
betöltötte-e a rá kiszabott szerepkört a VI. sz. folyamán. (Láthatólag a Peisistra- 
tidákkal szemben sem lépett fel eredményesen.) A politikai küzdelem Athén leg
befolyásosabb családjai között folyt,5 és az archónok jelentős része ebből a nem
zetségi küzdelemben résztvevő arisztokrata körből került ki. így valószínű, hogy 
a családok, hatalmuknak nagyjából megfelelően, az Areiospagos tanácsában is 
képviselve voltak. (A tanácsnak magas presztízse lehetett, hiszen tagjai a legva
gyonosabbak közül kerültek ki, és ezek az emberek archónságuk ideje alatt már 
bizonyos hírnévre tettek szert. Azonban úgy tűnik, hogy a tanács feladatkörének 
nem tett teljes mértékben eleget.) Talán a nemzetségek közötti —  akkor még 
meglévő —  viszonylagos egyensúly korlátozta az Areiospagos működési le
hetőségeit; a fontosabb döntések egyébként is gyakran a háttérben zajló családi 
megállapodások eredményei voltak (lásd az Alkmeónidák és a Peisistratidák 
összejátszását). Másfajta magyarázatul szolgálhat, hogy egyszerűen nem volt ha

1 A  dolgozatban szereplő évszámok időszámításunk kezdete előtt értendők.
2  A  legfontosabb felhasznált szakirodalom: Lindsay G. H. Hall, Ephialtés, the 

Areopagus and the Thirty, Classical Quarterly 40,1990,319-328.; R. W. Wallace, 
The Areopagus Council to 307 BC, Baltimore, 1989; P. J. Rhodes, A Commeatary 
on the Aristotelian Athenaión Politeia, Oxford, 1981; Németh György, Egy 
demokrácia genealógiája, Századvég 1991,1,177-196.

3 Ath. Pol. 8.4.
4  R. W. Wallace, i. m. 207-208.
5 Németh Gy., i. m. 179—182.
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gyománya, valamint nem voltak előzmények, amelyek megindíthatták volna a 
jjomophylakia 6 gyakorlatát.

Nem valószínű, hogy helytálló Wallace-nek az a feltételezése, miszerint az 
Areiospagos törvények felügyeletében való kudarca volt az, ami Kleisthenést ana 
késztette, hogy a kormányzást más eszközökkel is védje, legfőképpen a cserép
szavazás bevezetésével.7 Ez ellen szól Németh György tanulmánya, melyben le
hetségesnek tartja, hogy csak Kleisthenés után kb. 20 évvel hozták létre ezt az 
intézményt, és ezt támogatja az a nézet is, hogy az ostrakismos, a hagyományos 
értelmezéssel ellentétben, a gyakorlatban egyszerűen politikai fegyverként szol
gált.8 Más cél lebeghetett Kleisthenés szemei előtt...

2.

Az 508-as reformok fordulópontot jelentettek Athén történetében és néhány 
évtizeddel később változás állt be az Areiospagos életében is. „A méd háborúk 
után azonban ismét erőre kapott az Areiospagps tanácsa, és kormányozta a vá
rost" — írja az A ifi. Pol.{ 23.1.). 9 Ugyanezt mondja Aristoielés a Politikában: 
waz Areiospagosban székeld tanács a méd háborúk alatt igen tekintélyessé lett, 
s úgy látszott, hogy az alkotmányt szilárdabbá tette” (1304 a 17—21.). 10 11

Ennek a fellendülésnek a megmagyarázásához ismét Németh György tanulmá
nyát hívom segítségül.11 A három legfontosabb vezető család (Peisitraidák, Phi- 
laidák, Alkmeónidák) családfáját tanulmányozva kimutatható, hogy ebben az 
időben Athén legbefolyásosabb arisztokratái már egy tökéletesen összefonódott 
családi-politikai elit tagjai. Mivel az Alkmeónidák rokonsági rendszere számos 
archónt adott Athénnak (egészen 487-ig, amikortól az archónokat sorsolták), így 
az Areiospagos uralmát bátran azonosíthatjuk az Alkmeónidák körül kialakult 
arisztokrata elit uralmával. Azaz az Alkmeónidák okosan kihasználták hatalmuk 
növeléséhez az Areiospagosban rejlő lehetőségeket. (Nem tudni, hogy ezeken a 
hivatalos lehetőségeken túl is léptek-e.) Az Alkmeónidák körének összefogását 
erősítette közös veszélyes ellenségük, Themistoklés, aki az ostrakismos fegyverét 
kihasználva sorra száműzette ennek a politikai vezető rétegnek a tagjait. (A hely
zetet bonyolítja, hogy Themistoklés is tagja volt az Arés-halmi tanácsnak egészen 
száműzetéséig, 471-ig.)

Az Alkmeónidáknak az Areiospagoson belüli erős befolyását támasztja alá Flu- 
tarchos is Ephialtés reformjainak leírásakor: „Amikor Kimón hazatért, és 
bosszankodott a legfőbb bírói testület méltóságának megalázásán, arra törekedett, 
hogy bíráskodási jogkörét visszaállítsa és feltámassza a Kleisthcncs-féle arisz

6 Noniophylakia: a törvények megérzése, a törvényekre való felügyelet.
7 R. tv. Wallace, i. m. 208.
8 Németh Gy., i. m. 185-188.
9 Ritoók Zsigmond fordítása.
10 Szabó Miklós fordítása.
11 Németh Gy., i. m. 179-182.
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tokráciát.” (Kim. 15.).12 Plutarchos az Areiospagos hatalmának visszaadásával 
szoros összefüggésbe hozza a Kleisthenés-féle arisztokrácia feltámasztását. Rfl, 
viden: a tanács megerősödésében minden bizonnyal nagy szerepet játszott az a 
tényező, hogy tagjai most már többnyire egy hasonló célú családi-politikai elit 
soraiból kerültek ki.

Másrészt a források arról tanúskodnak, hogy az Areiospagos politikai vezető 
szerephez jutását bizonyos mértékben a perzsa háborúk következményének tud
hatjuk be. Ha elfogadjuk, hogy a perzsa háborúk rövid távon oligarchiához ve
zettek, akkor ez azt támasztja alá, hogy az arisztokrata tagságú Areiospagos is 
nagyobb szerephez jutott ekkor. Abban pedig, hogy a perzsa háborúk rövid távon 
oligarchiához vezettek —  Aristotelés magyarázatát elfogadva —  a mai kutatók 
is egyetértenek.

Arra vonatkozóan azonban nincsenek források, hogy miben nyilvánult meg az 
Areiospagos vezető szerepe ebben az időben. Az A th . Pol. ezt írja: „fáz Areios
pagos] semmiféle határozat révén nem kapta meg a főhatalmat” (23.1.); kicsit 
később pedig ezt mondja Ephialtés tevékenységéről: „[...] megfosztotta a taná
csot az összes megbízatásoktól, melyek alapján az államrend őre volt.” Ezek a 
források nagyon keveset árulnak el, és elemzésük vitatott. Az egyik legfontosabb 
kérdés az, hogy a tanács legális úton vagy tekintélyével visszaélve, az alkot
mányban megszabottakon túlmenve gyakorolta-e hatalmát. Általánosan elfoga
dott, hogy szerepkörébe immáron beletartozott a törvényekre való felügyelet, az 
államrend őrzése.13 Azonban az összes megbízatásokról, melyek alapján az ál
lamrend őre volt, nem tudunk semmi pontosat, csak feltételezések születtek14: 
így lehetséges, hogy az Areiospagos hatáskörébe tartozott az eisangelia, a doki- 
masia és az euthyneia.15 Ezeket valójában semmi sem bizonyítja, csupán felté
telezések. 16 Wallace a következő —  nagy vonalakban megrajzolt — képet adja 
az Areiospagos ezidőbeli működéséről: a tanács politikai erejével egyrészt csök
kentette a népgyűlés és az ötszázak tekintélyét, másrészt mindazon politikusok 
fontosságát, akik a démosra támaszkodva akarták céljaikat elérni; az Areiospagos

12 Máthé Elek fordítása.
13 A z előbbi idézet görög eredetije tartalmaz egy rendkívül vitatott szót: epitheta, 

magyarul: bitorlott, később hozzátett. Ez azt jelenthetné, hogy az Areiospagos ezáltal 
a bitorolt hatalom által vált az athéni állam vezető erejévé. Az, hogy a magyar 
fordító, Ritoók Zsigmond, fordításába ezt bele sem vette, az valószínűleg azt jelenti, 
hogy ő azok véleményét osztja, akik ezt a szót egy gyakran előforduló 
szófordulatnak vélik. Wallace és Rhodes is foglalkozik a kérdéssel. (Areop. 85—86., 
Comrn. 314-315.)

14 P . J. Rhodes, i. m. 316-317.
15 Eisangelia; vádforma főleg közveszélyes bűnök (például hazaárulás) esetén, melyek 

kivizsgáló és tárgyaló fóruma ( a IV. sz.-ra már biztosan )  a tanács (búié), néha a 
népgyiílés volt. Dokimasia: hivatalviselés előtti vizsgálat, az esküdtszék feladata volt. 
Euthyneia: a hivatali idejüket letöltött tisztviselők felelősségre vonásának eljárása.

16 Wallace megkérdőjelezi Rhodes feltételezéseinek valóságtartalmát, (i. m. 80.)

98



és az ötszázakat ellensúlyozva, néhol őket támadva tevékenyke-

Az Ephialtés reformjait megelőző időben, mint általában az V. században, 
Athénban óriási átalakulás ment végibe. A változások körébe tartozott elsősorban 
az Aristotelés által megfogalmazott két ellentétes irányú folyamat, miszerint a 
perzsa háborúk egyrészt „oligarchiához" (az arisztokrácia vezető szerepéhez), 
másrészt hosszútávon a demokrácia megerősödéséhez vezettek. Aristotelés Poli- 
tikája idézett részének második fele így szól: „a hajósok tömege, akiken a sálá
é i  győzelem sorsa megfordult, vezető helyzetük és a tengeren való uralmuk 
révén a demokráciát erősítették meg.” (1304 a 17—21.). Ugyanerre a folyamatra 
uta! az Ath. PoL is: „..ja tömeg megnövekedett és a nép élére Ephialtés állott...” 
(25-1.)- Azzal, hogy Athén tengeri hatalommá alakul át, megváltozik az állam 
belső társadalmi szerkezete, megnő a flotta legénységének szerepe; eképpen Ep- 
hialtés reformjai, amennyiben a nép nagyobb politikai hatalmának érdekében ke
letkeztek, igen jelentős tömegbázisra számíthattak. 17 18 Az is valószínű, hogy a kle- 
isthenési reformok adta nagyobb politikai beleszólás és a győzelmes korszak 
megkaparintott dicsősége (a háború gazdasági, társadalmi hatásai), a nép széle
sebb rétegeinek adott politikai öntudatot és megnőtt az igény az Athén ügyeibe 
való beleszólásra.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy Ephialtés reformjait megelőzően gyorsult 
a démos erősödésének üteme, valamint tudjuk azt js, hogy az Areiospagos ha
talma sem maradt egyformán jelentős ebben a korszakban. Ezt írja az AthJPoL: 
„A perzsa háborúk után kb. 17 évig maradt az állam az Areopagiták vezetése 
alatt, bár ez fokról fokra lazább lett.” (25.1.). Részben ez vezeti Rhodes-ot arra 
a felismerésre, hogy a tanács pesztízse egy idő után fokozatosan csökkent, hiszen 
utoljára 488/7-ben választottak archónt, (és ekkor még csak a pentakosiomedi- 
omnoi soraiból) . 19

Ebből több dolog is következhet: vagy a részben presztízse, tekintélye által 
megszerzett politikai szerepet, immáron kevésbé megokoltan és kisebb háttérrel 
próbálta továbbra is azonos szinten gyakorolni az Areiospagos, vagy presztízsé
nek csökkenésével arányosan csökkent ereje is, és így lehetségessé vált, hogy 
egyáltalán megtámadják (végülis az 587 és 462 között eltelt 25 év mégiscsak 
hosszú idd), de nem elképzelhetetlen, hogy az Areiospagosnak elég erős hatalma 
volt még ahhoz, hogy az ephialtési reformoknak ő álljon a középpontjában ,20 és

17 R. V. Wallace, i. m. 209.
18 Plutarchos a tömeg arisztokraták elleni támadásáról ír, és arról, hogy Kim ón

távol létében (mikor Ephialtés fellépett), a tömeg teljesen ura lett a helyzetnek. Erre 
vonatkozóan: Szabó Árpád, Periklész kora, Budapest, 1977, 70-73.

19 P. J. Rhodes, i. m. 311- Részben emiatt tartotta valószínűtlennek, hogy az 
Areiospagosnak különösebben erős politikai hatalma volt az Ephialtés! megelőző 
korszakban.

a népgyűlést 
dett1 -
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elég fontos volt egyes „hálás” arisztokratáknak, hogy ne sokat gondolkozzanak 
Ephialtés meggyilkolásán.

3.
Itt az ideje, hogy rátérjek Ephialtés vitatott reformjaira. Először is mit lehet 

tudni magáról Ephialtésről, mik lehettek céljai, motiválói? Az Ath. PoL meg- 
vesztegetbetetlennek és állami ügyekben a jogot szem előtt tartó embernek írja 
le (25.1.). Plutarchostól megtudjuk, hogy Ephialtés nem gazdagodott meg a nép 
vagyonából szerzett juttatásokból, mint ahogy sokan tették, sőt „könyörtelenül 
számon kérte az oligarchákon, ha a nép ellenében tettek’* (Per. 10.). Azaz Ephi
altés szegény és becsületes volt (AeLVM. XL9., XIQ.39.), nemzetsége ismeretlen 
de semmiképpen sem Alkmeónida, ő Themistoklés után az első, aki — mint a 
kleisthenési reformok szülöttje20 21 —  érvényesülni tudott. Akármilyen is volt, nem 
meglepő, hogy az utókor szemében tisztának mutatkozott az, aki feljelentéseivel 
megtisztogatta az Areiospagost,22 és akinek reformjait mindig is demokrata szí
nezetűnek ábrázolták.

Nehéz lenne egyértelműen megállapítani, hogy mik motiválták politikai sze
replését. Bár „valószínűleg hatással volt rá az, amit demokratikus ideológiának 
kellene neveznünk”, mindenesetre személyes konfliktusok is lehettek a háttérben, 
maga is valamiféle előnyt szerezhetett reformjai révén .23 Ha megnézzük, hogy 
Ephialtés nevét kiknek a nevével hozták kapcsolatba az ókori történetírók (The- 
mistoklésszel és Periklésszel), akkor ez is a demokratikus beállítást támasztja alá, 
(bár az arisztokratikus érzelmű Alkmeónida Aristeidés kivétel). Rhodes feltéte
lezi, hogy Epbialtést és társait sértette, hogy az Areiospagos Themistoklést per
zsabarátsággal vádolta, másrészt az, hogy Kimónt felmentette a tisztségvállalása 
utáni euthyneian, és Ephialtés az Areiospagos effajta tevékenységeinek akart vé
get vetni. 4 Wallace azonban nem látja bizonyítottnak egyik esemény Areiospa- 
gosszal való kapcsolatát sem .25 Abban azonban a legtöbb kutató megegyezik,

20 Az Oresteiábán elhangzott Areiospagost dicsőítő beszéd nélkül is meg kéne 
engedjük a feltételezést, hogy a tanácsnak fontos helye volt az ephialtés! 
alkotmányváltozásokban — írja L. H all cikkében (i. m. 325.). Ephialtés 
Areiospagosra vonatkozó reformjainak jelentőségéi mutatja, hegy az 
„ellcnforradalmárok” a peloponnésosi háború végén azokat megszüntették — írja G. 
Thomson (Aischylos és Athén, Budapest, 1958, 223.).

21 Németh Gy., 1. m. 185-188.
22 P. J. Rhodes, i. m. 313.
23 R. IV. Wallace, i. m. 83-84. Az is bizonyítja, hogy a démos nagyob politikai 

beleszólása és valamiféle demokratizálás Ephialtés céljai közt szerepelt, hogy a 
törvénygyűjteményt az Airopolisról leszállíttatta a Prytaneiooba és az Agorára, írja 
Wallace (209.). Persze az is igen kézenfekvő magyarázat lenne, hogy egyszerűen a 
népszerűsége növelése végett tett így, de mindenesetre valószínű, hogy az 
emberekben igény volt erre (és egyéb hasonló demokratikus intézkedésekre).

24 P. J. Rhodes, i. m. 317.
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},0gy 462/1 után az Areiospagos hatáskörébe elsősorban a gyilkossági perek, to
vábbá valószínűleg a megsebesítés, a gyújtogatás, a szent olajfák őrzése, a kul
tikus ügyek tárgyalása tartozott.

Az Ath. PoL írja, hogy mielőtt Ephialtés a tanácsot megfosztotta volna az 
gsszes megbízatásoktól, melyek alapján az államrend őre volt, és ezeket részben 
aX ötszázaknak, részben a népnek és a bíróságoknak adta volna át, eltávolított a 
tanácsból számos Areopagitát, perbe fogva őket hivatali tevékenységűk miatt 
(25.2-)- Nem világos, hogy ezt miért tette —  írja Rhodes, Talán azért, hogy ezzel 
előkészítse reformjait, meggyengítse és megfélemlítse az Areiospagost.

Az eddigiek nagyjából alátámasztják azt a nézetet, miszerint 462-ben ledön
tették az arisztokrata hatalom utolsó intézményes bástyáját, és ezzel Athén de
mokratikus rendje elnyerte végső formáját. De talán Ephialtés azért tisztogatta 
meg az Areiospagost, mert jelentős szerepet szánt még a későbbiekben ennek az 
intézménynek, ami persze nem jelenti azt, hogy nem akart véget vetni a tanács 
politikai vezetőszerepének, hanem kisebb, de fontos politikai szerepkört jelölt ki 
az újjászülető Areiospagosnak. Az Ephialtés tisztogatásától megmenekült Areo- 
pagiták belenyugpdtak ebbe a kisebb szerepkörbe. Tehát a tanács későbbi fel
adatait Ephialtés határozottan megjelölte és a sztélét az Areiospagps dombján 
felállította (Ld. Ath. PoL 35.2.), ugyanígy meghatározta az ötszázak, a népgyűlés 
és a bíróságok dolgát. Lindsay Hall a következőkkel támasztja alá azt, hogy ezek 
a határozatok nem tiltó utasítások voltak:25 26 27 * először is a puszta tiltások nem aka
dályozták volna meg, hogy ismét bizonyos bitorolt funkciókat gyakoroljon, vagy 
a tiltásokat kijátszva túlnőjön hatáskörén, másodszor ez ellentmondott volna az 
athéni törvényhozó szokásoknak, miszerint a törvények felszólító vagy feltételes 
módban íródtak.

Lindsay Hall állítása a hagyományos történetkutatás tükrében egészen új. Azt 
vallja, hogy Ephialtés törvényei, ha lényegében nem is, de legalább formálisan 
inkább hatalmat adtak az Areiospagosnak, mint elvettek tőle. Egészen odáig 
megy, hogy minden korábbi kutatással ellentétben lehetségesnek tartja, hogy 462- 
ben az Areiospagosra ruházott hatalmat nomophylakiának minősítették. Bizo
nyításához felhasználja Aischylos Oresteia trilógiájának harmadik részét, az Eu- 
menidést,2* A  kb. 459-ben bemutatott mű tetőpontján Athéné örök időkre szólóan, 
diadalmasan megalapítja a semleges bíróságot, az Areiospagost, hogy az véget

25 R. W. Wallacc, i. m. 80.
26 L. Hall, i. m. 324-325.
27 Az V. század második felében azonban nem sok nyoma maradi, hogy létezett egy 

efféle hatalommal rendelkező testület. Talán igazabbnak bizonyul Szabó Árpád 
megközelítése: „Nem volt ennek a demokráciának még államügyésze sem, akinek 
hivatalból kötelessége lett volna ügyelnie az állam érdekeire. Az állam érdekeiért 
Athénben elvben mindenki felelős volt; ezért szaporodtak el a besúgók, a 
szikofanták.” Szabó A., i. m. 32.
A mű politikai mondanivalója erősen vitatott.
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vessen az önkényes megtorlások végtelen láncolatának. Érthetőek Athéné űjj. 
neplő szavai, amennyiben azok a megtisztított, új, határozott szerepkörre] ellátott 
Areiospagost dicsőítik. Továbbá, elébe menve az eseményeknek, hogy lehet az, 
hogy Teisamenos megszavazott javaslata (Andok. Myst. I. 83-84.) 403-ban — a 
harminc zsarnok uralma után, a demokrácia visszaállításakor —  ekkora alkotmá
nyos felelősséget, a tisztviselők ellenőrzése feletti ily széleskörű hatalmat ad egy 
olyan testületnek, melytől 462/1-ben Ephialtés elvette fő erőit? 29

Tehát szerintem ennek a kérdéskörnek a megoldása röviden a következő: E- 
phialtés, céljának megfelelően elérte, hogy az Areiospagos megszűnjön az állam 
vezető hatalma lenni, de nagy jelentőséget tulajdonítva ennek az ősi, szakrális 
funkciókkal is rendelkező, részben solóni eredetű intézénynek, nem fosztotta meg 
minden erejétől, hanem —  immáron megújítva és megtisztítva —  megtartotta 
Athén egyik fontos intézményének, a népgyűlés, az ötszázak és az esküdtszékek 
után.

4.

„Ezek után az történt, hogy az alkotmány a népvezérek buzgólkodása követ
keztében egyre inkább meglazult.” — jellemzi a 462/1 utáni időszakot az Ath. 
Pol. (26.1.). Ezek a népvezérek további változást hoztak: így 458/7-től most 
már az ötszázmérősök, a lovagok mellett a zeugitések, azaz az ökörfogatosok 
soraiból is kerültek ki archónok (26.2.). Ez azt jelentette, hogy a harmincak 
idejére, a század végére, az Areiospagosban a társadalom szinte minden osztálya 
képviselve volt, eltekintve a legszegényebbektől. Az Ath. Pol. szerint Periklés 
még egytől-mástól megfosztotta az Areiospagost, valószínűleg a bírósági fizetés 
bevezetése is tovább csökkentette a tanács fontosságát. Másrészt a „demagógok 
uralma” alatt a radikális demokrácia képe tovább erősödött, a bíróságok, a 
népgyűlések, a graphé paranomón jelentősége nagyobbá vált a keveset emlegetett 
Areiospagosszal szemben, aminek ephialtési ereje csökkent a század végéig; 30 

(érdekes, hogy még a négyszázakkal kapcsolatban sem említik az Areiospagost, 
írja Wallace).

Annyira azonban mégsem csökkent a jelentősége, hogy a harmincak ne kény
szerültek volna eltörölni Ephialtés rá vonatkozó törvényeit, és ezzel teljesen meg
gátolni egy potenciális ellenfelük politikai érvényesülését.

A Lindsay Hall előtti történetírás máshogy látta ezt: azzal, hogy a harmincak 
eltörölték Ephialtés tiltó törvényeit, ismét életbe lépett az Areiospagos 462 előtti 
széles jogköre. Wallace ezen már egy kicsit módosít. Igaz, hogy a harmincak 
eltávolították az Areiospagos dombjáról az ephialtési törvényeket —  úgy téve, 
mintha az ősi alkotmány ügyében járnának el — , a tanács régi hatáskörének 
visszaállítása érdekében viszont már nem tettek semmit, mert eszük ágában sem 
volt egy ilyen társasággal együttműködni (a források sem írnak semmiféle

29 L. Hall, i. m. 321.
30 L. Hall, i. m. 323,325.
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együttm űködésről). Mindaz, amit tettek, az ősi alkotmány visszaállításának de
m onstrálása végett történt.3 1  Ezt írja az Ath. Pol..: „Eleinte ... úgy tettek, mintha 
az ősi alkotmány szerint járnának el.” —  majd közvetlenül utána: „Ephialtésnek 
meg Archestratosnak az Areopagitákra vonatkozó törvényeit eltávolították az 
Areiospagosról” (35.2.). A szöveg szorosan egymás mellett említi a harmincak 
színlelt célját —  az ősi alkotmány visszaállítását —  és az Areiospagosra vonat
kozó ephialtési törvények megszüntetését. Azaz azok megszüntétése az ősi al
kotmány részbeni visszaállítását jelentette volna —  sugallja a szövegkörnyezet. 
Ez érv JJndsay Hall elmélete ellen. Hogy miért kellett az Areiospagos tanácsát 
félreállítani, annak megokolásában Wallace Lysiasra hivatkozik, aki kortárs író
ként azt írja, hogy az Areiospagos Theramenés és a harmincak ellenzője volt, a 
demokrácia biztonságának érdekében (Lysias 12.69.). Egy másik helyen pedig 
azt írja Lysias, hogy az Areiospagost valamikor megfosztották bírósági jogkörétől 
(Lysias 130.).32 33 Ezzel ellentétes Démosthenés állítása több mint fél évszázaddal 
később, miszerint az Areiospagost sem a tyrannis, sem az oligarchia, sem a de
mokrácia nem merte megfosztani a gyilkossági perek tárgyalásának jogától 
(23.66.).

Ruscheribusch tovább megy. O nem ad hitelt az egyedüli forrásnak, az Ath. 
fW.-nak azzal kapcsolatban, hogy a harmincak eltörölték Ephialtés törvényeit; 
érvelésében Lysiason kívül figyelembe veszi azt, hogy az Areiospagos a harminc 
zsarnok uralkodása után sem vesztette el közkedveltségét, a nép megbízott benne, 
olyannyira, hogy fontos feladatkörrel ruházta fel. Ruschenbusch szerint az Arei
ospagos és a harmincak ellenségesek voltak egymással szemben, így a történelmi 
körülményeknek ellentmondana, hogy az Ath. PoL információja szerint a har
mincak az Areiospagosnak az Ephialtés előtti hatalmát visszaadták, tehát ez az 
állítás nem érdemel hitelt. De, ha figyelembe vesszük, hogy Ephialtésnek az 
Areiospagosra vonatkozó törvényei nem tiltások sorozata (másrészt a szövegkör
nyezetből mást is ki lehet olvasni34 35), egy valószínűbb magyarázathoz juthatunk.

Tehát az új elmélet egyik fő pillére Ephialtés törvényhozásának a módja, másik 
pedig az említett teisamenosi határozat? 5 Lássunk néhány további érvet. Többek

31 R. W. Wallace, i. m. 141-143.
32 A szöveg értelmezése nem egyértelmű. Lásd L. Hall, i. m. 321.; Wallace, t. m. 135.
33 E. Ruschebusch, Ephialtés, História 15,1966,369—76.
34 L. Hall, i. m. 322-323.
35 MacDovell kommentárjában kifejti, hogy nincs mit tenni, el kell fogadni, hogy 

403-ban az Areiospagos nemcsak átmenetileg, hanem alkotmányosan visszakapta egy 
korábban elvett feladatát, feltehetően a törvénytelenséggel vádolt hivatalnokok 
bírósági ügyének tárgyalásának jogát. (A teisamenosi határozatra: Miitor Attic 
Orators 1., K. Maidment, London, 1960.) A törvénygyűjtemény magyarázata és 
eldöntése annak, hogy melyik az új és melyik az érvényben maradó régi törvény (A. 
R. W. Harrison), nem biztosította volna, hogy a hivatalnokok a megfelelő 
törvényeket használják. Másrészt az Ath. Pol. (4.4.) Areiospagosra vonatkozó 
írásának szóhasználata nagyon hasonló Teisamenoséra; (D. MacDowell, Andokides
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között Xenophón nyomán megtudjuk (Xen. Hell. 2J.11.), hogy a harmincak a 
saját érdekük szerint állították össze a tanácsot és a tisztviselők sorát, igyekeztek 
saját pártolóikkal körülvenni magukat. Az Areopagiták állandó testületét nem 
tudták volna ilyen könnyen leszerelni. Az Areiospagost csak radikális beavatko
zással lehetett semlegesíteni, márpedig erre igen nagy szükség volt. Miután ez a 
társadalom széles rétegeit képviselő tanács a harmincak zsarnoki uralmának, úgy 
tűnik, nem örült, félő lehetett, hogy zavaróan fog fellépni, ítéleteket hozva, akár 
a harmincak, akár a követőik ellen emelt vádakban. ^Élethossziglani hivatalvi- 
selés következtében az Areopagiták tanácsa volt az egyetlen alkotmányos testület 
a harmincak útjában, akik a többi állami intézményt a tisztviselők évenkénti 
megválasztásának kontrollálásával manipulálták** —  írja Lindsay Hall.36

A  harmincak bukása után, ugyanabból az okból, arai miatt a harmincaknak 
mindenképpen az útjában állt, most kiválóan tudta biztosítani az alkotmányos 
állandóságot, hiszen tagjai —  mivel ismerték egymást —  bármelyik pillanatban 
újra összejöhettek, és ha volt is köztük oligarchabarát, nem valószínű, hogy meg
jelent volna a harmincak bukása után. Nyilvánvaló probléma lehet egy ilyen 
demokratikus államban, ahol az évente cserélődő tisztviselők egymást ellenőrzik 
és vonják felelősségre, hogy mi történik akkor, ha ez a folytonosság megszakad. 
Ha volt is valamiféle dokimasia, az athénieknek igen fontos lehetett a négyszázak 
és a harmincak uralma után —  figyelembe véve az általános amnesztiát is — i 
hogy kik megbízhatóak és valóban demokraták .37

Ebben a helyzetben a legjobban a törvényekre felügyelő (1. Teisamenos hatá
rozata), az ősi alkotmányt reprezentáló, tapasztalt és jól ismert Areopagiták tudtak 
közreműködni 38

Röviden összefoglalva: a harmincak célja —  Ephialtés Areiospagosra vonat
kozó törvényeit megszüntetve — az volt, hogy a tanáccsal leszámoljanak, buká
suk után viszont éppen az Areiospagos fogja játszani a demokrácia visszaállítá
sában a főszerepet.

(1992)

—  On tlie Mysteries, Oxford, 1962, 124—125.). Wallace-t, úgy látszik, ez az érvelés 
nem győzte meg —  Harrison gondolatmenetét követte (i. m. 134—135.).

36 L. Hall, í. m. 326.
3 7  MacDowell, i. m. (29. lábjegyzet) 125.
38 Hasonó tényezőkre vezethető vissza az Areiospagos fontossága a salam isi csata 

idején. Ekkor ui. szintén az Arés-halmi tanács —  akkor még tekintélyes, idősebb 
tagokkal —  tudott a leghamarább reagálni az eseményekre és irányító szerepet 
vállalni, hiszen az archónok, a búié és a népgyűlés tagjai valószínűleg többségükben 
a hajókon voltak.
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