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A demokrácia diszkrét bája -  
Lysias élete és művészete 

— [W— *

Egyszer egy beszédéi tanuló ügyfél panaszt tett nálat hogy a 
beszed elsőre lenyűgözőnek tíínt ugyan, de ahányszor újraol
vassa, egyre laposabb; mire Lysias, mosolyogva: Hát nemcsak 
egyszerfogod elmondani a bírák előtt

Én szer intem Lysias stílusának a báj a legnagyobb erényt és 
legjellemzőbb vonása> [>,.] Valahányszor elbizonytalanodom 
a neve alatt számon tartott müvek eredetiségével kapcsolatban, 
és más jegyek alapján nehéz az igazságot cldöntencm, mindig 
ehhez az erényhez fordulok mint biztosan eligazító, végső 
menedékhez. És ha érzem, hogy a szöveget bájos nyelvifordu
latok díszítik, akkor azt Lysiasnak tulajdonítom, és felesleges
nek tartok minden további vizsgálódást. Ha azonban a mű 
nyelvezete nem ragad meg és nem bűvöl el, akkor kezdek 
gyanakodni és kétkedni, hogy bizony nem Lysiasé a beszéd.1 2

Lysias az un. tíz attikai szónok közül Antiphón és Andokidés után 
időben a harmadik*3 A beszéd mondáshoz már fiatalon vonzódott, és

1A  bőbeszédűségről 504C (H, L, ford.)
2 Halikamassosi Dionysios: Lysias 11.
3 Lysias életét a következő forrásokból isméjük: a) 12. beszéde, mely egyetlen szemé
lyesen előadott szónoklata; b) a Hippothersés ellen, ismeretlen személy számára írott 
beszéde, melynek töredékeit papiruszok őrizték meg (F I). c) Fiatón Phaidros cs d) A z  
állam című művének néhány megjegyzése; e) Apollodóros Neaira ellen mondott 
beszédének egy részlete, mely Démoschenés neve alatt hagyományozódott, de nem 
tőle származik; f) 1 lalikarnassosi Dionysios életrajza, mely alapvetően éppen a fenti két 
beszéd alapján született, ismereteit továbbá két -  azóta nyomtalanul elveszett -  másik 
szónoklat néhány adatával egészítene ki; g) az egyikben a Tlirasybuios-féle törvényt
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A DEMOKRÁCIA DISZKRÉT BÁJA -  LYSIAS ÉLETE ÉS MŰVÉSZETE

Platón P/iűíV/rojának köszönhetően némi ízelítőt is kaphatunk fiktív 
témájú előadásainak egyikéből (igaz, ez a józan szerető szájába adott, 
hódító beszéd elsősorban Platón alkotása). Valódi szónoki pályája 
csak élete derekán, jóval negyvenedik életévén túl, a gyökeresen 
megváltozott körülmények hatására bontakozott ki.

Valószínűleg 445 körül született Athénban.4 Apja, Kephalos nem 
sokkal korábban, valamikor 450 és 445 között települt át a szicíliai 
Syrakusaiból Athénba. Elképzelhető, hogy Kephalost száműzték szü
lővárosából,5 Athént mindenesetre Peri kies meghívására választotta 
űj otthonának. A személyes vendégbarátságon túl a megtisztelő aján
latba a város érdekei is belejátszhattak; Kephalos a görög világ egyik, 
ha nem a legnagyobb fegyverkészítő műhelyét működtette. Foglal
kozásából adódóan a város kereskedelmi központjában, Peiraieusban 
telepedett le. A család három házat is használt a kikötővárosban (ezek 
egyike ad otthont A z állam beszélgetésének), de mint metoikosok 
valószínűleg csak bérelték a lakóingatlanokat. Betelepültek kivételes 
esetben kaphattak ugyan földszerzési jogot (etiktésis), de forrásaink 
erről a kiváltságról nem tesznek említést, és a hallgatás ezúttal elég 
erős érvnek tűnik (lásd F I) . Szót ejtenek viszont Lysias polgárokkal 
egyenlő adókötelezettségéről (iscteleia), ami a metoikosokra kirótt adó 
elengedésével járt együtt.6 Ez az adófajta nem annyira összege miatt

védelmezte sikertelenül Archinos ellenében; h) a másikban (ha éppen nem egy cs 
ugyanazon műről van szó) saját jótéteményeit méltatta. E bcszcdc(kc)t Dionysios 
valószínűtcg nem ismerte közvetlenül. Az életrajzhoz felhasználta még Platón cs 
Apollodóros néhány adatát is. Egyes megállapításokat saját -  nem mindig helytálló -  
következtetései alapján tett meg; i) egy ismeretlen kritikus életrajza, mely a Plutarchos- 
corpusban maradt fönn. A kritikus több szerző, így Dionysios munkájából is merített. 
Műve fontos részleteket őrzött meg, de adatai több esetben is nyilvánvaló tévedéseket 
tartalmaznak. Az életrajzi adatok közlésében alapvetően Dover (1968) elemzéseire 
támaszkodtunk. A hagyományos adatok védelmet lásdjcbbnél (1893:1. 143-148).
4 A hagyomány 459/458-ra teszi születése idejét. Ennek az mond leginkább ellent, hogy 
egy független és kortárs forrás: [Démosthcnés] 59.21-22 szerint a 380-as években 
nemcsak szeretőt tartott, hanem még édesanyja is életben volt, lásd Dover (1968: 
40-43).
5 De nem Gclón (így [Plutarchos] 835C), hanem I. Hierón alatt.
6 (Plutarchos] 836A.
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A DEMOKRÁCIA diszkrét bája -  Lysias élete és művészete

jelenthetett kellemetlen terhet (férfiaknak havi 1, nőknek havi fél 
drachmát kellett befizetniük), hanem személyhez kötöttsége és rend
szeressége miatt. Az athéni polgárok nem rendszeres és általános 
adózással, hanem közszolgálatok egyedi vállalásával járultak hozzá a 
közterhek viseléséhez, melyet, igaz, kötelezően, de saját belátásuk 
szerint és saját dicsőségükre teljesítettek. Ezzel szemben a havonta 
fizetendő adó folytonosan figyelmeztette a bctelepülteket másodla
gos állampolgár voltukra. Azt nem tudni biztosan, vajon már Kepha- 
los is rendelkezett-e ezzel a kiváltsággal, Lysias határozott, de nem 
hivalkodó büszkesége azonban, mellyel közszolgálataik hosszú sorára 
utal, kellően megalapozottnak látszik (12.20). Amikor Kephalos 
Athénba költözése után 30 évvel meghal, tetemes vagyont7 * 9 * hagy hátra 
három fiára.

Lysias fivéreit Polemarchosnak és Euthydémosnak hívták.* Idő
sebbik bátyjával, Polemarchosszal 15 éves korában,y 430 táján a nem 
sokkal azelőtt alapított Thurioi gyarmatvárosba utazik, ahonnan va
lamikor 420 előtt tér v issza.A pjuk  ezt követő halála mán a fivérek 
tovább működtetik az örökségül kapott fegyvergyártó műhelyeket,

7 Az- állam 329c-33lb rendkívüli gazdagságra enged következtetni, A 12.19 szerint a 
harmincak hécszáz pajzsot, százhúsz rabszolgát és közelebbről nem meghatározott 
értékű vagyontárgyat koboztak el tőlük; a 12,11 három tálamon ezüstre cs közel három 
talanton aranyra becsüli az otthon tartott készpénz összegét (melynél nyilván többel is 
rendelkeztek) A F 1 szerint Lysias összvagyona hetven talantonra rúgott, s ezzel a 
leggazdagabb metoikosnak számított.
ö [Plutarchos] az „unokahúg” szó félreértése miatt Lysias harmadik fivéreként emlegeti 
Brathyllost (835C). Brachyllos valójában Lysias nagybátyja volt, akinek lányát, vagyis 
saját unokahúgát vette cl feleségül, lásd [Démosthcnés] 59.21.
9 Dionysios abból a téves feltevésből indul ki számításai során, hogy Lysias Thurioi
alapítóival együtt utazott a városba. A 15 éves életkorra vonatkozó adat nagy valószínű- 
séggcl egy beszédből származik, Thurioit pedig 444/443-bán alapították, így következ
tet Lysias 459/458-as születési időpontjára. [Démosthcnés] 59,21-22 alapján sokkal 
valószínűbb, hogy a 15 éves Lysias nem az alapítókkal ment Thurtóiba, lásd alább. 
lü Dionysios szerint 412/411-ben tér vissza 300 Athén-barát polgártársával együtt egy 
antidemokratikus fordulatot követően. Az időpont hitelességét a Phaidros erősen két
ségessé teszi, mert a dialógus, melyben Phaidros Athénban találkozik Lysiasszal, 
minden bizonnyal 415 előtt játszódik, lásd alább.
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ugyanakkor apjukhoz hasonlóan szoros kapcsolatot ápolnak a szelle
mi elit számos tagjával; az utókor mindebből Platónnak köszönhető
en a Sókratéshez és az Alkibiadés köré csoportosuló személyekhez 
fűződő kapcsolataikról kap képet. Sókratés beszélgetéseit nyilvánva
lóan mindhárom fivér rendszeresen hallgathatta, a legkisebb hatás
fokkal épp Lysias. Míg Polemarchos határozott érdeklődést mutat 
A z  államban folytatott vita iránt,11 Lysias végig néma szereplő marad. 
A Phaidros szintén megemlíti Polemarchos nyitottságát a filozófia 
iránt,11 12 Lysias viszont ekkorra már (valószínűleg nem sokkal 415 
előtt13 14) sikeres és népszerű előadó a bemutató beszéd műfajában. 
Sókratés róla már láthatólag lemondott mint reménybeli filozófusról, 
szemben a néhány évvel fiatalabb Isokratcsszal, akiben még bízni 
lehet.M A hagyomány szerint Lysias mindezt egyáltalán nem vette 
zokon: nemcsak segítségét ajánlotta föl perbe fogott barátjának 399- 
ben, hanem egy kész védőbeszédet nyújtott át neki, melyet Sókratés 
természetesen udvariasan visszautasított.15

Amikor 404/403-ban a demokráciát felszámoló harmincak az ál
lamkincstár hiányát a metoikosok vagyonának elkobzásával kívánták 
enyhíteni, a kiszemelt áldozatok között szerepelt Lysias és Pole
marchos is. Lysias csak lélekjelenlétének és jó  szerencséjénekköszön- 
hctte, hogy ki tudott menekülni a halál torkából, bátyját azonban

11 Polemarchos érdeklődéséről lásd 327c, 328a, 33 ld, 332c-335a, 340a-c, 427d, 449b, 
S44b. A dialógus nagyon öregnek mutatja Kcphalost; a fiktív beszélgetés feltételezhető 
időpontja ezért 420 cs 415 közé tehető.
12 Phaidros 257b.
13 Phaidros, a beszélgetés egyik résztvevőé 415-ben vonult száműzetésbe a misztéri
umok kigúnyolásában résztvevők elleni ítélet következtében. Neve ma is olvasható a 
vagyonelkobzást megörökítő határozat egyik töredékén, melyet az Agorán találtak meg 
{SBC  XIII. 17.112 = Tód 97; a felirat egy részletét Sarkady (1970: 137-139J fordította 
magyarra). Phaidros legközelebb 404-ben térhetett vissza Athénba, ám Phaidros 268c 
Sophoklcsra c$ Euripidésrc még mint élő személyekre utal, ők pedig 406-ban mind
ketten meghaltak
14 Phaidros 278c-279a.
13 így Cicero/I szónokról c. művében (lásd 54.231). Elképzelhető azonban, hogy Lysias 
Polykratcs 393-ban megírt fiktív vádbeszedére felelt a vcdőbcszcdcvcl, vö. Diogcnés 
Lacrtios (2,38) és az Aristidés 3.319-hez írt Scholion.
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letartóztatták és kivégezték (12*8-17)* 403 telén -  a személyes katonai 
részvételt leszámítva -  minden lehetséges módon segíti a száműze
tésükből hazatérni szándékozó demokratapárti csapatokat. 300 zsol
dost, 2000 drachmát és 200 pajzsot bocsát a Thrasybulos vezetésével 
harcoló sereg rendelkezésére, sőt még Thrasydaíost, élisi vendégba
rátját is rábeszéli, hogy 2 talantonnal támogassa a hazatérők ügyét (F
1.19). A polgárháborút lezáró, esküvel szentesített megbékélés után 
Thrasybulos javaslatára a népgyűlés törvényt fogadott el, mely pol
gárjoggal jutalmazott mindenkit, aki Phylénél csatlakozott a hazaté
rőkhöz, ám Archinos törvényellenesség vádjával megtámadta és ér
vénytelenítette a határozatot.16 [Plutarchos] tudósítása szerint Lysias 
rövid ideig élvezhette a polgárjogot,17 18 az esetről beszámoló másik 
forrás úgy fogalmaz, hogy a törvényjavaslat nem lépett életbe.10 
Szintén nem sokkal a megbékélés után hangozhatott el egyetlen, saját 
nevében előadott beszéde. Ebben a bátyja letartóztatásával megbízott 
Eratosthenést vádolja feltehetőleg hivatali számadásán (lásd a 13. 
bekezdést és 12. beszéd magyarázatait), melynek sikeres teljesítésével 
a harmincak is felmentést kaphattak múltban elkövetett esetleges 
bűneik alól.19 A számadás eredményét nem ismerjük.

Lysias ettől kezdve, úgy tűnik, minden erejét beszédírói tevékeny
ségére fordítja. Dionysios 425, neve alatt ránk maradt beszédéről tud, 
melyek közül ő 233-at tartott hitelesnek. Ezek közül a kézirati hagyo
mány 31-et őrzött meg, 3-ból viszonylag hosszú szemelvényt idéz 
Dionysios, melyeket 32-34. sorszámmal szoktak besorolni a cor~ 
pusba a modern kori kiadók, és egyesek 35. beszédként emlegetik a 
Platón által a Phaidrosbm felolvasott szónoklatot. Egyszavasnál hosz- 
szabb töredékeinek száma 55; ha ezeket is összeszámoljuk, mintegy 
1U0 beszédéből több mint 300 idézet vagy töredék maradt ránk.

16 Lysias maga is védelmébe vette a törvényt, feltehetőleg cgy  Thrasybulos vagy 
másodszónok számára írt beszéd megírásával, vö. Plutarchos 836A-B.
17 Az adat hitelességét az is kétségessé teszi, hogy Lysias nem Phylénél, hanem csak 
később, Peíraicusnál csatlakozott a hazatérőkhöz (lásd F 1).
18 AP  40.2.
19 A beszéd születésének körülményeivel és időpontjával kapcsolatban nincs teljes 
egyetértés, lásd a 12. beszéd magyarázatait.
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Külön említést érdemelnek a papirusztöredékek, melyek 5 beszédből 
és egy ókori katalógusból mentettek meg érdekes részleteket.

A beszéd írás az athéni demokrácia különös intézménye volt. Az 
athéni nép uralmát nem önállósult állam gyakorolta hivatásos politi
kusokkal, tisztviselőkkel és alkalmazottakkal, hanem maguk a polgá
rok, személyes részvételükkel és akaratnyilvánításukkal mindhárom 
hatalmi ág-egyébként nem következetesen szétválasztott -  intézmé
nyeiben, állami rabszolgák a végrehajtásnak mindössze legalantasabb 
részeit (papiruszmunka, letartóztatás, börtönőrzés, kínvallatás, ki
végzés stb.) látták el csupán. A döntéseket a nyilvános vitákon elmon
dott beszédek alapján hozták meg; a szavak meggyőző erejére bízták, 
hogy az egyenlő polgárok véleményei és ítéletei közül a lehető legjobb 
vagy legalábbis a jobbik érvényesüljön. Megszólalni csakis személye
sen lehetett (ezt törvény írta elő), az elhangzó szavakért pedig a 
mindenkori beszélő viselte a felelősséget. Bármely testület előtt szó
lalt föl azonban valaki, akár a nepgyűlés, akár a tanács, akár a bíróság 
színe előtt, a szónoklatra több napon vagy héten keresztül készülhe
tett. A felkészülés mikéntje viszont már magánügynek minősült, és 
semmiféle törvény nem szabályozta. Ez az a pont, ahol a egyenlőkből 
egyesek egyenlőbbek lehettek; aki tehette, segítségért fordult. A be- 
szédkeszítés igényének kielégítésére az 5. század második felétől 
előbb szofisták, majd az 5. század utolsó harmadától beszédírók 
(logographos), még később a 4. század nyolcvanas éveitől szónoklattan- 
tanárok (saját megjelölésük szerint inkább filozófusok, későbbi szó- 
használat szerint rétorok vagy szofisták) jelentek meg, akik kifejezet
ten pénzért nyújtották szolgáltatásaikat. Tevékenységük megtűrtnek 
számított: egyszerre vette körül őket gyanakvás és csodálat, lenéző 
gúny és fizetőképes kereslet. Alkalmazóikkal, a polgárokkal szemben 
pedig szintén a tűrés politikája érvényesült: ha valaki nyíltan beval
lottavolna, hogy más segítségét is igénybe vette mondanivalója meg
fogalmazásában, nemcsak hogy azonnal elvesztette volna az általa 
képviselt ügyet, hanem vallomása a -  szabad ember önállóságának 
fikciójára épülő -  demokratikus játékszabályok durva megsértésének 
minősült volna, olyasminek, amire csak egy őrült vagy egy aljas 
szándékú provokátor lehet képes. A beszédírókat csak titokban volt 
szabad alkalmazni, és ennek megfelelően magának a beszédnek is 
lepleznie kellett önmagát. Nem volt szabad megtörnie a természe
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tesség látszatát, sőt éppen ennek az illúziónak a megteremtése volt a 
célja, miközben persze a közönség tisztában volt azzal, hogy akár saját 
erejéből, akár mások segítségével, de felkészülten beszelő szónokokat 
hall, akik nem rögtönözve cs nem természetesen szólalnak meg. A 
színjátékot azonban halálosan komolyan játszották, a szinte művészi 
tehetséget kívánó munkának pedig igen magas volt az ára, a szabad 
emberek közül így csak a leggazdagabbak engedhették meg maguk
nak, hogy önmaguk szerepét szabad emberhez nem teljesen méltó 
módon: bérmunkás segítségéveljátsszák el.

Lysiasnak nagyon nagy szüksége lehetett a pénzre. Az elkobzott 
családi vagyon visszaszerzésére ugyanis nem sok esélye volt, A meg
békélési szerződés kárpótlási szabályai csak az ingatlanok visszaigény
lésére nyújtottak kedvező feltételeket. Az ingóságok visszaszerzése 
rendkívül nehézkes, a készpénze szinte reménytelen vállalkozás volt 
(lásd F 1. bevezetését). A Lysias család nagy valószínűséggel csak ez 
utóbbi két formában tarthatta vagyonát. Bizonyos kölcsönokbe fek
tetett pénzösszegeket sem zárhatunk ugyan ki, hisz Lysias azok után 
is képes volt anyagiakkal segíteni a hazatérőket, hogy gyilkosai elől 
egyetlen obolos nélkül, a puszta életét mentve szökött meg. Talán 
mindent egy lapra tett föl, amikor Thrasybulos csapatait támogatta; 
de az Archinos-féle politika érvényesülése miatt (lásd a 34. beszéd 
magyarázatait) nemcsak vagyonát vesztette el egyszer s mindenkorra, 
de a hőn áhított polgáljog megszerzésétől is elesett. E kettős kudarc 
késztethette arra, hogy a jól jövedelmező beszédírásra adja a fejét. Az 
ötletet talán az Eratosthenés elleni, első nyilvános fellépése adta; 
klienseket pedig bizonyára nem volt nehéz találnia: régi baráti kap
csolatai rendelkezésére állhatták. S hogy mennyire fontos volt számá
ra a pénz és a jólét, azt a következő történet, utolsó harminc evének 
egyetlen hiteles forrása példázhatja. Már jócskán a hetvenes éveiben 
járhatott, amikor Metaneirával, az egyik legelőkelőbb hetéra, Neaira 
lányával folytatott viszonyt.20 Lysias részben anyjára, részben uno- 
kahúga-feleségére való tekintettel, külön házat bérelt a hölgynek. 
Egyébként pedig igazi gavallérként bánt vele: beavattatta az elensisi

2 [Dcmosthenés] 59.21-22. Achénaios egy Lagis nevű he tórához fűződő kapcsolatát 
említi meg {Lakotnázó bölcsek 13,62).
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misztériumokba. Ez az ajándék nem csupán nagyvonalúságát, de a 
hölgy iránti jóindulatát és tiszteletét is kifejezte. A beavatás ugyanis 
egyrészt bizonyos személyes kapcsolatok igénybevételével volt csak 
lehetséges, másrészt maga a beavatandó boldogabb élethez való esé
lyeit volt hivatott növelni.

A beszédírás azonban ne mcsak anyagi jó  váté telt nyújtható ttLysias- 
nak, hanem művészi kihívást is. Beszédeiben világosan érződik, 
ahogy ennek a viszonylag új irodalmi műfajnak a lehetőségeit kutatja; 
még a sablonokat sem rutinszerűen, hanem mindig valamilyen szel
lemes változtatással, váratlan csavarral alkalmazza. Megrendelői kö
zött pedig nem csupán magánperekbe keveredett jobb módú polgá
rok fordultak elő, hanem olyanok is, akik politikai szempontból 
fontos perekben léptek föl, és nemcsak a bíróság, hanem a tanács és 
a népgyűlés előtt is. Az ókorban kialakult közhely, miszerint Lysias 
csak magán- és csak törvényszéki ügyekben írt beszédeket, nem állja 
meg a helyét. A neve alatt ránk maradt 33 beszéd21 közül 24 hangzott 
el különféle bíróságok, 4 a tanács előtt (16,24,26,31), 2 a népgyűlé- 
sen (28, valószínűleg 34, és talán a 27), 2 ünnepi alkalommal (2, 33), 
egy pedig baráti társaság előtt (8). A 24 törvényszéki beszéd közül 13 
esetében egyértelműen megállapítható, hogy az ügynek -  többnyire 
komoly -  politikai jelentősége van (6, 10, 12,13, 14, 15, 18, 19, 20, 
25, 27, 29, 30). A tanács előtti 4 beszéd közül egyetlenegynek (24) 
kétséges a közvetlen politikai vonatkozása. Összességében tehát 18 
beszéd született valamely aktuális közéleti vita számára, a 2 díszbe
széd pedig Athén, illetve a görögség legalapvetőbb kérdéseit tárgyalja. 
A 33 szónoklatból mindössze 10 foglalkozik ún. magánügyekkel, de 
ezekben is többször gyanítható, bár nem egyértelműen bizonyítható 
a szemben álló felek politikai motivációja (így például a 7,17,21, 22 
esetében). Lysiast így talán az is ösztönözhette, hogy ha közvetetten 
is, de részt vehet az athéni közéletben; a háttérben diszkréten meg
húzódó metoikosként mégiscsak a szabad polgárok életét élhette, és 
talán az is némi elégtételt nyújthatott számára, hogy az Önmaguk

21 A Lysias-korpus 11. darabja a 10. beszéd kivonata, ezért a számításból kihagyható. 
Érdekességét kizárólag az adja, hogy milyen szempontok szerint kivonatolt évszáza
dokkal később a kivonatoló.
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érdekeit szabatosan kifejezni képtelen polgárok helyett valójában ő 
gyakorolja polgárjogaikat.

Megrendelői ugyanakkor zavarba ejtően sokféle politikai magatar
tást testesítenek meg. Olvasóiból gyakran vált ki megütközést, hogy 
Lysias, a harmincak áldozata és esküdt ellensége később képes volt 
védelmébe venni a harmincak egykori támogatóit és haszonélvezőit 
(16, 25, 26); hogy Thrasybulos támogatója képes volt Thrasybulost 
durván szidalmazni, leghívebb barátai fejére pedig halált kérni (28, 
29); hogy demokrata elvbarátait nem átallotta a harminc zsarnoknál 
gonoszabb és veszélyesebb alakoknak nevezni (25, 29); hogy metoi- 
kos létére oly könnyen és igazságtalanul játssza ki az idegengyűlölet 
kártyáját (22); hogy a vagyonelkobzások áldozatainak védelme után 
(18, 19) habzó szájjal halálért kiáltó, vérszomjas sykophantává vedlik 
át (27, 28, 29). Ha Lysias logográfusi tevékenysége mögött egységes 
politikai meggyőződést szeretnénk fölfedezni, csalódottan kell meg
állapítanunk: ilyesmi nem létezik. Bizonyos határokat azért talán nem 
lépett túl: sosem kelt a harmincak és az oligarchia iránt elvi alapon 
elkötelezett polgárok védelmére. Ennél is fontosabb azonban, hogy 
a lysiasi életmű a mai pártpolitikától jelentősen különböző, személyes 
kapcsolatokra épülő és a mindenkori pillanatnyi érdekek elsődleges
ségét valló demokrácia hű tükre.
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44 bekezdés az athéni
igazságszolgáltatásról1

* — .....

1. Az athéni demokráciában az igazságszolgáltatás szereplői nem szak
emberek, de nem is amatőrök vagy laikusok, hanem szabad emberek,

a) Szabad athéni férfiak állnak egymással szemben (bizonyos kivé
telektől eltekintve), akik saját magukat személyesen képviselik -  
nincsenek hivatásos vagy államilag alkalmazott ügyvédekés ügyészek 
(bár vannak logográfusok, szószólók-*' 44, illetve sykophanták -*35, 
valamint különleges megbízatású államügycszek);

b) kizárólag ők a tárgyalások előkészítésével és levezetésével meg
bízott bírósági elnökök;

c) kizárólag ők alkotják a bírói testületeket;
d) kizárólag ők tanúskodhatnak;
e) számukra készülnek a törvények -  nincsenek hivatásos vagy 

tudásuk alapján tekintélynek elismert jogi tanácsadók, szakértők és 
törvényértelmezők.

2. A szabad ember magatartását alapvetően az jellemzi, hogy nem 
hivatásként, de nem is „fő munkája” mellett vagy után, időtöltésként 
végzi tevékenységét, hanem szabad polgári léte leglényegesebb része
ként. Éppen attól szabad ember, hogy tevékenyen és személyesen

1 Ennek a fejezetnek a megírásában alapvetően a következő munkákra támaszkodtam: 
Biscardi (1982), Blcickcn (1995), Bocgchold (1995), Cohcn (1991), Dover (1974), 
Gagarin (1986), Gcrnct (1955), Hansen (1976), Hanscn (1991), Harrison (1998), 
Hcitsch (1961), Hillgrubcr (1988), Humphrcys (1983), Lipsius (1905-1915), M ao  
Dowcll (1978), Osbornc (1985), Osbornc (1985/2), Rhodcs (1993), Thür (2000), 
Todd (1993), a magyar nyelvű munkák közül Sarkady (1954: 227-9) és Horváth (2001: 
22-30).
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működik közre a közösség ügyeinek intézésében. Ideje jelentős részét 
erre a tevékenységre fordítja. Elkötelezettsége, belső késztetése és 
érdekeltsége mélyebb bármiféle szakmai vagy amatőr érdeklődésnél. 
Erősen motivált, és folytonosan végzett tevékenysége során máskép
pen meg nem szerezhető hatalmas tapasztalatra és tudásra tesz szert 
a közélet valamennyi területén.

3. A közélet legfontosabb területei: a katonai szolgálat, a törvényho
zás, a tisztségek vállalása és az igazságszolgáltatás. Közéleti tevékeny
séget nem volt szabad folytatni ünnepeken és szent napokon, bár az 
aktív részvétel a közösség kultuszaiban (például egy ünnepi verseny 
megrendezése közszolgálat formájában) a polis szempontjából hasz
nosnak és értékesnek számított.

a) Minthogy a háborús időszakok hosszabb ideig tartottak, mint a 
békés periódusok, a hadkötelezettség pedig általános volt, összessé
gében a polgárok legtöbb ideje katonai szolgálattal telt. Lysias korában 
ez a következőképpen alakult:

(i) 415-404 tavasza: a peloponnésosí háború utolsó szakasza,
(ii) 404 tavasza -  403 októbere: polgárháborús időszak,
(iii) 403 októbere -  395: béke,
(iv) 395-387/Ó:2 a korinthosi háború (kevesebbeket mozgósít, mint 

a peloponnésosí),
(v) 386-378: Antalkidas-féle vagy királybéke,
(vi) 378: a béke megsértése.
b) A törvényhozás jóval kevesebb időt igényelt: kötelező népgyű

lést évente tízszer (a 4. század második felétől kezdve negyvenszer) 
tartottak, az alkalomszerűen összehívott népgyűlések száma tetsző
leges volt

c) A főként kormányzási cs végrehajtási feladatok ellátására évente 
500 tanácstagra és kb. 800 tisztségviselőre volt szükség, a polgárok kb. 
5-8 százalékára. Ezek a megbízatások mindennapos és teljes embert 
kívánó munkát jelentettek; valamilyen tisztséget minden athéni pol

2 A ferde vonallal elválasztott két évszám az athéni hivatalos évet jelöli, mely június 
vegén kezdődött és ért véget. Egyetlen, mai cvszámmaí azokat az csemcnyckctj elölj ük, 
melyekről tudni lehet, hogy az athéni év első vagy második felében játszódtak le.
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gár elvállalt egyszer életében, de a tisztségek többséget csak egyszer 
lehetett betölteni.

d) Idejük legnagyobb részét azonban -  a katonaság után vagy 
mellett -  a polgárok az igazságszolgáltatásra fordították. Évente 6000 
polgárt sorsoltak ki potenciális bírónak, akik közül egy-egy alkalom
mal átlagosan 400-2000 lett ténylegesen is bíró, a bíróságok pedig az 
év 175-225 napján üléseztek. A 6000 helyért verseny folyt; egy 
átlagpolgár életében akárhányszor jelentkezhetett bírának. Egyesek 
akár több száz alkalommal is bekerülhettek a bírói testületekbe, és így 
komoly tapasztalatra tehettek szert az ítélkezésben.

4. A közfelfogás szerint nők, rabszolgák, polgárjoggal nem rendelke
ző idegenekés betelepültek az igazság megítélésére egyáltalán nem voltak 
alkalmasak, az őket ért igazságtalanság megtorlására pedig csak az 
utóbbiak bizonyos feltételek esetén (lásd a 12. beszéd magyarázatait). 
A polgárjoggal nem rendelkezők személyes részvételére a bírósági 
ügyek tétje (-► 37) miatt sem volt mód. A perben győztes fél oly 
mértékben növelhette tekintélyét a vesztessel szemben, hogy egy 
polgárjogokkal nem rendelkező személy esetleges győzelme alááshat
ta volna a polgárok kiváltságos helyzetét. Ennél is fontosabb, hogy a 
bírósági vereséggel éppen azt lehetett elveszteni, amivel a polgárjog
gal nem rendelkezők értelemszerűen nem rendelkezhettek (például 
a büntetések egyik leggyakoribb formája a polgárjog részleges vagy 
teljes elvesztése volt). A perek kockázatát alapvetően csak polgárok 
vállalhatták. Az athéni szabad emberek egymás közötti egyenlősége 
így az alacsonyabb rangúnak tekintett kívülállókkal szemben érzett 
arisztokratikus öntudattal párosult.

5. Sokat elárulnak maguk a szavak is. A görög vádló (diókon) az, aki 
az „igazat űzi”, „a maga igazságának ered a nyomába” (dikén diókei), a 
vádlottat „az igazság elé hajtja”; a vádlott (pheugón) „az igazság elől 
menekülő”; a bíró „megítéli az igazságot”, és az elítélt „az igazat adó”, 
„az igazságot szolgáltató”. Az „igazság” (diké) bírósági kontextusban 
ritkán jelenti a felek érdekeitől független igazságosság elvét, ezzel 
szemben két leggyakoribb értelme az igazság megszerzésének módja: 
a „peres eljárás”, valamint az igazság megvalósítása, az igazságtétel: 
„büntetés”, „megtorlás”, „bosszú”. Mindebből jól látható, hogy
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a) az igazságszolgáltatást nem bízták állami szervekre, hanem ma
guk az érintettek végezték személyesen;

b) nem a résztvevőktől független igazság kiderítése, hanem a szem
ben álló felek igazságának jóváhagyása vagy elutasítása volt a bírásko
dás célja;

c) az igazság alapvetően bosszúval cs megtorlással valósult meg, 
nem egyszerűen vagy nem feltétlenül az igazság kiderítésével.

6. A legfőbb bírói testület a szabad polgárok alkotta héliaia vagy 
dikastérion („bíróság” vagy „esküdtbíróság”). Működésére az 5. század 
első harmadából származnak az első adatok. Ugyanazon a napon 
egyszerre általában több bírósági testület is működött.

a) A bírói testületek tagjait 30 éven felüli önként jelentkezők közül 
sorsolták ki. Évente 6000 polgár kerülhetett a bírák közé, akik közül 
további sorsolással választották ki egy-egy testület tényleges tagjait

b) Az 5. században négy (Métiocheion, Ódeion, Parabyston, Kal- 
lion) vagy öt (Meizón) állandó bírósági épület létezett, a 4. század 
közepére a Stoa Poikilében is tartottak pereket.3 340 után egyetlen 
épületbe költöztették át a bíróságokat, mely egy kifejezetten bírósági 
célra elkülönített területen megépített épületegyüttes része volt. A 
négyzet alapterületű, nyitott belső udvarral rendelkező épület négy 
bíróságnak adott helyet négy fedett oszlopcsarnokában. Alkalmilag 
más épületekben (Dionysos-színház, Pnyx) is ülésezhettek bíróságok.

c) A sorsolás módszereit folyamatosan tökéletesítették; technikai 
szempontból három korszak különíthető cl:

(i) 410/409 előtt a 6000 bírát egyúttal egész évre egy-egy megha
tározott bíróság tagjául is kisorsolták.4 Az egyes tárgyalások előtt előre 
kihirdették, hány bírára van szükség, és abból lett ténylegesen is bíró,

3 Ezen kívül még több bírósági épület nevét istrtcijük (Káinon, Ardcttos, Théseion, 
Lykos melletti), de ezek az Agorán folytatott legújabb ásatások eredményeit összegző 
Boegehold (1995) szerint az előzőeknek csak más elnevezései. Korábban inkább önálló 
bíróságoknak gondolták őket, így például Thompson-Wichcrley (1972: 56-72) cs 
MacDowel) (1995: 35-36),
4 A sorsolást folyamatosan tökéletesített sorsológcpck segítségével végezték. A 4. szazad 
végi állapot leírását lásd A P  63-69, Sárkády magyarázataival (1954).
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aki időben: a meghirdetett létszám elérése előtt érkezett a bíróság épü
letéhez. Utána a bejáratot lezárták, a későn érkezők hazamehettek.

(ii) 410/409 után naponta -  valószínűleg az agorán felállított -  
sorsológéppel sorsolták ki, ki bíráskodik a 6000 bíró aznapra megje
lent tagjai közül; hogy kt melyik bírói testület tagjaként működik, sőt 
azt is, hol ül a teremben. A sorsolást irányítottan kezdték: az azonos 
phy!ébef azaz közigazgatási egységbe tartozók arányosan elosztva ke
rülhettek csak be az egyes bíróságok tagjai közé. A kisorsolt bírák a 
sorsolás után vonultak át az illető bíróság épületébe.

(iii) 340 után a sorsolást a bírósági épületegyüttes területén végez
ték. Sorsolták a tárgyalást levezető elnököt és a technikai feladatokkal 
megbízottakat is (például a vízóra kezelőjét). A sorsolás után a bírák 
már nem érintkezhettek a „külvilággal”.

d) A technikai finomítások a korrupció lehetőségének megakadá
lyozását célozták, s végleges formájában gyakorlatilag teljesen ki is 
zárták. Az egyes bírák között semmiféle összetartásra nem volt lehe
tőség, sem „testületi”, sem származási alapon. 410/409 után már 
teljesen kiszámíthatatlan volt, kiből lehet aznap bíró, és csak a tárgya
lás napján derült ki az is, ki melyik bírósághoz kerül. 340 után pedig 
annak lehetőségét is elvették, hogy a kisorsolt bírót a bíróság épüle
tébe vezető -  néha több száz méteres -  úton bárki is megkörnyékez
hesse (görögül: „megtizedelhesse” azaz minden tizediket lefizethesse).

c) A bírói testületek létszáma átlagosan
(i) kisebb magánperekben 201,
(ii) 1000 drachmát meghaladó ügyekben 401,
(iii) politikai perekben 501 vagy a jelentőség arányában ennek 

valamelyik többszöröse (6000-reI bezárólag).
f) A bírák naponta végzett sorsolása: a sorsoló táblácskák beillesz

tése a sorsológépbe, a gép csatornáján kiszámíthatatlanul lefelé guruló 
fehér és fekete golyók feszült figyelése stb. modern számítások sze
rint legalább egy órán át tartott.

7. Az esküdtbírósági tevékenységért napidíj járt. A 2, illetve később 3 
obolosnyi összeg egy átlagos család egynapi költségeivel volt nagyjá
ból azonos. Az összeg nagyságát valószínűleg azért állapították meg 
így, hogy valamennyi szabad ember lehetőséget kapjon a választásra: 
akar-e a közügyekkel foglalkozni vagy sem. A fizetség sosem vált
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támogatássá, sem különösen vonzó bevételi forrássá (az átlag alatt 
keresők s főleg a fizikai munkára már kevésbé alkalmas öregek persze 
kifejezetten j ól jártak vele), hanem megmaradt magáért a részvételért 
járó tisztéé tdíjnak.

8* A héliaia mellett még öt másik bíróság is működött. Ezek mind
egyike emberölési ügyekkel foglalkozott:

a) az Areiospagos tanácsa (szándékos emberölés, valamint szándé
kos testi sértés/emberölési kísérlet, gyújtogatás, mérgezés, szentség- 
törés) tagjait a volt archónok alkották,

b) a Delphinion melletti bíróság (jogos emberölés),
c) a Palladion melletti bíróság (nem szándékos emberölés, polgár

joggal nem rendelkezők megölése),
d) a Phreattó melletti bíróság (gyilkosság miatt száműzöttek újabb 

emberölése),
e) a Prytaneion melletti bíróság (tárgyak által okozott balesetek). 
A fenti négy bíróság tagjait 51 ötven év feletti férfi (epketés) alkotta,

akiket valószínűleg önként jelentkezők közül évente választottak.

9. Bizonyos bűncselekmények különleges összetételű bíróságot igé
nyeltek:

a) a katonai vétségek elkövetőit a vádlott baj társai,
b) az eleusisi misztériumok megsértőit csak beavatottak ítélhették meg.

10. Az egyes bíróságok nem törvénykönyvi kategóriák következete
sen érvényesített szempontja szerint különültek el egymástól, hanem 
a tárgyalások előkészítésével és vezetésével megbízott tisztségviselő 
személye és a nála indítható peres eljárásfajtája szerint. Elsősorban a ha
gyomány alakította ki, hogy egy adott archónhoz mely esetekben 
lehetett fordulni. Az egyes archónok hatáskörébe tartozó ügyek vala
miképp összetartoztak ugyan, de különböző elvek alapján, és nem 
magától értetődő módon. 11

11. A bírósági tárgyalásokat felügyelő arc hónok és a hatáskörükbe 
tartozó ügyek:

a) archón epónymos (székhelye az Ódeion): gyámsági és örökösödési 
ügyek;
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c) archón basileus (Areiospagos, De Iph inion, Palladion, Phreattó, 
prytaneion): emberölési és szakrális vétségek;

d ) potemarchos: polgárjoggal nem rendelkezők ügyei;
e) thesmothetésck (talán a Métiocheion): államérdeket sértő esetek, 

politikai vétségek, a közvádak többsége (-► 34c. i);
f) 5íríiré^ok: katonai vétségek;
g) tizenegyek (Parabyston, mely talán azonos a Trigónonnal): 

letartóztatással kezdődő ügyek (-* 34c. ii);
li) vagyonőrök (symiikoi): vágyó ne lkobzási ügyek.

12. Az egyetlen tisztségviselő hatáskörébe sem tartozó, gyakran kis 
jelentőségű „tyúkpereket” 403-ig a démosról démosra járó harminc 
„falubíró” tárgyalta. 403/402-bcn számukat -  a rossz emlékű zsarno
kok azonos száma miatt -  negyvenre emelték, és ezentúl állandó 
székhelyen működtek. A tíz drachma alatti ügyeket maguk dönthet- 
ték el, az ezen felülieket az állami döntőbírókhoz utalták. Ha a felek 
egyike megfellebbezte a döntőbíró ítéletét, a negyvenek továbbították 
az ügyet valamelyik bírósághoz.

13. Az 500 tagú tanács (-► 3c) négy legfontosabb igazságszolgáltatói 
feladata:

a) ítélethozatal a tisztségviselők havonkénti, illetve év végi vizsgá
lata (euthynai), a kilenc archón átvilágítása, az ifjak felnőtté avatása 
(dokimasia) esetén; az ítélet után azonban a bírósághoz fellebbezni 
lehetett;

b) végleges döntés a tanácstagok átvilágítása és egyes támogatások 
odaítélése esetében;

c) bármely jellegű bejelentés, feljelentés (ménysís) előzetes megtár
gyalása cs bíróság elé bocsátása;

d) állásfoglalás vagy ítélkezés hazaárulási feljelentés (emngelia) 
eseten; ítélkezni csak enyhébb pénzbírság esetén volt joguk, a főben
járó ügyekben arról is dönteniük kellett, hogy népgyűlés vagy bíróság 
elé továbbítsák-e.

A tanácsot a harmincak működtették általánosan bírósági célokra, 
ráadásul úgy, hogy a titkos szavazás megszokott szabályait is megszeg
ték: mindez a demokrácia legdurvább megsértésének számított.
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14. A népgyűlés három legfontosabb igazságszolgáltatói feladata:
a) előzetes állásfoglalás a rendszeresen alaptalanul vádaskodók 

(sykophanták) és a népet félrevezető politikusok elleni bejelentés 
(probolé) esetén, m;yd az ügy továbbítása a bírósághoz;

b) ítélkezés hazaárulási feljelentés (eisangelia) esetén;
c) az esküdtbíróság „helyettesítése” bármely különösen nagyjelen

tőségű perben (másként fogalmazva az esküdtbíróság -  a 30 éves 
korhatárt fenntartva -  népgyűléssé változik).

A bíróság az alkotmánysértő törvényjavaslat vádjának (graphépara- 
nonwn) lehetősége révén ellenőrzést gyakorolt a népgyűlés törvény
hozói tevékenysége felett.

15. A bíróság tagjai önállóan, saját személyes belátásuk és megítélésük 
szerint, egyéni felelősséggel, titkos szavazás során dobták be az urnába a 
felmentő vagy elítélő szavazókavicsot (illetve később a szavazókoron
got). A hallottakat megbeszélni, a másikat befolyásolni, vele együtt
működni tilos vo lt A tárgyalást levezető tisztségviselő sem adhatott 
semmiféle magyarázatot, összefoglalót vagy eligazítod

16. A bírói döntéshozatal eszményi formája valamennyi polgár egyé
nileg meghozott ítéletét egyenlő súllyal veszi figyelembe, vagyis a 
szavazati többség elve szerint alakul. Az athéniak sosem bíztak sem az 
egyetlen személy, „a bölcs bíró” ítéletében (látszólagos kivételek: a 
döntőbírák, a korlátozottan engedélyezett önbíráskodás, bizonyos 
tisztségviselők, így a hadvezérek és a tizenegyek tárgyalás nélküli 
rögtönítélkezésí joga), sem a kiválasztottak, „a bölcs tanács” testületi 
döntésében, ha tagjai nem egyénileg, hanem egymást befolyásolva 
alakítják ki álláspontjukat. A ítélkezés bölcsességét valamennyi polgár 
mint egyén hordozza saját magában.

17. Minthogy gyakorlati okokból lehetetlen volt valamennyi ügyet 
minden egyes polgárnak megítélnie, annyi polgár véleményét kellett 
figyelembe venni, ahányan már tükrözni képesek a démos vélemé
nyét. Ennek alsó határát 201 -ben jelölték meg.

a) A bíróságok az ügyek jelentőségének megfelelő létszámban 
képviselték a demost. Egy esküdt- vagy nepbíróság a démosból kiha
sított rész, mégpedig az érettebb, nagyobb felelősséggel rendelkező
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és érdeklődő tagok közül a véletlen segítségével kihasított rész. Nem 
teljesen azonos a démosszal, mint a népgyűlés, de „reprezentatív mintát” 
képes nyújtani, sőt egy kicsitjobbat is, mert olyan ítéletet hoz, amilyet 
a teljes démos hozott volna legbölcsebb pillanatában. A démos és a 
bíróság közötti távolságot egyszerűen a bíróság létszámának növelé
sével lehetett csökkenteni; a létszám 6000-es felső határa pontosan 
azt a jelképes küszöböt jelentette, amely felett a polgárok már magát 
a démost testesítették meg (6000 egyúttal a népgyűlés alsó határa is),

b) A bírák ugyanakkor azonosíthatók is a jelenlegi démosszal, sőt a 
korábbival is; egyenértékű képviselői a démos eszméjének, mely 
bármely korábbi törvényhozó népgyülésben öltött testet (akár több 
nemzedékkel is korábban), vagy amelyet egy korábbi bíróság képvi
selt (a törvények és a démos konfliktusáról -*■ 20). Az athéni bírák 
nem történeti módon viszonyultak korábbi döntéseikhez és törvé
nyeikhez; jelenbeli érvényességüket, nem pedig eredeti értelmüket 
keresték (de vö. a 10. beszéd magyarázataival).

c) A peres felek ennek megfelelően gyakran sajátos fordulattal 
szólítják meg a bírákat: to hyyneteron to pléthos, „a ti tömegetek”, „a ti 
sokaságotok” (amit sok esetben „ti, a nép” kifejezéssel fordítottunk 
magyarra). Az elnevezés épp azt a mozzanatot hangsúlyozza a dé- 
mossza) szemben, amelyik a demokráciát is megkülönbözteti a többi 
államformától: a kiválasztás korlátlanságát, tágasságát. (A „sokaság” 
más szűkebb csoportokkal szembeállítva magát a démost is jelölheti.)

Itf. A bírák esküje a következő fogadalmat is tartalmazta: „Esküszöm, 
hogy az athéni nép és az ötszáz tagú tanács törvényei és határozatai 
szerint fogok szavazni, [...] ahol pedig nincs törvény, ott a legigaz
ságosabb módon fogok ítélni.”5 A vádemelés elfogadására cs magára 
a tárgyalásra törvénysértés vádja nélkül elvben nem kerülhetett sor (a 
jogok és kiváltságok megszerzésével kapcsolatos ügyek kivételt jelen
tenek): a nullum crimeti síné lege normája már Athénban is érvényben 
volt. A törvények közti joghézagok azonban sokkal tágabbak voltak, 
másfelől az adott ügyre vonatkozó törvényeket, melyek eredeti pél
dányai kő-, illetve fatáblákra voltak felvésve (-► 31), a bírák csak a felek

5 Démos thenés 39.40.

26



44  BEKEZDÉS AZ ATHÉNI 1 GAZSÁG SZOLGÁLTATÁSRÓL

által idézett és magyarázott formában hallották a tárgyaláson. A jogalkal
mazásra úgy került sor, hogy nem volt a kezükben a törvény írott 
példánya (törvénykönyv egyáltalán nem létezett; a törvénymásolatok 
árusából ijesztően komikus figurát faragott Aristophanés Madarak c. 
művében), sem előzetesen, sem utólagosan nem ellenőriztek az 
idézett törvények szövegét és élteimét, ugyanakkor az állandó köz
életi részvételnek köszönhetően számos törvényt jól ismerhettek.

19. A bíróság végső fórum; a bírák
a) döntése megfellebbezhetetlen volt,
b) nem adtak indoklást,
c) senkinek nem tartoztak számadással, és nem voltak felelősségre 

vonhatók.

20. A bírák viszonya a törvényekhez éppen ezért ambivalens volt. 
Egyfelől a törvényeknek engedelmeskedtek, másfelől saját magukat tekin
tették a törvények forrásának is (hisz azonosságot éreztek a mindenkori 
törvényalkotó démosszal). A népfelség elvének felülkerekedésére 
klasszikus példa az arginusai csata hadvezéreinek pere. Ajogszokással 
(Sókratés szerint a törvényekkel) ellentétben a ncp egyetlen szavazat
tal ítélt halálra nyolc embert, mert így látta jónak. A törvényesség 
alapvető elsőbbségét a második törvényrevízió (-► 36) biztosította.

21. A valós ággal (alétheia) összhangban álló, a tényállásnak megfelelő 
igazságtétel (óiké) normája szintén érvényben volt, a gyakorlatban 
azonban a tények felderítésénél erősebb érdeknek bizonyult a szem
ben álló felek konfliktusának gyors rendezése (-► 5) és a polis egysé
gének helyreállítása (a „per-t” görögül küzdelemnek, fonnak hívják):

a) nem hoztak létre nyomozó hatóságot, és nem voltak szakvéle
ményt adó testületek, melyek a tények megállapítását készítették 
volna elő a bírák számára (kivételt a vagyonelkobzási ügyek, illetve 
bizonyos fokig az orvosok és bábaasszonyok tanúvallomásai jelentet
tek);

b) a bíróság egyetlen nap, sőt egy-két óra leforgása alatt hallgatta 
meg a szemben álló feleket, és hozta meg végleges döntését; a tárgya
lásra viszont előkészítés után került sor (-* 44);

c) a bírák nem állapíthattak meg bármely felmerülő bűncselek
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ménnyel kapcsolatban bűnösséget vagy ártatlanságot, hanem csak 
a vádiratban szereplő törvénysértés tárgyában; újabb tárgyalást vagy 
további vizsgálatot nem rendelhettek el;

d) az ítélkezéskor a bírák minden esetben csak két lehetőség közül 
választhattak; az egyik ügytípusnál (atimétoi) a törvényben rögzített 
büntetés mellett vagy ellen kellett szavazni, a másik típusnál (timétoi), 
bűnösség megállapítása esetén, a vádló cs vádlott által javasolt bünte- 
tésfajta között is; a bírák maguk nem dönthettek arról, milyen mérvű 
büntetés felel mega legjobban a bűn súlyosságának;

e) egy tanú nem annyira az igazság (alétheia), mint inkább a peres 
felek valamelyike mellett tett vallomást; nem elfogulatlan külső szem
lélőként szólalt meg, hanem személyes támogatását is demonstrálta;

í) a tanúknak sem az ellenfél, sem a bírák nem tehettek föl kereszt
kérdéseket; a tanú szavainak igazságát a szabad ember úri becsület
szava szavatolta, melynek az a körülmény adott nyomatékot, hogy a 
bíróság előtt megjelenő tanú a hamis tanúzás miatti beperelés veszé
lyét is vállalta.

22. A fenti jelenségek miatt az athéni igazságszolgáltatás több szem
pontból is emlékeztet a modern kori társadalmak háborúban alkal
mazott rögtönítélő bíróságaira: az ítélkezés gyors, a közösség számára 
súlyos károkat okozó személyt elrettentésül akkor is megbüntetik, ha 
jóhiszeműen járt el, és valójában nem terheli felelősség. A hasonlóság 
részben abból is eredhet, hogy Athén -  a többi polishoz hasonlóan -  
alapvetően valóban háborús viszonyokra rendezkedett be (-> 3). Az 
akkori hadviselés azonban évente több hónapon át is szünetelt, és 
ritka kivételektől eltekintve egyébként sem tette teljesen működés
képtelenné a polgári élet intézményeit. Az állandó hadiállapot csupán 
sürgette, de nem akasztotta meg a demokratikus igazságszolgáltatás 
kerekeit. A bíróságok igazi ellensége az oligarchikus államrend vo lt

23. Bírósági ítélet ellen fellebbezni nem lehetett ugyan, a peres felek 
azonban -  egy másik eljárás keretei között -  tovább folytathatták küz
delmüket (a perek láncolatáról lásd a 10. beszéd magyarázatait). Egy
mással szemben álló felek gyakran hosszú éveken át vívták harcukat, 
melybe -  főleg szószólóként vagy tanúként fellépő -  barátaik cs 
családtagjaik is bekapcsolódtak.
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24. Egy szabad ember nem csupán magát képviselte, hanem egész 
családját: őseit és leendő utódait, valamint teljes háza népét: a felügye
lete alatt álló nőket, gyermekeket, szolgákat, akiknek élete mind 
anyagilag, mind jogilag teljes mértékben a családfőtől függött. Egy 
perben az egész család sorsa forgott kockán, nem kis mértékben azért is, 
mert a büntetések rendkívül szigorúak és nehezen ki keverhetők 
voltak (a pert kindynosnak: „veszélynek”, „kockázatnak7’ is hívták). A 
leggyakoribb büntetés formák:

a) halálbüntetés,
b) száműzetés,
c) teljes jogfosztás (bizonyos esetekben az egész családra érvé

nyesen),
d) részleges jogfosztás,
e) pénzbírság,
f) vagyonelkobzás,
g) a szabadság megvonását (börtönbüntetést) kizárólag a megszé

gyenítés céljával alkalmazták büntetési eszközként, 5 vagy 10 napos 
kalodába zárás formájában. A börtönt tárgyalás vagy kivégzés előtt álló 
személyek fogva tartására, illetve vagyoni követelések teljesítésének 
kikényszerítésére alkalmazták.

A bíróság által valamelyik fél számára megítélt vagyontárgyat a 
nyertes fél személyesen vehette birtokba; az átadást megakadályozó 
személyt újabb -  cs már komolyabb büntetéssel járó -  perrel lehetett 
rákényszeríteni az ítélet végrehajtására.

25. A büntetés legfőbb célja az elrettentés és a megtorlás volt; a bűnös jó  
útra terelése, visszavezetése a társadalomba stb. elenyésző szerepet 
játszott (a börtönt nem ezzel a céllal működtették). A szabályt, mely 
szerint a bűnözést a felderített bűncselekmények száma, nem pedig 
a büntetés szigora szorítja vissza, nem ismerték.

26. A büntetések aránytalanul súlyos volta miatt és az igazságszolgál
tatás küzdelemjellegével összefüggésben a bírák nem egyszerűen azt 
tették mérlegre, Hogy a vádlott bűnos-e a vádiratban jelölt vádakban, 
hanem a perben álló felek, de különösen a veszélybe került vádlott 
egész életét is figyelembe vették. Ezért volt megengedett a tárgytól 
eltérve a saját érdemekről, illetve az ellenfél okozta károkról beszélni.
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Ez a szempont még a mai büntetőjogi gyakorlatban sem játszik 
teljesen mellékes szerepet, az ókori Athénban viszont, ahol a bizo
nyítékok csekélyek és alig megbízhatók voltak, magában a bűnösség 
megítélésében is nélkülözhetetlen (innen a valószínűségen alapuló 
érvelés központi szerepe is a bizonyítás során). Leginkább azonban 
azért vált fontossá, mert a bírák voltaképpen arról döntöttek, szüksége 
van-e a városnak a megvádolt és esetleg gyaníthatóan bűnös polgárra vagy sem.

a) Bizonyos perekben még a bírák előtt is világos volt, hogy a 
formálisan benyújtott vád csupán ürügy, vagy legfeljebb az öss2etíi- 
zést kirobbantó szikra, az igazi vita más körül forog, és az ellenséges
kedésnek másutt vannak a gyökerei. Az athéniak azért engedték, hogy 
a jog „áldozatul” essék a politikának vagy személyeskedésnek, mert a 
polis számára fontosabb volt, hogy a polgárok konfliktusai, még ha 
csak átmenetileg is, de minél gyorsabban rendeződjenek, mint hogy 
a „jogszerűség” elvet védjek-ebben is szabad emberként viselkedtek.

b) Egyedül az emberölési ügyekben nem lehetett a tárgytól eltérni, 
mert aki nem jogosan oltott ki emberéletet, annak tisztátalanságát 
vallási okokból nem lehetett megtűrni a városban; őt semmiféle 
érdem nem menthette föl.

c) A múltbeli érdemekre való hivatkozás ugyanakkor kétélű fegy
ver volt: a mindenkori ellenfél a vád súlyosbítására is fölhasználhatta 
(például úgy, hogy a bűnös szándékok elleplezésére szolgáló manő
vernek értelmezte Őket).

27. A bíróság a modern igazságszolgáltatásnál szélesebb feladatkört 
látott el; akár közvetlenül és elsőre, akár más testület döntése után 
fordultak hozzá, mindenképpen mint végső ítélethozó szerv végezte

a) a kormányzási, végrehajtói hatalommal rendelkező tisztségvise
lők, tanácstagok stb. előzetes átvilágítását és utólagos beszámoltatását;

b) a tisztségviselők és a közélet résztvevőinek folyamatos ellenőr
zését;

c) alkotmánybírósági feladatokat: a törvények felügyeletét graphé 
paranomón és paragraphé perekkel.

A 403/402-ben életbe léptetett paragraphé eljárással a vádemelés 
szabályosságát lehetett eldönteni. A korábban a tisztségviselő belátá
sára bízott döntés ezáltal a bíróság hatáskörébe került. A bíróság 
ezentúl a peres eljárás előkészítő szakaszára is kiterjesztette hatalmát.
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A fenti három feladatot bizonyos esetekben első fokon vagy előké
szítés céljával a tanács (->• 13), a népgyűlés (-* 14), illetve 403 után az 
állami döntőbírák is elláthatták.

28. Az attikai jog korlátozott mértékben az igazságszolgáltatás Ősibb 
formáit is megőrizte: bizonyos esetekben a sértett fél élhetett az 
önbíráskodás jogával, egyes tisztségviselők pedig saját belátásuk sze
rint bírósági tárgyalás nélkül is megbüntethették a tisztségviselői 
hatalmuk alá rendelt polgárokat:

a) a tetten ért és bűnösségüket elismerő gonosztevőket (például 
házasságtörőket, éjszakai tolvajokat) meg lehetett ölni;

b) ugyanokét ugyanilyen feltétellel a tizenegyek is azonnal átadhat
ták az állami hóhérnak;

c) a hadvezér pénzbírsággal büntethette a fegyeiemsértő katonát;
d) az államérdeket súlyosan sértő polgárt (például hazaárulót) pe

dig tárgyalás nélkül azonnal ki végeztethette;
c) a tanács 500 drachma alatti bírság kiszabására rendelkezett jog

gal, kivégeztetnie valószínűleg csak nem athéni polgárokat lehetett.

29. Régészeti leleteknek köszönhetően tárult föl az igazságszolgálta
tásnak egy olyan oldala, melyről a nyilvánosan elhangzó beszédek 
alapján nem sokat sejthetünk: a peres felek ólomlapokra írt átkokkal 
is igyekezték ellenfeleik győzelmét megakadályozni (jelenleg 25 
ilyen táblácskát tartanak számon). Az átokszórás rítusa nyilvánvaló 
feszültségben áll a demokrácia legésszerűbben és legfinomabban 
kidolgozottjózan módszereivel; az athéni igazságszolgáltatás teljes 
mértékben sosem szakított a konfliktusok megoldásának ősibb for
máival.

30. Solón (594 k.), a demokratikus Athén első törvényhozója (akivel 
közel kétszáz éven át a mindenkori athéni törvényhozó személyét 
azonosították), nemcsak törvényeket alkotott, hanem a törvények értel
mezésének jogával is felruházta a nepbíróságokat, így Athén esetében a 
törvények írásba foglalása a törvények előtti egyenlőség demokratikus 
elvét szolgálta* Ebből a szempontból a solóni törvények a modern 
törvénykönyvek legalapvetőbb szerepét töltötték be.
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31. Mit tartalmazott egy törvény? Hogyan épült föl? Mit szabályozott, 
és mit nem?

Vegyünk két példát! Az első Drakón (630 L) törvényének egy részlete 
a nem szándékos emberölésről, melyet a410/409-es revízió során a Stoa 
Basileia falára véstek, a második egy szónok által idézett és csak a kézirati 
hagyományban megőrződött, 4. századi törvény a házasságról.

„És ha valaki nem szándékosan ölt, menjen száműzetésbe. Ember
ölés vádja esetén, vagy ha valaki felbujtással vádol valakit, a basiluesok 
folytassák le az eljárást, ítéletet pedig az ephetések hozzanak. Bocsá
natot, ha él »az áldozat* atyja vagy fivére, vagy fiai, együtt mindnyá
juktól nyerhet, vagy az ezt ellenző akarata érvényesül; ha pedig ezek 
közül egyik sem cl már, az unokafivérek fiaitól vagy az unokafivérek
től, amennyiben esküt téve hajlandók megbocsátani; ha pedig ők sem 
élnek, és az emberölés szándéktalan volt, és a szándéktalanságot az 
ötvenegy ephetés is megállapítja, a phratria tíz tagja adhat felmentést, 
amennyiben akarja. Ezeket az ötvenegyek válasszák ki rang szerint. 
[...] A tettes elleni vádat az agorán jelentse be valamelyik rokon az 
unokatestvér fiaival vagy az unokatestvérrel bezárólag, a vádolásban 
reszt vehetnek az unokatestvérek, az unokatestvérek fiai, a vők, az 
apósok és a phratria tagjai is.”6

„Ha pedig valaki saját rokonának feltüntetve idegen nőt ad felesé
gül athéni férfinak, az illető veszítse el polgárjogát, vagyonát kobozza 
el az állam, az elkobzott vagyon cgyharmadát pedig kapja meg a vádló. 
Vádiratot ugyanazok nyújthatnak be a thesmothetéseknek, akik a 
polgárjog bitorlása miatt is jogosultak vádat emelni.*7

A két törvény a következő elemeket tartalmazza:
a) a törvény által büntetendő cselekedet leírása,
b) a kiszabandó büntetés,
c) a vádemelésre jogosultak köre,
d) a vádirat átvételéért s így az ügy bíróság elé tárásáért felelős 

tisztségviselő személye,
c) a bíróság tagjai.

6 1G I2.115.] 1-24. SarkadyJ. fordításán (Németh [1996/2: 94]) MacDowell (1963: 
118-121) érte!mezeseit elfogadva több helyütt változtattunk.
7 [Démosthcncs] 59.52,
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Megjegyzések:
(i) Drakón tölténye csupán megnevezi a szankcionált bűncselek

ményt, míg a második viszonylag jól körülhatárolja* Legalábbis ez 
lehet az érzésünk első olvasásra; alaposabban megnézve a szöveget, a 
helyzet nem ilyen egyértelmű* N em  derül ki ugyanis, mit is kíván 
büntetni a törvény: egyáltalán idegen nő férjhez adását szabad athé
nihoz, vagy csak a megtévesztést a kiházasítás során.

(ii) A fogalmi bizonytalanság vagy nyitottság az athéni törvények 
rendkívül jellemző vonása. Különösen közismert bűncselekmények 
esetén gyakori, hogy a törvény a szó jelentését adottnak véve, megha
tározás nélkül használja a szót. Jelen esetben például nem tesz különb
séget -  mai magyar jogi kategóriákkal élve* -  egyenes és eshetőleges 
szándék között, szándékosság hiánya, valamint tudatos és hanyag 
gondatlanság között, vagy egy másik esetben nem mondja meg, 
mikor minősül egy testi sértés „bántalmazásnak” (aikeia), és mikor 
súlyosnak, azaz „sebesülésnek” (trauma), és ugyanígy szinte mindig 
hiányzik a különböző lehetséges alesetek felsorolása, a besorolás 
feladatát a bírák belátására bízza. A világosabb törvényeknek azonban 
meglett volna a maguk ára: olyan fogalmi analízist követeltek volna 
meg, amelyre csak szakemberek képesek.

(iii) A második törvény világosan tisztázza viszont a bűncselek
ménnyel kapcsolatos személyek jogi státusát: az igazság mindig meg
határozott helyzetű személyek igazságát jelenti.

(iv) Mindkét törvény rendkívül részletesen közli a per lefolytatá
sával kapcsolatos tudnivalókat (milyen eljárással melyik tisztségvise
lőnél kezdeményezhető, milyen büntetést kell vagy lehet a törvény- 
sértőre kiszabni). Ez általános jelenség: az eljárásjog elsőbbséget élvez a 
tárgyjoghoz képest: a „hogyan szerezhetek érvényt igazamnak?” kér
dése elóL>bre való a „mik a jogaim? mikor sértik meg a jogaimat?” 
kérdésénél.

(v) A két törvény szerkezete tipikus, de mellettük más felépítésűek 
is léteznek; igen gyakran jóval kevesebb eligazító utasítás kerül a 
törvény szövegébe, a körülmények és jogszokások magától értetődő- 
sége miatt. 8

8 Bckcs (2002: 116-124).

33



4 4  BEKEZDÉS AZ ATHÉNI KiAZSÁOSZOmÁLTATÁSRÓL

32. Az athéniak felfogásában törvényeik összefüggő egészet alkottak 
(-+ 39), mégsem foglalták őket soha egységes törvénykönyvbe. Solón 
törvényeit fatáblákra, a későbbieket kőoszlopra vésték, nyilvános he
lyen fölállították, többnyire annak a bíróságnak a közelében, amelyik 
a szóban forgó törvényt a legvalószínűbb módon alkalmazhatta. 
Egészen 411-ig az egyes törvények esetlegesen kapcsolódtak a meg
lévőkhöz; egységes rendszerező elv nem tett rendet közöttük. Nem  
különült el egymástól polgárjog, büntetőjog, eljárásjog, alkotmány- 
jog, örökösödési jog; nem létezett tulajdonjog és szerződésjog; egy
másba mosódtak olyan fogalmak, mint szabálysértés, törvénysértés, 
bűncselekmény, politikai kudarc és hiba.

33. A törvények nem az egyéni jogok és kötelességek elsődlegességé
ből indultak ki. Az egész görög világra jellemző vonás annak termé
szetes elfogadása, hogy a közösség érdekei előbbre valók: az egyén 
számára az jelenti jogai teljességét, ha beleszólhat a közösség ügyeibe, 
és tevékenyen részt vehet bennük, nem pedig azt, ha tetszésének, 
ízlésének megfelelően rendezheti be magánéletét.

34. Pertípusok
a) A magánjellegű, közvetlenül csak a sértett személyét érintő 

törvénysértés esetén a vádat (diké idia, vagy egyszerűen diké) a sértett 
félnek kellett képviselnie. Az egyes pertípusokat a vád megnevezésé
vel azonosították, például diké pseudomartyrión (hamis tanúzásért in
dított magánvádas eljárás). Forrásaink alapján összesen közel 30 ilyen 
pertípus különböztethető meg (a bizonytalanságot az okozza, hogy 
egyik-másikról vitatott, vajon ugyanazt a típust nevezik-e meg kétfé
leképpen, vagy két eljárást jelölnek).

b) Kivételt jelentettek az emberölési esetek (diké phonu), ahol a 
sértett fél értelemszerűen nem küzdhetett meg igazságáért. A bosszú, 
vagyis a feltételezett gyilkos bíróság elé állításának kötelessége a 
legközelebbi férfirokonra hárult.

c) Az athéni demokrácia egyik legjellegzetesebb intézményét hozta 
létre az a solóni törvény, amely „mindenki számára lehetővé tette, 
hogy a sérelmet szenvedettekért elégtételt köve teljen”.9 Ezáltal bün-

9 AP 9.1.
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tcthetővé váltak olyan cselekedetek, amelyek nemcsak egyes szemé
lyeket érintettek, hanem a közösség érdekeit is sértették, így például 
a hazaárulás, a tisztségviselők megvesztegetése, a közvagyon eísik- 
kasztása. A korabeli jogérzék számára a köz érdekében vállalt óiké 
détnosia (közvád) világosan elkülönült a magánember által indított 
pertől (a különbségek apróbb részleteiről ugyanakkor jelenleg értel
mezési viták folynak). A solóni törvény másik fontos következménye 
az volt, hogy rendkívüli bűnüldözési aktivitásra késztette a polgáro
kat. Törvénysértés észlelése esetén a vádemelés eleve kötelező volt, 
s elmulasztása szintén bűnténynek számított, A polgárok ezenfelül 
pozitív ösztönzést is kaptak, viszont bizonyos büntetések kockázatát 
is magukra kellett vállalniuk. Az önkéntes vádemelőnek mérlegelnie 
kellett: megéri-e az esetleges pénzjutalom, a presztízsnyereség, a 
perbe fogott személy megbüntetésének súlyossága, az igazság érvé
nyesülése miatt érzett elégtétel a vádemelés sikertelenségével járó 
anyagi és erkölcsi veszteség, sőt jogvesztés kockázatát

(i) A törvénysértések legtágabb körére kiterjedő és leggyakrabban 
alkalmazott közvádas eljárás zgraphé, a „vádirat” benyújtása volt. Agraphé 
általában igen komoly büntetéssel sújtotta a megvádolt személyt, 
viszont nagy kockázattal is járt. Aki elállt a vádemeléstől, vagy nem 
tudta megszerezni az ügyben illetékes bírói testület tagjai egyötödé
nek szavazatát, az 1000 drachmás pénzbírságra, sőt polgárjogainak 
részleges vagy teljes elvesztésére is számíthatott. Forrásaink alapján a 
graphcknzk mintegy 25 fajtája különböztethető meg egymástól.

(ii) Bizonyos bűn csel eked etek láttán a polgárok maguk intézked
hettek a bűnös kézre kerítésében. A tetten ért gonosztevők, az elvesz
tett jogaikat törvényellenesen gyakorló jogfosztottak ellen (például 
ha a szentségtörésért elítélt szentélybe lépett) akár fizikai erőszakot is 
lehetett alkalmazni, el lehetett őket fogni, és megkötözve az illetékes 
tisztségviselők (többnyire a tizenegyek, ritkábban a thesmothetések 
vagy a tanács) elé lehetett vezetni. Az így kezdeményezett eljárást 
áPa&ógénak, „elvezetésnek” („előállítás”, „letartóztatás”) nevezték. Be
ismerő vallomás esetén a tizenegyek azonnal kivégezhették10 a letar

10 A 4, század közepére a tanács elvesztette a letartóztatott átvételének és ítélet nélküli 
kivégzésének jogát.
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tózta tott személyt, ha azonban tagadott, a vádemelés kötelessége az 
előállítóra hárult. Ha a tettenérést és azonnali letartóztatást nem 
lehetett megvalósítani (például a zsebmetsző elszaladt, vagy a szem
tanú félt a gyilkostól), de a bűntett szemtanúja feltétlenül el akarta 
érni a gyanúsított letartóztatását, akkor „odavezetés-t” (ephégésis) al
kalmazhatott. Ha a szemtanú elsődleges szándéka az volt, hogy az 
észlelt bűncselekményt a hatóság tudomására hozza, és nem ragasz
kodott a gyanúsított letartóztatásához, „bejelentést’5 vagy „feljelen
tést” (endeixis) tett. Ilyenkor a vádlott engedélyt kaphatott arra, hogy 
szabadlábon védekezhessék.11 A vádemelésért azonban e két esetben 
is az „odavezetés” kezdeményezője, illetve a „bejelentő” volt a felelős. 
E három, rokon eljárási formát a vádló külön kockázat, ugyanakkor 
egyéni haszon nélkül indíthatta,

(iii) A legnagyobb anyagi ösztönzést az államnak tartozó adósok 
feljelentői kapták. Egyötödnél kevesebb szavazat itt is ugyanolyan 
büntetést vont maga után, mint a graphé esetében, de az adóslistáról 
(apographé) elnevezett eljárásban a vádlót siker esetén az elkobzási 
leltáron feltüntetett vagyontárgyak eladási árának háromnegyede11 12 
illette meg, míg

(ív) a vele rokon, vagyoncsalások leleplezésére irányuló „feltárás” 
(pftasis) nevű eljárásban a szóban forgó összegek fele. (A phasisszal 
perelhető visszaélések köre szűkebb, melyet számunkra nem egészen 
átlátható logika szerint határoztak meg: az államtól bérelt adóbehajtói 
és bányászati tevékenységből eredő adósságok, kikötői kereskede
lemben elkövetett csalások, gyámság alá tartozók megrövidítése tar
tozik ide.)

(v) Főleg hivatalban lévő tisztségviselők ellen hivatali visszaélés, 
hazaárulás stb. vádja esetén alkalmazták az eisangelia eljárást, mely 
szintén „feljelentést”, „értesítést” jelent. Az eisangelia esetén a vád 
visszavonása, illetve a szavazatok egyötödének el nem érése nem járt 
büntetéssel.

11 Az enyhébb eljárásnak számító feljelentéssel így elsősorban az államnak adós jog
fosztotta kát fogták perbe, míg a gyilkosokkal szemben, akik veszély tjelen Lettek az agara 
és a szentély tisztaságára, apagógcval jártak el, lásd Hansen (1976).
12 Dévnosthcnés 53 2. I^wis harmadra javítja a szöveget.
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d) Az igényperek (diadikasia) közös sajátossága, hogy a szemben 
álló felek egyenlő helyzetben küzdenek meg az általuk igényelt vagyon
tárgy tulajdonjogáért. Az esetek többségében örökségért folyik a per, 
de előfordul, hogy valaki államosított vagyontárgyra nyújtja be igényét.

35. Az önkéntes vádló számára győzelem esetén kilátásba helyezett 
anyagi nyereség és tekintély növekedés a visszaélés veszélyét is magá
ban hordozta. Az alaptalan, sykophanta vádaskodás lehetősége az ön
kéntesek által Tiiozgatott igazságszolgáltatás rendszeréből fakadt. A 
helyzetet súlyosbította, hogy a sykophanták sok esetben mások érde
keit képviseltek pénzért, leleplezésük ezért még nehezebb volt. Az 
athéniak kétféle intézkedéssel igyekeztek visszaszorítani a rendszere
sen és gyaníthatóan hátsó szándékkal fellépő önkénteseket:

a) az egyötödös törvénnyel (-*• 33c. í),
b) a sykophantaság bűncselekménnyé nyilvánításával (graphé syko- 

phantias); az eljárást nemcsak a közvádak megszokott formájában 
lehetett elindítani, hanem egy kifejezetten efféle panaszok előadására 
megtartott népgyűlésen is (próbáié -►14).

A sykophantak többnyire gazdag és zsarolható áldozatai azonban 
gyakran inkább fizettek a vád ejtéséért, de olyan esetről is tudunk, 
hogy a beperelt személy ellensykophantát fogadott zsarolója tönkreté
telére.

36. Az 500 különleges és egyszeri megbízatású nomothetés által 403/ 
402-ben elkezdett és 399-ben befejezett törvényrevíziő után a törvé
nyeket a következő módon tagolták:

a) Solón és Drakón törvényei, melyeket a Stoa Basileios falára 
véstek föl;

b) a 404 előtti demokráciában meghozott kiegészítő és módosító 
jellegű törvények, melyeket kőoszlopokra véstek föl;

c) a 400/399-re elkészült állami ünnepek és áldozatok naptára, 
melyet a Stoa Basileios másik falára írtak föl;

d) a 403/402 után hozott törvények és törvénymódosítások papi
ruszul ásol ataít a Métróonban (az Anyaisten szentélyében) tárolták 
rendszerezetten; kőoszlopokra rendszertelenül véstek föl;

e) a törvényekhez (nomos) képest alacsonyabb rendű jogszabálynak 
minősült a néphatározat (psépkisma); különbségeik:

37



44 DE KEZDÉS AZ ATHÉNI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRÓL

(í) a törvény általános érvényű, a határozat egyes személyekre és 
ügyekre vonatkozik és időleges érvényű,

(ii) a törvényt a nomothetések testületé hagyta jóvá, a határozatot a 
népgyulcs*

37. A három legfontosabb politikai testület (bíróságok, tanács, nép
gyűlés) előtt elhangzó beszédek között tétjük alapján a következő 
típusok különíthetők el:

a) tanácsadó beszéd:
(i) a tét: határozatjavaslat elfogadása «-► a javaslattevő kockázata: 

graphé paranomón;
(ii) a tét: törvényjavaslat elfogadása a javaslattevő kockázata: 

graphé nőmén tné epítédeión einai vádja (403/402 előtt, amikor még nem 
tettek különbséget határozat és törvény között, csak a graphé para
nomón vádja létezett),

b) perbeszedek:
(i) a tét: a polgárjogok gyakorlása tágabb vagy szőkébb körben 

(felnőtté nyilvánítás, a lkai másság tan ács tagságra, tisztségviselésre, lo
vas szolgálatra, jogosultság bizonyos támogatásokra) «-► közvetlen 
kockázat nincs;

(ii) a tét: büntetéskiszabása «-* a vádló kockázata:graphé és apographé 
esetén a szavazatok egyötöde alatt 1000 drachma bírság, később a 
polgárjogok részleges, majd teljes elvesztése «-► a vádló jutalma: 
apographé cs phasis esetén az elkobzásraj avasolt vagyontárgyak három
negyede, illetve fele,

38* A bírák kivételével a közélet valamennyi tevékeny résztvevője (a 
népgyűlésen felszólalók és a tisztségviselők) a büntetés kockázatával 
vállalja politikai szerepét. A sikertelen vagy népszerűtlen politizálás 
közvetlenül vagy közvetve „kriminalizálható”, A legfontosabb tiszt
séget betöltő és nyílt szavazással megválasztott hadvezérek közül 
minden ötödiket beperelték, halálra ítélték, és kivégezték.

39. A törvények között -  a törvényhozók szándéka szerint -  nem lehet 
ellentmondás. Az ellentmondásokat

a) már eleve a törvényalkotás előkészítő szakaszában, az előterjesz
tést megvitató tanácsüléseken igyekeztek kiszűrni;
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b) a második -  utólagos -  szűrőként a meglévő törvényeknek el
lentmondó törvény java sióit büntetéssel sújtották;

c) a két rendkívüli alkalommal: a 411-es és 403-as törvényrevízió
val igyekeztek kiiktatni.

Minthogy azonban az egyes törvények nem egységes elvek szerint 
keletkeztek, és nem azzal a szándékkal, hogy folytonos egészet alkotva 
a teljes valóságot szabályozzák (törvénykönyv összeállítására még a 
törvény re vízi ók sem törekedtek), ezért a jogi hézagokjóval tágabbak 
maradtak, mint bármely mai, azaz egységes szakmai elvek szerint 
összeállított és kizárólag szakmabeli hozzáértéssel működtethetőjog- 
rendszerben.

40. A törvényeket a bírák -  a peres felek érveinek mérlegelése után -  
a törvény által nem egyértelműen vagy egyáltalán nem szabályozott 
esetekre is alkalmazták, A kiindulópontul maguk a törvények szol
gáltak, a kiterjesztésre pedig a törvények következő vonásai adtak le
hetőséget:

a) a törvény szövegében számtalan két- vagy többértelmű kifejezés 
rejlett,

b) a törvény betűjével szembe lehetett állítani a törvény szellemét,
c) a törvényhozó eredeti szándéka kikövetkeztethető és előre nem 

látott esetekre analogikusán alkalmazható volt.
Az így nyert módszerek azonban nem számítottak kötelező irány

elveknek, hanem csak elfogadott és a szónokok által kihasznált lehe
tőségeknek. (A precedens, vagyis korábbi egyedi esetek analógiája 
csupán mint ritkán alkalmazott érvtípus jelenik meg.) A törvény 
szövetének hézagait csak a jogi csűrcsavarás kockázatával lehetett 
szakszerűen betömni.

41* A törvények az általuk szabályozott eseteknek sem egyértelműen 
feleltek meg. Nagyon gyakran előfordult, hogy ugyanazon törvény- 
sértés megtorlására a vádló többféle eljárás között választhatott, és az 
ő döntésén múlott, hogyan kíván érvényt szerezni igazának, vagy 
elégtételt venni. A választásban szerepet játszott

a) a törvénysértés besorolhatósága (melyik kategóriába illik leg
inkább),

b) a szemben álló felek egymáshoz viszonyított társadalmi rangja,
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c) a büntetésfajták különbségei (enyhébb vagy komolyabb bosszút 
akar a vádló),

d) a vádló által vállalt kockázatok különbségei.
Két példa:
(i) Egy tettlegességig fajuló veszekedés után az a személy, aki magát 

áldozatnak tekintette, indíthatott eljárást rágalmazásért (ha volt esélye 
annak bebizonyítására, hogy ellenfele nyilvános helyen „kimondha
tatlan szavakkal” illette), testi sértésért (ha volt esélye annak bebizo
nyítására, hogy ellenfele volt a kezdeményező fél), súlyos testi sérté
sért (elsősorban az előre megfontolt szándék esetén), erőszakosságért 
(főként megalázásra irányuló szándék esetén).

(ii) Tisztségviselő ellen nem kevesebb, mint hétféle eljárás volt 
indítható: feljelentés (eisangeiia) a tanácshoz (-► 13d) vagy a népgyű- 
lcshcz (-> 14b), a népgyűlés által -  az Areiospagos kezdeményezésére 
-  indított vizsgálat (apopkasis), vizsgálat a tanács saját kezdeményezé
sére, vagyonelkobzási javaslat (apogmphé) benyújtása a thesmothetésck- 
hez (~y 34c. ii), közvád emelése (-► 34c. i), vádemelés hivatali beszá
molón (-► 13a).

42. Az egyes perfajták között nem volt átjárás. A testi sértés miatt 
be vádolt személyt nem lehetett rágalmazásért elítélni, a házasságtö- 
résscl vádoltat mások megalázására irányuló erőszakos viselkedésért.

43, A tárgyalások ügy menete lehetővé tette, hogy a felek ne rögtö
nözve, hanem a vita lényegének tisztázása után, átgondoltan adják elő 
mondanivalójukat. A bírósági tárgyalásokra többszakaszos előkészü
letek után került sor:

a) a vádlott beidézése tanuk előtt az illetékes tisztségviselő eié;
b) a vádirat átnyújtása a tisztségviselőnek, aki formai szempontból 

ellenőrzi a vádemelés szabályosságát, a választott eljárás alkalmazha
tóságát;

c) a felek előzetes kikérdezése és meghallgatása (anakrisis, a gyil
kossági ügyekben prodikasía három alkalommal is!): megvizsgálták a 
per lefolytathatóságát, tisztázták a mindkét fél által tényként elfoga
dott, illetve vitatott pontokat, a vádló és a védő kölcsönösen megis
merte egymás érvelésének fő vonalát, benyújtották a tanúvallomá
sokat.
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A pernek ez a „dialektikus” része nem csupán abban segített, hogy 
a peres felek semmit se érthessenek félre konfliktusuk lényegét il
letően, hanem peren kívüli megállapodásra, az eljárás megszakítására 
vagy teljes beszüntetésére is lehetőséget nyújtott.

44. A per „retorikus” részénél háromféle, egymást nem kizáró meg
oldás kínálkozott:

a) a pereskedő maga írta meg a beszédét,
b) felkért egy logográfust, és betanulta a szöveget,
c) barátait kérte meg, hogy szóljanak az érdekében (aki a maga 

részéről szintén igénybe vehette egy beszédíró szolgálatait).



Időrendi táblázat
— m —

Történeti események (fő források Utalás Lysias és mások 
Thukydidés; Xenophón: Hdi; Aris- Lysias be- beszédei 
toteles: AP\ Diodóros: szódéiban (elhangzásuk
"történeti könyvtár, lustinus; Plutar- 
chos-clctnyzok)

időpontja szerint)

35. A szerelemről.1

I Icrmcs-szobrok megcsonkítása cs 6 (passim); 415/414.
a misztériumok kigúnyolása -*■ per 14.42;
-* a résztvevőket halálra ítélik 19.15

a szicíliai hadjárat kudarca 18.2-3; F 2: Nikias védelmében 413.szep
Syrakusainál. 20.24-26 tember

a népgyűlés a négyszázakra bízza 12.65 (vö. 411.
a hatalmat a polgárok létszámát 12.42); június
ötezerben állapítják meg. 20.13; 25.9
Athén vereséget szenved Erctr iánál, 20.14 szeptem

ber

Théramenés vezetésével leváltják a 20.16 szeptem
négyszázakat az ötezrek átmeneti 
kormánya,

ber

kibékülés AJkibiadcsszcl, ősz

Antiphón pere és halálra ítélése. 12.67

Alkibiadés győzelme Kyzikosnál, 410. kora 
tavasz

1 Lásd a Lysias életéről szóló bevezetőt (12. o.).
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április 
vege -  
július 
eleje

409.

408,
június
407. 

406. ősz

Történeti események (fő források: Utalás 
Thukydidcs; Xenophón: Heli; Aris- Lysias bc- 
totclcs; AP; Diodóros; szédeiben
Történeti könyvtár]; Iustinus; Plutar- 
c hős-életrajzok)

Phrynichos merénylet áldozata lesz 13.71 
a demokrácia helyreállítása,
Demophantos törvénye az 
oligarchiában résztvevők ellen 
(Andokidés 1.),

megjutalmazzak Phrynichos 13.70-72,
gyilkosait -► Thrasybulos, Agoratos vő. 7.4 
és Apollodóros megjutalmazása 
(IG I3 102),
a bírákat naponta sorsolják az egyes 
bíróságokhoz (410/409),
Th rasyllos veresége Ephcsosn ál. 32.7

A1 kibiadés visszatér Athénba. 14,31

Alkibiadcs vereséget szenved 
Notionnál _> utóda Konón.
az arginusai győztes csata 12.36
hadvezéreinek pere -► közös 
szavazással halálra ítélik őket

a csatában reszt vevő 
metoikosokat cs rabszolgákat 
polgárrá avatják.

Lysias cs mások 
beszédei 
(elhangzásuk 
időpontja szerint)

20. Polystratos védel
mében (410 második 
fe le /409 eleje); 
Andokidés 2 (A haza
téréséről: 410 vege /  408 
eleje)
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Történeti események (fő források: Utalás 
Thukydidcs; Xcnophón: Hell.; Aris- Lysias be- 
totelés: A P ; Diodóros: szedőiben
Történeti könyvtár, lustiiius; Pl u tar- 
chos-életrajzok)

Lysias és mások 
beszédei 
(elhangzásuk 
időpontja szerint)

Lysandros döntő tengeri győzelme 
Aigospotamoi mellett

2.58; 13.5; 
14.38; 18.4; 
2L9-10

3000 athéni hadifogoly kivégzése 14,39
Konón Euagorashoz, a kyprosi 

királyhoz menekül,
Dionysios Syrakusai ura lesz - ► 
békeszerződés Syrakusai és 
Karthágó között,
Athén kettős blokád alatt (Agis 
az Akadémiában, Lysandros 
Pciraicusnál),

12.43

Patrokleidcs-fcle amnesztia 
ajogfosztottaknak (+ Andokidés 
1.73-80),
polgárjog és húsz hajó 
a s amos laknak (Tód 96),
első (sikertelen) küldöttség 
Agishoz, majd az ephorosokhoz,
Klcophón tiltó határozata a spártai 
béke fel tételek tárgyalásáról,

13.8

oligarchikus szervezkedés az 
5 athéni ephoros vezetésevei,

12.43-47; 
vö. 13.6; 
18.4-5

Théramenés útja Lysandroshoz 
(H- Pap. Midi. Inv. 5982),

405, szep
tember

október

novem
ber vége -  
decem
ber
közepe
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Történeti események (fő források: 
Thukydidcs; Xenophón: HelL; 
Arístotclés:ylP; Diodóros:
Történeti könyvtár; Iustinus;
Pl u tarchos- él etraj zo k)

Utalás 
Lysias be
szédeiben

404.
február -  
március

Theramenés útja Spártába 
az cphorosokhoz,

12.68-69; 
13 9-10

Kíeophón kivégzése, 13.7-12; 
30.10-13; 
vö. 19.48

március
közepe

Theramenés visszaérkezik 
Athénba; a békefcltctclck 
elfogadása,

12.70,
13.13

egyes strategosok cs taxiarchosok 
tiltakoznak (szervezkednek a 
feltételek teljesítése ellen?),

13.8,
13-16;
18.4-5

Agoratos feljelentése nyomán 
letartóztatják őket,

13.21-32

majd a népgyűlcs 2000 fős bíróság 
ele utalja ügyüket,

13.32, 35

vita az ősi alkotmányról, különböző 
demokrata és oligarcha irányzatok 
küzdelme,

június Lysandros beveszi Samost,
július 
vége -  
szeptem
ber

a harmincak megválasztása Lysan
dros jelenlétében Drakontidcs 
javaslatára,

12.5,
70-76;
13.34-35

a strategosok és taxiarchosok 
törvénysértő tárgyalása cs kivégzése,

13.35-43, 
51; 18.4-5 
(Eukratés); 
30.12-14

sykophanták eltávolítása, 25.19

Lysias és mások 
beszédei 
(elhangzásuk 
időpontja szerint)
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Történed események (fő források: 
Thukydidés; Xenophón: Heli;
Aristotelés: AP; Diodóros:
Történeti könyvtár; lustinus;
P1 u tarc hős- él e tr aj z ok)

Utalás 
Lysias be
szédeiben

Lysias és mások 
beszédei 
(elhangzásuk 
időpontja szerint)

spártai őrség behívása a harmincak 
hatalmának biztosítására Kallibios 
vezetésével,

12.94; vö. 
13.46

a háromezrek kijelölése -*• a polgár
jogtól megfosztottak száműzése 
Athénból: első terrorhullám,

12.21, 88; 
13.13,44, 
47; 18.6-8; 
24.25; 
25.16,22; 
31.8, 9; 
34.4;
F 24.2; vö. 
10.4,27,31

Alkibiadés halála Thrákiában 
(megölik Kritias parancsára?),
metoikosok kivégzése, 12.6-23
Théramcnés tiltakozása -> Kritias 
indítványára a tanács halálra ítéli,

12.78

a polgárjogtól megfosztottak 
száműzése Attikából -► be
fogadásuk megtiltása más poiisok 
számára: második terror hullám.

12.95-97;
31.9;
F 24.2

Thrasybulos hctvcncdmagával 
elfoglalja Phylét,

31.8-9 403,
január
február

Thrasybulos hetszáz fős csapata 
győzelmet arat Phyléncl,

12.52;
13.63,
77-79;
14.38
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Történeti események (fő források: Utalás Lysias és mások
Thukydidés; Xenophóii: HelL; Lysias be beszédei
Aristotelés: AP\ D i od óros: szédeiben (elhangzásuk
Történeti könyvtár, Iustinus; 
P1 u tar eh os -é 1 e tr aj zok)

időpontja szerint)

a harmincak Salamist cs FJcusist 12.52;
választják esetleges menedékhelyül 

a helybeli férfilakosság kiveg-
13.44

zése,
Thrasybulos Peiraieusba vonni 2.61;
itt gyülekeznek a hazatérő 
demokraták,

12.53; 25.9

április a hazatérők győzelme Munichiánál,
vége
május a városiak leváltják a harmincakat 12.54, 57;

- ► tízek választása vö. 26.19
a harmincak Elcusisba vonulnak, 25.9

a városiak és a tízek spártai segít
séget kérnek -*■ Pausanias győz 
Thrasybulos felett,

12.58-60

-*■ Pausanias békéltető tárgyalásokat 
kezdeményez a városiak és 
a peiraieusiak között.

18.10-12

403, ok > a megbékélési szerződés cs eskü, 2.61;
tóber

a húszak bizottsága, 
Phormisios törvényjavaslata.

6,37-39; 
12.53; 
13,80, 
88-89; 
18,15; 
25,28, 35; 
26,16;
F 1.2

34. Az ősi alkütnumyról
(403 októbere után)
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Id ő r e n d i  t á blá z a t

Történeti események (fő források: 
Thukydidés; Xcnophón: Hell.; 
Aristotelés: AP; Diodóros:
Történi’ti könyvtár., Iustinus;
Pl utarc ho s -é 1 e tr aj zok)

Tcisamcnos törvénye 
a törvényre vízióról,

Th rasyb ul o s j avas I ata (polgárj og 
valamennyi .Pciraicusból haza
térőnek) -* Archinos óvására 
nem lép hatályba,

Archinos törvénnyel védi 
az amnesztiát (paragraphé),
Archinos javaslatára 1000 drachma 
cs olajkoszorú Phylé -  nem csak 
polgár -  hőseinek (403/2) Démos- 
thencs 59,105; Aischincs 3.187,
állami temetés a demokráciáért 
elesetteknek, köztük 
metoikosoknak is,
Theozotidés törvénye a demokrata 
és törvényes születésű had lárvákról 
+ a lovasok és lovas íjászok 
napidijáról.

Archinos törvénye: polgárjog 
Phylc elfoglalóinak + kitüntetés 
a Pciraicusból hazatérőknek,
az Athénban élők legyőzik az 
Eleusisba települteket, cs 
kibékülnek velük.

Utalás Lysias és mások 
Lysias be- beszédei 
szede ib en (ciha ngzásuk

időpontja szerint)

12. Eratosthenés ellen 
(403/402 tele k.)

Archinos ellen

2,66

F 6: Theozotidés ellen; 
Isokratés 20 (403 u.)

21. Megvesztegetés vádja 
ellen (403/402); 
Isokratés 21 (403 u.)

25,9

402.

401.
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Id ő r e n d i  t á blá z a t

Történeti események (fő források: Utalás Lysias és mások
Thukydidés; Xenophón: Heti; Aris- Lysias be beszédei
totelés: AP; Diodóros: szédeiben (elhangzásuk
Történeti könyvtár; Iustinus; Pl u tar- 
chos-élctrajzok)

időpontja szerint)

400. 32. Diogeitón ellen 
(401/400)
31. Philón ellen 
(402-400)
25. A demokrácia 

felszámolása vádja ellen 
(400 k.)
6. Andokul és ellen
(400/399), Andokidcs 
1 (A misztériumokról); 
Isokratcs 18 (400-399)

399. ? Sókratés védelmében; 
Sókrates pere
30. Nikomachos ellen 
(399. tavasz -  kora 
nyár)

május- 13. Agoratos elleti
július

meghal Agis -» Agcsilaos az 
új spártai király.

(399 k.)

398.
397. Konón a perzsa flotta élére kerül. 

Háború Syrakusai és Karthágó
Isokratcs 16 (397)

között.
17. Eratón vagyonáról 
(398/397 táján)

396. 18. Eukratés vagyonának 
elkobzásáról (396)
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Történeti események (fő források: 
Thukydidés; Xenophón: HelL; Aris- 
totclcs: AP; Diodóros:
Történeti könyvtár, lustinus; Plutar- 
chos-életrajzok)

Utalás 
Lysias be
szédeiben

Lysias és mások 
beszédei 
(elhangzásuk 
időpontja szerint)

Athén fegyveres segítséget nyújt 
Thebainak a spártaiak ellen 
Haliartosnál: a korinthosi háború 
(395-386) kezdete -> Lysandros 
elesik,

vö. 14.5 395.

Agcsilaos Sardeist és Phrygiát 
támadja, majd Boiótián 
keresztül hazatér,

7, Az elkerített szent olaj
fáról (nem sokkal 395 u.)
14. és 15. Alkibiaáés 
ellen (395)

Athén vereséget szenved szövet
ségeseivel Korinthos mellett 
a nemeai pataknál,

10,25;
16.15

9. A katona védelmében 
(395-387)

394,
július

Agésilaos csatát nyer Korónciánál,
Konón elkezdi Athén falainak 
újjáépítését,

3.45

Konón és Pharnabazos győzelme 
a spártai flotta fölött Knidosnál,

2.59; 19.28

Konón lebeszéli Dionysiost, hogy 
hajókat küldjön S pártának.

19.19-20

F 1: Hippothersés ellen 
(394 u.)

393.

16. Mantitheos védel
mében (393-389 k)

Konón befejezi a falak felépítéséti 
Athén kitüntetésben részesíti 
Euagorast.
Konón meghal Kyproson, 392.
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Időrendi táblázat

Történeti események (fő források: Utalás
Thukydidés; Xenophón: Heti; Lysias be-
Aristotelés: AP: Diodóros: szédeiben
Történeti könyvtár; Iustinus; 
Plutarchos-cletrajzok)

Athéni vereség Korinthosnál,

sikertelen béke tárgyalások Athén 
cs Spárta között.

390. Hnagoras szakít a perzsákkal, és 19.7, 21-5
segítséget kér Athéntól az ellenük 
vívott harchoz -> követként 
Aristophancst küldik Kyprosra, tíz 
hajó parancsnokaként Philokratcst 
-> a hajót elfogják a spártaiak 
Aristophancst és apját kivegzik,

389. Thrasybulos szövetséget köt 28.5
a thrák Scuthésszal, visszaszerzi 
Byzantiont, ismét megnyitja az 
északi gabonámat.

388. Thrasybulosc visszahívják pénzügyi 28.8
visszaélések gyanúja miatt, de meg 
felelősségre vonása előtt megölik az 
aspendosiak,

Lysias és mások 
beszédei 
(elhangzásuk 
időpontja szerint)

2. Halotti beszéd 
(392/391)
Andokidés 3 (A békéről)

3. Simán ellen 
(valamikor 394 u.)

27. Epikratés elleti 
(389 k.)

Aischiné ellen
19, Aristopküriés vagyona 
ügyében (389 eleje)

28. Ergoklés ellen 
(388 k.)
29, Philokralés elleti 
(388 k.)
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Történeti események (fő források: Utalás Lysias és mások 
Thukydidés;Xcnophón: HelL; Lysias be- beszédei
Aristotclcs: AP\ Diodóros: szedeiben (elhangzásuk
Történeti könyvtár, íustinus; időpontja szerint)
Pl uta rchos -c 1 c tr aj z o k)

a spártai Antal kidas megnyeri 
szövetségesnek a szicíliai 
Dionysiost, és tárgyalásokat folytat 
a perzsákkal, hogy vonják, meg 
támogatásukat Athéntól.

33. Olympiai beszéd 
(388 v. 384);

sorozatos athéni vereségek 22.8,
a Helléspontos környékén 14—15
a gabonaárak magasba szöknek,
Athén másodszor is segédcsapa
tokat küld Euagorasnak, aki 
ezúttal Kypros egyedüli ura lesz,
Dionysios Rhégiont is hatalma 
alá hajtja,

22. A gabonakereskedők 
ellen (386 eleje)

Antalkidas békéje Kis-Ázsia 
görög városai perzsa fennhatóság 
alá kerülnek, Lémnos, Imbros,
Skyros Athéné, a többi görög város 
független.

10. Theotnnéstos ellen 
(384/383)

Dionysios újabb háborúba kezd 
Karthágóval.
Thébai fellegvárát elfoglalják F 24.1
a spártaiak
Plataiát újjáépítik. 26, Euantlm ellen (382)
Euagoras bekét köt a perzsákkal.

387.

386l

384.

383.

382.

381.
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3 8 0 .

Törtcneti események (fő források: Utalás Lysias és mások 
Thukydidcs;Xcnophón: Heti; Aris- Lysias be- beszédei 
totclés: AP; Diodóros: szédeíben (elhangzásuk
Történ tti köt lyutár, I us tin us, P1 utar- ídőpontj a s ze ri nt)
chos-clccrajzok)

F 24: Pherenikos 
védelmében (382—379)
Isokratés: Panégyrikos 
(380 k.)

Lysias halála (380/379).
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1. ERATOSTHENÉS ELLEN1

Sokért nem adnám, tisztek férfiak, ha olyan bíráim volnátok ebben 
az ügyben, amilyenek hasonló helyzetben önmagatokkal szemben 
lennétek, mert abban biztos vagyok, hogy ha ugyanúgy ítélnétek 
másról, mint saját magatokról, akkor aligha akadna bárki is, aki ne 
lenne fölháborodva a történteken, sőt még enyhének is találnátok 
azok büntetését, akik foglalkozásszerűen űzik az ilyesmit. (2)1 2 És 
ezzel az ítélettel nem maradnátok egyedül egész Görögországban, 
mert ez az egyetlen bűntett, melyért az egyszerű kisember -  akár 
demokráciában, akár oligarchiában él -  mindenütt ugyanúgy állhat 
bosszút a legnagyobb hatalmasságokon, s ezen a téren ugyanaz a jog 
illeti meg a leghitványabbat, mint a legkiválóbbat -  láthatjátok, férfi
ak, ennyire a legveszedelmesebb bűnnek tartja ezt mindenki! (3) Ami 
pedig a büntetés súlyosságát illeti, erről, azt hiszem, mindnyájan 
ugyanazon a véleményen vagytok, és egyikőtök sem annyira könnyel
mű, hogy a megbocsátás gondolatát fontolgatná, vagy olyasmi jutna 
az eszébe, hogy enyhébb büntetésre méltó az, akinek ilyen bűn szárad 
a lelkén.

(4) De tisztában vagyok a feladatommal, tisztelt férfiak: nekem 
most azt kell bebizonyítanom, hogy Eratosthenés házasságtörést kö
vetett el a feleségemmel, hogy megrontotta őt, gyermekeimet szé
gyenbe hozta, nekem pedig a becsületembe gázolt a látogatásaival, 
továbbá azt, hogy ezen kívül semmiféle gyűlölség nem volt közöt
tünk korábban, és nem is anyagi megfontolásból, a meggazdagodás

1 Az 5-28, fejezeteket Szepcssy Tibor, az 1-4 és 29-50. fejezeteket Bolonyai Gábor 
fordította,
2 A zárójeles számok a hagyományos fejezeteket jelölik.
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reményében tettem, amit tettem, de nem is más érdekből, hanem 
kizárólag a törvény szerinti büntetést tartottam szem előtt. (5) így hát 
az elejétől a végéig elétek tárom azt, ami történt velem. Egyetlen 
részletet sem hagyok említetlenül, mert úgy érzem, semmi más nem 
menthet meg, csak ha a történtekről hiánytalanul be tudok számolni.

(ó) Úgy történt, athéniak, hogy nősülésre határoztam cl magam, 
és asszonyt vittem az otthonomba. Eleinte úgy viselkedtem vele, bogy 
ne is zavarjam őt állandóan, de ne is hagyjam teljesen magára. Amel
lett pedig a lehetőséghez képest vigyáztam rá, és szemmel tartottam, 
mint ez érthető is. De gyermekünk születése után már teljes biza
lommal viseltettem iránta, és minden gondolatomat megosztottam 
vele, abban a meggyőződésben, hogy nincs ennél szilárdabb kapocs. 
(7) És kezdetben, athéniak, példát is vehetett volna róla minden 
asszony! Kitűnően vezette a háztartást, takarékos volt, és mindent 
hiba nélkül intézett. De aztán elhunyt az anyám, és halálával ő lett az 
oka egész balsorsomnak. (8) Mert ez az ember az anyám temetése 
alkalmából, a gyászolók között pillantotta meg feleségemet,3 akit 
idővel sikerült elcsábítania. Mégpedig úgy, hogy kivárta, míg a szol
gálólány elindult az agorára, s ekkor kezdte rábeszélni az úrnőjét, 
mégpedig teljes sikerrel.

(9) Most pedig magyarázatul el kell m ondanom  valamit, férfiak. 
A házam emeletes épület. Mindkét részének azonos a beosztása, fent 
a nők lakosztálya van, lent a férfiaké. Igen ám, de mikor a gyerekünk 
megszületett, a feleségem táplálta őt. És nehogy valami baja történjék, 
ha a kicsi mosdatása céljából leereszkedik a lépcsőkön, én a felső 
lakrészbe költöztem, a nők pedig a földszintre. (10) Ezáltal lassan 
megszokott dologgá vált, hogy a feleségem az éjszakát is lent tölti a 
gyerekkel, hiszen szoptatta, és vigyázott rá, hogy ne sírjon. így folyt 
ez hosszú időn keresztül, és bennem a legcsekélyebb gyanú sem 
ébredt. Szentül meg voltam győződve, Hogy az én feleségein a leg
erényesebb asszony a városban.

3 A társadalmi normák szerint (melyeknek csak a legjobb anyagi helyzetben lévők 
tudtak többc-kcvcsbé megfelelni) a temetés volt azon ritka alkalmak egyike, ahol a nők 
nyilvánosan mutatkozhattak. Az elbeszélés azt sejteti, Eratosthenés nem rokonként 
jelent meg a temetési szertartáson, hanem azért, hogy újabb áldozatát kiszemelje.
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(11) Jóval később történt, hogy egy ízben váratlanul érkeztem meg 
vidéki birtokomról. Éppen ebéd után járt az idő. A gyermekünk sírt 
és nyugtalankodott. A szolgáíólány szántszándékkal ingerelte, hogy 
így cselekedjen, mert -  mint utóbb megtudtam -  Eratosthenés éppen 
házamban időzött. (12) Én természetesen arra kértem a feleségemet, 
hogy menjen és szoptassa meg a kicsit, hadd hagyja végre abba a sírást. 
O eleinte tiltakozott, mint aki odáig van a boldogságtól, amiért hosszú 
idő után megérkeztem, és megint láthat. Addig-addig, míg már 
haragra gerjedtem parancsoltam rá, hogy menjen. „Persze-válaszolta 
- ,  hogy te időközben a szolgálólánynak udvarolhass l Volt már eset rá, 
amikor boros állapotban megölelted!” (13) Nagyot nevettem szavai
ra, ő pedig felállt, bezárta az ajtót, és -  színlelt tréfából -  magával vitte 
a kulcsot. Még akkor sem vettem észre semmit, nem fogtam gyanút, 
hanem jóízűen aludtam, hiszen a földekről jöttem. (14) Hajnal felé 
aztán visszajött, és kinyitotta az ajtót. Mikor megkérdeztem tőle, 
miért nyikordultak éjjel olyan sokszor az ajtók, azt felelte, hogy 
elaludt a kicsi mellett a mécses, és a szomszédoknál kellett újra 
meggyújtani. Nem szóltam semmit; megvoltam győződve róla, hogy 
szórul szóra így történt. Azt ugyan észrevettem, hogy az arcát fehérí
tővel kente be, holott alig egy hónapja vesztette el testvérét, de erre 
sem tettem egyetlen észrevételt sem, hanem szó nélkül kimentem a 
szobából.

(15) Ezután, férfiak, ismét eltelt egy kis idő. Sejtelmem sem volt, 
milyen gáládul kijátszanak, amikor egyszer meglátogatott egy idős nő. 
Olyan asszony küldte hozzám, akinek ez az ember a szeretője volt, 
mint később tudomásomra jutott. Ez az asszony nagy haragra lobbant 
Eratosthenés ellen, mert sérelmesnek találta, hogy már nem keresi 
föl őt olyan sűrűn, mint előzőleg, és addig figyeltette, míg sikerült 
rájönnie a dolog nyitjára. (16) Egyszóval az említett idős hölgy, 
miután alaposan megfigyelte házamat, beállított hozzám, és így szólt: 
„Egy percig se gondold, Euphilétos, hogy azért jövök, mert mindenbe 
bele akarom ártani magam. Nem: az az ember, aki rád és feleségedre 
gyalázatot hoz, ellenségünk nekünk is. Vedd csakelő a szolgálólányo
dat, aki az agorára szokott járni, és mindkettőtök szobalánya isi 
Faggasd ki őt, és mindent megtudsz. Az oiébeli Eratosthenés a bűnös 
-  fűzte még hozzá. -  Nemcsak a te feleségedet csábította el, hanem 
sok más asszonyt is. Ő  az ilyesmit foglalkozásszerűen űzi.” (17) E
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szavakkal, férfiak, látogatóm cl is távozott. Az én nyugalmam egy 
csapásra odalett. M inden eszembe jutott, és elborított a gyanakvás 
árja. Visszagondoltam arra, hogy feleségem bezárt a szobámba, em
lékezetembe ötlött, hogy akkor éjjel nyi tó dott-csukódott az udvari és 
az utcai ajtó, ami pedig sohasem fordult elő még, és megjelent előttem 
feleségem fehérítővel bekent arca. Mindez eszembe jutott most, és 
gyanakvással töltött el.

(18) Mikor hazatértem, megparancsoltam a szolgálólánynak, hogy 
kísérjen az agorára. De nem oda vittem őt, hanem egyik barátomhoz. 
Itt aztán megmondtam neki, hogy értesültem mindarról, ami a há
zamban történt. „Választhatsz -  tettem hozzá -  két dolog között. Vagy 
megkorbácsol tatlak és malomba adlak dolgozni, úgy, hogy soha többé 
nem szabadulsz ettől a gyötrő robottól, vagy elmondod a teljes 
igazságot, és ebben az esetben semmi bajod nem esik, mert megbo
csátom vétkeidet. N e csűrd-csavard tehát a dolgot, hanem mondd el 
a színtiszta igazságot!” (19) A lány eleinte tagadott, és erősködött, 
hogy csak tegyem vele azt, amit akarok, mert Ő az égvilágon semmiről 
sem tud. De amikor Eratosthenés nevét említettem előtte, azt is 
hozzáfűzve, hogy ez az ember volt feleségem állandó látogatója, 
megdöbbent, s úgy gondolta, hogy az egész ügyről pontos értesülé
seim vannak. Lábamhoz is borult mindjárt, s miután ünnepélyesen 
megígértem, hogy semmi bántódása nem lesz, beszelni kezdett. (20) 
Mindenekelőtt azt vallotta be, hogyan környékezte meg őt Eratos
thenés a temetés után, aztán hogy végül miként lett Eratosthenés 
vágyainak szószólója feleségem előtt, aki idővel engedett is unszolá
sának. Elmondta, hogyan mentek végbe a találkák, és hogy aThesmo- 
phoria ünnepén, mikor én birtokomon voltam, Eratosthenés anyjával 
együtt ment a szentélybe,4 és így tovább. (21) Mikor aztán befejezte 
a mondókáját, így figyelmeztettem: „Beszélgetésünkről egyetlen em 
berfiának sem szabad értesülnie, mert különben érvényét veszti az is, 
amit megígértem! És emellett azt is követelem tőled, hogy elbeszé

4 Démétér ünnepét kizárólag nők ültek meg egymás között. A féleség lehet, hogy 
egyszerűen mint régi ismerőse ment a csábító anyjával együtt a szenté tybe, a beszelő 
azonban azt sugalmazza, mintha az anya is tudott volna a kapcsolatról, vagyis Eratos- 
thcncs bűneit családja is támogatná.
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lésedet tényekkel támaszd alá. Semmi szükségem szavakra. A tények 
fogják igazolni,5 hogy vallomásod megfelel-e a valóságnak/' A lány 
erre is ígéretet tett.

(22) Ezután ismét eltelt négy vagy öt nap. Most térhetek rá legfőbb 
bizonyítékaimra. Előbb azonban hadd mondjam el nektek, mi történt 
az utolsó napon. Van egy meghitt barátom, név szerint Sóstratos. 
Napnyugta után találkoztam vele, amint éppen földjéről hazatérőben 
volt. Mivel jól tudtam, hogy egy falat harapni valót sem talál, ha ilyen 
későn érkezik haza, meghívtam, vacsora zzék ve lem. Miután hozzánk 
megérkeztünk, felmentünk az emeletre, és kettesben vacsoráztunk.
(23) Mikor aztán már jóllakott, Sóstratos eltávozott, én meg lefeküd
tem aludni. Ekkor surrant be Eratosthenés, férfiak. A szolgálólány 
nyomban felkeltett, és jelentette, hogy megérkezett. Erre meghagy
tam neki, hogy őrizze az ajtót, csendben leosontam a földszintre, és 
elhagytam a házat. Felkerestem néhány ismerősömet. Egyeseket ott
hon is találtam, mások éppen nem voltak Athénban. (24) Az otthon 
lévők közül, akit csak lehetett, mind magammal vittem, és úgy 
mentem tovább. Aztán a szomszédomban lévő kocsmában fáklyákat 
ragadtunk, s beléptünk házam kapuján, melyet a készenlétben álló 
szolgálólány nyitva tartott. Belöktük a hálószoba ajtaját. Azok, akik 
először léptük át a küszöböt, még láthattuk Ératosthenést úgy, amint 
feleségem oldalán fekszik, a többiek már csak annyit, hogy meztele
nül áll az ágyban. (25) Ami engem illet, férfiak, én egy hatalmas 
ütéssel le terítettem őt, kezeit hátracsavartam és megkötöztem, és 
közben megkérdeztem tőle, miért szennyezi be látogatásaival háza
mat. Eratosthenés elismerte bűnét, kérve-kért, hogy ne öljem meg, 
hanem fogadjak el pénzbeli kártérítést. (26) Én pedig azt feleltem: 
„Nem én öllek meg, hanem a város törvénye, melyet lábbal tiportál, 
és amelyet kevesebbre becsülté) testi vágyaidnál. Inkább azt válasz
tottad, hogy elkövesd ezt a vétket feleségemmel és gyermekeimmel 
szemben, mint hogy tisztességes polgárként engedelmeskedj a tör
vénynek.”

(27) így nyerte el az az ember azt a büntetést, férfiak, melyet a 
törvények az ehhez hasonló gaztettek elkövetői ellen előírnak. Egy

5 Euphilétos hangsúlyozza, hogy csak a csábító tettenérése esetén hisz a cselédlánynak.
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szó sem igaz abból, amit vádlóim mondanak, hogy erőszakkal hur
coltam az utcáról a házamba, vagy hogy há2Í tűzhelyemhez menekült 
volna! Hogy is lehetne így, hiszen ott, a hálószobában sújtotta földre 
első ütésem, ott kötöttem hátra a kezét! És a szobában annyi ember 
volt, hogy nem menekülhetett előlük, de még kardja sem volt, sem 
botja, vagy más fegyvere, amivel a belépőkellen védekezhetett volna!
(28) Ti azonban, férfiak, hitem szerint jól tudjátok, hogy akik gaz
tettre vetemedtek, nem fogadják el azt, hogy ellenfeleik igazat mon
danak, hanem hazugsággal és más efféle mesterkedésekkel akarják 
felszítani a hallgatóság haragját az ártatlanokkal szemben.

Először is tehát olvasd fel nekem a törvényt!
[T ö r v én y ]6

(29) Nem  tagadta ő a bűnét, férfiak, hanem nyíltan megvallotta, és 
csak azért könyörgött térdre borulva előttem, hogy ne kelljen meg
halnia. Még jóvátételt is hajlandó lett volna fizetni, csakhogy engem 
nem érdekelt a pénze, fontosabb volt nekem, hogy a város törvénye 
érvényesüljön, ezért úgy tettem igazságot, ahogy ti tartottátok a 
legigazságosabbnak, amikor megállapítottátok, mit érdemelnek azok, 
akik ilyesmivel foglalkoznak. És most, kérlek, lépjetek föl nekem, 
hogy ezt tanúsítsátok!

6 Lysias beszédeiből valamennyi dokumentum (törvény, tanéival lomás, szerződés srb.) 
szövege kiesett, mert a hagyomány ozás egy bizonyos szakaszában az olvasókat csak a 
szónok saját szavai érdekelték. Más szónokok műveiben jelen vannak ugyan ilyen, ún. 
mesterségen kívüli vagy nem műveszi bizonyítékok, de hitelességük vitatott. Jelen 
esetben Carcy (1989: 76-77) szerint a házasságtörcsrc vonatkozó törvény egy részlete 
hangozhatott el, amelynek egy másik szakaszát Démosthcnés szó szerint idézi az 
59.87-bcn, illetve körülírva az 59.66-ban: „Ha pedig a férj rajtakapta a házasságtör őt, 
akkor ezentúl nem szabad feleségével együtt élnie; ha azonban együtt cl vele, veszítse 
cl polgárjogát; az asszony pedig, akivel a házasságtörőt rajtakapta, nem léphet be a 
demos szentélyeibe; ha azonban mégis belép, büntetlenül szenvedje cl, amit elszenved, 
kivéve a halált.”

A törvény valószínűleg a férj által választható megtorlás! módokat is fölsorolta. Ezek 
közül azonban Euphilctos csupán azt olvashatta föl, amelyik a nő urát (kyrios) a 
házasságtörő megölésére jogosította föl. Careyvel szemben Cohen (1991: 110-122) 
amellett érvel, hogy a beszélő a gonosztevők elleni törvényből idézett. Legfőbb érve 
az, hogy a tettenérés és a beismerő vallomás játszik az értelmezésben főszerepet.
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[T a nú v allo m á so k ]
(30) Olvasd föl nekem ezt a törvényt is, amelyik az Areiospagos 

oszlopáról való!
[T ö r v én y ]7

Halljátok, férfiak, hogy maga az Areiospagos bírósága, mely ősi 
időktől fogva gyilkossági ügyek megítélésében illetékes (és ezt a jogát 
a mi korunkban is visszakapta8), feketen-fehéren kimondja, hogy 
nem lehet elítélni azt, aki házasságtörőt feleségével rajtakapva így 
bosszul meg. (31) És a törvényhozó olyannyira jogosnak találta ezt a 
törvényes feleségek esetében, hogy ugyanezt a büntetést hagyta jóvá 
a náluk alacsonyabb rangú ágyasok esetében is* Márpedig az világos, 
hogy ha a feleségek esetében rendelkezésére áll ennél súlyosabb 
büntetés, azt rótta volna ki, minthogy azonban ennél szigorúbbat 
nem lehet kitalálni, ugyanazt szabta ki az ágyasokkal kapcsolatban is.

De olvasd föl, kérlek, a következő törvényt isi 
[T ö r v én y ]9

(32) Halljátok a törvény rendelkezését, férfiak: aki szabad férfit 
vagy gyermeket megerőszakol, az kétszeres kártérítést10 fizessen, aki 
pedig nőt (olyan nőt, akinek esetében <a házasságtörőt> meg lehet 
ölni), az ugyanolyan jóvátételre kötelezhető -  ennyivel enyhébb 
büntetéssel büntetendőnek ítélte a nemi erőszak elkövetőjét, mint a

7 Dcmosthcncs a következőképpen közli az általa Drakónnak tulajdonított, s feltehe
tően itt is idézett törvényt a jogos emberölésről: „Ha valaki feleségével vagy anyjával, 
vagy nővérével, vagy lányával, vagy szabad gyermek nem zésé re tartott ágyasával rajta
kapva megöl valakit, emiatt ne lehessen beperelni” (23.55).
8 A harmincak egyik első lépése az volt, hogy „Ephialtcsnak meg Archestratosnak az 
Arcopagítákra vonatkozó törvényeit eltávolították az Arctospagosrór, A P  35.2. A 
kiegyezés aztán külön pontban rendelkezve állította vissza az elvett jogot: „a gyilkossági 
ügyekben való ítélkezés az ősi módon történjék”, AP  39.5. A beszednek ezek szerint 
403 után kellett keletkeznie. Ha azonban a mondatot így értelmezzük (és ezt az 
értelmezést megengedi a szöveg): „és ez a joga a mai napig fennáll", már nem következ
tethetünk külső időpontra.
9 „de ha valaki szabad nőt elrabol és megerőszakol, az száz drachma bírságot fizessen” 
(Plutarchos: Solón 23); vő. 10.19.
1 ü Valószínűleg a rabszolga megerőszakolása miatt fizetendő kártérítés kétszeresét. Lásd 
Carey (1989:79).
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csábítót! Rájuk halált mert ki, amazokra kétszeres kártérítést, (33) 
éspedig abból a megfontolásból, hogy aki erőszakot követ el, azt 
gyűlöli áldozata, a csábító viszont annyira megrontja a meghódított 
nő lelkét, hogy a feleség már jobban kötődik őhozzá, mint saját 
férjéhez.11 A csábító hatalma alá kerül az egész család sorsa, a gyer
mekekről pedig nem lehet megállapítani, kitől is születtek tulajdon
képpen, a férjtől-e vagy tőle.11 12 Nos hát, ezért rótt kj halálbüntetést 
rájuk a törvény megalkotója. (34) Ennek értelmében pedig, tisztelt 
férfiak, a törvények nemcsak felmentenek engem a gyilkosság vádja 
alól, hanem egyenesen előírják számomra, hogy így szerezzek ér
vényt igazamnak. Az viszont már tőletek függ, férfiak, vajon valóban 
van-e erejük ezeknek a törvényeknek, vagy fabatkát sem érnek. (35) 
Mert szerintem azért hoz minden város törvényt, hogy vitás ügyek
ben hozzájuk fordulva vizsgáljuk meg, mit kell tennünk. Mármost 
a mi esetünkben a törvények az előbb említett büntetést írják elő a 
bűnösökkel szemben; (36) velük egyező ítéletet várok el tőletek! De 
ha mégsem így ítéltek, olyan büntetlenséggel ajándékozzátok meg a 
házasságtör őket, hogy ezentúl a betörők is arra hivatkoznak majd: ők 
voltaképpen házasságtörők, hisz biztosan számíthatnak arra, hogy 
ezzel a mentegetőzéssel, vagyis azt hangoztatva, hogy ilyen szándék
kal hatoltak be más házába, egy ujjal sem ér hozzájuk senki.13 M in
denki tisztában lesz azzal, hogy a házasságtörésre vonatkozó törvé
nyekre nyugodtan lcgyinthet az ember, csak a ti szavazatotoktól kell 
félni, mert ennek van döntő súlya a város ügyeiben.

(37) De gondolkozzatok csak el, férfiak: a vád szerint azon a

11,Amely napon a no másnak adja testet, és szemérmet levetkőzi, azonnal megváltozik 
a gondolkodása: ezentúl ellenségnek tekinti a családtagjait, az idegeneket viszont 
bizalmasainak, cs épp az ellenkezőjét gondolja arról, mi a helyes, s mi a jó.” Töredék 
Lysias egyik ismeretlen beszédéből, Stobaios 6832.
12 A hűtlen feleséget egyébként a férjnek cl kellett küldenie a háztól, de Euphilétos 
most nem a felesége sorsával kíván foglalkozni.
13 Tettenérés (és beismerés) cselén a betörőket mint veszélyes bűnözólcct szintén ki 
[ehetett végezni, akár a tett helyszínén, akár a tizenegyek segítségével. A valószínűleg 
kisebb lopások esetén indított peres eljárások jóval enyhébb büntetést alkalmaztak: az 
elítéltnek vissza kellett szolgáltatnia az ellopott tárgyat, és öt napra kalodába zárták 
( 10. 10) .
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bizonyos napon azzal bíztam meg a szolgálólányt, hogy kövesse a 
fiatalurat. Először is, férfiak, bármely módszert jogosnak tarthattam 
volna, hogy elkapjam feleségein megrontóját ([38] persze ha puszta 
szavakra, valódi tettek nélkül adom ki a követési parancsot, jogtalanul 
jártam volna cl, azok után viszont, hogy céljait már tökéletesen elérte, 
sőt rendszeres látogatója volt házamnak, bármi módon kaptam volna 
el, cselekedetemet teljesen helyénvalónak tarthattam volna), (39) de 
vegyétek észre, férfiak, hogy’ még ebben is hazudnak! Könnyen ki
derül ez a következőkből. Ahogy ezt már korábban is mondtam, 
férfiak, napnyugtakor találkoztam közeli jó  barátommal, Sóstratos- 
szal, ő pedig nálam vacsorázott, s miután jóllakott, eltávozott. (40) 
Először is álljunk csak meg itt egy pillanatra, férfiak! 1-Ia azon az 
éjjelen valóban tőrbe akartam csalni Eratosthenést, mi lett volna 
nekem előnyösebb: az, hogy valahová máshová menjünk el vacsoráz
ni. vagy pedig az, hogy magamhoz hívjam meg? De hisz így sokkal 
kevésbé merészelt volna belopózni a házamba! Ám menjünk tovább! 
El tudjátok képzelni, hogy elengedem a vendégemet, és egyedül 
maradok, segítőtárs nélkül, ahelyett, hogy arra kérném, maradjon 
tnég, és bosszuljuk meg együtt a csábítót? (41) Végül, nem gondol
játok, hogy inkább nappal szólok az ismerőseimnek, és kérem meg 
őket, várjanak együtt készenlétben valamelyik szomszédom házában, 
nem pedig éjjel, a felfedezés pillanatában állok neki körberohangász- 
ni, miközben azt sem tudom, kit találok otthon, kit nem? Például 
I Iarmodioshoz is elmentem, meg meg valakihez, akik nem tartóz
kodtak a városban (akkor persze fogalmam sem volt erről), mások 
pedig nem voltak még otthon a felkeresés időpontjában, így jártam 
körbe, és vittem magammal azokat, akiket éppen tudtam. (42) Már
pedig ha előre kitervelek mindent, .szerintetek nem készítek elő 
szolgákat, szerintetek nem szólok a barátaimnak, hogy minél bizton
ságosabban léphessek a szobába (hisz honnan tudhattam volna, van-e 
nála fegyver vagy sem?), és hogy minél több szemtanú előtt álljak 
bosszút rajta? Minthogy azonban egyáltalán nem tudtam, mi fog 
lejátszódni azon az éjjelen, valójában az történt, hogy azt hívtam 
magammal, akit lehetett. És most lépjetek föl, kérlek, ezt tanúsítani! 

[T anúvallomások]
(43) A tanúkat hallottátok, férfiak, most pedig abból a szempontból 

vizsgáljátok meg magatokban az ügyet, vajon volt-e valaha bármilyen
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ellentét, ezt a mostanit leszámítva, köztem és Eratosthcnés között! 
(44) Hisz soha nem vádolt be hamis vádakkal, soha nem próbált 
száműzetésbe kényszeríteni, soha nem perelt be személyes sérelmek 
miatt, semmi olyan bűnömről nem tudhatott, ami félő lett volna, 
hogy kitudódik, és emiatt halálát akartam volna, ahogyan olyan re
ményeim sem voltak, hogy ha végzek vele, pénzhez jutok, merthogy 
általában ilyesmi miatt törnek egymás életére az emberek. (45) Való
jában már csak azért sem hangozhatott el közöttünk semmiféle rossz 
szó, részeg sértegetés vagy bármiféle szóváltás, mert akkor éjjel láttam 
őt életemben először 1 Ezek után mi egyébbel magyarázható, hogy 
ekkora veszélynek tettem ki magamat, ha nem azzal, hogy a legmeg- 
alázóbb igazságtalanságot követte el ellenem? (46) S végül meg sze
mélyesen hívok szemtanukat istentelen cselekedetemre, miközben 
nyugodtan megtehettem volna, hogy ha már jogtalanul végezni aka
rok vele, legalább senki se tudjon róla?!

(47) Én tehát azt mondom, férfiak, nem is magam, hanem az egész 
város miatt álltam rajta bosszút, mert ha valaki, aki ilyesmiben mes
terkedik, látja, miféle jutalom vár az ilyen bűnökért, ezentúl kétszer 
is meggondolja majd, hogy elkövessen-e ilyesmit másokkal szemben, 
amennyiben titeket is ugyanezen a véleményen lát. (48) De ha nem, 
akkor viszont sokkal becsületesebb volna a fennálló törvényeket 
eltörölni, és helyettük újakat hozni, melyek a feleségüket védő férje
ket büntetik, a csábítóiknak viszont teljes büntetlenséget biztosítanak. 
(49) így sokkal igazságosabb volna, mint úgy, hogy a törvények csap
dába csalják a polgárt, és azt írják elő neki, hogy a tetten ért házasság- 
törovel bánjon tetszése szerint,14 a perek azonban a sértett fél számára 
nagyobb kockázatot jelentenek, mint a mások feleségét törvénytele
nül meggyalázó bűnösöknek! (50) M ert nekem most csupán azért, 
mert engedelmeskedtem a törvényeknek, az életem, a vagyonom, 
egyszóval mindenem veszélyben forog!

14 Lásd a magyarázatokat.
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M agyarázatok

Euphilctost gyilkossággal vádolták meg az elhunyt Eratosdienés 
rokonai. Azt állították, hogy az elkövető szándékosan csalta házába 
áldozatát, hogy ott végezzen vele, míg a vádlott azzal védekezik, 
hogy a csábítót házasságtörésen kapta, ezért jogosan ölte meg. Az 
illetékes tisztségviselő, az archón basileus a védekezés jellegének meg
felelően a jogos emberölési perekkel foglalkozó bíróság elé tárta az 
ügyet, mely a delphoi Apollón és Artcmis temploma, az un. Del- 
phinion mellett tartotta üléseit.15

A vádlott Euphilétos máshonnan nem ismert személy, Eratos- 
thenésnek hívták viszont a harmincak azon tagját, akit Lysias 12. 
beszédében fivére letartóztatásával és megölésével vádolt. Bár a két 
személy azonosításának kérdését a jelenleg rendelkezésre álló ada
tok alapján egyértelműen megoldani nem lehet, az azonosítás ellen 
szóló érvek valamivel erősebbnek látszanak (részletesebben lásd 
alább). Más forrás alapján datálható események közül mindössze 
egyetlen bizonytalan értelmezésű félmondat utal a 403/402-es 
törvényrevízió utáni helyzetre (30).

A perben álló felek között, úgy tűnik, két dologban nem volt 
vita: Euphilétos ölte meg Eratosthenést, a végzetes tett pedig 
Euphilétos házában történt. De míg az elhunyt rokonai azt állítot
ták, Euphilétos előre megfontolt szándékkal végzett áldozatával, 
aki az oltárnál próbált menedékét keresni, a vádlott azt hangoztatta, 
Euphilctost feleségével tetten érve az ágyban (vagy mellett) ölte 
meg. A vádlók valószínűleg nem tagadták, hogy Eratosthcnés intim 
kapcsolatban állt Euphilétos feleségével, de vagy azt állíthatták, 
hogy az áldozat nem volt tisztában a körülményekkel és a hölgy 
kilétével,16 a végzetes látogatásra pedig a férj tudtával, sőt kerítői 
közreműködésével került sor, nyilván anyagi vagy egyéb ellenszol-

lj Ha tagadta volna tettet, akkor a szándékos ember ölessel (gyilkossággal) foglalkozó 
Areiospagps bírósága elé került volna az ügy (lásd a 8. bekezdést a 23, o-on), A téma 
máig mérvadó monografikus feldolgozása MacDowell (1963),
16 Hasonló esetet lásd [DémosthenésJ 59.67, a klienst itt úgy zsarolják meg, hogy utólag 
közlikvclc: nem prostituálttal, hanem szabad nővel hált.
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gáltatás fejében;17 vagy talán a házasságtörés tényét is elismerték, 
de azt próbálták hangsúlyozni, hogy a férjet valójában valamilyen 
más ok vezette a gyilkosság elkövetésében.18

A férj tisztességtelen szándékának gyanúját tovább erősíthette, 
hogy a házasságtörés megbüntetésének olyan kegyetlen formáját 
választotta, amelyet a törvények megengedtek ugyan, de a korabeli 
adatok tanúsága szerint a gyakorlatban nem alkalmaztak.19 Az ön
bíráskodás ősi szokását az attikai jog abban az esetben engedélyezte, 
ha a sértett fél a saját házában „test a testen”20 érte a csábítót, és a 
bűnös beismerte a házasságtörést. A csábítót egymással ellentétes 
okok is beismerésre késztethették. A tettenérés megalázó pillana
tában, amikor a férj tanúk előtt, meztelenül rajtakapta, nyilván 
nehéz volt lélekjelenlétét megőrizve tagadnia a tagadhatatlant. 
Másfelől azonban éppen a beismerésen át nyílhatott meg előtte a 
számára legkedvezőbb megoldás is: az ügy peren kívüli anyagi 
rendezése. Beismerő vallomás esetén ugyanakkor a megcsalt férjek 
más módon is „teljes elégtételt” szerezhettek. Élhettek az un. 
„elvezetés” (apagógé) lehetőségével, mely a házasságtörőkkel mint 
a gonosztevők (tolvajok, betörők, gyilkosok, űtonállók, kalózok 
stb.) egyik csoportjával szemben volt alkalmazható.21 A sértett fél

17 Carcy (1989: 60-61,75), lJclling (2000: 222) A fírj tudtával elkövetett házasságtörés 
intézményé a L c x lu t ia  d e a d u lte r iis  idején is virágzott; Augustus, aki Suetonius szerint 
csábítóként maga is elkövette ezt a bűncselekményt (/4«£, 69), törvényhozói minőse
gében ugyanazokat a büntetési formákat szabta ki a férjre, mint a csábítóra, lásd D ig e s ta  

48.5.6. és 48,29.1-4.
18 1 logy miféle hátsó szándékot sugalltak a vádlók, azt végül is nem tudhatjuk meg, 
mert a vádlott nem válaszol részletesen az erre vonatkozó vádakra, ám a gyanút 
semmiképp sem söpörhette könnyen félre a vádló,
19 Euphilétosén kívül más esetről nem tudunk. Cohcn (1991: 129-131) egyfelől 
fi gye 1 m c ztet a re ndc lkc zé src ál ló a da tok esc tlcgcs scgcrc c s a be lől íí k levo n t á I ta láno s ítás 
veszélyére, másfelől olyan modern párhuzamokra hívja föl a figyelmet, ahol a becsület 
a házasságtörő megölését íija elő, a tényleges gyakorlatban azonban erre nagyon ritkán 
kerül sor. Az Augustus-féle L e x  lu íia  bizonyos körülmények között mind a feleség 
apjának, mind a férjnek engedélyezte a csábító megölését, de csak a házasságtörő 
asszony megölésével együtt (D ig es ta  48.5. 20-24.).
20 Lukíanos: E u n u c h  10,
21 Aischinés 1.91,
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letartóztathatta és a tizenegyek elé vezethette a tetten ért bűnöst, 
akik -  megint csak beismerő vallomás esetén -  szintén tárgyalás 
nélkül kivégezhették őt. Letartóztatni a bűnösségüket tagadókat is 
lehetett, de ilyenkor a tizenegyeknek bíróság elé kellett vinniük az 
ügyet. Vádat közjogi eljárás keretében lehetett emelni elsősorban 
a házasságtörés (graphé mokheias)22 vagy egyéb körülmények fenn
állása esetén a személyiségi jogok erőszakos megsértése vádjával 
(graphé hybreós).

A férj dönthetett az anyagi jóvátétel23 mellett is, melynek telje
sítését a csábító bezárásával biztosíthatta. A bezárással viszont azt a 
kockázatot is vállalta, hogy valaki pert indíthat ellene jogtalan fog- 
vatartás vádjával (graphé adikós heirkhthénai). Ha azonban az elzárást 
jogosnak ítélte a bíróság, a férj „kés kivételével tetszése szerint 
bármit tehetett a bírák előtt az elítélttel mint csábítóval”.24 Az itt 
meglehetősen homályosan megfogalmazott büntetés fajtáiról első
sorban a komédiaíróknak köszönhetően alkothatunk pontosabb 
képet. A felszarvazott férj a testi megszégyenítés különféle formái
val elégíthette ki bosszúvágyát: retket vagy halcsontvázat dugott a 
csábító fenekébe, kopaszra borotválta vagy leégethette szemérem
szőrzetét stb.25

A védőbeszéd írója jogi szempontból merész stratégiát válasz
tott; igaz, ügyfele is a szokásoktól eltérő, drasztikus módon járt el. 
Egyetlen mondat erejéig sem ment bele abba a kérdésbe, ezúttal 
miért volt indokolt, hogy a csábító azonnali kivégzése mellett 
döntsön. Euphilétos meg sem említi a megtorlás egyéb lehetősé
geit,26 sőt úgy állítja be a helyzetet, mintha a törvény egyedül ezt a

22 A P  59.3, Hypcrcidés: L y k u tg o s  ellen 10.
23 Egy bizonyos Epainctos 3 minát igére jóvátételként, melyből végül is egyet fizetett 
ki más jogcímen {[Démosthcnés] 59.65). A gazdag Kalliastől 18 mínát hajtott ki Phó- 
kos, de az adattal csínján kell bánnunk, mert Kratinos komédiaköltőtől származik (81. tor.).
24 [Dcmosthcnés] 59.66. A „kés” használatának tilalma valószínűleg az élet kioltására 
és a vérontásra vonatkozik, ami beszennyezne a bíróság helyszínét.
2 5 Aris topban és: P elh S k  1083-1084, N ő k  ü n n ep e  537-543, Xcnoph ón: V issza e m lé k ezések  

S ó k ra tésrc 2.1.5, vö. Carcy (1993),
26 Pontosabban egy pillanatra felvetődik az anyagi jóvátétel lehetősége. Csakhogy a 
pénzt a csábító ajánlja föl, azok után, hogy a tettenérés helyszínén beismerte tettét. Az
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büntetési módozatot engedné meg. Euphilétos cselekedete így 
teljesen új megvilágításba kerül: ha önmagában nézzük, a véres 
leszámolás az igazságszolgáltatás legprimitívebb formája; egy tör
vényeket nem ismerő, városi civilizáció előtti magatartás maradvá
nya.27 Euphilétos azonban a tette alapján várható persona helyett 
egy másikat vesz magára: a törvény akaratát engedelmesen, meg
fontoltan és józanul végrehajtó polgárét.28

Érvelése egy nyelvi trükkre is épít: a „törvény úgy rendelkezik” 
(notnos keleuei) kifejezés egyaránt jelentheti azt, hogy a „törvény 
megengedi”, és azt, hogy „parancsolja”. (Amennyiben ugyanis a 
törvény nem a büntetés lehetséges módjait írja le, hanem jogokat 
biztosít vagy a büntethetőséget tiltja, ahogyan például jogos em 
berölés esetében, az elkövető szemszögéből nézve mindez „enge
délyezés”, és nem „parancsolás”.) A beszélő ide-oda táncol a kétféle 
értelmezés között. Eleinte inkább törvény adta lehetőségnek értel
mezi a helyszíni kivégzést (27, vö. még 30,32), később azonban az 
alternatív lehetőségek tudatos elhallgatásával kifejezetten mint a 
törvény egyedüli rendelkezéséről (34, 49) beszél róla. Másodszor, 
nemcsak a házasságtörésre, hanem ajogos emberölésre vonatkozó 
törvényre is hivatkozik mint jogi alapra, sőt végül a (nemi) erő
szakról szóló törvénnyel is körülbástyázza magát, mert az kellő 
indokkal bünteti enyhébben a nemi erőszak elkövetőit a házasság
törőknél.

A védelem tehát nem a csábító különös elvetemültségére építet
te a megtorlás szokatlan módjának indoklását. Ellenkezőleg. A 
hangsúlyt cppen arra fektette, hogy bármiféle egyéb motiváció

ajánlat -  fekchcüŐlcg fiktív -  motívuma remekbe szabott húzás: egyszerre magyarázza 
meg a csábítónak azt a szinte érthetetlen lépését, mién vallotta be, hogy tökéletesen 
tisztában volt partnere kilétével (cs adott ezzel lehetőséget a férjnek az önbíráskodásra), 
és feketíti be a jellemet (az ügy anyagi rendezése praktikus, de gyáva megoldás). A férj 
így kétszeresen is a törve nyess cg őreként tűnhet föl.
17 A Mcditerráncumban élő férfiak körében a mai napig bizonyos népszerűségnek 
örvend, lásd Cohen (1991). Euphilétos viselkedésének mediterrán vonásairól lásd 
Hermann (1993: 419).
28 Peti ing (2000:226).
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feltételezését kizárja. A csábító mint „a” csábítójelenikmeg, akivel 
a férj nem azért végez, mintha a felszarvazás már elviselhetetlenül 
fájdalmasan érintette volna. A csábító bűnét nem növeli annak 
ecsete lésével, milyen érzelmi szálakat szakított szét közte és fe
lesége között, ahogyan annak sincs jele, hogy a csábító korábbi 
sérelmekért bosszút állva szarvazná föl és alázná porig a férjet. Az 
eset banálisán egyszerű, cs bárkivel előfordulhat: egyszer csak 
feltűnt a mindenki által ismert és rettegett szoknyavadász figurája, 
és a baj kivédhetetlenül megtörtént.

A legnehezebb szónoki feladat pontosan ebben állt: hogyan lehet 
ezt a banális esetet úgy hihetővé tenni, hogy a férj minden szégyen
folttól ment maradjon: ne érhesse a házastárs és főként a születem 
dő utód iránti hanyagság vádja, ne keltse a felszarvazott férj előbb 
nevetséges gyanút lanságának, utóbb aljas és vérszomjas dühének 
látszatát. A megoldást egy sajátos elbeszélői módszer nyújtotta, 
Lysias olyan elemekből építette föl a csábítás történetét, amelyek 
egészen addig, amíg egy kívülálló föl nem nyitja a férj szemét, két 
-  egymástól tökéletesen eltérő -  értelmezésre adnak lehetőséget, 
A mit sem sejtő férj a maga „jóhiszeműségében” éppolyan logiku
san tudja őket összerakni, mint utólag, immár a teljes igazság 
ismeretében tisztázni a részletek valódi okát és értelmén Ö t moz
zanat különösen fontos szerepet játszik: a) a rendes körülmények 
kozott emeleten elhelyezett női lakrész cseréje a földszinti férfi 
lakosztállyal, b) a csecsemő folytonos sírása, c) a férj bezárása az 
emeleti szobába, d) az éjszakai ajtó’ és kapunyikorgás, e) a fehérítő 
kozmetikum használata a feleség arcán. Lysias azt hiteti el elbeszé
lésével, hogy a felesége iránt addigi viselkedése alapjánjoggal teljes 
bizalmat tápláló férj mindegyik történésre kellő indokot és magya
rázatot találhatott. Pedig volt közöttük nagyon is szokatlan eset, 
mint például rögtön a férj föl-, illetve a feleség leköltözése. A lát
szólagos indok (a gyermek éjszakai tisztába tétele és megszoptatása) 
önmagában a korabeli felfogás számára, mely szerint a nőket le
hetőleg elzárni és távol tartani kell a külvilágtól, alighanem kevés
nek bizonyulna, ezért Lysias egyéb körülmények hangsúlyozásával 
teszi elfogadhatóvá. A cserére már csak a gyermek születése után 
került sor, sűrűn ugyan, de nem véglegesen, ráadásul sokáig a 
gyanú leghalványabb jele nélkül; a feleség kényelmét és testi ép
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séget óvó (!) udvarias gesztusra pedig az addig tökéletes feleség 
rászolgált (9-10). E valószínűleg egyedi szokás bevezetése, bár 
Lysias bölcsen nem hívja föl a figyelmet az összefüggésekre, dön
tően befolyásolja az események későbbi alakulását: a csere ad 
egyfelől magyarázatot arra, miért nem vette észre a férj, mi történik 
a házában; másfelől lehetőséget biztosít arra, hogy a csábítót tetten 
lehessen érni.

A többi négy mozzanat már egyetlen meghatározott alkalomhoz 
kötődik, melyek legfeljebb némi értetlenséget váltottak ki a férjből, 
de gyanút nem ébresztettek benne. Hisz ki gondolhatna arra, hogy 
gyermeke azért sír, mert a cselédlány a csecsemő bőgetcscvel akarja 
a besurranó szerető által keltett zajokat elnyomni? A férj bezárásá
nak jelenete pedig egyszerűen briliáns (12-13). A férj szemszögé
ből nézve az események végig spontánul és esetlegesen alakulnak; 
bezáratását (mely önmagában véve nem más, m inta nemi szerepek 
tökéletes és komédiába illő cseréje) felesége évődésének tekinti* A 
jelenet végső tanulsága persze a házasságtörők szemérmetlenségé
nek és romlottságának szemléltetése, de Lysias nem ezen a ponton 
és főleg nem a feleség karára kezd el moralizálni. Itt a felszínt 
mutatja, és a látszatok ábrázolása rendkívül fontos körülmények 
könnyed, esetleges és éppen ezért hitelesnek tűnő közlésére ad 
alkalmat* A feleség ugyanis nemcsak azt játssza el, mintha a viszont
látás Öröme és az együttlét reménye miatt nem akarna síró babájá
hoz lemenni, hanem féltékenységet is színlel a cselédlány miatt, A 
feleség és férj életszerű szóváltása egyfelől azt is érzékelteti, hogy 
a férj sem a mindennapi érintkezésben, sem a szexualitásban nem 
vehette észre felesége elhidegülcsct, másfelől a célzás a cselédlány 
ölelgetésére (aminek megakadályozására zárja be végül is a feleség 
a férjet) azt az esetleges gyanút is eloszlatja, hogy a feleség félrelé
péséhez esetleg az is hozzájárult, hogy a férj alkalmatlan volt a 
házaséletre. Az éjszakai ajtócsikorgásra a feleség tökéletes magya
rázatot ad (a kialudt mécsest kellett meggyújtani a szomszédoknál), 
míg az utolsó mozzanat (a feleség kifehérített arca egy hónappal 
testvére halála után) az az elem, amelyik nem fér ugyan bele a 
feleségről alkotott addigi képbe, és ezért némi nyugtalanságra ad 
okot, önmagában mégsem elegendő ahhoz, hogy meginogjon tőle 
a férj bizalma, cs megváltoztassa korábbi elképzeléseit (14), Erre
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a magyarázat nélkül hagyott, az összképbe nem illő mozzanatra 
azonban lélektanilag nagyon nagy szükség van: emiatt tud hinni 
Etiphilétos annak az egyébként számára teljesen ismeretlen asz- 
szonynak, aki rádöbbenti a valóságra.

Az elbeszélés mellett külön említést érdemel a törvények idézé
sének módja is. Lysias három törvényt idéz gyors egymásutánban: 
először valószínűleg a tetten ért gonosztevőkről szóló törvény 
helyszíni kivégzést megengedő passzusát (lásd 28* j.). másodszor a 
jogos emberölésről (30), harmadszor a nemi erőszakról (31) szólót. 
A fentebb már említett fogáson túl (mellyel kötelezőnek tünteti föl 
a törvény adta lehetőséget) azt a téves látszatot kelti, mintha a 
három törvény ugyanabból a megfontolásból, egységes koncepció 
jegyében mint a legsúlyosabb bűncselekményt büntetné a házas
ságtörést.29 Az értelmezők között vita folyik ugyan arról, hogy 
vajon a beszédben megfogalmazott állítás, miszerint a csábítás 
nagyobb bűn a nemi erőszaknál, valóban tükrözi-e az általános jogi 
megítélést,30 két ponton azonban clcg egyértelműnek látszik a 
lysiasi érvelés torzítása. Először is, valószínűleg a nemi erőszakot 
elkövetőket is meg lehetett ölni tettenérés cs beismerő vallomás 
esetén. Másodszor, ahogy erre már utaltunk, a csábító is megvált
hatta bűnét pénzbeli kártérítéssel.

A beszéddel kapcsolatban gyakran fölvetődik még egy kérdés: 
vajon azonos-e a csábító Eratosthenés Lysias fivérének letartó zta- 
tójával. Az azonosítás mellett a név viszonylagos ritkasága a legnyo
mósabb érv,31 melyet tovább támogathat az a feltételezés, hogy a 
harmincak közé tartozó Eratosthenés éppúgy az Oincis phyléből 
származik,32 mint az 1. beszéd Óé démosából való Eratosthenése, 
Óé ugyanis Oineis phylé része. A névazonosság azonban annak is 
következménye lehet, hogy a két személy ugyanazon családba

29 Pclíing (2000: 229).
30 Lysias érvelésének valós alapja mellett érvel például MacDowell (1995: 124-125), 
Carcy (1995), ellene Cohen (1984: 251), Harris (1990: 370-377) és Pelling (2000: 
226-229).
31 APA-bán öten szerepelnek ezzel a névvel.
32Xenophón: H e t i  2 3.2.
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tartozott; az athéni szokásoknak megfelelően gyakran adták ugyan
azt a nevet családon belül (többnyire unokaöcsntek vagy unoká
nak).

Az azonosítás mellett szólhat továbbá, hogy Lysias vállalkozott 
Euphilétos védelmére. Az érv azonban nem különösebben erős. 
Igaz ugyan, hogy a vádlott azt a benyomást igyekszik kelteni, 
mintha nem tartoznék a különösebben jómódúak közé: rendsze
resen dolgozik a földjén, és mintha mindössze egyetlen cselédlány 
segítené a háztartásban. Emeletes háza azonban az átlagosnál hatá
rozottan jobb körülményeket sejtet, ezért anyagi helyzetéről koc
kázatos volna feltételezni, hogy Lysias többi klienséhez képest jóval 
szerényebb volt.33 Az viszont könnyen elképzelhető, hogy Lysias 
személyes okokból különösen szívesen vállalta cl annak az ember
nek a felkérését, aki az általa olyannyira gyűlölt cs korábban siker
telenül bevádolt zsarnokkal végzett. A feltételezés gyengéje azon
ban, hogy Euphilétos fiatalembernek nevezi a csábítót (1.37), ez 
pedig legfeljebb gúnyosan volna értelmezhető a harmincak egykori 
tagjára, akinek politikai pályája legalább 10 évvel korábban elkez
dődött.34 Az idős csábító alakja azonban nehezen fér össze a házas
ságtörést foglalkozásszerűen űző szoknyavadász képével. Az előb
bivel kapcsolatban azonnal felmerül a gyanú, hogy pénzével, sőt 
esetleg a férj hallgatólagos beleegyezésével ér el sikereket; az elej
tett gúnyos megjegyzés tehát pontosan ellenkező hatást is kivált
hatott volna, A görög kicsinyítő képzős kifejezés mögött így sokkal 
inkább lekezelő szándékot kell látnunk. Nincs viszont akadálya 
annak, hogy a fiatalembert a család következő nemzedékének 
valamelyik tagjával azonosítsuk. Lysias személyes motiváltsága így 
is érthető, hiszen a korabeli felfogás szerint a gyűlölséges viszony 
sosem két személyre korlátozódott, a két család valamennyi tagját 
érintette.

Az azonosítás ellen érvelők egy része abból a tényből igyekszik 
érvet kovácsolni, hogy a csábító politikai múltját a beszéd nem 
említi. Úgy vélik, a beszelő még nyomatékosabbá tehette volna a

33 Ahogyan például Ushcr (1999) véli.
34 Lysias a 412/411-csali amcsin nyel kezdi Eratosthenés működését elemezni (12.42).
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csábító arroganciáját, ha arra is kitér, mennyire nem tisztelte a 
törvényeket az élet más területén sem.35 Az efféle utalások hiánya 
azonban nem adhat ilyen következtetésre alapot, mert kulcsfon
tosságú szerepet játszik a védőbeszéd stratégiájában.36 Euphilétos 
védekezésének egyik alappillére éppen az, hogy semmilyen hátsó 
indíték nem vezette, amikor végzett a házasságtörővei, sőt akkor 
látta először életében. Ezek után egyetlen szót sem szólhat Eratos- 
dieriés jelleméről és viselt dolgairól, akár a harmincak tagja volt, 
akár nem. Bármit mondana, saját helyzetet ásná alá. Elgondolkoz
tató viszont, mondhatta-e Euphilétos a harmincak egyik tagjáról, 
hogy sosem látta korábban; elmulaszthatta-e annak az önként 
adódó feltételezésnek eloszlatását, hogy a csábítónak valójában 
politikai tevékenysége miatt kellett meghalnia. Egyszóval, a politi
kum hiánya mégiscsak inkább a személyazonosság ellen szól.

Az ókori életrajzírók nem foglalnak állást a kérdésben (ez inkább 
az azonosítás ellen szól), viszont minden bizonnyal annak köszön
hetően került a gyűjtemény elére, hogy egy (bizánci?) másoló 
összekeverte a leghíresebb 12. beszéddel.

A kérdést teljesen más megvilágításba helyezi Portcr tanulmá
nya, aki először is mindkét nevet ironikus beszélőnévnek tartja37 
(Euphilétos ugyanis annyit tesz „hőn imádott”, Eratosthcncs pedig 
„szerelmes szívű”), sőt az egész beszédet játékos ujjgyakorlatnak, 
Lysias beszédírói tehetsegét bemutató darabnak tekinti. A tréfás 
névadás mellett szerinte leginkább a következő jelek utalnak erre: 
a narrációt szinte kizárólag a házasságtörcsscl kapcsolatos irodalmi, 
főleg komédiákból ismert motívumok alkotják, az egyéni és a 
megszokottól „életszerűen” eltérő részletek hiányoznak; a beszélő 
túlságosan nagy szerepet szán a jellemzésnek a közvetlen retorikai 
érveléssel szemben ahhoz képest, hogy az élete forog kockán.

Kapparis (1993: 364-365), Ushcr (1999).
36Avc.Ty (1991: 383-384).
37 Por tér (1997: 437). Ironikusan érthető nevek más szónokoknál is előfordulnak, 
például HypcrcidcSidtó/^enérdiír/i c . beszédében.
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2. HALOTTI BESZÉD 
KORINTHOS FELM ENTŐ! FELETT1

Ila  az előttünk felevő férfiak hősiességét szavakkal kifej ezhetőnek 
tartanám, gyászoló barátaim, bizony megneheztelte in volna azokra, 
akik csak néhány nappal ezelőtt kértek fel búcsúztatásukra. Mivel 
azonban a teljes emberiség sem tudna az idők végezetéig az elesettek 
tetteihez méltó beszédet írni, nyilván ezért, a szónokokra gondolva 
késlelteti városunk is a felkérést, mert arra gondol, így nyerhetnek 
leginkább bocsánatot hallgatóiktól. (2) Beszédem mégis róluk szól, 
versengeni azonban nem e halottak tetteivel, hanem korábbi niagasz- 
talóikkal fogok. Mert halottaink hősiessége kimeríthetetlen témát 
nyújtott nagy költőknek és elszánt szónokoknak egyaránt, így elődc-

1 A halotti beszédben búcsúztatott athéni katonák Korinthos felmentői voltak A 
korinthosi háború 395-387 között zajlott egyfelől Sparta, illetve Athén és a mellé 
pártolt egykori szövetségesek között Bár a pcloponncsosi háborúban Tliébai, Argos cs 
Konnthos Spártát támogatta, Athén kapitulációja után (404) a spártai hegemónia 
hamarosan súlyos teherként nehezedett rájuk. Az egykori szövetségesek a perzsa 
aranyak jótékony hatására Athén mellé álltak, és a Kis-Azsiában hadakozó spártaiak 
hátában egy második frontot nyitottak, A perzsáknak így sikerült elhárítaniuk az őket 
fenyegető közvetlen veszélyt, Agcsilaost cs ütőképes seregét, mert az ephorosok haza
rendelték királyukat a pcloponncsosi hadszíntérre. Mivel a harci cselekmények legin
kább Korinthos körül zajlottak, a háború is innen nyerte nevet. Spárta tengeri uralmát 
394-ben, a Kmdosnál vívott csatában sikerült végérvényesen megtörni. A diadalmas 
perzsa flotta főparancsnoka az athéni Konón volt. A szárazföldi hadműveletek váltako
zó sikerrel folytak, míg végül a harcoló felek Antalkidas spártai király hathatós közben
járására elfogadták a perzsa király nevével jelzett úgynevezett királybékét (387), mely a 
kis-ázsiai görögöket kiszolgáltatta a nagy királynak, az anyaországban pedig minden 
város és törzs számára elvben autonómiát teremtett A szövegben említett események 
alapján a beszed elhangzásának feltételezett időpontja: 391.
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ink sok szépet mondtak róluk, sokat azonban ók is elhallgattak, sőt a 
későbbi nemzedékeknek is bőségesen hagytak*2 Mert nincs föld és 
nincs tenger, mely ne ismerné őket, mindenütt, minden közösségben 
a balsorsukon kesergő emberek e katonák hőstetteit zengik*3

(3) Először is őseink régi küzdelmeit veszem számba dicső hírük
ből idézve fel emlékezetüket, mert minden embernek kötelessége 
róluk is megemlékezni: hol dalokban énekelve, hol a derekak dicsőítő 
beszédeit zengve, hol ilyen alkalmakkor tisztelettel adózva, hol pedig 
az elhunytak példáival az élőket nevelve*

(4) Hajdan az amazonok, Arés leányai, a Thermódón folyó mellett 
laktak, és a környéken csak nekik volt vasfegyverük, sőt mindenkit 
megelőzve elsőként szálltak lóra.4 Lovaikkal, az ellenség járatlanságát 
kihasználva, villámgyorsan beérték a menekülőket vagy szakadtak el 
üldözőiktől. Bátor lelkületűk miatt tehát természetes nemük ellenére 
inkább férfiaknak tekintették őket, mint nőknek: úgy tűnt ugyanis, 
bár alkatukat tekintve elmaradnak tői ük, lélekben annál inkább felül
múlják a férfiakat. (5) Bár már számos nép felett uralkodtak, és 
szomszédaikat kézzel fogható igába hajtották, holmi szóbeszédből 
hazánk nagy hírneve fölükbe jutott, így nagy várakozással és hiú 
reménnyel eltelve maguk mellé vették lcgharciasabb népeiket, és 
háborút indítottak városunk ellen. Midőn azonban vitéz férfiakkal 
találták szemközt magukat, lelkűk nyomban hasonlóvá vált testük
höz; régi hírük visszájára fordult, inkább a vereség, semmint a testük 
bizonyította immár asszonyi természetüket* (6) És bizony egyedül 
nekik nem adatott meg, hogy hibáikból tanulva ajÖvoben bölcsebbck 
legyenek, de még a hazatérés sem, hogy egyszerre vihessék hírül saját 
balsorsukat és őseink vitézségét. M ert itt pusztultak el, és bűnhődtek

2 Vö, Isokratés: P a n ég y rik o s  186.
3 Vö. Thukydidés 2.41.
4 Thermódón a Fekete-tenger partvidékének folyója. Az amazonok mitikus népével 
az athéni hagyomány szerint Théseus találkozott először. Plutarchos 77íése/<í-életraj
zában (26-28. fejezet) részletesen ismerteti az amazonokkal vívott háború lehetséges 
előzményeit. Plutarchos forrásai szerint Théseus, az őt barátságosan fogadó nők közül 
csalárd módon magával ragadta Antiopct, akivel később Hippolvtost nemzette. Az 
amazonok c sérelem miatt indítottak bosszúhadjáratot. A történet az athéni őstörténet 
legendáriumába tartozik.
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meg őrültségükért, ezzel városunk emléket helytállása miatt halha
tatlanná tettek, hazájukat azonban itt elszenvedett vereségükkel teljes 
feledésbe taszították. E nők tehát, mivel igaztalanul sóvárogtak ide
genek országa után, joggal veszítették el sajátjukat is.

(7) Midőn pedig Adrastos és Polvncikés Thébai ellen hadba vo
nult, az ütközetben elesett, és a kadmosiak nem engedték eltemetni 
a halottakat, az athéniak úgy vélték, hogy az elesettek, ha éltükben 
volt is valami bűnük, halálukkal kellően megbűnhődtek, odalent 
azonban nem kapják meg a nekik kijáró tiszteletet, idefent pedig az 
élők e szent dolgok bemocskolásával az isteneket káromolják.5 Elő
ször tehát követek útján kérték a thébaiaktól a halottak kiadását, (8) 
mert úgy tartották, jó katona az élő ellenségen áll bosszút, és a 
kicsinyhitűek szokása, hogy a holttesteken bizonyítják vakmerőségü
ket. Mivel azonban céljukat nem tudták elérni, hadjáratot indítottak 
a kadmosiak ellen, bár korábban semmilyen ellentét nem volt közöt
tük, sőt még csak az életben maradt argosiaknak sem akartak kedvez
ni. (9) Egyszerűen azt kívánták, hogy a háborúban elesettek kapják 
meg a végtisztességet, ezért vállalták a küzdelmet az egyik féllel 
szemben, mindkét fél érdekében: az egyikért, hogy a további halott- 
gyalázással ne tetézzék istenkáromlásukat, a másikért, hogy hazájukba 
ne túl hamar, az ősi tisztességtől elesve, a hellén szokásjogból kisem- 
mizve, a halandó emberek reményében csalatkozva térjenek meg.
(10) Ezzel a meggyőződéssel, a háborús emberi sorsok forgandóságát

5 A mítosz szerint Adrastos, Argos királya, hazájából elmenekült sógorának, Polyneí- 
kesnek kérésére hadat indított Thébai ellen. A velük szövetségben álló öt vezérrel 
együtt ők alkották a Thcbait megvívó heteket. A thébai hagyomány szerint Adrastos 
kivételével a vezérek egytől egyig elestek, Polyncikés és fivére, Eteoklés egymás kezétől 
hulltak cl. (Vö. Aischylos: H e te n  T h é b a i ellen ; Sophoklés: A n tig o n é; Aischylos művében 
Adrastos nem szerepet a hetek közön.) Az athéni hagyomány e mítoszhoz kapcsoló
dóan Thcscus nagyságát zengte, aki a temctetlenül kivetett argosi halottakat éltemé t- 
tette, Plutarchos szerint (T h éseu s  29) az athéni királynak sikerült rábeszéléssel kikérni 
az elesetteket, de a hagyomány másik ágj -  Théscus és Athén nagyobb dicsőségére -  a 
katonai beavatkozás emléket őrizte, vö. Euripidés: O lto lo m k eresó k . Az amazónhábo- 
rúhoz hasonlóan e mitikus történet is állandó toposa lett az Athént dicsőítő beszédek
nek (vö. lsokratés: P a n ég y rik o s  55, 58, 64, és P an a th én a ih o s 168-171), miként a halotti 
beszedeknek is (vö. Platón: M e n ex en o s  239b), vö. a magyarázatokkal.
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ismerve szálltak szembe a népes ellenséggel, és mivel az igazság mel
lettük állt, kiharcolták a győzelmet. Szerencséjükben azonban nem 
bizakodtak cl, a kadmosiakat nem kívánták jobban megbüntetni: saját 
erényüket állították példaként elébük az istenkáromlással szemben, 
maguk pedig begyűjtve a győzelmi díjat, érkezésük célját, az argosi 
halottakat, eltemették őket saját hazájukban, Eleusisban. Nos hát, 
ilyen példát mutattak a Thébait megtámadó hetek halottaivab

(11) Később, Héraklés eltűnése után történt, hogy fiai Eurystheus 
elől menekültek, és a hellének egytől egyig elkergették őket. Erre a 
fiúk, egyrészt szégyenkezve a történtek felett, másrészt félve Eurys
theus seregétől, ebbe a városba jöttek, majd oltalomkérőként oltára
in klioz telepedtek.6 (12) Midőn Eurystheus a kiadatásukat követelte, 
az athéniak nem akarták átadni őket, ellenkezőleg: jobban tisztelték 
Héraklés hőstetteit, mint félték a rájuk leselkedő veszélyt, és többre 
tartották a gyengébbek mellett vállalt igazságos küzdelmet, mintsem 
a hatalmasságok kedvét keresve kiadták volna nekik áldozataikat. (13) 
Miután Eurystheus a Peloponnésos akkori uraival szövetségben ha
dat indított ellenük, és szorult körülöttük a hurok, nem hátráltak 
meg, hanem kitartottak korábbi elhatározásuk mellett, bár e fiúk 
apjától semmilyen különleges jótéteményben nem volt részük, s még 
csak azt sem tudták, milyen emberek válnak majd belőlük. (14) 
Egyszerűen ezt tartották helyesnek, és bár korábban nem volt össze
tűzésük Eurystheusszal, sőt a dicsőséget leszámítva a vállalkozás 
semmilyen haszonnal nem kecsegtetett, ekkora veszélyt vállaltak 
értük, mert szánták az üldözötteket, gyűlölték a gőgöseket, emezeket 
meg akarták zabolázni, amazokat pedig mindenképpen meg akarták 
segíteni, mert úgy gondolkodtak, hogy a szabadság ismérve, ha az 
ember semmit sem tesz akarata ellenére, az igazságszereteté, ha 
megsegíti az igaztalanul szenvedőket, az elszánt bátorságé pedig, ha

6 Héra bosszúálló féltékenysége miatt Héraklés őrjöngésében legyilkolta saját családját. 
A hősnek vczeklésül Eurystheust, jMykéné királyát kellett szolgálnia. Eurystheus rótta 
ki a hős tizenkét munkáját. Héraklés Tirynsből elűzött ivadékainak megmentése 
gyakran idézett mitikus történet az Athént dicsőítő írók ajkán, vö. Euripidés: H é ra k lé s  

g y e rm e k e i, Jsokratés: P a rtég yrik o s 5S-60. és Platón: M en ex en o s  239b. Isokratés mondatai 
több helyen is szó szerinti egyezést mutatnak Lysias beszédével.
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e kettőért kész meghalni a harcban, (15) Oly elszánt volt mindkét fél, 
hogy Eurysthensék semmit sem kívántak szépszerivel elérni, az athé
niak pedig akkor sem engedték volna meg oltalomkérőik elhurcolá
sát, ha Eurystheus személyesen könyörgött volna. Szövetségesek 
nélkül, cgymagukban sorakoztak fel az egész Peloponnésost felvo
nultató sereggel szemben, és legyőzték őket a harcban, így egyszerre 
gondoskodtak Héraklés gyermekeinek testi épségéről és szabadítot
ták meg lelkűket a felelem szorításától, apjuk erényéért saját helytál
lásuk koszorújával ékesítve őket. (16) Bizony már gyermekkorukban 
ennyivel több szerencsével jártak, mint apjuk: mert bár Héraklés 
számtalan jótéteményt adott az emberiségnek, és becsvágyó életében 
keserves küzdelmeket vállalva minden törvenytiprót megbüntetett, 
Eurystheuson azonban, gyűlölt, személyes ellenségén nem volt képes 
bosszút állni. Fiainak azonban e város jóvoltából egyazon nap szol
gáltatott menekvést és bosszút is.

(17) Őseink tehát számos alkalommal küzdhettek egy emberként 
az igaz ügyért. Mert létük kezdete is igaz, hiszen ellentétben a népek 
többségével, nem mindenünnen Összesereglctt betolakodóként száll
ták meg más földjét, hanem az anyaföld gyermekei ők, ugyanez 
szülőföldjük és hazájuk.7 (18) Ők voltak akkoriban az elsők és egyet
lenek, akik országukban megszüntették a kevesek uralmát, hogy 
népuralmat teremtsenek, mert ügy gondolták, a közszabadság hozza 
a legnagyobb egyetértést, így a megpróbáltatások közepette együtt 
reménykedtek, és szabad lélekkel irányították az államot.8 (19) Tör
vény szerint tisztelték a jókat és büntették a rosszakat, mert úgy 
tartották, az állatok uralkodnak egymáson erőszakkal Az emberek 
között viszont a törvénnyel illő meghatározni az igazságot, a szóval 
meggyőzni, a tettel pedig szolgálni kell, mert a törvény királyuk, a szó 
pedig tanáruk.

(20) És mégis, bár a nemes származás és az egyetértés számos dicső 
és csodálatra méltó tettre sarkallta itt fekvő halottaink őseit, az örök

7 Azaz a u to ch tó n ok, a föld gyermekei. Isokratcs átveszi (P a n ég yrík o s 24) a magyarul 
visszaad hatatlan szójátékot: rnéíera (anyaföld) k a i p a lr id a  (haza -  V a tc rla n d ).

8 „ A  kevesek uralma” -  dytujsteiai* az attikai nemzetségek örökletes uralma, szemben az 
állammal, vö. Thukydidós 3.62, 4.78., valamint lsokratés: P a n ég y rik cs  39.
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kön emlékezetes, nagy és mindenütt látható győzelmi emlékműveket 
utódaik hagyták ránk saját erényük bizonyságaként. Mert ők egész 
Hellasért egyes-egyedül küzdöttek meg a tengernyi barbárral.9 (21) 
Ázsia királya ugyanis nem érte be meglévő javaival, azt remélte, hogy 
Európát is szolgasorba dönti, ezért félmilliós sereget indított útnak. 
Úgy gondolták, ha városunkat akarva-akaratlan, de szövetségesükké 
vagy szolgájukká teszik, könnyedén uralkodnak majd a többi hellé
nen, ezért Marathónnál szálltak partra. Tervük a2 volt, hogy míg 
Hcilas egyre csak az ellenség visszaverésére alkalmas helyszínről 
vitatkozik, a szövetségesektől teljesen magunkra hagyatva kényszerít
sék ránk a harcot. (22) Ráadásul Athén korábbi tetteinek dicső híre 
világossá tette számukra, ha előbb más város ellen vonulnak, ott az 
athéniakkal is szem betalálják magú kát, mert ők habozás nélkül segít
ségére sietnek a szenvedőknek, ám ha idejönnek elsőként, egyetlen 
más hellén sem mer véreit mentve hadat üzenni nekik az athéniak 
érdekében, (23) A perzsák tehát így gondolkodtak, őseink azonban 
nem hűvös számvetéssel mérlegelték a háborús veszélyeket, hanem, 
a dicső halált a derék emberek halhatatlan emlékezetének tartva, nem 
rettentek meg az ellenség sokaságától, inkább saját erényükben bíz
tak. Sőt szégyenkeztek a földjüket megszálló barbárokjelenléte miatt, 
és nem várták meg, amíg a szövetségesek hírét veszik, és a segítségük
re sietnek, mert elképzelhetetlennek tartották, hogy megmenekülé
sükért másoknak hálálkodjanak, ellenkezőleg: a többi helléntől várták 
ugyanezt. (24) Miután mindezt egy emberként Töltették magukban, 
maroknyian szembeszálltak a rengeteggel: mert önmagukhoz méltó
nak azt tartották, habár másokkal együtt odavesznek, de a hőstettben 
csak kevesekkel osztoznak, s ha lelkűk halálukkal elköltözik is, a 
küzdelem emléke az Övék marad. Becsvágyukban úgy látták, akit 
egyedül nem győznek le, azzal szövetségeseikkel sem bírnának, sőt, 
ha alulmaradnak, pusztulásuk csak kevéssel előzi mega többiekét, ha

9 Marathónnál a körülbelül 10 000 fős athéni sereget 1000 plataiai is támogatta. Az 
„egyedül harcoltunk1’ topos kedvelt gondolata a halotti beszedeknek, vö, Waltcrs (1981: 
204-211), Athén perzsa háborús erőfeszítéséit és sikereit azonos szellemben cs szer
kesztésben taglalja 1 sokra tó s (P a tiég yrik o s 89-100). Az események leírása Hérodotos 
művét tükrözi.
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viszont győznek, a többieket is megszabadítják. (25) Valódi hősök let
tek; a dicsőség reményében sem testüket nem kímélték, sem lelkűkbe 
nem kapaszkodtak görcsösen, s mivel nagyobb alázattal tisztelték 
törvényeiket, mint félték a háborús veszélyt, Hellas nevében saját 
földjükön, országuk határvidéken győzelmi oszlopot állítottak a bar
bárok ihlett, akik mohón mások országára törtek. (26) Ráadásul oly 
gyorsan vitték döntésre a dolgot, hogy egyazon követség vitte meg a 
barbárok megérkezésének és őseink győzelmének hírét a többieknek, 
így a közelgő veszélytől senki nem rettent meg közülük, ellenkező
leg, értesülve saját szabadulásukról igen megörvendtek. Nem csoda 
tehát, ha ezek az események régiségük ellenére eleven emlékek, és 
még ma is minden ember az ő hősiességükhöz méri magát.

(27) Ezután Xerxés, Ázsia királya, mivel Hellast lebecsülve csalat
kozott reményében, Marathón miatt csorba esett tekintélyén, hara
gudott a sorsra, neheztelt a felelősökre, de az életben baj még nem 
érte, és hősi vitézségből leckét még nem kapott, tíz év múltán 1200 
hajót felszerelve jö tt el ellenünk.10 11 A vezetése alatt álló szárazföldi 
sereg oly mérhetetlen volt, hogy még a mellé besorozott népeket is 
komoly feladat lenne felsorolni. (28) A tömeg nagyságát azonban mi 
sem mutatja jobban! Bár ott, ahol a Helléspontos a legkeskenyebb, 
alkalma lett volna seregét 1000 hajóval Ázsiából Európába átszállítani, 
ezt nem akarta, sajnálta így elvesztegetni idejét. (29) Semmibe véve 
tehát a természetet, az istenek rendelését és az emberi korlátokat, a 
tengeren utat veretett, a szárazföldön pedig erőnek erejével vízi 
átkelőt teremtett, igába hajtotta a IIelléspontost, cs átfúrta az Athost, 
útját senki nem állta, mert vagy önként a szolgálatába álltak, vagy 
kényszerből letették előtte a fegyvert.11 M ert részint nem tudtak 
ellenállni, részint pedig lefizettek őket, két érv hatott hát egyszerre 
rájuk: a haszon és a félelem. (30) Az athéniak azonban a helyzet dacára

10 480.
11 Xcrxés istentelen h y b r is é n c k  legendás bizonyítékai a Helléspontoson emelt híd és a 
Chalkidiké Aktc (Aihos-hegy) félszigetének átvágása. Xerxés seregének így nem kellett 
megkerülnie a Nymphaion -fokot, ahol 492-ben egy perzsa flotta már odaveszett. Az 
archaikus athéni közfelfogás szerint a perzsa király ezekért az isten tel cnsége kén veze
kelt később, és vesztette cl seregének színc-javát. Vő. Aischylos: P e rz s á k .
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hajóikra szálltak, és Hellas segedelmére Artemisionhoz eveztek, a 
spártaiak pedig néhány szövetségesükkel ugyanekkor Thermopylai- 
hoz vonultak, mert úgy gondolták, a szoros terme szcti adottsága miatt 
képesek lesznek megvédeni az átkelőt. (31) Egyazon időben ütköztek 
meg: az athéniak győztek a tengeri csatában, a spártaiak viszont 
odavesztek, ám nem a lelkiére volt bennük kevés, hanem a két sereg 
létszáma csúfolta meg őket: sajátjuké, melytől sikeres védelmet vár
tak, és a perzsáké, mellyel küzdeniük kellett. Elvesztek, de az ellenség 
nem aratott győzelmet felettük, mert a harc mezején, a kijelölt sorban 
estek el. (32) Miután őket így legyőzte a végzet, az ellenség pedig 
megszállta az átkelőt, a perzsák városunk ellen vonultak. Őseinknek 
tehát, mikor tudomást szereztek a spártaiak balsorsáról, az adott 
helyzetben nem sok választása maradt, pontosan tudták ugyanis, ha 
a barbárokkal szárazföldön szállnak szembe, az ezerhajós flotta köny- 
nyedén beveszi a védtelen várost, ha pedig hadihajóikra szállnak, a 
szárazföldi hadsereg fogja megszállni Athént, arra pedig nem lesznek 
képesek, hogy támadjanak, és elegendő őrséget is biztosítsanak egy
szerre. (33) Két lehetőség közül választhattak tehát: vagy elhagyják 
hazájukat, vagy a barbárokkal szövetségre lépve szolgaságba taszítják 
a helléneket. Többre tartották azonban a száműzetésben és szegény
ségben, de dicsőséggel megélt szabadságot, mint a haza jólétben 
bővelkedő, ám gyalázatos szolgaságát, ezért ITellas érdekében elhagy
ták városukat, hogy sorjában, külön-külön, és ne egyszerre ütközze
nek meg a két seregtesttcl. (34) így hát gyermekeiket, asszonyaikat és 
szüleiket biztonságba helyezték Sál ami sori, és egybegyűj tették a szö- 
vetscgcscktöbbi hajóját. Néhány nappal később megérkezett a barbár 
szárazföldi sereg és a hajóhad is, melynek láttán ember legyen a 
talpán, ki ne rettent volna el attól az iszonyatos harctól, melyet e város 
a hellének szabadságáért vívott. (35) Milyen gondolataik támadhattak 
azoknak, akik csak figyelték a hajókon lévőket, midőn saját megme
nekülésük kilátástalannak, de még a közelgő ütközet is felfoghatat- 
lannak tűnt, vagy azoknak, akik szeretteikért, a Salamison lévő győ
zelmi díjért készülődtek a tengeri ütközetre? (36) Oly mérhetetlen 
ellenség vette körbe mindenünnen őket, hogy saját haláluk biztos 
tudata a legcsekélyebb volt megpróbáltatásaik közepette, mert a leg
szörnyűbb csapás annak gondolata volt, mi vár a szigetre menekített 
szeretteikre, hogyha a barbárok győznek. (37) Igen, kétségbeesésük
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ben biztosan gyakran szorították meg egymás jobbját, és méltán 
siratták el magukat, hiszen fölfogták, mily kevés hajójuk van, látták a 
rengeteg ellenséges hajót, tudták, hogy a város pusztasággá vált, a föl
deket barbár hordák pusztítják, templomaik lángokban állnak, s 
mindez az iszonyat tőlük karnyújtásnyira történik. (38) I Iallották az 
egybevegyülő hellén és barbár csatadalt, a harcolók egymást buzdító 
szavait, a haldoklók jaj kiáltásait, és miközben a tengert halottak és az 
egymásba rontó szövetséges és ellenséges hajók roncsai borították, 
mivel a tengeri csata hosszú ideig váltakozó szerencsével zajlott, hol 
a győzelem és a megmenekülés, hol pedig a vereség és pusztulás 
érzése fogta el őket.12 (39) Félelmükben biztosan sok olyasmit is látni 
és hallani véltek, amit nem láttak és nem hallottak. Hány hajdanvolt 
áldozatot említhettek, milyen könyörgések szakadhattak föl belőlük 
az istenekhez, gyermekeiket szánták, asszonyaikat hiányolták, apjukat 
és anyjukat siratták, és hányszor átgondolták, ha ők most veszítenek, 
milyen nyomorúság vár majd reájuk! (40) Van isten, ki ne szánta 
volna meg őket ebben a végveszélyben? Van ember, ki ne ontott volna 
könnyeket értük, vagy ne csodálta volna bátorságukat? M ert minden 
emberi mértéket messze túlszárnyalt a hősiesség, mely elhatározá
saikat és harci szellemüket áthatotta, hiszen elhagyva városukat, ha
jóikra szálltak, és ezzel a néhány hajónyi lélekkel csatát vállaltak Ázsia 
hordái ellen. (41) A tengeri győzelemmel pedig az egész emberiség 
előtt bizonyították, hogy többet ér kevés emberrel a szabadságért, 
mint egy király szolgájaként önnön rabságunkért harcolni. (42) Igen, 
őseink a hellének szabadságához mindenkinél jobban és dicsősége
sebben járultak hozzá: adtak egy hadvezért, Themistoklést, ki kivá
lóan érvelt, döntött cs cselekedett, adtak egy hajóhadat, mely túlszár
nyalta szövetségeseikét, és adtak sokat tapasztalt férfiakat.13 De hát 
vetekedett velük bárki is a többi hellén közül bölcsességben, létszám
ban vagy katonai erényben? (43) Nem kérdés, joggal kapták meg 
He Has egyhangú szavazatával a tengeri győzelemért kijáró elismerést, 
méltán állt melléjük a harcokat kísérő jószerencse, az ázsiai barbá

12 Az ütközet lefolyásáról legfontosabb forrásaink: Hérodotos (8.83-96) és a salamisi 
veterán Aischy]os (P e rzsá k  454-470).
13 Ilérodotos (844-48) szerint a 378 szövetséges hajóból 180 volt athéni.
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roknak pedig bebizonyították, hogy tősgyökeres katonai erényük tö
retlen,

(44) Nos, így álltak helyt a tengeri ütközetben, így vállalták ma
gukra a harc dandárját, így szerzett egyéni hősiességük egyetemes 
szabadságot a többieknek is. Később azonban, midőn a peloponné- 
sosíak az Isthmoson keresztül falat emeltek, és abban a hiszemben, 
hogy megszűnt a tengeri veszély, már-mái beérték szabadulásuk 
gondolatával, sőt magukban elkönyvelték, hogy a barbár igába kerülő 
többi hellént magara hagyják, (45) őseink ezt tanácsolták nekik fel
dühödve: ha ezen az állásponton maradnak, az egész Peloponnésost 
vegyék körbe fallal, mert ha a hellének elárulják az athéniakat, és 
átallnak a másik oldalra, ahogy a barbárnak nem lesz már szüksége 
ezer hajóra, úgy a peloponnésosiakat sem fogja megvédeni az isth- 
mosi fal, mert a nagykirály tengeri uralmát immár nem veszélyezteti 
semmi. (46) E világos okfejtés hatására a peloponnésosiak belátták 
magatartásuk becstelenségét és tervük ostobaságát, másfelől elismer
ték az athéniak igazságát és intelmeik bölcsességét, és Plataiaihoz 
vonultak. Bár a szövetségesek nagy része a hatalmas ellenség láttán az 
éjszaka leple alatt elmenekült állásaiból, a lakedaimóniak és a tegeaiak 
megfutamították a barbárokat, az athéniak és a plataiaiak pedig szívós 
küzdelemben legyőzték az összes hellént, aki lemondva szabadságá
ról a szolgaságot választotta.14 (47) Őseink ezen a napon ragyogó 
dicsőséggel tetőzték be korábbi küzdelmeiket, megszilárdították Eu
rópa szabadságát, és mivel egymagukban és mások oldalán, szárazföl
di és tengeri ütközetben, barbárok és hellének ellen megannyi harc
ban bizonyították hősi erényüket, minden hellén, egykori szövet
ségeseik és ellenfeleik egyaránt, őket kiáltotta ki Hellas méltó veze
tőinek.

(48) Később azonban, mikor hatalmi vetélkedés és a dicsőséget 
övező irigység miatt hellén beiháború robbant ki, mikor mindenki el 
volt telve önmagától, és csupán apró ürügyre várt, az athéniak egy 
tengeri ütközetben legyőzték az aiginaiakat és szövetségeseiket, cs

14 479. A 7. athéniak különösen a tbébaia kát kárhoztattak kényszerű perzsa barátságukért 
(m é d ism o s). Az athéni szemlélet tükröződik Hcrodotosnál is, akit ezért kemény szavak
kal bírált Plutarchos (A  ro sszm ájú  H é ro d o to s).
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hetven hadihajót zsákmányoltak tőlük.15 (49) Mivel őseink egy idő
ben tartották ostromzár alatt Egyiptomot és Aiginát, és a hadkötelesek 
a hajóhadnál vagy a szárazföldi seregnél idegenben szolgáltak, a 
korinthosiak és szövetségeseik -  akar mert arra számítottak, hogy 
védtelenül érik hazánkat, akár mert így akarták elvonni Aiginától 
seregünket -  minden emberüket mozgósítva hadba léptek ellenünk, 
és megszállták a Geraneiát.16 (50) Erre az athéniak, bár övéik távol 
voltak, ezek ellenben karnyújtásnyira, vakmerőn nem rendeltek haza 
senkit, sőt az obsitosok és a leventék bízván harci szellemükben, a 
közelgő ellenséget mélyen megvetve elhatározták: ők egyedül, egy- 
magukban vállalják a harcot. (51) Katonai erényük részint tapasztala
tukban, részint ifjúságukban rejlett, az egyiknek sokszoros vitézség 
állt a háta mögött, a másik pedig őt utánozta, az öreg irányítani volt 
képes, az ifjú teljesíteni a parancsokat. (52) így az athéniakMyrónidés 
parancsnoksága alatt megelőző csapást mértek Megarisra, és a kivén- 
hedtek és serdületienek szívós küzdelemben legyőzték a megaraiak 
teljes seregét, idegenben lepve meg az ellenséget, mely döiyfcben az 
országukra akart rontani. (53) Miután pedig önnön dicsőségükre és 
az ellenség gyalázatára győzelmi oszlopot állítottak azok, akik a győ
zelmet már, illetve még nem a testük erejével, hanem mindkét 
esetben a lelkűkkel vívták ki, a legnagyobb dicsőségtől övezve meg
tértek hazájukba, hogy ismét visszaüljenek az iskolapadokba, illetve 
gondoskodjanak hátralévő napjaikról.

(54) Nos, nem könnyű egy embernek sokak vitézségét töviről 
hegyire elsorolni, hát még egy nap alatt egy örökkévalóságnyi idő 
eseményeit felidézni! Van-e egyáltalán megfelelő beszéd, idő vagy 
szónok, hogy beszámoljon az itt nyugvó katonák hősiességéről?17 
(55) M ert hatalmas megpróbáltatások, látványos küzdelmek és dicső
séges harcok árán Hellast megszabadították, hazájukat pedig felvirá
goztatták. I Ietven éven át uralták a tengert, szövetségeseik mégsem 
kívántak elpártolni tőlük, (56) mert nem várták el a többségtől a

1:> A 459-457-cs évek, az úgynevezett első peloponnésosi háború (461-455) eseményei. 
A leírás előképe, Myrónidcs méltatásával együtt Thukydidcsncl olvasható (1.105).
16 Stratégiai fekvésű hegy Mcgansban.
17 Vő. Isokratés: P d ttég y rik o s  106.

8 6



2 . FJE5ZÉD

kevesek szolgálatát, hanem mindenkit az egyenjogúság tiszteletére 
kényszerítettek.10 N em  meggyengítették, hanem megerősítettek a 
szövetségeseket is, és így olyan elrettentő hatalom összpontosult 
kezükben, hogy a nagykirálynak többe már nem volt kedve a máséra 
sóvárogni, inkább még a sajátjából is adakozott, és féltve őrizte mara
dék kincseit.t<J (57) Hadihajók akkoriban nem hajóztak Ázsiából 
errefelé, zsarnok nem támadt a hellének között, barbár nem fűzött 
rabláncra hellén várost: ilyen józanságra és félelemre ébresztett min
denkit őseink vitézsége! Mindezért egyedül az athéniaknak szabad a 
helléneket irányítaniuk, és a városokat a harcban vezetniük.

(58) M ert lám, a balsors is igazolta erényüket. Mikor egy hadvezéri 
hibából vagy tán az istenek rendelése folytán hajóink odavesztek a 
Helléspontoson, és a hatalmas csapás nemcsak minket, veszteseket, 
hanem minden hellént sújtott, nem sok idő múltán világossá vált, 
hogy városunk ereje Hellas fidvének záloga.18 * 20 (59) Miután mások 
vették át a vezetést, olyanok győzték le a tengeren a helléneket, akik 
korábban a víz közelébe scin merészkedtek, most pedig Európába 
hajóztak, emiatt hellén városok kerültek szolgasorba, és zsarnokok 
ültek a nyakukra, részint a mi vereségünk, részint a barbárok győzel
me után.21 (60) Így akkor, e sír mellett Hellas méltán nyírta le fürtjeit, 
és gyászolta az itt nyugovókat, mert szabadsága együtt szállt sírba az 
ő vitézségükkel.22 Mily szerencsétlenül árva Hellas, mert ilyen fér
fiakat vesztett, és mily szerencsés Ázsia királya, mert más vezetőkkel 
áll szemben: hiszen e férfiak elvesztése után a hellén világra a szolga
ság napja köszöntött, a királyban pedig becsvágy ébred, hogy ősei 
szellemét kövesse, mivel mások vették át itt az uralmat.

18 Vagyis szövetségeseiknél a demokratikus államforma bevezetését támogatták.
10 A hetven év 478-tói, a délosi szövetség megalapítása tói 405-ig értendő, amikor Athén 
megsemmisítő vereséget szenvedett AigospotamoináL
20 405, Aigospoeamoi. Lysandros spártai admirális váratlan támadását követően S2imc 
az egész athéni flotta odaveszett, a hadifoglyokat kivégeztek.
21 A szónok Konón perzsa zsoldban álló athéni flottaparancsnok győzelmére utal, 
melyet Kni dósnál a spártaiak felett aratott (394). A győzelem véget vetett S párta tengeri 
hegemóniájának, cs a kis-ázsiai hellén városokat kiszolgáltatta a perzsáknak.
22 Aristotelés (R e to rik a  1411a) elismerően, csaknem szó szerint idézi e mondatot, vö. a 
magyarázatokkal.
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(61) Egész HeDas nevében érzett gyászom azonban messzire ra
gadta szavaimat. Immár azon férfiak emlékét méltó magunkban és 
közösen felidéznünk, akik a szolgaság elől száműzetésbe menekül
tek, az igazságért fegyvert fogtak, és bár mindenki ellenük fordult, a 
nép uralmáért zászlót bontva partra szálltak Peiraicusban.23 Nem  
holmi törvény kényszere, hanem a jellemük sarkallta Őket, új harca
ikkal őseik regi vitézséget követték, (62) hogy saját életük árán a 
többieknek is megnyissák városunk közösségét. Pontosabb volt szá
mukra szabadon meghalni, mint szolgasorban élni, a szerencsétlen
ségek gyalázata pedig az ellenség gyűlöletével vetekedett bennük. 
Inkább kívánták a halált saját hazájukban, mint máséban az életet; 
egyedüli szövetségesük az esküvel szentesített megbékélés volt, ko
rábbi ellenségeik számát viszont meg polgártársaik is gyarapították.24 
(63) Mégsem rettentek meg az ellenük támadó tömegtől, hanem 
magukat nem kímélve küzdöttek, cs győzelmi oszlopot állítottak 
ellenségeik felett. Lám, hőstettük tanúi a lakedaimóniak sírhantjai, 
melyek e sírbolt szomszédságában fekszenek.25 És valóban, magasba 
emeltékporba hullott városunkat, egyetértést teremtettek a széthúzás 
helyett, és új falakat emeltek a romba döntöttek helyén. (64) Akik 
pedig végül hazatértek közülük, az itt nyugvók tetteihez méltó szel
lemet követve nem ellenségeik megbüntetését, hanem a város üdvét 
keresték, és miként jogaik csorbítását nem tűrhették, úgy többre sem 
vágytak, így megosztották szabadságukat a szolgaiclkűekkel is, bár 
azok szolgaságából egyáltalán nem kértek.26 (65) Bizony, nagyszerű 
tetteikkel fényesen rácáfoltak arra, hogy az ő hitványságukból vagy az 
ellenség vitézsége folytán ju to tt balsorsra korábban a város: mert ha 
egymással viszálykodva, a peloponnésosiak és a többi ellenség ottléte 
ellenére képesek voltak erővel kikényszeríteni hazatérésüket, nyil

23 A szónok visszatér Athén történetéhez cs 404/403 eseményeire, a harminc zsarnok 
uralmára ás a Tlirasybulos vezette demokraták visszatérésére céloz, vö. az Id ő ren d i 

tá b lá za tta l.

24 „Az esküvel szentesített megbékélésen” a 403-ns amnesztiára épülő oligarcha—de
mokrata kiegyezés értendő.
23 Pausamas spártai király katonái, akik Thrasyhulos csapataival ütköztek meg. A 
spártaiak sírhantját a régészek azonosították a Kerameikosban.
26 Vö. Xenophón: H e t i  2.4.43, cs A P  40.3.
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vánvaló, hogy egyetértésben könnyen fel tudták volna venni ellensé
geikkel a harcot,

(66) E férfiakra tehát a Peiraieusban vívott harcok miatt mindenki 
csodálattal tekint, de dicséret illeti a mellettük nyugvó idegeneket is, 
akik népünk segítségére sietve a mi szabadulásunkért fogtak fegyvert, 
és szenvedtek hősi halált, mert hazájuknak a hősi erényt tekintették.27 
E tettükért a város közköltségen clsiratta, majd cltcmettctte őket, és 
megadta nekik örök időkre ugyanazt a tiszteletet, mely városunk 
lakóinak kijár.

(67) A most sírba szállók pedig új szövetségesekként a regi baráta
iktól nyomorított korinthosiaktiak keltek védelmére (mert koránt
sem úgy gondolkodtak, mint a spártaiak: ők ugyanis irigyelték tőlük 
a jólétet, ezek viszont szánalommal nézték a sérelmet szenvedőket, 
és nem a korábbi gyűlölködést hánytorgatták föl, hanem a kialakult 
baráti viszonyt értékelték nagyra), így minden ember előtt ékesen 
bizonyították hősi erényüket. (68) Mert Hellast fényre derítve nem
csak saját szabadulásukért vállalták vakmerőén a harcot, hanem még 
az ellenség szabadságáért is készek voltak meghalni, hiszen a spártaiak 
szövetségesei ellen éppen ezek szabadságáért harcoltak. Mert ha 
győznek, egyenrangúnak tekintették volna őket, a balsikerrel azon
ban kikezdhetetlen szolgaságot hagytak a Peloponnésos népeire.

(69) így nekik ezen helyzetükben siralom az élet, és hőn óhajtott 
a halál, ezek az emberek viszont éltükben és holtukban is irigylésre 
méltók, mert az ősök teremtette jólétben felnevelkedve helytálltak a 
harcban, és őseik dicsőségét öregbítve saját hősiességüket is bizonyí
tották. (70) Igen, számtalan jó t köszönhet nekik hazájuk, mert kikö
szörülték a mások ejtette csorbát, és a háborút messzire vitték a haza 
földjétől.28 Éltüket pedig úgy végezték be, miként egy derék ember
nek halnia kell: lerótták a hazának neveltetés ük költs égéit, bár fájdal
mat hagytak a nevelők szívében. (71) Méltán sóvárognak hát keser
vesen az élők utánuk, méltán siratják önmagukat, és szánják hátralévő

27 Ha a beszéd szerzője a m eto ikos Lysias, különös súlya van e bekezdésnek. Hasonló 
gondolattal a többi ránk maradt halotti beszédben nem találkozunk, vö. a magyaráza
tokkal.
2S Azaz Korimhos területére.
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életükben a hozzátartozókat. Hiszen vár-e még rájuk bármi öröm az 
életben, mikor ilyen férfiakat temetünk, kik az erényt mindennél 
többre tartva az életüket adták érte, ni c gőz vegyítve asszonyaikat, 
árvaságra juttatva gyermekeiket, támasz nélkül hagyva fivéreiket, 
apjukat és anyjukat? (72) E siralmas keservek közepette a gyermeke
ket irigylem, mert ifjabbak még, semmint felfoghatnák, milyen apa- 
leit vesztettek, a nekik egykor életet adó szülőiekéi viszont együtt 
sírok, mert öregebbek már, mintsem elfeledhetnék balsorsukat. (73) 
Mert van-e nagyobb nyomorúság, mint megszülni, felnevelni, majd 
eltemetni gyermekünket, az öregségben megrokkanva, minden re
ményünktől elhagyatva és szeretteinktől megfosztva, tehetetlenül ma
gunkra maradni? Mikor azok, kik korábban irigyeltek, most ugyan
úgy szánakoznak rajtunk, és az élet helyén megváltás a halál? Bizony, 
minél kiválóbb férfiak voltak, annál nagyobb az elhagyottak gyásza. 
(74) Mivel feledtessék hát bánatukat? Talán városunk balsorsával? 
Hiszen akkor biztosan mások is rájuk fognak emlékezni! Talán 
polgártársaik jólétével? Épp elegendő ok a bánatra, ha halott gyerme
keik véréből virul az élők boldogsága! Vagy talán saját nyomorúsá
gukkal, minduntalan szembesülve azzal, miként fordulnak el tőlük a 
szükségben korábbi barátaik, és hogyan örvendeznek szerencsétlen
ségükön felfuvalkodott ellenségeik?29 (75) Ügy gondolom, kizárólag 
azon az egy módon adhatjuk meg ezt a hálás viszonzást az itt nyugvók
nak, ha szüleiket úgy tartjuk becsben, miként ők tartották, fiaikat olyan 
szeretettel övezzük, miként hajdan élt apáik, asszonyaiknak pedig úgy 
nyújtunk segítő kezet, miként ők tettek életükben.30 (76) Mert, athéniak, 
tisztclhctncnk-c bárkit is jobban, mint az itt nyugvókat? Van-e olyan az 
élők között, akit méltóbb becsben kellene tartanunk, mint az ő roko
naikat, kiknek e hősök erénye éppannyi áldást nyújtott, mint bárki 
másnak, halálukkal azonban csak őket sújtja igazán a halsors?

(77) Őszintén szólva nem tudom, miért kell mindezt fájdalmasan 
panaszolnunk, hiszen mindannyian jól tudjuk, halandók vagyunk. 
M iért is kell gyötrődnünk most olyasmi miatt, aminek bekövetkeztét 
régóta sejtettük, és miért viseljük oly nehezen a természet csapásait,

29 Vö. Hypcrcidcs: Halotti beszéd 31).
30 A hadiárvak neveltetéseiről az állam gondoskodott, a lányoknak hozományt adott.
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tudván-tudva, hogy a halál hitványakért cs derekakért egyaránt válo
gatás nélkül jön  el? Lám, sem a gonoszokat nem veti meg, sem aj ókat 
nem csodálja, mindenki egyforma számára. (78) Mert ha a háborúból 
épségben megtérők ezentúl halhatatlanok volnának, az élők méltán 
gyászolhatnák az idők végezetéig az elesetteket* Ma meg azonban az 
emberi természet nem áll meg a betegségekkel és az öregséggel 
szemben, cs a végzetünket beteljesítő démon is kérlelhetetlen. (79) 
így hát joggal tartjuk azokat a legboldogabbnak, akik a Icgnemesbe- 
kert küzdve vesztettek életüket, nem adtak alkalmat sorsukban a vak
szerencsének, és nem várták a találomra érkező halált, hanem a 
legszebbet választották ki maguknak. így emlékük soha el nem enyé
szett, becsületükre pedig minden ember irigykedve tekintett, (80) 
emberi természetük miatt halandóként gyászolják őket, erényük mi
att azonban halhatatlanként beszélnek ró luk  íme, közköltségen te
metjük el őket, erőben, bölcsességben és gazdagságban fognak a já
tékokon vetélkedni tiszteletükre, mert háborús halottaink ugyan
olyan megtiszteltetést érdemelnek, mint a halhatatlanok (81) Én 
tehát irigylem és magasztalom őket halálukért, sőt úgy gondolom, 
csak azoknak érdemes megszületniük, akik -  ha már halandó testet 
nyertek -  halhatatlan emlékét hagyják hátra erényüknek; most azon
ban kövessük ősi szokásainkat, cs ezen ősi törvényt tisztelve sirassuk 
el a sírba szállókat.

M agyarázatok

A Corpus Lysiacum 2. és 33* beszéde az epidektikos Jogos, azaz a 
szónoklatok aristotelési felosztásában a bemutató vagy alkalmi 
szónoklat körébe tartozik Lysias elsősorban törvényszéki szónok
latokat írt, és ez a tény rányomta bélyegét az Epitaphíos cs az 
Otympiakos megítélésére. Olyannyira így van ez, hogy bár az Olym- 
piai beszéd esetében a halikarnassosi Dionysios tekintélye bizonyos
sá tette Lysias szerzőségét, a Halotti beszéd hitelességével kapcsolat
ban komoly kételyek merültek fel a modern szakirodalomban.31

31 Hitelességen erejük, hogy a H a lo tti  b e s zé d e t Lysias írta, cs azt ebben a formában d is 
mondta a Kerameikosban.
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Néhány zavarba ejtő külső körülményen és beszédbéli gondolaton 
túl elsősorban a „szokatlan” stílus ingatta meg a Lysias-kutatók 
jelentős részét. A szónok olyan képeket, szavakat, dagályos m on
datokat és alakzatokat használ, melyek nemcsak a törvényszéki 
beszédek egyszerűségétől, hanem a rokon Olympiakos stílusától is 
elütnek. Lysias szerzőségének védelmezői éppen a beszéd egyedi
ségével verik vissza e vádakat, a szónoknak ugyanis egy különleges 
beszédtípus rendkívül szigorú szabályainak kellett megfelelnie.

A jó másfél száz esztendeje zajló vitában napjainkra inkább a 
Lysias-hívők tábora kapott erőre, újabb ókori bizonyíték előke
rüléséig azonban aligha lehet végérvényes eredményre jutni. Bár 
kétségkívül fontos filológiai kérdés, vajon Lysias vagy egy stílusát 
utánozni próbáló „szofista” írta-e a beszédet, mindenekelőtt a 
műfaj eredetére, a halotti beszédek történetére, illetve a ránk ma
radt beszédek szerkezetére vonatkozó ismereteket érdemes ösz- 
szegezni.

Diogcnés Laertios szerint Solón rendelkezett először a háború
ban elesettek tiszteletéről, sőt Plutarchos Anaximenésre hivatkoz
va az első halotti beszédet is neki tulajdonítja.32 Diodóros viszont 
Ephorost kivonatolva azt hja, hogy az athéniak 479-ben, a perzsák 
felett aratott döntő ütközet után, a Plataiainál elesett hősök tiszte
letére honosították meg az ünnepélyes állami búcsúztatás cs a 
halotti beszéd szokását. „Az athéni nép ünnepélyes körülmények 
között temette el a perzsa háborúban elesetteket, ekkor vezették be 
a halotti versenyjátékokat, és hoztak törvényt, hogy választott szó
nokok dicsőítő beszédet mondjanak az állami temetés alkalmá
val.”33 Diodórostól valamelyest eltér a halikarnassosi Dionysios 
tudósítása: „Mert az athéniak valamikor később egészítették ki a 
szokást (tionios) a halotti beszéddel, talán az Artemisiónnál, Sala- 
misnál és a Plataiainál hazájukért haltak voltak az elsők, vág)7 talán 
a marathóni hőstettek jelentették a kiindulópontot,”34 A pelopon- 
nésosi háború első esztendejében elesettek felett Periklés mondott

32 Diogenés Laertios 1.55, és Pluurchos: P u b lico la  9,11.
33 Diodóros: T ö rté n e ti K ö n y v tá r  11,33.3.
34 Dionysios: A  régi Róm a. története 5.17.4.
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halotti beszédet. Thukvdidés így foglalja össze a temetés ünnepé
lyes rendjét: „Ugyanebben a téli időszakban az athéniak ősi szokás 
szerint (tópatrió nomó chrómenoi) megrendeztek az ebben a háború
ban először elesettek állami temetési szertartását, amelynek rend
je a következő. Egy sátrat állítanak fel, s ebben három nappal a 
temetés előtt elhelyezik az elhunytak csontjait, és mindenki, aki 
akarja, idehozhatja a hozzátartozójának szánt kegyes adományát. 
Mikor a temetés napja elérkezik, szekereken viszik ki a cíprusfából 
készült koporsókat, annyit, ahány törzs (phylé) van, s mindegyik 
elhunyt csontjai saját törzse koporsójában vannak elhelyezve. Visz
nek egy üresen leterített ravatalt is az eltűntek számára, akiket a 
holttestek összeszedésekor nem találtak meg. A temetési menetben 
részt vehet, aki csak akar, polgár és idegen egyaránt, s megjelennek, 
hangosan gyászolva, az elhunytakhoz tartozó asszonyok is. A hol
takat a legszebb külvárosban található állami sírkertben (démosion 
séma) helyezik el. Mindig is ide szokták eltemetni a háború áldo
zatait, kivéve a Maradionnál elesetteket, akiknek hősiességét oly 
rendkívülinek találták, hogy ott helyben emeltek számukra sírem
léket.

Miután a holtakat elföldelték, egy férfi, akit a polgárságjelölt ki, 
úgy tartva, hogy nem hiányzik belőle a kellő bölcsesség, s aki 
különös megbecsülésnek is örvend, az elhunytak tiszteletére hoz
zájuk méltó emlékbeszédet tart, majd hazatérnek/733

Démosthenés határozottan állítja: „minden ember közül csak ti 
(athéniak) tartotok halotti beszédeket az állami temetéseken.”35 36 A 
harcban elesettek tiszteletére évente versenyjátékokat rendeztek, 
és áldozatokat mutattak be az archón poJemarchos felügyelete alatt, 
ezt bizonyítják az Athéni állam vonatkozó fejezete (58), valamint 
Lysias (80) cs Platón szavai: .,Es (ti. Athén) sose mulasztja el az 
elesettek tiszteletet, hanem minden évben közösen mindnyájuk
nak lerója a kegyelet hagyományos adóját, amit mindegyikük övéi
től külön-külön is megkap, ezenkívül testgyakorló, lovas és a 
múzsái művészet egész körébe vágó versenyeket rendez, és cgyál-

35 Thukyéidcs 2.34.
36 Démosth cncs: L e p tin c s  ellen  141.
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talán az elesettekkel szemben örökösük és fiuk gyanánt viselke
d ik .,.”37

A szertartás menetével nem foglalkozik, mégis igen fontos ókori 
tcstimónium Pausanias leírása, aki forrásai, illetve személyes ta
pasztalatai alapján így ír a Kerameikosban, Athén temetőjében 
látottakról: „Itt van továbbá mindazon athéniaknak a síremléke, 
akik szárazföldi vagy tengeri ütközetben estek cl, kivéve azokat, 
akik Marathónnál harcoltak. Az ő sírjuk, hősiességük elismeré
seképpen, a csatatéren van, a többiek azonban az Akadémiához 
vezető üt mentén nyugosznak, sírjaikon oszlopok állnak, és a 
feliratok feltüntetik nevüket és szülőhelyüket. Először azokat te
mették ide, akik győzelmesen hatoltak be Thrákia földjére egészen 
Drabéskosig, de az édónok váratlanul rájuk törtek és lemészárolták 
őket. A hagyomány olyasmit is állít, hogy villámok csapkodtak 
közéjük.”38

Az olykor homályos, sőt ellentmondásos ókori hagyomány ele
meit máig meghatározó tanulmányában Jacoby próbálta egységes 
képbe rendezni.39 40 Legfontosabb megállapításait sem Gonime, sem 
Clairmont nem tudta meggyőzően cáfolni.'1Ü Jacoby szerint az 
állami temetés bevezetésének időpontjával kapcsolatban Pausa- 
masnak van igaza Thukydidcsscl szemben, aki irodalmi szempon
tokat követve csupán sommásan beszél az Ősi szokásról. Vagyis a 
feltehetően törvényileg szabályozott szertartást 465/464-ben ve
zette be az athéni nép az Ephialtés nevével jelzett demokratikus 
intézkedések részeként.41 Ebben az évben ugyanis Drabéskosnál 
hatalmas veszteség érte a várost, és a másfél évtizedes szakadatlan 
háborúskodástól kivérzett athéniakban elemi erővel törhetett föl

37 Platón: M en cx en o s  249b. Vö. AP 58.1.
3K Pausanias: Golújjország  leírása 1.29.4.
39 Jacoby (1944: 37-66).
40 Gomme (1956: 94-101). Vö. Hornblower (1991:292-293); Clainnom (1983). Vö. 
Stuppcnch (1984: 637-647).
41 Jacoby legtöbb kritikusa, körülbelül tíz evvel korábbra tenné a szertartás meghono
sítását. Az eseményt összefüggésbe hozzák Kimén nagyszabású építkezéseivel, illetve 
Théscus maradványainak hazahozatalával.
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az igény az idegenben elesett hozzátartozók hazaszállítására.42 
Az athéniak mindig büszkék voltak tősgyökeres származásukra 
(autochtónia), és a többi hellénhez képest erősebb késztetés élt 
bennük, hogy hazai földben nyugodjanak.

Korábban azonban követték a bevett hellén szokást, és a harcté
ren elesett közkatonákat a helyszínen tömegsírokba (polyandrion) 
temették. Ebbe a hagyományba illeszkedett meg a marathóni hő
sök fölé emelt sékos, mely talán nem annyira a helye, mint inkább 
a mellette évenként bemutatott tisztelgő áldozatok miatt volt kü
lönleges, Thukydidés Marathón kivételességével kapcsolatos sza
vait ugyanis Hérodotos és Pausanias beszámolói cáfolják,13 * 479- 
ben a plataiai győzelem után az athéniak a csatatéren emeltek 
síremléket az elesettek fölött -  így a síkon három sírhant emelke
dett: egy spártai, egy athéni és egy közös a többi hellén számára11

és Aristeidés javaslatára a csatatéren rendezték meg évente halotti 
ünnepeiket,45 46 A hősi halottak tehát az 5. század hatvanas éveitől 
térhettek meg Athénba. Alátámasztják ezt a régészeti leletek és 
feliratok, illetve a korábbi feliratok hiánya. Bár a démosion séma} azaz 
az állami sírkert pontos helyét ma sem sikerült a régészeknek 
megnyugtatóan kijelölniük, az első vcszteséglisták, azaz az elesett 
katonák kőbe vésett névjegyzékei ebből az időszakból kerültek 
e lő 40

Az athéni temetés bevezetésének időpontját leszámítva az elő
készületekről, illetve a szertartás elemeiről Thukydidés az egyetlen 
és megbízható forrásunk. Az elesett katonák holttesteit a csatatéren 
elhamvasztották, és a hamvaikba kevert csontjaikat szállították 
haza, Thukydidés ezért beszél a halottak csontjairól, melyek elfér-

42 Drabcskosról vö. Thukydidés 1.100.
43 Thukydidés feltehetően ebben az esetben sern kívánt akkurátus áttekintést adni a 
temetési szertartás eredetével kapcsolatban. Vö. Ostwald (1969: 175).
41 Hérodotos 9.85., illetve Pausanias: G ö rö g o rszá g  le írása 9-2.5. További ^kivétel” az 
Euripos mellett emelt síremlék, ahol a 506-ban, a Chalkis ellen vívott háború hősi 
halottal pihentek (vö. Simónidés 16,26),
4d Phitarchos: A ris te id és 21,1
46 Vö. Kniggc (1983:323-363).
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tck a magasabb katonai egységüket jelentő phyléjük egy-egy ko
porsójában. A temetési szertartás előtt három nappal (talán az 
agorán) emelt ravatalozóval (skéné -  ideiglenes sátor) a családi 
temetéseket utánozta a törvényhozó. A magánemberekkel kapcso
latos otthoni teendőkről Démosthenés beszámolója alapján alkot
hatunk némi fogalmat: „A halottat házon belül keli felravatalozni 
íjprolhesis), úgy, ahogyan kívánta, majd a fel ravatalozás másnapján 
kell kivinni a temetőbe (ekphora), mielőtt a nap felkel. Mikor utolsó 
útjára kísérik, a férfiak előtte menjenek, a nők pedig utána. Hatvan 
évnél fiatalabb nőknek tilos a halottas házba belépni, nemkülönben 
a halotthoz csatlakozni, kivéve nővéreik leányait.”47 48 Az állam tehát 
három napot biztosított, hogy a családtagok leróják szeretteiknek 
kegyeleti ajándékaikat, majd ünnepélyes menetben a démosion 
séma hoz vittek a koporsókat. Itt a maradványokat elhantolták, a 
síi hantra pedig oszlopot állítottak, melyre fel vésték az elhunytak 
nevét és phyléjét.'18 A temetés után mondta el a választott szónok a 
beszédét. Az epitaphios elhangzását követően ősi szokás szerint 
a család idősebb nőtagjai vagy a hivatásos siratóasszonyok elsiratták 
a halottakat.

Az évenként megrendezett szertartás napját jacoby tetszetős 
feltevéssel a régtől fogva létező „halottak napjához”, a Cencsia 
ünnephez próbálta kötni. Az attikai naptár Boédromión havának 
(szeptember/október) 5-én megrendezett ünnepről azonban vajmi 
keveset tudunk. Egyetlen biztos adat, hogy a Föld anyának mutattak 
be áldozatot. Puszta találgatás az ünnepi versenyjátékokat a teme
tést követő napra tenni, mint ahogy arról sem tudunk, mi volt a 
versenyek győzteseinek jutalma.49 A halotti beszéd beiktatásának 
időpontjával kapcsolatban sem tudunk biztosat, csupán Jacoby 
álláspontját fogadhatjuk el, hogy ezt is, m int a szertartás minden 
elemét, 465-ben vezették be.

A halottak búcsúztatása az athéni temetéseket megelőző időkben 
talán a hadsereg főparancsnoka, a szertartásért egyébként is felelős

47 Démosthcncs 43.62.
48 Gornruc (1956: 97).
49 Clairmont (1983: 28), illetve Stupperich (1984: 640).
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archónpolemarchos tiszte volt, Thukydidéstől tudjuk, hogy az athéni 
ünnepségre már választották a szónokot. Platón szerint a 4. század 
elején a tanács hatásköre volt a felkérés, mely óriási megtisztelte
tésnek számított.50 Démosthenés büszke szavakkal emlékezik meg 
330-ban a nyolc évvel korábbi választásról, mely gyűlölt ellenfe
leivel szemben reá esett.51 Sajnos csupán néhány nevet ismerünk 
azon szónokok közül, akik a drabéskosi ütközet és a lamiai háború 
között eltelt mintegy 150 évben valóban tartottak halotti beszédet 
állami temetésen.32 Az első szerző neve: Periklés, beszédét a samosi 
háborúban elesett katonák felett 439-ben mondta el.53

A ránk maradt szónoklatok száma, beleértve a fiktíveket is ha
sonlóan elenyésző. A töredékekkel együtt mindösszesen hat be
széd képviseli az ékess2Ólás e sajátos válfaját. Időrendben az első 
Periklés beszéde, melyet Thukydidés közvetít számunkra a pelo- 
ponnésosi háború első évéből.54 Majd Gorgias rövid töredéke 
következik, melyet Philostratos, illetve a halikamassosi Dionysios 
őrzött meg,55 Lysias Halotti beszéde feltehetőleg a korinthosi háború 
alatt keletkezett 391 körül. Platón Menexenos című dialógusában 
Sókratés szerkeszt egy fiktív halotti beszédet, mely ugyancsak 
a korinthosi háború áldozataival foglalkozik. Démosthenés (60) a 
chairóneiai elesetteket búcsúztatja, és végül Hypereidés (6) a la
miai háború első évének hőseit és a fővezért, Leósthcncst dicsőí
tette. A felsoroltak közül minden kétséget kizáróan egyedül a 
papiruszon fennmaradt Hypereidés-beszéd hiteles, amennyiben 
ez valóságos temetésen hangzott el, és biztosan a szónok írta.

A ránk maradt halotti beszédek összehasonlításából világosan lát
szik, hogy e sajátos bemutató vagy ünnepi szónoklatnak (epideik-

3Ü Platón: M en ex en o s  234a-b.
51 Démosthenés 18, 285-286,
52 Archinos cs Dión nevét ismerjük a korinthosi háború időszakából, mindkettejüket 
Piatón: M en ex en o s 234b említi. Dión 392-ben követként is szolgálta Athént (Xcnophón: 
H e ti. 4.8.12), vö. Blass (1898:436).
55 Plütarchos: P e r i  kiás H.9.
54 Thukydidés 2.35—46.
55 Philostratos: B ölcsek élete 1,9.3; Dionysios: D é m o s th m é s  1.

97



Beszédek

tikos logos) határozott formai hagyományai voltak.56 Platón a Mene- 
xenos dialógusba ágyazott epitaphios bevezetőjében fölsorolja, Hogy 
mit vár el a hallgató a beszélőtől, A bevezetőt, melyben a szónok a 
maga alkalmatlanságát hangsúlyozza három fő egység követi: az 
elesettek dicsérete (epainos), az élők -  a kortársak és a gyerm ekek- 
buzdítása (parainesis), és a hozzátartozók vigasztalása (paramythia). 
Az epainos részeként a dicső származás (eugeneta) emlegetése során 
rendre az athéniak tősgyökeres mivolta (autochtonia) kerül előtérbe. 
Az autochtonia toposát a szülői gondoskodás (trophé) és a neveltetés 
(paideia), majd a mitikus cs történed idők -  perzsa háborúktól a 
kortárs küzdelmekig -  hőstetteinek magasztalása (praxis) követi, 
mely az őseikhez méltó elesettek dicsőítését készíti elő.57 A parai
nesis és a paramythia után a beszédek elmaradhatatlan zárásaként a 
szónok felszólítja hallgatóságát ősi szokásaik betartására és a távo
zásra. E íoposokat valamennyi ránk maradt beszéd kivétel nélkül 
érinti, a különbség a hangsúlyokban, az egyes részek kidolgozott
ságában van.

A Konnthos fclmcntői felett mondott Halotti beszed szónoka a 
bevezetőben (1-2) bőségesen merít azon közhelyek közül, melyek 
a hallgatóság megnyerését szolgálják (nem volt elegendő ideje; 
beszéde nem érhet föl az elesettek hősiességével, ezért a korábbi 
szónokokkal versenghet csupán).

Az epainos részeként az autochtonia témájával a bevett sorrendet 
némiképp megfordítva, az ősök mitikus hőstetteinek leírása után, 
mintegy annak magyarázataként foglalkozik (17). A tősgyökeres 
származás háttérbe szorítását talán Lysias metoikos származása in
dokolja, legalábbis a beszéd hitelessége mellett érvelők számára 
olybá tűnik.58 A hőstettek felsorolása tehát Lysiasnál egyedülállóan

56 Burgess (1987: 148-157) gyűjtötte össze a különböző topos okát, A szerző tekintetbe 
vette a műfajra vonatkozó antik elemzéseket is, így Ps. Dionysios és Menandros 
műveit, melyeknek megállapításai főleg magántemetésekre vonatkoznak. Vö. Ziol- 
kowski (1981).
37 Platón: M en ex en o s  236c. Vö. Frangcskou (1998/1999: 319).
58 Frangcskou (1998/1999: 320).
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két részre szakad: mitikus idők (3-16) és történeti idők (20-65)* A 
praxis meglepően hosszú -  a beszédnek csaknem háromnegyede 
ebből áll cs szinte unalomba fulladóan pedáns. Különösen igaz 
ez a mitikus időkre, ahol a szónok szinte minden, a többi halotti 
beszédben erősen megválogatott eseményt tételesen, az időrendet 
is betartva felsorol* Amazon-háború, heten Thébai ellen, Hérak- 
leidák megmentése (Eurystheus)* A terjengős cs bizony gyakran 
nehézkes előadás méltán hajtotta a kétkedők malmára a vizet. 
Vassilikj közlése szerint Donald Russell egyenesen azt feltételez
te, hogy a beszéd nem egyéb, mint egy példatár halotti beszédet 
szerkesztők használatára.59

A történeti idők hőstettei közül a legnagyobb teret a szónok a 
perzsa háborúk, ezen belül pedig a salamisi ütközet drámai ecse
telésének szenteli (20-47). Különösen a mély patkóstól áthatott 
37-38. fejezetek vívták ki a modern kutatók végletes lelkesedését, 
illetve elutasítását* A fejezet elsősorban azért került a figyelem 
középpontjába, mert számos más szöveghely mellett itt a legszo
rosabb a gondolati és szövegszerű hasonlóság Isokratés Panégyrikos 
című beszédével (97. fejezet). Walz, a beszéd hitelességének legel
szántabb védelmezője e fejezetekben tökéletesen szép, jellegzete
sen lysiasi megfogalmazást látott.60 Zucker osztja Walz nézetét, 
vagyis szerinte e hely bizonyítja leginkább Lysias elsőbbségét Isok- 
ratéssal szemben, tehát a Halotti beszéd kétségkívül Lysiasé.61 Max 
Pohlenz ellenben kritikán alulinak tartja e fejezeteket, a szövevé
nyes mondatban még váradan alanyváltásra is sor kerül a harcolók 
és a partról figyelők között. Másrészt meggyőzően bizonyítja, hogy 
Isokratésnak nem Lysias volt a mintája, hanem mindkét szónok

59 Uo. 321. Loraux (1986: 69) azonban e tézissel homlokegyenest ellenkezőt állít, 
tudniillik Athén mitikus hőstetteinek, főleg az argosiák védelmének a hosszas részle
tezése aktu ál politikai okokra vezethető vissza, hiszen Athén éppen a peloponnésosiakat 
kívánta megvédeni a spártaiakkal szemben (Vo. Frangcskou: (1998/1999: 322). Fran- 
gcskou (199ÍV1999: 323) szerint a terjengősség csak a kiadott változatra jellemző, az 
elhangzott beszéd rövidebb volt, Loraux (1986: 91) szerint a M en ex en o s  Lysias beszé
dének ironikus kiforgatása, mely Lysias beszédének hitelessége mellett szól.
60 Walz (1936:38).
61 Zucker (1940: 274).

99



Beszédek

egy historiográfiai topost ültetett át saját műfajába. A csataleírás 
előképét Pohlcnz Thukydidésnél {7.70,71), a Syrakusai-öbölben 
lezajlott tengeri ütközet ábrázolásában találta meg.62 63

A közelmúlt, azaz a perzsa háborúkat követő hellén történet 
bemutatásában (48-53) az aiginai háború, illetve Myrónidés vál
lalkozása egyértelmű Thukydidés-parafrázis (1.105). Blass azon
ban különösnek találta, hogy a szónok éppen a korinthosiak és 
szövetségeseik felett aratott megszégyenítő győzelmet ecsetelte 
a Korinthost felmentők sírjánál mondott gyászbeszédben.65 Az 
Athén hegemóniáját igazoló kitérő után (54—57), a beszéd keletke
zése előtt eltelt tizenöt év eseményei következnek (58-66). Athén 
végzetszerű vereségét -  a halotti beszédek visszatérő toposaként -  
nem a közkatonák hibái eredményezték, hanem elsősorban az 
istenek. Athén összeomlása maga alá temette egész Mcllas szabad
ságát, aki a sír felett méltán nyírhatta le fürtjeit (60). Aristotelés a 
Rhétorikabán a metaforákat tárgyalva elismerően ír erről képről, 
zavaró azonban, hogy a szerző nevét nem említi, sőt Salamis szigete 
is felbukkan az általa idézett mondatban.64 A Lysias-hívők Aris- 
totclés szövegében látják a Halotti beszéd hitelességének legfőbb 
bizonyítékát -  hiszen a két szöveg szó szerint megegyezik a 
Salamis-szakaszt pedig holmi tudálékos bizánci betoldásnak tekin
tik, és törlik.65 Wilamowitz és Pohlenz azonban más megoldást 
keresett. Előbbi Gorgias-idézetnek tekintette Aristotelés monda
tát, Pohlenz pedig tetszetős érveléssel igyekezett bizonyítani, hogy 
végső soron Periklés egykori halotti beszédének egy részletével 
állunk szemben. A szónok tehát itt is elődeitől merített, és Aris
totelés nem Lysiasra utal.66

A közelmúlt eseményeinek tárgyalásából még két mozzanatot

62 Pohlenz (1948: 71-72).
63 Blass (1887: 440).
64 Aristotelés: R éto rik a  1411a: „És ahogy a gyászbeszedben: méltó lett volna, hogy 
Görögország levágja haját azok sírjánál, akikSalamisnál elestek, mert erényükkel együtt 
a szabadság is sírba szállt’'.
65 Walz (1936: 5); Zucker (1940: 270): „Dass Aristotelés den lysianischen Epitaphios 
zitiert, halté ich für endgültig gcsichert.”
66 Pohlenz (1948:46-50).
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kell mindenképpen kiemelnünk. Az első az 59. fejezetben említett 
knidosi ütközet és hatása a hellén világra. A Lysias szerzőségével 
szemben tartalmi érveket felsorakoztató kutatók elképzelhetetlen
nek tartják, hogy Athénban 391 körül egy szónok sorscsapásnak 
nevezhette Konón győzelmét, mely megtörte a spártaiak tengeri 
hatalmát, cs megnyitotta az utat Athén felemelkedése előtt.67 Az 
ellentábor azonban a szöveg pánhellén szellemiségét hangsúlyoz
za, mely a szóválasztással is bizonyítható.68 A másik figyelemre 
méltó részlet a hősi halált halt idegenek magasztalása (66), ilyen 
rész ugyanis a többi halotti beszédben nem olvasható. Lehet, hogy 
e sajátos elfogultság Lysias személyére vall, aki maga is weroifeojként 
hozott áldozatokat az athéni demokráciáért.

Az éppen sírba szállók dicsőítése a Halotti beszéd ben négy feje
zetre szorítkozik (67-70). E rövidséget még inkább kiemeli, hogy 
a szónok az „itt nyugvók” kifejezésben rendre összemossa az éppen 
sírba szállók és mindazok személyét, akiket korábban temettek el 
az állami sírkertben. Mindez a történeti helyzetet meglehetősen 
összekuszálja, és utalhat arra, hogy e beszéd ebben a formában soha 
nem hangzott el.69

A buzdítás (parainesis) és vigasztalás (paramythia) a Halotti beszédben 
nehezen választható szét (71-76, és 77-80), illetve a bevett közhe
lyeket ismétli: valós a bánat, mert ilyen férfiakat veszítettünk (71), 
az állam veszi át az elhunytak szerepét (75-76), közös sorsunk a 
halál (77), azok a legboldogabbak, akik ilyen dicsőséggel övezve 
haltak (79).

Végezetül három sarkalatos pontba sűrítve összegezzük a Halotti 
beszéd hitelességéről folyó vita jelen állását.70 1. Lysias metoikos 
státusa, 2. Mi volt előbb: Isokratés Pancgyrífeosa vagy aHalottt beszéd?
3. A Halotti beszéd stílusa.

1. Lysias metoikos státusával kapcsolatban Lysias szerzőségének

67 Uo. 70.
68 Frangcskou (1998/1999: 325).
69 Pohlcnz (1948: 69-70)
70 Az álláspontokat tömören ismerteti Darkow (1917:19-25), valamint az irodalomra 
utal Frangcskou (1998/1999: 317).
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legelszántabb védelmezői is zavarban vannak. A korabeli Athénban 
elképzelhetetlen, hogy egy idegent (azaz nem polgárt) kértek volna 
fel az elesettek búcsúztatására. Különös gondolat az is, hogy egy 
köztiszteletben álló szónok Lysias logographosi szolgálataira tá
maszkodott volna. Walz e dilemmát nem tudta föloldani, Zucker 
pedig azzal próbálta kivágni magát, hogy Lysias eleve publikációs 
céllal írta c beszedet.71 Pohlenz azonban teljes joggal hitetlenkedett 
és elevenítette föl Walz álláspontját. Ha ugyanis Lysias minta be
szédet kívánt írni, a nagy szónoknak más, sokkal tetszetősebb 
témája is akadt volna, semmint e ködös, sikertelen vállalkozás 
halottait dicsőítse.72 Dover angolos eleganciával söpörte félre a 
problémát. Szerinte ezek a kérdések nem érdemlik meg az időt, 
amit megválaszolásukra fecséreltek. Egy halotti beszéd megírása 
olyan kihívást jelenthetett a szónokoknak, hogy Lysias mindenféle 
fölkeres és miegyéb nélkül is írhatott ilyen beszédet. Dover szerint 
teliát Lysias szerzőségét nem zárja ki semmi.73

Bona venia Doveri azonban Pohlenznck még igaza lehet. Ha 
egyéb szempontok nem zárják ki Lysias szerzőséget, talán megkoc
káztathatunk egy újabb gondolatot. Démosthencs Koszorú (285) 
beszédéből és a Menexenos bevezetőjéből tudjuk, hogy a tanács előtt 
a nagy megtiszteltetéstjelentő állami felkérésért többen is verseng
hettek. Akár előzetes (rezümészerű) meghallgatások is lehettek, lám, 
Menexenos dolgavégezetlenül távozik a tanácsból, mert a döntést 
másnapra halasztották. Van rá történelmi példa, hogy egy-egy kiemelt 
jelentőségű alkalommal többen is pályáz Itattak előre megírt beszédek
kel, így történt ez valószínűleg 434-ben a délosi pert megelőzően is. 
Lysias tehát, bízva érdemeiben, akár maga is pályázhatott, lett légyen 
vajmi kevés esélye a győzelemre. De egy ambiciózus, ám kevés 
szónoki tehetséggel megáldott politikus felkérésének is engedhe
tett, hogy a javadalmazás mellett kipróbálja tehetségét e számára 
soha nem művelt műfajban. Mindez persze merő feltevés.

71 Zucker (1940: 279-280).
72 Pohlenz (1948: 74).
73 Dover (1968: 193), n. ..questions whicK do nőt deserve the tinié that has been spent 
on trying to answcr them.”
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2. Ha „Lysias beszéde” Isokratés 380-ban irtPanégyrikosít követ
te, akkor a Halotti beszéd nem hiteles. A két beszéd között számos 
fejezetben igen szoros gondolati és nyelvi párhuzam van, különösen 
a perzsa háborúk leírásával kapcsolatban. Bár Walz Lysias elsőbbsége 
mellett nyomos érveket sorakoztatott fel, a perdöntőnek elkönyvelt 
bizonyítékot Pohlenz megcáfolta,74 75 A kérdés tehát nyitott.

3. A beszéd „lysiasi” stílusának megítéléséhez az összehasonlító 
módszer szolgálhat tényszerű eredményekkel. A Halotti beszéd ki
fejezéseit a Corpiis Lysiacum szókincsével összevetve Walz arra a 
megállapításra jutott, hogy a beszédet Lysias írta.70 Dover a szó
kincs, a stiláris alakzatok, a hiátus tüzetes vizsgálata alapján, a minta 
csekély volta miatt végül a non iiquet állásponton maradt,76 Max 
Pohlenz leginkább szubjektív véleményének ad hangot, mikor a 
Halotti beszédben a gorgiasi alakzatok „ízléstelen erőltetését”, külö
nösen a homoioteleutont kifogásolja. Hasonlóan visszariasztónak 
tartja a végeláthatatlan mondatok gyűrűzését (37-39 és 51-53), 
melyekben mondattani bukfencek is vannak.77 És valóban, inkább 
Pohlenznek adhatunk igazat, amikor az antithesisek már-már öncé
lúnak tűnő sziporkáját olvassuk a flahtti beszédben, melynek ára
dását a magyar fordítás aligha tudja visszaadni.

Bármennyire kétséges is azonban Lysias szerzősége, zárszókép
pen annyit leszögezhetünk, hogy a Halotti beszéd a szónoklatok e 
sajátos válfajának markáns és meghatározó képviselője, sőt a kora
beli Athén szellemiségének is hű tükre. A mai olvasó e szónoklattal 
némiképp árnyalhatja a demokrácia mindennapjairól alkotott ké
pet, mely Lysias törvényszéki beszédeiből bontakozik ki. Az olykor 
kicsinyes magán- és politikai érdekekből vívott ádáz küzdelmek 
mellett ott áll e minden athénit mélyen átható hazaszeretet bizo
nyítéka. Az ősöket és az elesett katonákat dicsőítő szavak valódi 
patkósát soha nem árnyékolta be az irónia, még a Lysiast előszere
tettel gúnyoló Platón mtívében sem.

74 Lásd a 62. jegyzetet.
75 Walz (1936:274); vö. Zucker (1940: 279),
76 Dover (1968: 59—69).
77 Pohlenz (1948: 70).
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Tisztában voltam azzal, tisztelt tanács, mi minden szörnyűség tapad 
Simón kezéhez, mégsem hittem volna, hogy egyszer még ahhoz is 
lesz merszc, hogy idejöjjön, és amiért neki kellene felelnie, amiatt 
mint sértett fél emeljen vádat, majd letéve az ilyenkor szokásos 
ünnepélyes nagy esküt,1 elétek lépjen. (2) Bizony, ha most másvala
kikre várna a feladat, hogy ügyemben döntsenek, rettentően félnék 
ettől a kockázatos pertől, mert látom, néha olyan ravasz cseleket 
vetnek be, és olyan véletlen fordulatok játszódnak le a bíróságokon, 
hogy a pereskedők újabb és újabb meglepetéssel találják magukat 
szembe, tielétck1 2járul va azonban őszintén remélem, hogy igazamhoz 
juthatok. (3) A leginkább pedig azért vagyok felháborodva, tisztelt 
tanács, mert olyan dolgokról vagyok kénytelen beszélni, amelyek 
miatt szégyenemben, hogy sokak tudomására juthatnak, mindeddig 
csak tűrtem és nyeltem a sok igazságtalanságot. Most azonban, hogy 
Simón ilyen kényszerhelyzetbe hozott, semmit sem fogok takargatni, 
mindent nyíltan elmondok nektek a legapróbb részletekig. (4) I la 
bűnös vagyok, tisztelt tanács, semmiféle kegyelmet nem kerek tőle
tek. Ám ha bebizonyítom, hogy egyetlen szó sem állja meg a helyét 
mindabból, amivel Simón eskü alatt megvádolt, akkor amúgy teljes 
joggal gondolhatjátok rólam, hogy ennyi idős fejjel nem kellett volna

1 A vádló, miközben vadkan, bakkecske cs bika megfelelő személyek álcái, megfelelő 
napon levágott hereire állt, mcgcsküdött saját, gyermekei és háza ncpe életére, hogy a 
vád iga2 (Démosthcncs 23 67-68), cs csak a hozzá tartozó ügyekről fog beszélni 
(Antiphón 5.11). Ezután a vádlott a maga ártatlanságára tette le ugyanezt az esküt, majd 
következtek a tanúk. A tárgyalás után a per nyertesének meg kellett ismételnie esküjét.
2 Az Arciospagos bíróságának szakszerűbb voltáról lásd a magyarázatokat.
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így belebolondulnom az ifjúba, annyit azonban kérek tőletek, ne 
ítéljetek emiatt ezentúl hitványabb embernek. Ti is tudjátok, hogy 
vágyat minden ember érez, a legkiválóbbnak és legjózanabbnak pedig 
éppen az számít, aki a legfegyelmezettebben képes a sors csapásait 
elviselni. Ez a Simon azonban minden erre irányuló szándékomat 
keresztezte. Mindjárt meg is mutatom nektek, hogyan.

(5) Mindketten Theodotosba szerettünk bele, egy plataiai ifjúba, s 
míg én az őjavát szem előtt tartva, különböző kedvességekért cserébe 
vártam érzelmeim viszonzását, ő azt hitte, erőszakosan cs törvénysér
tő módon arra kényszerítheti, amire csak kedve tartja. Hogy pontosan 
mennyi sérelem érte a fiút miatta, ezt hosszú volna elmesélnem, de 
hogy énvelem szemben milyen bűnöket követett el, ezt, úgy érzem, 
feltétlenül meg kell hallgatnotok. (6) Amikor úgy hallotta egyszer, 
hogy nálam van a fiú, az éjszaka kellős közepén részegen beállított a 
házamba, s a bentiekre törve az ajtót behatolt a nők szobájába, ahol 
húgom és unokahúgaim tartózkodtak, akik világéletükben olyan 
tisztességesen éltek, hogy még a rokon férfiak tekintetét is szégyen
lősen viselték. (7) Mármost ez az alak olyan erőszakosan lépett föl, 
hogy egészen addig nem tágított, amíg a jelenlévők és a vele érkező 
társai -  átérezve, milyen gyalázatos dolgokat művel, midőn zsenge 
lányok és árvák3 közé tör be -  erővel ki nem zavarták a házból. És 
annyira nem bánta meg garázda viselkedését, hogy fölfedezvén, hol 
vacsorázunk, olyan tettre szánta el magát, amit el se hisz az ember, 
ha nem ismeri őrültségét. (8) Kihívott ugyanis, majd abban a pilla
natban, hogy kitettem a lábam a házból, tüstént rám támadt, és 
ütlegelni kezdett. Amikor én próbáltam védekezni, ő hátrébb húzó
dott, és nekiállt kövekkel dobálni. Engem ugyan nem talált el, a 
kíséretében lévő Aristokritost viszont úgy telibe kapta egy kővel, hogy 
betörött a homloka. (9) Mindezt, tisztelt tanács, természetesen én 
nagyon is sérelmesnek tartottam, csakhogy szégyelltem is magam -  
ahogy ezt már említettem -  a szerelem sorscsapása miatt, ezért inkább 
tűrtem, s úgy döntöttem, inkább nem keresek elégtételt az ellenem

3 A7. említett nők feltételezhetően apjuk halálát követően kerülhettek a beszélő gond
noksága alá. Simon cselekedete kétszeresen is a személyiségi jogok durva mcgsertcsé- 
nckf/iy&ris) tekinthető.
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elkövetett gaztettekért, nehogy eszeveszett őrültnek nézzenek pol
gártársaim. Tökéletesen tisztában voltam ugyanis azzal, hogy bár az 
elkövetett tettek pontosan illenek az ő hitvány jelle méhez, de renge
tegen nevetnek majd rajtam is, hogy ilyesmi megesett velem, mert 
széles a kárörvendők tábora, akik irigykedve nézik, ha valaki a város
ban igyekszik derék polgár lenni.

(10) És annyira zavarban voltam, tisztelt tanács, mit is kezdjek 
ennek az embernek a törvénysértő zaklatásaival, hogy végül az látszott 
a legjobb megoldásnak, hogy külföldre utazóin.4 Magamhoz vettem 
hát az ifjút (mert a teljes igazságot el kell mondanom5), és elutaztam 
a városból. Amikor pedig ügy éreztem, elég idő telt már el ahhoz, 
hogy Simon elfelejtkezzék az ifjúról, cs megbánja korábbi vétkeit, 
hazatértem. (11) Nekem Peiraicusban akadt dolgom, ő meg rögtön 
kiszimatolta, hogy Theodotos visszaérkezett, s hogy az általa bérelt 
ház szomszédságában, Lysimachosnál szállt meg, majd meghívta 
magához néhány ismerősét. Hozzáláttak ebédelni, iszogattak is hoz
zá, a háztetőre pedig őröket állítottak, hogy ha megérkeznék a fiú, 
elrabolják. (12) Ezalatt jöttem  vissza Peiraieusból a városba, hazafelé 
menet pedig betértem Lysimachoshoz. Rövid időt ott töltöttünk nála, 
majd kiléptünk a házból. Ok, ekkor már erősen kapatosán, nekünk 
estek, s míg néhány társát nem vitte rá a lélek, hogy részt vegyen a 
garázdaságban, ez a Simon Thcophilos, Prótarchos és Autoklés se
gédletével rángatni kezdte a fiút. O azonban ki tudott bújni a köpe
nyéből, és menekülőre fogta. (13) Én, abban bízva, hogy sikerül 
kereket oldania, ők pedig, mihelyst emberekkel találkoznak, elszé
gyellik magukat, és eloldalognak, erre számítva tehát, másik úton 
indultam haza; ennyire kerültem a találkozást velük, mert valamikép
pen éreztem, bármit tesznek, az csak bajt hozhat rám. (14) Ezen a 
helyen pedig, ahol Simon állítása szerint a verekedés kitört, sem

4 Ha Simon valóban folyamatosan és jogtalanul zaklatta a beszélőt (ő csak egy alkalmat 
említi), akkor kicsit meglepő a beszelő lépése. Könnyen lehet tehát, hogy az utazás 
valódi célja független a szerelmi ügytől (például kereskedelmi), és a beszélő az ügynek 
megfelelően szól akkori szándékairól.
5 Talán annak elismerését kell c vallomásban látnunk, hogy a beszélőnek nem volt jogi 
hatalma a fiú felett.
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közülük, sem közülünk nem kapott senki ütést a fejére, és más 
módon sem sérült meg. Erre a helyszínen ott tartózkodókat idézem 
nektek tanúnak. íme!

[T a nú v allo m á so k ]
(15) Hogy tehát ő volt az, aki bűntettet követett cl, cs támadást 

terveit ki ellenünk, nem pedig fordítva: én őellene, ezt az ott tartóz
kodó szemtanúk egyértelműen igazolták számotokra. Ezután a fiú a 
tisztítónál6 keresett menedéket, ők azonban együttesen betörtek oda, 
és erőszakkal elvitték, miközben ő hangosan kiabált, és szemtanúkért 
kiáltott. (16) Sokan össze is csődültek, akik fölháborodva és szörnyű- 
ködve mélyen elítélték azt, ami ott folyt. Ok cseppet sem zavartatták 
magukat a jelenlévők véleményétől, hanem jól összeverték Molónt, 
a kártolómestert meg másokat is, akik a fiú segítségére siettek. (17) 
Amikor már Lampón házánál jártak, akkor botlottam beléjük, amint 
egyedül mentem az utcán, s mivel úgy éreztem, szörnyűség és szé
gyen volna, ha némán tűrném, hogy ilyen törvénytelen és erőszakos 
támadás áldozata legyen, megragadtam a fiú kezét. Ok még csak 
válaszra sem méltattak, amikor kérdőre vontam őket, miért bánnak 
ilyen törvénysértő módon a fiúval, hanem elengedték, és engem 
kezdtek elverni. (18) Verekedés alakult ki, tisztelt tanács, a fiú dobálta 
őket, és próbált védekezni, mert ők is dobáltak minket rendesen. 
Aztán részegségükben ütlegelni kezdték őt, én igyekeztem megvéde
ni, erre a járókelők mind a mi segítségünkre keltek (minthogy minket 
tekintettek sértett félnek), s ebben a zűrzavarban bizony mindnyá
junknak megsérült a feje. (19) S míg a többiek, akik részt vettek vele 
együtt ebben a részeg randalírozásban, először, amikor újra találkoz
tunk, bocsánatot kértek tőlem, nem mint a bűntény áldozatai, hanem 
mint elkövetői, és az azóta eltelt négy cv során soha senki nem emelt 
ellenem panaszt, (20) ez a Simon, minden bajnak oka és forrása, 
szintén nem szólalt meg önmagát féltve, mindaddig, amíg meg 
nem  tudta, hogy balul végződtek a vagyoncseréből eredő magánpe

6 A ruhák tisztítását gyapj tikártól ássál végeztek. A kártolóm Ühclyck boltokként is 
működtek, ahová az emberek szívesen eljártak beszélgetni. A fiú nyilván a látogatók 
sokaságára számítva tért ide be, hogy a minél több szemtanú minél nagyobb védelmet 
nyújtson számára.
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reim.7 Ekkor aztán nyeregben érezte magát, s a most is ékesen bi
zonyított gátlástalanságával nyakamba akasztotta ezt a pert. S hogy 
ebben is a színtiszta igazat mondom, azokat idézem tanúként elétek, 
akik személyesen is jelen voltak az eseményeknél.

[T anúvallomások]
(21) Most már tehát tőlem is hallottátok, meg a tanúktól is, hogy 

mi történt, és sokért nem adnám, tisztelt tanács, ha Simon is azt 
akarná, amit cn, hogy mindkettőnktől az igazságot hallva, könnyen 
igazságos ítéletet hozhassatok. Minthogy azonban őt legkevésbé sem 
érdekli letett esküje, az általa koholt hazugságokat is rövid úton 
szeretném tisztázni előttetek. (22) Azt merészeli ugyanis állítani, 
hogy szerződést kötött Theodotosszal, és ennek keretében 300 drach
mát8 adott neki, én pedig ravasz ármánnyal csábítottam el a fiút tőle. 
Csakhogy ha ez igaz, akkor szabályszerűen, minél több személyt 
tanúnak felkérve kellett volna eljárnia ebben az ügyben. (23) Nyil
vánvaló azonban, hogy semmi effélét nem tett, ezzel szemben erő
szakoskodott, mindkettőnket megütött, randalírozott, a házam ajtaját 
betörte, éjszaka behatolt a nők szobájába. Mindebben pedig, tisztelt 
tanács, elsősorban annak bizonyítékát kell látnotok, hogy egyfolytá
ban hazudik nektek. (24) Vizsgáljátok csak meg, micsoda képtelen
ségeket állít! Teljes vagyonát 250 drachmára becsülte.9 Márpedig 
enyhén szólva furcsa, hogy a partnerül kiszemelt fiúnak többet fize
tett szolgálataiért, mint amennyivel valójában rendelkezett. (25) S 
még ahhoz is van bőr a képén, hogy ne érje be ezzel a pénzadásos

7 Vagyoncserére akkor került sor, ha valaki a rárótc közszolgálat teljesítése helyett egy 
szerinte nála gazdagabb személyt nevezett meg, az illető azonban nem vállalta a 
közszolgálatot, hanem vagy maga ajánlott vagyoncserét, vagy a bíróságra bízta annak 
eldöntését, melyikük a gazdagabb, és szükséges-c vagyont cserélniük A vagyoncsere 
abban az esetben vezethetett (újabb) perhez vagy akár perek sorozatihoz, ha kiderült, 
hogy az átvételi listán szereplő vagyontárgyak a valóságban nem léteznek vagy jel zálog
gal terheltek A mi esetünkben eldönthetetlen, mi történt a beszélővel.
8 liz az összeg egy átlagos athéni családfő közel kétévi jövedelmének felel meg (napi fél 
drachmával számolva).
9 Erre a vagyonbccslésrc Lilán vagyoncsere felajánlása alkalmával került sor. A 250 
drachma valószínűleg csupán az adóztatás alapjául szolgáló, „látható" vagyon értékét 
fejezte ki, mely nem tartalmazta a hitelekbe, ingóságokba cs letétbe helyezett vagyonát
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históriával, de azt is állítja, hogy vissza is kapta a pénzt! Hát elképzel- 
hető-e, hogy ez esetben elkövetjük azokat a bűnöket, amelyekkel ez 
az ember vádol bennünket, vagyis meg akarjuk fosztani a 300 drach
májától, az összetűzésünk után pedig visszaadjuk neki a pénzt, anél
kül, hogy ezzel megszabadulhattunk volna a vádaktól, vagy bármiféle 
kényszer késztetett volna rá? (26) De hiszen, tisztelt tanács, mindezt 
ő találta és tervelte ki, pénzadományról pedig csak azért beszél, hogy 
ne bukjon ki a gonoszsága, miszerint mindenféle szerződés nélkül 
ilyen erőszakos cselekedetekre vetemedett a fiú ellen, és azért tesz 
úgy, mintha visszakapta volna a pénzét, mert nyilvánvaló, hogy soha 
nem tartott igényt, de még csak gondolni sem gondolt soha egyetlen 
obolosra sem.

(27) Azt mondja, továbbá, hogy én az ő háza ajtajánál vertem meg, 
és hagytam csúnyán helyben. Egyértelmű tény azonban, hogy a 
házától több mint négy stadionon át kergette a fiút, és közben kutya 
baja sem esett. Mindezt hiába próbálja tagadni; kétszáznál többen 
látták.

(28) Azt is állítja továbbá, hogy cserépdarabokkal a kezünkben 
mentünk a házához, s azzal fenyegettem, hogy megölöm, ez pedig 
kimeríti az előre megfontoltság fogalmát. Én viszont azt mondom, 
tisztelt tanács: könnyű átlátni a szitán, nemcsak nektek, akik efféle 
ügyekben vizsgálódni szoktatok, hanem bárki másnak is. (29) Hisz 
ki hinné el, hogy előre megfontolt szándékkal és fejemben gyilkos 
terveket forgatva, hajnalban megyek el Simon házába, a fiúval együtt, 
olyan időpontban, amikor rengetegen vendégeskednek nála (ha csak 
nem hibbantam meg annyira, hogy egyedül akarjak egy rakás ember
rel megküzdeni)? Arról nem is beszélve, hogy tisztában voltam azzal, 
micsoda örömmel látna engem saját háza ajtajában az, aki még az én 
házamba is betört, hogy húgommal és unokahűgaimmal mit se 
törődve utánam merjen kutakodni, amikor pedig rábukkant a vacso
rázó helyünkre, kihívott a ház elé, és ütött, ahol ért! (30) És vajon 
miként lehet, hogy akkor csöndben maradtam, nehogy mindenki 
rólam beszéljen, és aljasságát elfogadtam a magam keresztjének, 
bizonyos idő műltán azonban hirtelen minden vágyam az lett -  
mondja ő - ,  hogy beszéljenek rólam az emberek? (31) Még ha vele 
élt volna a fiú, lenne némi logika a meséjében, hogy engem a szerelem 
vitt rá valamilyen nehezen kimagyarázható esztelenség elkövetésére!
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Valójában azonban a fiú még csak szóba sem állt vele, hanem úgy 
gyűlölte, mint senki mást, és éppenséggel velem élt együtt. (32) Ezek 
mán melyikőtük hiszi még el, hogy én, aki előzőleg elhajóztam a 
városból a fiúval, nehogy’ összetűzésbe keveredjem vele, hazatérésem 
után elvittem Simon házába,H> ahol forró pillanatok elé kellett volna 
néznem? (33) Aztán fondorlatos terveket szőttem ellene, közben 
pedig olyan felkészületlenül állítottam be hozzá, hogy sem barátokat, 
sem cselédeket, sem senki mást nem hívtam magam mellé segítőtárs
nak, ha csak ezt a gyermeket nem, aki segíteni ugyan aligha, legfeljebb 
arra lett volna jó, hogy kínvallatással kiszedjék belőle, ha valami bűnt 
elkövetek! (34) De hát persze én az ostobaságnak olyan szintjére 
süllyedtem, hogy a Simon elleni merényletre készülve nem figyeltem 
ki, hol lehet magányosan rajtaütni, éjszaka-c vagy hajnalban, hanem 
elmentem oda, ahol a legtöbb olyan emberre számíthattam, akik 
megláthatnak és jól Összeverhetnek, mintha csak saját magam ellen 
törtem volna előre megfontolt szándékkal, hogy minél mélyebben 
megalázhassanak el lenségeim!

(35) De ezeken túl, tisztelt tanács, a kialakult verekedésből is 
könnyű belátni, hogy úgy hazudik, mint a vízfolyás. A fiú ugyanis 
amint meglátta, köpenyét ledobva futásnak eredt, ők pedig üldözőbe 
vették, én meg egy másik utcán távoztam. (36) Nos hát, kit terhe) a 
felelősség a történtekért: a menekülőket vagy a nyomukban lihegő 
üldözőket? Azt hiszem, mindenki számára világos, hogy menekülni 
önmagát féltve szokott az ember, üldözni pedig valamilyen ártó 
szándékkal. (37) És ez nem puszta féltételezgetés, ami a valóságban 
mégiscsak másként történt meg! A fiút igenis utolérték, és erővel 
vonszolták el az utcáról, cn pedig szembetalálkoztam velük, de egy 
ujjal sem nyúltam hozzájuk, csak a fiúnak ragadtam meg a kezét. És 
ezt a jelenlévők tanúsították is nektek. Ezek után enyhén szólva furcsa 
feltételezés, hogy mindazt, amit valójában ők követtek el aljas bűnö- 
zők módjára, én terveitem ki előre.

(38) De micsoda kutyaszorítóban volnék, ha épp az ellenkezője 
történt volna annak, ami történt! Ha sok ismerősömmel az oldala-

10 Ne feledjük, a beszélő éppen Simón szomszédságában lakó barátjánál szállásolta cl 
a fiút.
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m on én keresem föl Simont, dulakodni kezdekvele, megütöm, utána 
futok, elkapom, és megpróbálom erővel elvonszolni, amikor most, 
hogy mindezt ő tette velem, engem állítottak bíróság elé, és a perben 
hazám és összes vagyonom elvesztése a tét!

(39) És ami mindennél világosabban beszél: ő, akit állítólag sére
lem ért, s akit gyilkos merényletem célpontjának szemeltem ki, négy 
éven át nem mert engem feljelenteni nálatok. Más ember, ha szerel
mes, és elveszik tőle kedvesét, s hozzá mégjól össze is verik, dühében 
azonnal bosszút akar állni. Ez az alak viszont csak hosszú évekkel 
később szánta rá magát erre!

(40) Nos hát, tisztelt tanács, azt hiszem, kellőképp bebizonyítot
tam, hogy a történtek egyikéért sem vagyok hibáztatható, de én 
mindig is úgy voltam az ilyen ügyekből eredő vitákkal, hogy még 
akkor sem volt bátorságom feljelenteni Simont, amikor a személye
met érő sértések sorozatán túl a fejemet is betörte, mert visszatetsző
nek találtam volna, ha egy fiú miatt olyan vitába keveredünk, amely
nek vége a másik száműzetésbe kényszerítése.

(41) Aztán meg szerintem szándékos testi sértésről nem lehet ott 
szó, ahol nem gyilkosság] szándékkal okozott valaki sebesülést. Hisz 
ki annyira ostoba, hogy hosszú időn át olyan szándékot fontolgasson 
magában, amit ellensége könnyű sérüléssel úszik meg? (42) De 
világos, hogy a mi törvényalkotóink sem azok esetében látták helyes
nek a száműzetést, akik verekedés közben véletlenül fejbe verték 
egymást, mert különben rengeteg embert száműztek volna már, 
hanem mindazok esetében, akik előre kitervelt, de sikertelen gyilkos
sági kísérlet során okoztak sérülést. Az ilyen emberekkel kapcsolatban 
állapították meg a büntetésnek ezt a súlyos formáját, abból a megfon
tolásból, hogy amit előre ki terveken és előre elhatározott szándékkal 
tesznek meg, azért bűnhődniük kell; még ha nem mindig sikerült is 
nekik, ők mindent megpróbáltak.11

(43) Ráadásul az előre megfontolt szándékkal kapcsolatban már 
többször hoztatok hasonló szellemű ítéletet. És különös is volna, ha 
mindannyiszor, amikor valaki részegen, veszekedés közben, vagyjá-

11 Kétféleképpen értelmezhető a sikertelen gyilkossági kísérlet elkövetőire és a bűnö
zőket sikertelenül elrettentő bírákra.
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tékból, vagy összeszólalkozás során, avagy egy örömlányért vereked
ve megsebesült (vagyis olyan dolgok miatt, amiket utólag, jobb belá
tásra térve mindenki megbán), ti is olyan súlyos és komoly büntetéseket 
rónátok ki, mint amilyen polgárok száműzése hazájukból.

(44) A leginkább azonban az ő szándékain csodálkozom* Énszerin- 
tem ugyanaz az ember nem szerethet és rágalmazhat egyszerre. Az 
előbbihez ártatlan egyszerűség kell, az utóbbihoz gonosz indulatok. 
Bárcsak bemutathatnám nektek más tettei alapján is aljas természetét, 
hogy megértsétek, igazság szerint sokkal inkább neki kellene halálos 
ítélet ellen küzdenie, mintsem hogy másokat sodorjon abba a veszély
be, hogy elveszthetik hazájukat! (45) A többit tehát hagyjuk, csak 
annyit említek meg még futólag, amit véleményem szerint feltétlenül 
hallanotok kell, mert pontosan érzékelteti vakmerő gátlástalanságát. 
Korinthosban történt, miután az ellenséggel vívott csata cs a Koró- 
nciába indított hadművelet befejezését követően12 kcsve érkezett meg 
a sereghez. Verekedésbe keveredett Lachés taxi arc hős szál, többször 
megütötte, és amikor polgártársai teljes harci vértezetben kivonultak, 
a lcgfegyclmczetlenebb és leghitványabb katona hírébe kerülvén, a 
hadvezérek egyedül őt zavarták cl a seregtől13 az athéniak közül.

(46) Tudnék még sok egyebet is mondani róla, mivel azonban a 
törvény nem engedi meg, hogy előttetek az ügyhöz szorosan nem 
tartozó dolgokról beszéljek, gondoljátok át még egyszer a követke
zőket: ők voltak, akik erővel betörtek a mi házunkba, ők voltak az 
üldözők, ők voltak, akik erővel elragadtak minket az utcáról. (47) 
Ezekre a tényekre emlékezve hozzatok igazságos ítéletet, és ne en
gedjétek, hogy igazságtalanul száműzetésbe kényszerüljek hazámból, 
melyért sok veszélyben kockára tettem már az életemet, sok közszol
gálatot teljesítettem, és semmi rosszat nem tettem, ahogyan egyetlen

12 Mindkét harci esemény 394-ben történt, Az egyesített athéni, argosi, korinthosi és 
thebai csapatok Korinthosnál súlyos vereséget szenvedtek Spártától (a csata előtti baljós 
előérzctckről lásd 16.15). A boiótiai Korónciánál Agésilaos spártai király győzte le a 
szövetségeseket. A két vereség után az athéni sereg egy részét, valószínűleg köztük 
Simont is, korinthosi területen létesített őrhelyekre állították.
13 A büntetés a szégyenen túl azért komoly, mert ezek után bárki feljelenthette 
szolgála(megtagadás vádjával.
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ősöm sem, jó t viszont annál többet! (48) Mindezért méltán számít
hatok mind a ti, mind a mások együttérzésére, nemcsak akkor, ha 
olyasmi történnék meg velem, amit Simón szeretne, de pusztán már 
azért is, hogy ilyen mesterkedések révén efféle pert akasztottak a 
nyakamba.

M agyarázatok

A 3. és 4. beszéd egyaránt szándékos testi sértés miatt indított 
közvádas per (graphé tranmatos ekpronoias). A szándékos testi sértést 
okozó ügyeket az athéni igazságszolgáltatás igen komolyan, mai 
szemmel szinte érthetetlenül komolyan vette. Mindez már az 
ilyenkor szokásos eljárási formában, valamint a büntetés mértéké
ben is kifejezésre jut: a szándékos emberölési perekhez hasonlóan 
az Areiospagos hatáskörébe utalták őket, az elítéltre pedig életfogy
tiglani száműzetés és teljes vagyonelkobzás várt. Az Areiospagoson 
ülésező bíróság illetékessége azzal magyarázható, hogy szándékos 
testi sértésen eredetileg (és alapvetően később is) sikertelen gyil
kossági kísérletet értettek, de nem csupán azt. Az athéni jog sem a 
súlyos testi sértés, sem a szándékos, de nem az élet kioltására 
irányuló testi sértés számára nem állapított meg külön kategóriát; 
valamennyi súlyos sebesülést okozó és/vagy „szándékosan” elkö
vetett fizikai bántalmazás emberölési kísérletnek minősülhetett.14 
A törvények arról sem adtak pontos felvilágosítást, mi meríti ki a 
szándékosság fogalmát. A beszédek tanúsága szerint egyfelől az 
előre kitcrvcltséggel azonosították, másfelől a hirtelen felindulás
ban elkövetett cselekedet is szándékosnak számított. A bírák, úgy 
tűnik, azon túlmenően, hogy ki volt a kezdeményező, azt tekintet
ték a legfontosabb körülménynek, volt-e fegyver vagy fegyvernek 
minősülő tárgy, például cserépdarab az illetőnél (3.28; 4.6-ban 
viszont éppen az előre megfontolt szándék hiányát bizonyítja a 
cserépdarab).

14 Hogy ez mennyiben tükrözte az emberek tényleges viselkedésit és gondolkodását, 
nem tudjuk; mindenesetre a 3, beszéd vádlottja egyenesen ostobának tartja azt, ha valaki 
szándékosságra szánva cl magát, csupán sebesülést okoz ellenségének, de nem öli meg
(3-41).

113



Beszédek

Ennek megfelelően annak, aki beismerte a bántalmazást, célsze- 
rű volt a kezdeményezést tagadnia, tettét pedig önvédelemnek 
feltüntetnie. Ha erre mégsem volt módja, akkor egyszerű testi 
sértésnek vagy bántalmazásnak (aikeia) kellett beállítania, mely 
bűncselekménynek számított ugyan, de csak a megfelelő magán- 
vádas eljárás, nem pedig a vádló által már megindított per kereté
ben volt megtorolható. A felelősség azt terhelte, aki először emelt 
kezet a másikra (4.11), de a kezdeményezőt egyrészt nem mindig 
volt könnyű egyértelműen azonosítani, másrészt a közfelfogás 
félig-meddig természetesnek vette, hogy bizonyos esetekben (pél
dául fiataloknak, ital hatása alatt, szerelmi ügyek miatt, bandák 
rivalizálása során, provokáció esetén stb.) könnyebben eljár a ke
zük, és verekedésbe keverednek. Ezen tényezők figyelembevétele 
ugyanakkor bizonyos veszélyt is magában rejtett, amennyiben 
nemcsak enyhítő, hanem a szándékos agressziót valószínűsítő kö
rülményeknek is fel lehetett tüntetni őket.

A vádló szintén rendelkezett bizonyos mozgástérrel. A gyilkos
sági szándék bizonyítása helyett (vagy mellett) olyan jegyeket is 
kimutathatott a sértő fél viselkedésében, melyek a fizikai bántal
mazáson túl a sértett megalázására irányuló szándékra vallanak.15 
A becsületsértő fizikai erőszakért (hybris), minthogy az áldozatot 
polgári mivoltában, személyiségében sértették meg,16 szintén köz
vádas eljárást lehetett indítani, A vádlónak tehát alaposan meg 
kellett gondolnia, melyik kategóriába illesztheti bele nagyobb esély- 
lyel a vád alapjául szolgáló cselekményt; van-e kellő presztízsfolé- 
nye a vádlottal szemben; érdemes-e megkockáztatnia a súlyosabb 
büntetést eredményező, de vereség esetén számára is negatív kö
vetkezményekkel járó eljárást. Ha nem vállalta a nagyobb kocká
zatot, beszédében azért természetesen kitérhetett rá vagy sugall- 
hatta azt, hogy a fizikai bántalmazás valójában megalázását is céloz
ta, de mindez csak az enyhébb büntetés jogosságát igazolhatta; a

15 Az erőszakos cselekedetekért indítható b ia io n ) eljárást a gyakorlatban, úgy tűnik, 
csak nemi erőszak eseten választották.
16 Todd (1993: 27Ö). A h yb r is  jogi fogalmának más, kevésbé valószínű értelmezéseit 
lásd Fisber (1990: 126-127).
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nagyobb elégtételről végérvényesen lemondott. Az erőszakos cse
lekedetekhez -  többnyire mint előzmény vagy kísérő jelenség -  
még egy bűntett kapcsolódott gyakran: a szóbeli sértés, a gyalázko- 
dás (loidoria), mely értelemszerűen enyhébb bűncselekménynek 
számított.

Az Areiospagos bírósága előtt elhangzó beszédeknek több szem
pontból is szigorúbb elvárásoknak kellett megfelelniük. Az archóni 
tiszt betöltése után életük végéig itt bíráskodó tagok mind koruk
nál, mind folyamatosan és meghatározott területen gyarapodó 
tapasztalatuknál fogva jogi szempontból képzettebb és járatosabb 
testületet alkottak, mint az esküdtbíróságok (vö. 3.2, 28). A szak
szerűbb működést nemcsak személyük és különleges helyzetük 
biztosította, hanem az itt alkalmazott sajátos peres eljárás is. Elő
ször is a feleknek a szokottnál súlyosabb esküt kellett tenniük 
igazuk mellett a per megkezdése előtt {3.1,4,21; 4.4). Ugyanilyen 
esküre (un. díómosiára, azaz „többek előtt letett esküre17) voltak 
kötelezve a tanúk is, akik közé talán nőket és rabszolgákat is be 
lehetett idézni.17 Az esküben nemcsak igazmondást ígértek, hanem 
azt is megfogadták, hogy csak szorosan az ügyhöz tartozó dolgokról 
fognak beszélni.18 A vádló a Könyörtelenség (Anaideia), a vádlott az 
Erőszak (Hyhris) kövéről beszélt. Mindketten két-két beszéd meg
tartására voltak kötelezve; bár a másodikra nem mindig került sor, 
mert ha a vádlott már az első beszéde után reménytelennek látta 
helyzetét, önkéntes száműzetésbe vonulhatott.

A különleges szigorúság mindenekelőtt azzal magyarázható, 
hogy az Areiospagoson tárgyalt ügyek (gyilkosság miatti tisztáta- 
lanság, szentséggyalázás, gyújtogatás) vallási szempontból érintet
ték az egész polisz közösségét. A tévedés esélyét a lehető legkisebb
re kellett csökkenteni.

A 3. beszéd alapjául szolgáló erőszakos cselekedet két szerelmi 
vetélytárs vitájában esett meg, A beszélőt név szerint nem ismerjük. 
Legalább középkorú, vagyis negyvenes éveiben járó vagy még

17 MacDowell (1963: 101-109).
38 Vö. Aristotelés: R e to r ik a  1354a 12-14.
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idősebb férfi lehetett, akinek már bizonyos fokig szégyellnie kel
lett, hogy nem ura teljesen vágyainak, és túl nagy szerepet játszik 
életében a szerelem. Ami a vagyoni helyzetét illeti, már ősei is a 
közszolgálatokra kötelezhető legfelső réteghez (kb. 200-300 csa
ládhoz) tartoztak, bár a per előtt láthatólag érzékeny veszteség érte 
egy vagyoncsere következtében. Valószínű, hogy a vádló szintén 
ugyanebből a közterheket viselő társadalmi rétegből való, meg ha 
a beszélő azt a látszatot igyekszik is kelteni, hogy Simon nem 
rendelkezik jelentős vagyonnal. A v a gyonbecs léskor megállapított 
250 drachma ugyanis feltételezhetően nem a teljes, hanem csak a 
megadóztatható vagyonára vonatkozik.

Az ügy harmadik főszereplője egy plataiai ifjú, Theodotos. A 
fiatalember jogállását nem ismerjük pontosan. A boiótiai Plataiát 
427-ben a thébaiak segítségével lerombolták a spártaiak.iy A plataiai 
menekülteket Athén fogadta be, sőt valamennylüknek polgárjogot 
ajánlott. Ténylegesen azonban csak azok lettek athéniak, akik éltek 
a felkínált lehetőséggel. A plataiaiakjelentős része inkább a metoí- 
kos jogállást választotta, nem akart athéni lenni (a plataiai közös
ségről lásd még a 23. beszéd magyarázatait). Theodotos „plataiai’* 
illetőségét tehát legkézenfekvőbb úgy érteni, hogy szüleihez ha
sonlóan ő is megmaradt plataiai betelepültnek.20 A helyzetet tovább 
kuszálja azonban, hogy a beszélő egy helyütt a fiú kínvallatásának 
lehetőségét veti föl (33), ez pedig elsősorban rabszolgák esetében 
képzelhető el (metoikosokat csak különleges államérdekből lehe
tett megkínozni). Ha viszont Theodotos rabszolga, c körülmény 
fölött két alkalommal is furcsa módon elsiklik a beszélő. Először 
is, amikor a két rivális egyaránt igyekszik megnyerni magának a

iy Lásd a 23. beszed magyarázatait.
20 Athéni polgársága ellen szól továbbá, hogy egy szabad athéni számára a prostitúciós 
tevékenység joga inak részleges elvesztését vonta maga után; nem vehetett részt a város 
politikai életében. Ezenfelül bűncselekménynek (éspedig/jyíirísnck) számította kisko
rúakkal létesített szexuális viszony, függetlenül attól, hogy anyagi ellenszolgáltatás 
fejében törtcnt-c vág)- sem, illetve a kiskorú beleegyezésével vagy akarata ellenére 
Minthogy nagyon kevés ilyen jellegű perről tudunk, megoszlanak a vélemények a 
törvény gyakorlati alkalmazásáról, lásd Cohen (1995: 151-161).
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fiút, szóba sem kerül a fiú gazdája, akivel az udvarlónak meg kel
lene állapodnia a fiú birtokbavételéről. Másodszor, amikor a be
szélő a vesztes Simon verzióját cáfolja, mely szerint eredetileg Ő 
létesített szerelmi viszonyt a fiúval, melyet szerződéssel is megerő
sített, érvei között nem szerepel az a kézenfekvő kifogás, hogy a 
fiúnak mint rabszolgának nincs jogi személyisége, A beszélő sokkal 
óvatosabban megfogalmazott szavaiból nem derül ki egyértelműen 
az anyagi ellenszolgáltatás ténye (5). Osszeségében tellát a fiú 
metoikos volta mellett több érv szól. A fiú a szokásoknak megfe
lelően valószínűleg kiskorú lehetett, bár a szóban forgó szerződés 
alapján felvetődhet a nagykorúság lehetősége is.

Az ügy megítélése szempontjából döntő jelentőségű, milyen 
előzmények után és hogyan került sor tét 11 égéssé gr c. A per sikere 
ezúttal is az elbeszélés meggyőző erejétől: koherenciájától és élet’ 
szerűségétől függött. Simon szerint, már amennyire ez a beszélő 
szavaiból kihámozható, a következőképpen követték egymást az 
események. Először ő kötött szerződést Theodotosszal, a beszélő 
azonban elcsábította tőle. A szerződés során a fiúnak adott 300 
drachmát azonban később visszakapta. Legközelebb akkor találko
zott Theodotosszal és udvar lójával, amikor egy hajnalban cserép
darabbal felfegyverkezve, gyilkos szándékkal berontottak a házába, 
megzavarták békésen lakomázó vendégeit, majd a ház előtt meg
sebesítették.21

A beszélő valamennyi ponton eltér ellenfele beszámolójától. 
Ami a fiúhoz fűződő kapcsolatukat illeti, szavai azt a benyomást 
keltik, mintha Simon és ő egyszerre kezdtek volna versengeni a 
még szabad fiatalemberért. Elbeszélése során a szerződés tényét 
szóba sem hozza; erre majd csak a cáfolatkor fog sort keríteni. A 
fiú döntését pedig nem annyira anyagi okokkal magyarázza (bár az 
általa említett „kedvességek” [5] finoman, de egyértelműen céloz
nak a vele létesítendő viszony efféle előnyeire is), hanem sokkal 
inkább jellembeli különbségekkel. Simon erőszakos, önuralomra 
képtelen figura, akihez képest a szelíd és megbízható udvar ló -

21 Szerelem és erőszak (h yb r is ) kapcsolatáról lásd Cohcn (1995: 143-162) és Dover 
(2002: 51-56),
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idősödő kora ellenére -  mégiscsak vonzóbb partner.22 Az ügy 
előtörténetének ez az ábrázolása két szempontból is jól alátámasztja 
a vcdo álláspontját Először is pontosan illik a két fél későbbi 
jellemzéséhez. Másodszor, tökéletesen más megvilágításba helyez 
egy fontos eseményt. A beszélő Simon gátlástalan durvaságának 
bizonyítására meséli el azt az esetet, amikor egy éjjel ellenfele a fiút 
keresve betolakodott a házába, még a női lakosztályba is, s miután 
nem találta őket otthon, utánuk eredt az éjszakába, majd rájuk lelt 
egy lakomán, ott nekiesett a ház elé kihívott riválisnak, végül 
távoztában még kövekkel is megdobálta (6-8), Ebben a beállításban 
Simon viselkedésének egyetlen indítéka az, hogy ilyen a természe
te. Az eset azonban láthatólag sem előtte, sem utána nem ismétlő
dött meg, s jó  okkal feltételezhetjük, hogy a találkozásnak határo
zottabb célja volt, és Simont nem csak erőszakos természete ragad
ta indulatos fellépésre. A kikosarazott Simon alighanem a számára 
anyagilag is veszteséggel járó és nem éppen elegáns módszereket 
alkalmazó elhódítás miatt volt felháborodva, és azért kereste föl 
riválisát, hogy vagy a fiút, vagy a pénzt visszakövetelje, az új szerető 
pedig ígéretet tett a kártalanításra, sőt ígéretét be is váltotta. Más 
szóval, a látogatás és megbeszélés körülményei lehet, hogy botrá
nyosak voltak, de legfontosabb eredményüket Simon szavai alap
ján  kell rekonstruálnunk (23-25). A fiú elmarásának története 
ugyanakkor nem döntő jelentőségű. Lysias azért hallgathatta el, 
mert nem illett volna a vádlott békességszerető és visszavonulásra 
kész jelleméhez.

A testi sértést okozó verekedésről szintén két, egymástól merő
ben különböző beszámolót kapunk. A döntő kérdés természetesen 
az, hogy ki volt a kezdeményező. Simon változata szerint a vádlott 
és a fiú tört rá fegyveresen, a verekedés pedig az ő háza előtt esett 
meg (28-29). A vádlott ezzel szemben azt állítja, hogy a szóban 
forgó helyen Simón és cimborái támadtak rájuk, amint éppen 
hazatértek, és a fiút próbálták elrabolni -  sikertelenül. A két meg
támadott személy aztán két irányban menekült el (12-14). Igazi

22 A beszélő a lakjától nem teljesen idegen a Platón által megörökített, szerelem nélküli 
szerető néhány gondolata (P h a id ro s 231d, 233b-c, 234a-b).
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verekedésre később került sor, mégpedig kétszer is. Először a 
tisztítóműhely előtt, ahová a fiú bemenckült, és ahonnan üldözői 
kirángatták. Másodszor akkor, amikor a beszélő szembetalálkozott 
a fiút utolérő és már hazavezető Simonnal, valamint társaival. 
Simónt a fiú kiszabadítása során érte fejsérülés (15-18). A vádlott 
verziója több ponton is biztosabb lábakon áll, mint Simoné. Mind 
a Simon háza előtt, mind a tisztítónál, mind az üldözés során 
lezajlott eseményekkel kapcsolatban szemtanúk igazolják állításait. 
I la csak az egyiküket is igaznak fogadják el a bírák, Simón változata 
alól kicsúszik a talaj.23 24 Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a 
vádlott védekezésében minden mozzanat gyanún felül áll. Elgon
dolkoztató például az a körülmény, hogy a beszélő pontosan Si
món szomszédságában lakó barátjánál szállásolja el Theodotost, 
amikor visszatér Athénba (11). Távozásának ugyanis éppen az volt 
az oka, hogy kerülje vele az érintkezést. A véletlent nemcsak azért 
lehet szinte biztosan kizárni, mert a beszélő gyanúsan hallgat arról, 
hogy nem volt tudomása Simon lakóhelyéről,2'1 hanem azért is, 
mert barátjának, Lysimachosnak tudnia kellett, ki lakik a szom
szédjában. A következtetés kézenfekvő: a vádlott szándékosan 
bosszantani akarta legyőzött vetélytársát. A fiú odaköltöztetésével 
biztosan nem kerülte, hanem éppen hogy provokálta az összetű
zést, S még ha a provokáció nem azonos is a támadással, nem vág 
egybe azzal a képpel, amit magáról mint szelíd cs be késs égsz ere tő 
emberről elhitetni kíván. Érthető tehát, hogy a szomszédba költöz
tetés tényét, melyet neki is mindenképpen közölni kell (hiszen 
emiatt jön létre a találkozás, majd az üldözés és a verekedés), úgy 
adja a hallgatóság tudtára, hogy az észre se vegye. Ezt annak látszatát 
keltve éri el, mintha Simón nyomozás eredményeként akadt volna 
rá Theodotosra a szomszédban, nem pedig azért, mert ő odaköl-

23 Simón vajon arra számított-e, hogy ellenfele négy év után nem tud tanúkat állítani? 
Vagy esetleg neki is voltak tanúi, például arra, hogy a háza előtti csetepaté után őt rögtön 
orvoshoz kellett szállítani (vö. Démosthcncs 54.11, cs F 17.6)? A harmadik eshetőség, 
hogy ti. a vádlott hamis tanúkat léptetett föl, a tanúk nagy száma cs az ebből eredő 
kockázat komolysága miatt kevésbe valószínű.
24 Carey (1989:91).
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tözött („Ő meg rögtön kiszimatolta, Hogy Theodotos visszaérke
zett, és hogy az általa bérelt ház szomszédságában, Lysimachosnál 
szállt meg”).

A vádlott azt is igyekszik a legnagyobb homályba burkolni, mit 
is csinált ö, miközben Theodotost üldözték és elfogták. Mindössze 
két dolgot említ meg: másik úton indult el hazafelé, majd egyedül 
haladtában véletlenül találkozott össze Simonokkal és a fogságukba 
esett fiúvak A fiú iránt érzett vonzalmát tekintve a vádlott nyugodt 
viselkedése felettébb gyanús. Valóban rábízta volna a fiú sorsát a 
járókelők jóindulatára, ahelyett, hogy segítségért siet, és megpró
bálja kimenekíteni üldözői kezei közül? Valószínűbbnek látszik, 
hogy nem véletlenül botlott bele Simónékba, az arra járó és védel
mükre siető járókelők pedig nem hirtelen és maguktól termettek 
ott {19), hanem az ő kérésére.

Az eseményekről adott beszámolóját követően a védő három 
ponton támadja ellenfele elbeszélését. Először is vitatja a szerződés 
tényét (21-26). A szerződés nem közvetlenül befolyásolja ugyan 
az ügy megítélését, de mindkét fél érvelési stratégiájában kulcsfon
tosságú. A jellemábrázolást érintő vonatkozásairól már esett szó. A 
vádló számára azért lényeges, mert annak bebizonyításával, hogy 
a 300 drachmát a verekedés után visszakapta, kiváló lehetőséghez 
jutna, hogy a kártérítést a vádlott beismerő vallomásának tüntesse 
föl: ti. ezzel akarta megvesztegetni, hogy lemondjon a vádemelés
ről. A vádlott ezzel szemben a szerződés hiányát ellentámadásra 
használja föl, Simon elégtelen anyagi helyzetére hivatkozva ugyan
is egyfelől határozott társadalmi különbséget teremt maguk között, 
s így ellenfele föle kerekedhet, másfelől azt sugallja, hogy Simon 
csak erőszakkal szerezhette meg a fiút. A vádlott érvei mind a 
körülmények valószerűtlenségét hangsúlyozzák, ám nem kikezd
hetetlenül. A tanúk hiánya például egy ilyen bizalmas, sőt kissé 
szégyellni való megállapodás esetében nem meglepő (vö. F 39AJV). 
A vagyonbecslés alapján levont következtetések szintén nem egy
féleképpen értelmezhetők (lásd fentebb).

A Simon által megadott helyszín cáfolatakor a vádlott szemta
núkra hivatkozik, s bár az emlegetett kétszáznál több tanú közül 
ezúttal egyet sem szólít a szószékre, a korábbi tanúvallomásoknak 
köszönhetően ezen a ponton nyert helyzetben érezheti magát (27).
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Végül, a gyilkos támadás feltételezését utasítja vissza, ezúttal is az 
ellenfele által elképzelt körülmények (a rajtaütés ideje, módja, 
motivációja) valószínűtlenségét hangsúlyozva (28-34). Az érvelés 
mesterien épít az elbeszélés elemeire, köztük olyanokra is, ame
lyekre tulajdonképpen nem volna szabad. Az állítólagos támadást 
például a Simonnál vendégeskcdők túlerejére hivatkozva tünteti 
fel valószínűtlennek. Csakhogy korántsem világos, honnan tudha
tott arról, hogy Simonnál vendégek vannak. A cáfolat végül pon
tosan a vádló állításával ellenkező tanulsággal zárul: a vádlott eset
leges erőszakos fellépése épp a biztos megveretést eredményezte 
volna számára. Azt a kérdést, hogy akkor az utcán miért és hogyan 
vállalkozott mégis a fiú erőszakos visszaszerzésére, taktikusan szó
ba sem hozza.

A cáfolatot pozitív bizonyítás követi (35-43). Először az elbeszé
lésre alapozva érvel amellett, hogy ő játszotta az üldözött szerepet, 
Simon pedig a támadóét (35-37). Okoskodása azonban megté
vesztő. Szinte észrevétlenül összemossa a fiú üldözését a maga 
„menekülésével”. Míg a fiú valóban végig kiszolgáltatott helyzet
ben volt, idősebb udvarlója kiszabadítást akcióját bajosan lehet 
üldözésnek nevezni. Három külső körülményből levont követ
keztetés után (kontraszt egy feltételezett még rosszabb helyzettel, 
a vádemelés halogatása illetve elmulasztása négy éven át, 38^10) az 
eset törvényi besorolásával foglalkozik (41—43), Célja egyérteImii
én az, hogy a szándékos testi sértést a lehető legsúlyosabb bűncse
lekményként értelmezze, vagyis az előre megfontolt gyilkossági 
kísérlettel azonosítsa. Állításának alátámasztására igen komoly érv 
a büntetés súlyossága.

Az Areiospagos bírósága előtt a letett eskü értelmében tilos volt 
a tárgytól eltérni (lásd fentebb), így a feleknek arról is le kellett 
mondaniuk, hogy az ellenfél és családja korábbi bűneit, illetve a 
saját érdemeiket a bíróság emlékezetébe idézzék. A védő szelleme
sen játssza ki a tilalmat, de nem annyira szemtelenül, hogy ezzel 
megsértené a szabályokat, A csodálkozástól „önkéntelenül” szalad 
ki a száján egy történet, mely Simon határtalan erőszakosságát 
bizonyítja, és érzelmei őszinteségét cáfolja, és csak ezután mond le 
— a tilalom hangsúlyozott tiszteletben tartásával -  az újabb példák
ról. A rendkívül tömör összefoglalásban az együttérzésre felszólító
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szokásos kérés megindoklásakor azért sikerül a maga érdemeiről is 
néhány szóval megemlékeznie (46-48).

Összességében a vádlott helyzete jóval kedvezőbbnek tűnik. Bár 
a testi sértés tényét nem tagadja, és közvetve még bizonyos mérvű 
kezdeményezést is elismer, komoly bizonyítékai vannak arra, hogy 
Simon nem egyszerű áldozatként vett részt a verekedésben, sebe
sülése pedig nem volt életveszélyes. A vádlott állítása, miszerint 
Simon azért merte négy év után elindítani a pert, mert riválisának 
balul végződött a vagyoncseréje, alapvetően igaz lehet. Simon, úgy 
tűnik, inkább kockáztatott. Az egyszeri testi sértés vádjával feltéte
lezhetően sokkal több esélye lett volna a per megnyerésére, ám, 
úgy tűnik, ő nem vetélytársa egyszerű megbírságolására vágyott. 
Alighanem végérvényesen le akart számolni vele, a fiút pedig vissza 
akarta szerezni.25

2:} Vő. Carey (1989:91-92) a sikertelen zsarolás lehetőségét sem zága ki, vagyis a vádló 
valójában arra várt (hiába), hogy a vádlott fizessen neki a vád elejtéséért

1 2 2



4. SZÁNDÉKOS TESTI SÉRTÉS ÜGYÉBEN1 
(a beszéd megrendelője és annak ellenjele ismeretlen)

A megállapodásunk tényét vitatni? Ez azért furcsa, tisztelt tanács. 
Hogy visszaadta az ökörfogatot, visszaadta a rabszolgákat, és vissza
adott mindent, amit a földbirtokról a vagyoncsere1 2 alapján átvett, 
mindezt, ha akarná, sem tagadhatná le, a rabszolganővel kapcsolatban 
viszont azok után, hogy mindenben a legapróbb részletekig egyértel
műen megegyeztünk, tagadja a megállapodásunkat, hogy a lány közös 
tulajdonunk lesz? (2) Ahhoz persze kétség sem férhet, hogy a vagyon
cserét a lány miatt fogadta el, ha pedig annak okát kellene elárulnia, 
miért adta vissza, amit kapott3 4 -  ha valóban hajlandó megmondani az 
igazat-, csakis arra hivatkozhat, hogy a barátaink simítottak el közöt
tünk minden vitás kérdést. (3) De bárcsak sorra került volna az ő 
szavazata is, amikor bíró volt a Dionysián! Akkor számotokra is 
kiderülne, ho^y kibékült velem, hiszen az én phylémnek ítélte oda 
a győzelmet. így viszont hiába írta fel ezt a táblájára, nem húzták ki 
az övét/1 (4) Philinos és Dioklés is tudja, hogy igazat beszélek, de

1 A 3—4. fejezethet felhasználtuk RitoókZs. (1968: 82) korábbi fordítását is.
2 Lásd a 3.20-hoz írt jegyzetet.
3 A szóban forgó közszolgálattal eredetileg tehát a beszélőt, a (későbbi) vádlottat 
bízhatták meg, O erre a (későbbi) vádlót nevezte meg mint nála gazdagabb és alkalma
sabb polgárt: vagy lássa cl ő a feladatot, vagy cseréljék ki a vagyonukat (és akkor vállalja 
a szolgálatot). A vádló először elfogadta a csereajánlatot, majd visszakozott. A közszol
gálatot tehát végül is a vádlónak kellett ellátnia.
4 A Dionysián rendezett költői versenyek elbírálásához először a phylék által javasolt 
jelöltek közül választottak ki sorshúzással tíz bírót, akik a produkciók elhangzása után 
egy-egy táblára felírták az általuk legjobbnak tartott versenyző vagy kórus nevét. A 
táblákat urnába helyezték, ahonnan -  Popé (1986) rekonstrukciója szerint-egyesével 
húzták ki őket mindaddig, amíg az egyik versenyző (csapat) behozhatatlan előnyhöz
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minthogy nem tettek esküt az ellenem benyújtott váddal kapcsolat
ban,5 nem áll módjukban tanúsítani, mert különben világosan látná
tok, hogy mi voltunk azok, akik őt bírónak javasoltuk, és a mi 
érdekeinket képviselve foglalt helyet a bírák között.

(5) De ha e2t akarja, ám legyen! Elismerem, hogy egykor az 
ellenségem volt -  merthogy ez sem változtat a helyzeten. Szóval azzal 
a céllal kerestem fel őt (legalábbis szerinte), hogy saját kezemmel 
végezzek vele, a házába pedig erőszakkal hatoltam be. I Iát akkor miért 
nem öltem meg, ha egyszer valóban ott tartottam kezem között, cs 
annyival erősebb voltam, hogy akár a lányt is elvihettem? Ezt magya
rázza megí Persze hogy nem tud rá mit mondani.

(6) Ráadásul azt is nagyon jól tudjátok mindannyian, hogy egy 
tőrszúrással hamarabb végezhetni valakivel, mint ha puszta kézzel 
verik az illetőt. De egyértelműen kitűnik, Ő maga sem azzal vádol, 
hogy ilyen fegyverrel felszerelkezve m entünk cl hozzá, hanem csak 
azt állítja, hogy egy cserépdarabbal ütöttem meg. Tehát pusztán

nem jutott. Jelen esetben tehát a vádló tábláját nem húzták ki az urnából, ezért nem 
derülhetett ki, hogy kire szavazott. Popé elméletet Csapo-Slatcr (1994:157-163) több 
szempontból is bírálja, de nem nyújt jobb alternatívát. A szóban forgó versenyt phylck 
között rendeztek, tehát fiú vagy férfi dithyrambos-karok vívták.
5 Gyilkossági, illetve emberölési kísérletekkel foglalkozó ügyekben a tanúknak is esküt 
kellett tenniük a vádlott bűnösségével vagy ártatl a óságával kapcsolatban. Feltételezhe
tő, hogy a két személy azért nem vállalkozott erre, mert ók csak a gyilkossággal nem 
közvetlenül összefüggő bíráskodás körülményeiről nyilatkozhattak. (A megfogalmazás 
valószínűtlenné teszi, hogy a két tanú e x ó n w s iá val mentette volna ki magát a tanúval
lomás alól, vagyis esküvel tagadta volna, hogy tudomása lenne a kérdéses tényről) Ha 
Philinos és Dioklcs két különböző tényt igazolt volna, feltételezhetjük, hogy egyikük 
azt erősíti meg, hogy a vádlót a vádlott javasolta bírónak, másikuk pedig azt, hogy a 
vádló valóban a vádlott phylejére szavazott. Ez utóbbi leginkább úgy képzelhető cl, 
hogy a tanú részt vett a szavazás lebonyolításában, és így megnézhette a ki nem húzott 
szavazatokat is. Minthogy azonban ezeken nem tüntették, föl a szavazó nevét, a beszélő 
következtetése nagyon bizonytalan alapokon nyugszik, legjobb esetben is csak azon, 
hogy a megmaradt szavazatok közül egyetlenegy jelölte meg győztesként a vádlott 
phylcjct. Ebből elég merész azt leszűrni, hogy a szavazatot a vádló adta le, ráadásul az 
elfogultság is csak akkor valószínűsíthető, ha az első helyre jelölt phylé egyértelműen 
nem jöhetett szóba győztesként. Az sem kizárt, hogy Philinos és DiokJés ugyanazt 
tanúsította volna, éspedig inkább a vádló jelölésének tényét.
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eddigi szavaiból is világos, hogy szó sem lehet előre megfontolt 
szándékról! (7) Mert nem így mentünk volna el hozzá, hogy azt sem 
tudjuk, találunk-e nála cserépdarabot6 vagy valami mást, amivel meg
ölhetjük, hanem szépen átsétáltunk volna az otthonról hozott fegy
verrel. Csakhogy én egy percig sem tagadom, hogy a fiúk és a 
fuvoláslányok miatt mentünk el hozzá, és már jócskán becsípve. Hát 
ez volna az előre megfontolt szándék?! Szerintem nem.

(8) De ennek nem úgy veszi el az eszét a szerelem, ahogyan 
másnak, ő mindkettőt akarja: a pénzt is, meg a lányt is. Utána meg, 
ha a lány jói felhergeli, gyorsan eljár a keze, részegen randalírozik, az 
ember meg kénytelen védekezni. A lány pedig hol engem biztosít a 
szerelméről, hol meg őt ámítja; persze, mert mindkettőnket magához 
akar láncolni. (9) En kezdetben sem vettem szívemre a dolgot, 
ahogyan most sem, ő viszont akkora búskomorságba esett, hogy nem 
szégyelli sebcsülcsncknevezni, hogy egy kicsit bedagadt a szeme alatt, 
mindenfelé hordágyon viteti magát, és úgy tesz, mintha súlyos beteg 
lenne -  egy szajha miatt, aki minden további nélkül az Övé lehetne, 
ha kifizetné nekem az árát!

(10) Sőt még azt is hangoztatja, hogy fondorlatos Összeesküvés 
áldozata lett, aztán meg beleköt minden egyes kijelentésembe, s noha 
könnyedén bebizonyíthatta volna igazát, ha a lányt átengedi kínval
latásra, mégsem volt hajlandó erre. Pedig ő aztán mindent elmond
hatott volna. Először is azt, hogy mindkettőnké volt-e, vagy csak ezé 
az alaké, aztán, hogy én adtam-c a pénz felét, vagy ő fizette ki az egész 
összeget, (11) továbbá azt is, hogy kibekíí 1 tünk-e már akkor, vagy meg 
mindig ellenséges viszonyban álltunk egymással, hogy kaptunk-c 
meghívást, vagy hívatlanul állítottunk be hozzá, végül pedig azt, vajon 
az ellenfelem emelt-e előbb kezet rám jogtalanul,7 vagy én ütöttem 
előszón Ezek és a többi kérdés között egyetlenegy sincs, amit ne 
lehetett volna mások és őelőttük0 is tisztázni.

(12) Hogy tehát sem előre megfontolt szándékkal nem cseleked

6 A beszelő csúsztat: a vádló otthonról hozott cserépdarabról beszelhetett.
7 Idézet a testi sértésre (a ik e ia ) vonatkozó törvényből (vö. Isokratés 20.1, Demosthencs 
23.50, 47.7).
e Alighanem az ellenfélre és az őt támogatókra céloz, esetleg a bírákra.
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tem, sem bűncselekményt nem követtem cl ez ellen az ember ellen, 
tisztelt tanácstagok, azt ennyi bizonyítékból és tanúvallomásból vilá
gosan láthatjátok. Úgy tartom azonban igazságosnak, hogy amennyi
re az ő igazát erősítené szemetekben, ha én bújtam volna ki a kínval
latás alól, éppannyira bizonyítsa az én szavaim hitelességét is az a tény, 
hogy ez az ember nem volt hajlandó állításait a rabszolgalány vallo
másával igazolni, s ne higgyetek neki, ha azt állítja, hogy a lány 
szabad,y Ugyanannyi pénzt fizettem érte én is, ugyanannyi beleszó
lásom van nekem is a szabadságába. (13) Ellenfelem azonban össze
vissza hazudozik, és egyszerűen nem igaz, amit mond. Vagy talán 
nem felháborító, hogy ha kiváltani szeretném magamat az ellenség 
fogságából, tetszésem szerint használhatnám fel a lányt, most viszont, 
amikor az a veszély fenyeget, hogy el kell hagynom a szülőföldemet, 
még arról sem áll módomban megkérdezni tőle az igazságot, ami 
miatt bíróság elé kerültem?! Pedig éppenséggel sokkal jogosabb len
ne, ha ez ügyben vetnénk alá kínvallatásnak, nem pedig a szabadulás
hoz szükséges váltságdíj előteremtése miatt adnánk el. Hiszen haza
térésünket, ha az ellenség beleegyezik, máshogyan is elérhetjük, ám 
ha személyes ellenségeink és rosszakaróink hatalmába kerülünk, 
nincs más lehetőségünk; ezek nem a pénzünket akarják megkaparin
tani, hanem a hazánkból akarnak kiűzni. (14) Nem szabad tehát 
elfogadnotok érvelését, ha a lány szabadságára hivatkozva utasítja el 
a kínvallatást. Ehelyett inkább el kell ítélnetek közönséges rágalmazás 
miatt, mivel arra számított, hogy egy ilyen döntő bizonyíték mellő
zésével könnyűszerrel rászedhet benneteket. (15) Azt természetesen 
nem gondolhatjátok, hogy ellenfelem indítványának, hogy tudniillik 
a saját szolgáit vessük kínvallatás alá, nagyobb bizonyító ereje lenne, 
m int a mi ajánlatunknak. Hiszen nekik arról van tudomásuk, hogy 
elmentünk-e hozzá, ezt pedig mi is elismerjük. De azt, hogy kap- 
tunk-e meghívást vagy sem, s hogy ő ütött-e először, vagy én, azt ez 
a lány tudná inkább megmondani, (ló) Ráadásul, ha az ő tulajdoná
ban levő szolgákat fognánk vallatóra, azok gondolkodás nélkül, az 
uruk érdekét szem előtt tartva, az igazságot meghazudtolva vallaná- 
nak ellenem; a lány viszont közös tulajdonunk volt, minthogy mind-

9 Rabszolga szabad embernek nyilvánítása bűntettnek számít.
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kctten egyformán pénzt tettünk le érte, és ennek nagyon is tudatában 
van: e miatt a lány miatt történt minden, amit tettünk. (17) Es az sem 
fogja elkerülni senkinek a figyelmét, hogy nem azonos feltételekkel 
vállaltam a lány kínvallatását, én azonban ettől a kockázattól sem 
riadtam vissza, hiszen láthatólag ehhez az emberhez hajlik a szíve, 
nem énhozzám. Omellé szegődött, hogy jogtalanságot kövessen el 
ellenem, nem pedig énmelléin őellene. Mindezek ellenére én mégis 
ehhez a lányhoz fordultam segítségért, ő viszont nem bízott meg 
benne.

(18) Tehát nem szabad minden további nélkül elfogadnotok a 
szavait, amikor ekkora a tét, tanácstagok, hanem annak tudatában kell 
mérlegelnetek állításait, hogy a perben a hazám és az életem forog 
kockán. És ne keressetek még ezeknél is erősebb bizonyítékokat, 
mert nem hivatkozhatom másra, csak arra, hogy semmit sem terve) - 
tem ki előre ellene. (19) Felháborítónak tartom, tanácstagok, hogy 
egy szolgasorban levő szajha miatt a legnagyobb veszélybe kerültem! 
M ert mit ártottam valaha is a városnak vagy éppen személy szerint 
neki? Vagy melyik polgártársamat bántalmaztam bármilyen módon? 
Hiszen semmi efféle bűn sincs a rovásomon, mégis annak veszélye 
fenyeget, hogy bármennyire alaptalanul is, de sokkal nagyobb bajba 
kevertem magamat miattuk. (20) Ezért gyermekeitekre, feleségetekre 
és a szülőföldünket védő istenekre könyörögve kérlek benneteket, 
szánjatok meg! N e engedjétek, hogy ennek az embernek a keze közé 
hulljak! Ne mérj etek rám végzetes csapást! Éppoly igazságtalan volna, 
ha száműzetésbe kényszerülnék hazámból, mint az is, ha ez az ember 
ilyen komoly elégtételt kap állítólagos sérelmeire -  valódi sérelmek 
nélkül.

M agyarázatok

Lysias 4. beszéde nyilvánvalóan nem teljes. A jelenleg olvasható 
szöveg a bizonyítás elején vagy első fejezeteinél kezdődik, a beve
zetés és a narráció hiányzik. Bár a kéziratokban semmi nem utal 
szöveg kiesésére, a szövegkiadók túlnyomó többsége mégis erre 
gyanakszik* Alternatív magyarázatként -  az Areiospagos bírósága 
előtt könnyen elképzelhető -  második beszéd gondolata vetődött
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föl.10 Akárhogy is, az események menete és a te idegességig fajuló 
vita oka a szokásosnál is nehezebben rekonstruálható. Annyi bizo
nyos, hogy a perben szemben álló -  név szerint azonosíthatatlan -  
felek kapcsolata egy lány miatt mérgesedett el. A lánynak sem jogi 
helyzete, sem viselkedése nem egyértelmű. A vádlott szerint a 
vádlóval közösen birtokolt rabszolga, akivel mindketten szexuális 
kapcsolatban állnak.11 A közös tulajdonlás (vagy használat? -  a 
szövegben szereplő szó ezt is jelenti) helyzete egy olyan megegye
zés keretein beliiljött létre, amely egy megkezdett, majd visszavont 
vagyoncserét zárt le (1-2). Az első nehézség e2zel kapcsolatban 
vetődik föl. A vádlott szerint ellenfele éppen a lány miatt fogadta 
el a neki felajánlott vagyoncserét. A legkézenfekvőbb módon ez 
úgy képzelhető cl, hogy a lány a vagyoncsere előtt a vádlott tulaj
donában volt. De akkor miért egyeztek meg később, a vagyoncsere 
előtti állapot visszaállításakor úgy, hogy a lányt ezentúl közösen 
birtokolják? A legkevesebb, amit feltételezhetünk, az, hogy a be
szelő valamit elhallgat, éspedig egy olyan körülményt, melyet a 
vádló úgy értelmezhetett, hogy az a lány teljes birtoklását tette 
lehetővé számára. így történhetett, hogy a lány végül -  valamennyi 
vagyontárggyal ellentétben -  a vádlónál maradt. A vádlott később 
még furcsábban fogalmaz. Azt hangsúlyozza, hogy egyenlő össze
get fizettek mindketten a lányért (10, 12), vagyis azt a benyomást 
kelti, mintha együtt vásárolták volna meg. Ez azonban teljesen 
ellentmondana annak, hogy a lány eredetileg kizárólag a vádlott 
tulajdonában volt.

Egészen más képet kapunk, ha a vádló felől nézzük a helyzetet. 
O nem rabszolgájának tekinti a lányt, hanem szabad embernek. A 
vádlónak, amennyiben teljes jogú tulajdonosnak tartotta magát, 
valóban megvolt a lehetősége a lány felszabadítására, és az a vádlott 
szavaiból is kiderül, hogy a lány igen sokatjclentett a vádló számára. 
A kapcsolat kölcsönösségéről árulkodik a vádlott egy másik meg-

™B!ass (1887) és Jcbb (1893).
11 A vádlott kétszer is szajhának nevezi a lányt (9, 19), éspedig olyan szót használva 
(p o m é ) , melyet a legalacsonyabb rangú prostituáltakra szokás alkalmazni. Szavai azon
ban alighanem csak sértő szándékát, mintsem a valóságot tükrözik.
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jegyzése is, mely szerint a lány szíve a vádló felé húz (17), bár hozzá 
kell tenni, hogy a vádlott ravasz számítást is feltételez a lány visel
kedésében, aki korábban mindkettőjükkel a bolondját járatta (8).

Az ügy hátterének tökéletes tisztázására nincs mód, legfeljebb 
találgatásaink lehetnek. Kiindulhatunk például a vádlottnak abból 
az állításából, miszerint ő is ugyanannyit fizetett a lányért, mint 
ellenfele. Ez azt jelenti, hogy ellenfele is ugyanannyit fizetett a 
lányért, mint ő. De mikor? Bár a közös vásárlás feltételezését nem 
zárhatjuk ki teljesen,12 talán indokoltabb félrevezető szándékot 
sejtenünk a megfogalmazásban. A rendelkezésre álló adatok alap
ján egyetlen olyan pillanatot képzelhetünk el, amikor a vádló 
fizethetett a lányért: a vagyontárgyak visszacserélésekor. Feltétele
zésünk szerint ekkor történt az, hogy a vádló nem a lányt adta 
vissza, hanem a lány árát akarta megfizetni a tulajdonosnak, éspedig 
a vagyoncsere alkalmával megállapított árat. A vádló talán amiatt is 
számíthatott a vádlott beleegyezésére és megértésére, hogy a köz- 
szolgálatot végül is átvállalta és ő teljesítette. A vádlott azonban -  
talán látván a vádló ragaszkodását a lányhoz, következésképp a lány 
értékének megnövekedését -  kétszeres árat kérhetett a vádlótól,13 
vagy esetleg -  talán mert maga is ragaszkodott a lányhoz -  csak félig 
mondott le a lány tulajdonlásáról, vagyis azzal a megkötéssel egye
zett bele a lány távozásába, hogy alkalmasint ő is találkozhat vele.14 
A követelés teljesítésére a vádló valószínűleg ígéreteket tett (vö. 
„barátaik mindent elsimítottak” (2), de ígéreteit később mégsem 
tartotta be, vagy eleve nem is tartotta jogosnak az új követeléseket, 
és a maga részéről az ügyet lezártnak tekintette. Azt a harmadik 
eshetőséget sem lehet teljesen kizárni azonban, hogy a vádló a lány 
eredeti árának valóban csak a felét fizette vissza. A vádlott ez idő 
tájt látogatott el egyik este ismerőséhez. A lakoma verekedésbe tor

12 Ebben az esetben a vádló a vagyoncserében látott kedvező alkalmat arra, hogy a közös 
tulajdonú lány végre csak az övé lehessen. Hogy miért, az nem világos. Vö. Cox (1998: 
189 ús 201).
13 Ezt sejted kijelentése: „egy szajha miatt, aki minden további nélkül az övé lehetne, 
ha kifizetné nekem az árát” (9).
14 „a nő közös tulajdonunk lesz”, misként értelmezve: „a nőt közösen használjuk” (1).
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kollott, Hogy a vádlott még akkor is azt hitte, hogy a helyzetet ren
dezték, amikor a vádlónál megjelent, vagy már előtte szembesült a 
ténnyel, hogy tulajdonostársa megszegte (vagy másként értelmez
te) megállapodásukat, nem derül ki egyértelműen a beszédből.

Lysias kissé kockázatos tervet készített kliense számára. A vádlott 
egyfelől határozottan tagadja a kezdeményezés tényét (a vádló 
megsebesítését nemi), és hangsúlyozza azt is, hogy már nem állt 
ellenséges viszonyban a vádlóval. Másfelől azonban cseppet sem 
titkolja, hogy a lány elvételét, amikor ennek tényleges körülmé
nyeire rájött, jogtalannak tartotta, más szóval mégiscsak jó  oka lett 
volna a bosszúra. A beszed ránk maradt részének első négy fejezete 
azt igyekszik bizonyítani, hogy a vagyoncsere visszavonását köve
tően sikerült minden vitás kérdésben megegyezniük. A szöve
günkben előforduló egyetlen bizonyíték meglehetősen furcsán 
fest: két soha el nem mondott tanúvallomásra támaszkodik. A kézen
fekvőkérdésre, hogy miért nem tettek vallomást a tanúk, meg sem 
kísérel választ adni, s mindiogy semmi nem utal arra, hogy koráb
ban már említették volna őket, a vallomások meghiúsulásának az 
indoklása is hiányzik. A feleletet talán a peres eljárás sajátosságai
ban kell keresnünk (lásd a jegyzetet). A vallomásoknak azonban a 
tartalma is különös. Minden bizonnyal azt igazolhatták volna, ha 
elhangzanak, hogy a vádlót a vádlott jelölte versenybírának, és a 
vádló a vádlott phyléjcnck versenyzőire szavazott a Dionysián. A 
vádlott mindezt annak alátámasztására használja föl, hogy a vádló 
először is az ő kedvéért voksolt így, másodszor a nyilvánvalóan (?[) 
elfogult ítéletet kibékülésük ténye magyarázza. A logikai kapcsolat 
olyan gyenge,15 hogy talán nem alaptalan arra gondolni: a bizonyí
tás elsősorban a váratlanságból és átláthatatlanságból meríthette 
erejét.

A bizonyítás első felét az ellenfél elbeszélésének cáfolata követi 
(5-7). Az első cáfolat a vádló valószínűségre alapozott érvének

Mégha feltételezzük is, hogy a vádlottnak valamiképp személyes sikert hozott volna 
phylcje győzelme, például a kar tagja vagy karvc2c tője volt (amit ő egy ebként nem állít), 
akkor sem magától értetődő, és végképp nem bizonyítható, hogy a szavazat valójában 
nem a kar teljesítményének, hanem a vádlott személyének szólt.
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visszájára fordítása: ha a vádlottnak valóban megvolt a lehetősége 
a fizikai erőszakra a vádlóval szemben, miért nem végzete vele? A 
cáfolat annak a törvényi különbségtételnek a hiányát használja ki, 
amely nem emeli ki a szándékos testi sértés fogalmát az emberölési 
kísérlet kategóriájából (lásd a 3. beszéd magyarázatait). A második 
cáfolat szintén egy valószínű érv megfordítása: a cserépdarab hasz
nálata -  a vádló sugalmazásával ellentétben — az előre megfontolt 
szándéknak éppen a hiányát bizonyítja. A cáfolatot a választott 
ellenpélda teszi valószínűbbe: igazi szándékosságot igazi fegyver, 
például tőr esetén lehetne feltételezni (6-7).

A bizonyítás a verekedés kezdő pillanatainak mozaikszerű fel
villantásával folytatódik. A töredezetten szerkesztett mondatok az 
események előre ki nem számított és hirtelen lefolyását érzékel
tetik, ami a sebesülés bagatellizálásához szükséges (8-9). Ekkor 
értesülünk arról, hogy az összecsapás közvetlen oka a lány feletti 
tulajdonvita volt, de ennek természetéről ezúttal sem kapunk 
egyértelmű felvilágosítást. Ehelyett a vádlott amiatt sajnálkozik, 
hogy megegyezési ajánlata még most is visszautasításra talál (9).

A bizonyítás legterjedelmesebb részét a rabszolgák kínvallatásá
nak elutasításából kikövetkeztethető érvek párbaja teszi ki (10-17). 
A máskor szokásos helyzettől a mostani abban tér cl, hogy a vádló 
ezúttal arra hivatkozva menti ki a vallatás alól szolgáját, vagyis a 
lányt, hogy szabad ember.16 Talán ezzel is magyarázható a vádlott

16 Ahhoz, hogy rabszolga vallomását fel lehessen használni egy perben, előzőleg 
(általában az en a k r is is  során, de mindenkeppen tanúk előtt) felhívást (p ro k lés is) kellett 
tenni: a peres felek egyike vagy a saját rabszolgáját ajánlotta föl kínvallatásra (basan os)t 

vagy az ellenfelét szólította fel akár arra, hogy adja ki egyik rabszolgáját, akár arra, hogy 
fogadja cl egy harmadik személy rabszolgájának a vallomását, amennyiben a kínvalla
tásba ez a harmadik is beleegyezik. A kínval latás maga bíróságon kívüli eljárás, amelynél 
a rabszolgán és a vallatást végző esetleges negyedik kívülálló személyen kívül kizárólag 
a pereskedő felek vannak jelen, állami tulajdonú rabszolga vallatása pedig a tanács vagy 
a tizenegyek előtt zajlik. A p ro k lés is  elfogadása eseten a felek írásbeli megállapodást 
kötöttek, amely kötelezően tartalmazta a megállapodást kötő feleknek, a kínvallatást 
végző személynek és a megkínzandó szolgának a nevét, azt a körülményt, amely 
alkalmassá teszi a szolgát arra, hogy felvilágosítással szolgáljon, a neki fcltcendő kérdé
seket szó szerint, továbbá tartalmazhatta a rabszolga igenlő, illetve tagadó válaszának
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érvelésének merész íve* A következtetés főtételét ugyanis saját 
fogságba esésének elképzelt esete adja, amikor is szerinte termé
szetes volna a lány eladása a váltságdíj előteremtése érdekében* 
Mennyivel jogosabb a lány vallomásra kényszerítése, szól a konk
lúzió, most, amikor nincs más lehetőség a száműzetés elkerülésére 
(13-14). A példa erőltetett jellege egyúttal általánosabb érvényű 
tanulsággal is szolgál: mutatja, hogy a kínvallatás visszautasításából 
olyan gyakran próbáltak érvet kovácsolni a szónokok, hogy a meg
lévő közhelyeket már csak fiktív példákra építő okoskodással lehe
tett túlszárnyalni.17 A beszéd epilógusa (18-20) előtt a peres eljárás 
szabályainak megfelelően valóban nem kerül sor a tárgyhoz szoro
san kapcsolódó érdemek, illetve cselekedetek méltatására*

következményeit n perre nézve, valamint a rabszolga értékét Maga a kínvallatás 
többnyire úgy tűrtem, hogy bottal vagy korbáccsal ütik a rabszolgát, aki ennek hatására 
vagy úgy válaszol, ahogyan megkínzója akarja, vagy a kínzó adja fel előbb, és befejezi a 
kínvallatást. A felek cselyegyc ni ősé géhez hozzájárul, hogy előzőleg nemcsak a kérdé
sekbe, hanem a mcgkínzandó személyébe is mindketten beleegyeztek, valamint az, 
hogyannak elkerülésére, hogy bárki bármikor felelőtlenül kínvallatást indítványozzon, 
a kínzás előtt letétbe kellett helyezni a rabszolga értéket, amelyet a kínzó csak akkor 
kapott vissza, ha a szolga a tulajdonosa ellen vallott. Leszámítva az állam egészét érintő 
különleges eseteket, amikor is a tulajdonost a pert lefolytató hivatal nők kenyszeríth ette 
a rabszolga kiadására, apro k ícs is elutasításának hivatalos következménye nem volt— amit 
az is mutat, hogy a fennmaradt törvényszéki beszedekben említett, összesen 42 p r o k -  

íésúből negyvenet elutasítottak ám az indítványozónak lehetőséget adott arra, hogy 
az érvelésében ezt alaposan kihasználja (természetesen mindig azt feltételezve, hogy a 
rabszolga a gazdája ellen vallott volna), amit a szónok ebben a perbeszédben sem 
mulasztott cl megtenni Ebben az esetben a vádló azzal utasította cl a vallatást, hogy azt 
állította, a nő szabad, és ellcnjavaslatában felajánlotta, hogy egy másik rabszolgáját 
kínozzák meg (15), lásd Thür (1979: 154-164), Harrison (1989: 148-150).
17 Hogy ezeket milyen fogadtatásban részesítette a hallgatóság, nem tudjuk; a rétoris- 
kolákban a kezdő szinttől kezdve valamennyi gyakorlat nélkülözhetetlen eleme lett a 
kontraszt, vö. Bolonyai (2001: 49).
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5. KALL1AS VÉDELMÉBEN 
TEMPLOMRABLÁS VÁDJA ELLEN

Ha nem az cictccrt küzdene Kai Has, tisztelt bírák, elegendőnek 
találnám az eddig elhangzott érveket, melyeket az előttem szólók 
fölsorakoztattak. Jelen körülmények között azonban szégyenletes 
volna, ha kérésére és sürgetésére, a hozzá, s amíg élt, apjához fűződő 
barátságom, valamint hosszú és régi üzleti kapcsolataink ellenére 
nem támogatnám őt minden tőlem telhető módon igaza megszerzé
sében. (2) Nos, Kalliasszal kapcsolatban mindig azt hittem, hogy 
mindazért cserébe, amit bevándorlóként e városért tett, sokkal inkább 
valamilyen kitüntetést kap majd tőletek, nem pedig hogy ilyen vádak 
alapján ekkora veszélybe sodródik. A szomorú valóság ezzel szemben 
az, hogy a rosszindulatú mesterkedések jóvoltából az ártatlanok élete 
éppannyira veszélyessé vált, m int a többszörös bűnözőké.

(3) Tőletek azonban azt várom, hogy ne a szolgákat tartsátok sza
vahihetőnek, a gazdáikat pedig szavahi hete ti ennek, mert ne felejtsé
tek el, Kalliast még soha senki nem vádolta meg, sem magánember, 
sem tisztségviselő, ezzel szemben rengetegjót tett veletek azóta, hogy 
itt él a városban, panaszra pedig soha életében senkinek nem adott 
okot. A szolgák viszont számtalan bűnt elkövettek életük során, 
rengeteg megaláztatásban volt részük, most meg, mintha valami jó 
szolgálatot tennének, valójában a szabadságuk megszerzéséért beszél
nek. De nem vagyok meglepődve ezen. (4) Tökéletesen tisztában 
vannak azzal, hogyha hazugságukra fény derül, a jelenleginél úgysem 
lehet rosszabb a helyzetük, ha viszont sikerül félrevezetniük benne
teket, megszabadulnak mostani szenvedéseiktől. Márpedig az olyan 
ember szavának nem szabad hitelt adni, akkor sem, ha vádló, akkor 
sem, ha tanú, aki tulajdon haszna szerint beszél másokról, sokkal 
inkább annak kell hinni, aki a köz érdekét szem előtt tartva veszélyek
nek is hajlandó kitenni önmagát. (5) És igazságosnak tartanám, ha a
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pert nemcsak az ő személyes ügyüknek tekintenénk, hanem a város 
valamennyi lakója közös ügyének, mert nemcsak nekik vannak szol
gáik, hanem mindenki másnak, a szolgák pedig az Ő sorsukat figyelve 
nem azt fogják nézni, milyen jótettel érdemeljék ki uruktól a szabad
ságot, hanem azt, milyen hazugsággal jelentsék föl ólcet.

M agyarázatok

Az 5. beszéd két okból is jóval rovidebb a szokásosnál. Egyrészt 
kiegészítő beszédnek készült (epüogos), mely ezúttal nem is egy, 
hanem több védőbeszed után hangzott el, másrészt a szöveg vége 
is elveszett. A kéziratból két lap, vagyis kb, ezer görög szó esett ki, 
cs tekintve, hogy a rákövetkező 6. beszédből a bevezetés és az 
elbeszélés eleje hiányzik, az 5. beszédből a ránk maradt szöveggel 
nagyjából azonos mennyiségű veszhetett el.

Az ügyet csak e töredékesen fennmaradt szöveg alapján ismer
jük. A metoikos Kalhast templom rablással vádolják. A korból is
mert négy hasonló eset vádlottjai mind valamely szertartást végző 
papi család tagjai voltak, akiket nem a szó szoros értelmében vett 
rablással vádoltak meg, hanem sikkasztással, anyagi visszaélésekkel.1 
Feltételezhető tehát, hogy Kallias sem betörőként lopott cl valamilyen 
szent tárgyat egy templomból, hanem inkább egy szentély kincstárával 
szemben elkövetett pénzügyi csalás, például a rábízott vagyon hűtlen 
kezelése vádjával perelhették be. Kallias a védelmében megszólaló 
személlyel is régi üzleti kapcsolatban állt, könnyen lehet tehát, hogy 
az állítólagos visszaélés foglalkozásával is összefüggött, A felkért 
barát, aki a maga részéről Lysiast kérte föl, hogy segítsen baráti 
kötelessége teljesítésében, bíráknak szólítja az ítélkező testületet. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy az ügy nem a különféle 
szentségtörési vétségeket tárgyaló Areiospagos bírósága elé került,1 2

1 Dcmosrhcncs 25, h ypo th esis (= tartalmi kivonat) említi meg Pythangelos, Skaphón 
és Hicroklcs esetét, a .SEC Xíí 100 pedig Theosebés elítélését rögzíti,
2 A 3-4.„ valamint 6-7. beszédhez így csupán tematikusán, nem pedig a bírói testület 
azonossága alapján kapcsolódik.
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hanem egy szokásos esküdtbíróság elé, melyet talán a tizenegyek 
hívtak össze egy rabszolgák bejelentése nyomán (4—5) elindított 
le tartóz tatás os eljárás (apagógé) keretében.3 Elítélés esetén a vádlott
ra halálbüntetés várt (1).

A ránk maradt szöveg érdemi része a rabszolgák kínvallatásával 
szerzett információ megbízhatatlansága mellett érvel A felhasznált 
érvek egyetlen olyan mozzanatot sem tartalmaznak, mely kifeje
zetten csak az adott vitához kötődne; bárhol bevethető közhelyeket 
fogalmaznak meg.4 Ezúttal nem egy kínvallatás felajánlásából, il
letve ezen ajánlat elutasításából levonható következtetések ko
molyságáról folyik a vita, hanem egy önként tett feljelentés érté
kéről.

3 A Dcm. h ypú th esis által említett esetekhez hasonlóan.
4 Ez a vonás persze a gyakorlati szempontból olvasó számára igen becsessé teszi a 
beszédet.
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[.., j kikötötte a lovat1 a szentély kapujának kopogtatójához, mintha 
visszaadná, másnap éjjel azonban titokban elvitte. De a tettes a leg- 
gyötrelmesebb halállal pusztult el: éhen veszett. Válogatott jó ctclck 
kerültek az asztalára, ám ő ügy érezte, a kenyér cs az árpalepcny 
iszonyú bűzt áraszt, és egy falatot sem bírt lenyelni.1 2 Ezt a történetet 
is sokan hallottuk a hierophantéstől3 [, (2) hogy Andokidés saját 
hozzátartozóit és barátait jelentette föl és sodorta végveszélybe, azt 
hangoztatva, hogy a bűntársai voltak] .4 (3) Jogosnak tartom hát, hogy 
most felidézzem vele szemben az akkor elhangzottakat, és hogy ha 
már Andokidés barátai elvesztek miatta és a feljelentése miatt, veszej t- 
se most el ót magát is valaki más. De ti sem tehetitek meg semmi szín 
alatt, hogy amikor egy ilyen fontos ügyben hoztok döntést, megsaj
náljátok Andokidést, vagy kedvére tesztek, hiszen jól tudjátok, hogy 
ez a két istennő nyíltan bosszút áll a bűnösökön, ezért minden ember 
ugyanarra számíthat, magára és másra nézve egyaránt.

(4) M ert tegyük csak fel, hogy Andokidést most büntetlenül el
eresztitek a tárgyalásról, Ő pedig indul a kilenc archón választásán, és 
kisorsolják basileusnak -  akkor ő fog értetek ősi szokás szerint áldoza

1 A történet elejét nem ismerjük. Andokidés (1,29) is utal a szcmségtclcnségét „bizo
nyító”, sok ostoba történetre. A hiányzó szövegről lásd a magyarázatokat.
2 Természetes büntetési mód DémétcrtŐl, a földművelés és a gabona istennőjétől. 
1 hson ló, de a másik végletet képviseli Erysichthón mítosza, akit az istennő feneketlen 
éhséggel büntetett szent fájának kivágásáért.
3 A hicropllantéiról lásd az 51. fejezetet.
4 A 2. fejezetet Reiske törli a szövegből. Amikor a beszéd eleje már elveszett, egy 
szövegjavító bizonyara hiányolta a főtéma megjelölését a beszéd mai (és akkori) kezdő 
soraiból.
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tokát áldozni és imákat imádkozni, az itteni Eleusinionban3 éppúgy, 
mint az eleusisi szentélyben,5 6 és ő felügyeli majd az ünnepi miszté
riumokon, hogy senki ne kövessen el törvényszegést vagy szentség- 
törést a szent cselekmények során? (5) És szerintetek mit gondolnak 
majd a beavatásra érkezők,7 ha meglátják, ki a basileus, és eszükbe jut 
minden istentelen tette, amit elkövetett? Vagy mit szól majd a többi 
hellén, akár áldozatbe mutatás, akár hivatalos látogatás8 9 céljából érkez
nek hozzánk erre az ünnepre? (6) Andokidést ugyanis szentségtörő 
tetteiről itthon is, idegenben isy jól ismerik. A rendkívüli tettek, akár 
aljasságukkal, akár nagyszerűségükkel emelkednek ki, óhatatlanul 
híressé teszik végrehajtóikat. Ráadásul száműzetése idején Atido
ki dés sok városban keverte a bajt Szicíliában, Itáliában, a Pelopon- 
nésoson, Thessaliában, a Ilcllcspontosnál, Ióniában, Kyproson; sok 
királyhoz hízelegte be magát, a syrakusai Dionysios10 kivételével 
mindegyikhez, akivel csak összehozta a sorsa. (7) Dionysiosnakvagy 
a szerencséje, vagy az emberismerete volt nagyobb a többiekénél, 
mindenesetre Andokidcs egyedül őt nem tudta rászedni azok közül, 
akikkel kapcsolatba került -  pedig ugyancsak jól ismeri annak mes
terségét, hogyan kell ellenségeinek semmi kárt nem okozni, barátai
nak viszont annyi kárt, amennyit csak tud. így aztán, Zeusra, az sem

5 A két istennő athéni szentélye az agora deli részén, az Akropolis északnyugati csücske 
alatt állt. A nagy misztériumok első ncgy napjában (Bocdromión hónap 15-18.) a szent 
tárgyak (h iera ) itt voltak elhelyezve, itt ment végbe a szertartások egy része -  ezek közül 
a legfontosabbak az íinnep 3, napján, az Athénért és szövetséges városaiért bemutatott 
nagy áldozatok és könyörgések voltak, amelyeket az arehón basileus és segítői végeztek.
6 A nagy misztériumok második szakasza, a tulajdonképpeni beavatások zajlottak itt 
Bocdromión 19-től (ünnepi menet a hierdval Athénból Elcusisba) 23-ig (hazatérés). A 
Bocdromión 20-án itt bemutatott áldozatokat ugyancsak a basileus felügyelte,
7 A misztériumok minden hellén számára nyitottak voltak, kivéve a vérbűnnel terhel
teket.
8 A diplomáciai kapcsolatok fenntartásának egyik módja volt, hogy cgy-egy vallásilag 
vagy politikailag jelentős polis ünnepeire más, többnyire szövetséges polisok is elküld
ték hivatalos képviselőiket (ú itó n a ) .

9 Vagyis az Attikán kívüli hellén területeken.
10 I. Dionysios kb, 405-367 közt volt Syrakusai tyrannosa (lásd a 33, beszéd magyará
zatait).
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kerülné el egykönnyen a hellének figyelmet, ha ti az igazságosság 
ellenében az ő kedvére tennétek,

(8) Most tehát mindenkeppen döntenetek kell felőle. Hisz tudjá
tok nagyon jól, athéni férfiak, nem ragaszkodhattok egyszerre az Ősi 
törvényekhez és Andokidéshcz. Választanotok kell: vagy a törvénye
ket törlitek el, vagy ettől az embertől szabadultok meg. (9) Ő persze 
határtalan vakmerőségében még a törvényre is hivatkozik: hogy a róla 
hozott törvény már hatályát vesztette,11 hogy ő már beléphet az 
agorára és a szentélyekbe f.., j 11 12 amely most is < ott á ll> 13 az athéniak 
tanácstermében! (10) Márpedig Periklés, m int mondják, egyszer arra 
buzdított benneteket, hogy a szentségtörőkre ne csak az írott törvé
nyeket alkalmazzátok, hanem az íratlanokat is,14 amelyek alapján az 
Eumolpidák felvilágosítást szoktak adni -  ezeket soha senkinek nem 
volt hatalma eltörölni, sem bátorsága szembeszállni velük, törvény
hozójukat pedig maguk az Eumolpidák sem ism erik-, mert a szent
ségtörők, gondolta Periklés, így embernek is, istennek is megfizet
nek. (11) Andokidés azonban annyira semmibe veszi az isteneket és 
az istentelenségek bíráit, hogy még tíz napja sem tartózkodott a 
városban, máris szentségtörési pert kezdeményezett a basileusnál, és 
meg is indította az eljárást -  egy Andokidés, aki azt tette az istenekkel, 
amit te tt- , mégpedig azzal a váddal (most figyeljetek!), hogy Archip- 
pos15 szentségtörő módon meggyalázta az ő ősi, családi hermáját. (12)

11 Vö. Andokidcs 1.71-91.
12 Kb. egy sor hiányzik a szövegből.
13 Egy törvényszöveget tartalmazó .'tétéről lehet szó. A szövcgkicgcszítés Cobct-tői való. 
Todd (2(100: 66) értelmezésében: „még az athéniak tanácstermében is < megjelen
het > ”.
14 Az említett szóbeli vallási törvények a kőbe vésetleu törvények olyan csoportját 
alkották, amelyek biztosan nem váltak alkalmazhatatlanná 403 után. Ezek isteni törvé
nyeknek számítottak, amelyeket az illetékes papi testületek értelmeztek, és belőlük 
kiindulva adtak tanácsot azokban a kérdésekben, amelyekkel hozzájuk fordultak. Itt 
speciálisan az elcusisi kultikus hagyományokról van szó.
1a Ezt a homályos pert más forrás nem említi. Mindenesetre különös, hogy Andokidés 
így, készakarva felhívta a figyelmet a saját múltjára. Egyébként Andokidés megemlíti 
(1.13), hogy egy bizonyos Archippost (talán a komediaszerzőt) feljelentettek miszté- 
riumgyalázás miatt, de nem tudni, itt róla van-c szó.
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Archippos azzal védekezett, hogy az a henna tökéletesen ép és sértet
len,16 nem történt vele semmi olyasmi, mint a többivel; ám hogy ne 
kellemetlenkedjék neki ez az ember (hisz tudhatta, milyen), inkább 
fizetett, és így szabadult meg tőle.17 Márpedig, ha egyszer Andoki- 
désnek volt mersze valakit szentségtörésért felelősségre vonni, hogy
ne volna jogos és istenes dolog, ha ugyanezért őt vonják felelősségre 
mások?

(13) Erre majd biztosan azt feleli: példátlan, hogy a feljelentő18 a 
fejével lakoljon, a feljelentettek viszont veletek együtt teljes polgár
jogot élvezzenek.19 Csakhogy ezzel nem is önmagát védi, inkább a 
bűntársait vádolja. Igen, csakugyan bűnösök, akik elrendelték a töb
biek visszafogadását, méghozzá ugyanabban a szentségtörésben ré
szesek; ha viszont ti, teljhatalmú polgárok veszitek elejét annak, hogy 
bosszút álljunk az istenekért, azért már nem őket terheli a felelősség. 
Eszetekbe ne jusson hát magatokra vonni ezt a vádat, ha egyszer 
módotokban áll a bűnös megbüntetésével elkerülni! (14) Ráadásul 
amazok tagadják a feljelentésben foglaltakat, ez pedig beismeri a 
tettét. Márpedig még az Areiospagos, a legszentebb és legigazságo
sabb bírói testület is úgy ítélkezik,20 hogy ha a vádlott bevallja bűnét, 
halnia kell, ha viszont tagad, kivizsgálják az ügyét, és már sok esetben 
bebizonyosodott, hogy az illető ártatlan. Nem eshetnek hát egyenlő 
elbírálás alá azok, akik tagadnak, és azok, akik beismerik tettüket. (15) 
Felfoghatatlan számomra, hogy ha valaki megsebesít egy embert a 
fején, arcán, kezén vagy a lábán, annak az Areiospagos törvényei szerint 10

10 A herma sértetlenségére maga Andokidés is utal (1.61-62); ezzel támasztja alá, hogy 
nem vett reszt tettlegesen a csonkításban.
17 Vagyis Andokidés vérbeli sykophamakent lépett föl. A kiegyezés a peres felek között 
lehetséges volt az illetékes tisztviselő előtt az előzetes meghallgatás után, amíg a per az 
esküdtbíróság előtn szakaszba nem lépett.
18 Vagyis a vádalkut kötő személy.
19 Andokidés nem használja ezt az érvet, hiszen a szinte teljes ártatlanságára épülő tervét 
keresztezné, ha az általa foljclentectckrŐl beszélne. A vádnak viszont akkor is megéri, 
hogy egy ilyen kétes crtckű és hatású védekezési lehetőséget cáfoljon, ha a védelem 
történetesen nem is felel majd rá.
20 Szándékos emberölési vagy testi sértcsi ügyekben, lásd 113-115. o..
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el kell hagynia a sértett városát, ha pedig visszatér és feljelentik,21 halál 
fia -  azt azonban, aki ugyanilyen módon vétkezik az istenek szobrai 
ellen, nem tiltjátok ki a szentélyekből, s azt, ha mégis belép, nem 
toroljátok meg] Pedig amilyen igazságos, annyira üdvös is azokkal 
törődni, akik jó t is, rosszat is tehetnek veletek.

(16) S azt is beszélik, hogy ezt az embert az itt elkövetett szentség
töréseik miatt sok hellén kiutasította már a maga szentélyeiből. Ti 
meg, az áldozatai, saját szent hagyományotokat kevesebbre tarjátok, 
mint mások a tiéteket.

(17) Mennyivel istentelenebb ez még a mélosi Diagorasnál22 is! 
Hiszen az csak szavakkal vetett mások kultusza és ünnepei ellen, ez 
viszont tettel saját városának szentségei ellen. Márpedig jobban kell 
haragudnunk polgártársainkra, athéni férfiak, ha e szent tárgyak ellen 
vétkeznek, mint az idegenekre; hiszen az utóbbi „idegen bűiT\ ez 
viszont „családi". (18) N e engedjétek ki kezeitek közül a bűnösöket, 
miközben másokat szökésben is nyakon akartok csípni, egy talentum 
ezüst jutalmat tűzve ki annak, aki élve vagy halva kézre keríti őketf 
Máskülönben azt gondolják majd a hellének, hogy nem is veszitek 
komolyan a megtorlást, csak hetvenkedtek.

(19) De bebizonyította ez az ember a hellének előtt is, hogy nem 
tiszteli az isteneket.23 M int aki nem is fél tettei következményeitől, 
hanem tökéletes biztonságban érzi magát, kereskedésre adta a fejét, 
és tengerre szállt. De az isten ide vezérelte, hogy visszatéijen bűntet
tei színhelyére, és az cn indítványomra feleljen azokért.24 (20) Felelni

21 E n á e b c is-azaz az illetékes tisztségviselő figyelmének felhívása a visszatértszáműzott- 
re. Ezt bármely polgár megteheti. Lásd a magyarázatokat és a 34. c. bekezdést.
22 A mélosi költő gúnyosan nyilatkozott az clcusisi misztériumokról, és kiteregette 
titkaikat, ezért az athéniakvérdijat tűztek ki a fejére-annak, aki élve fogja el, két talentumot 
ígértek, annak, aki holtan, egyet de nincs hír arról, hogy kézre kerítették volna. Vö. 
F G r H 326 F 3 (Melanthios) és 342 F 16 (Krateros), illetve a Suda D ia g o ra s  szócikke.
23 Szó szerint megegyezik a Sókratós ellen felhozott vádak egyikével,
24 Andokidés (1.137-139) így fordítja visszájára ezt az érvet: ha valóban magára vonta 
volna az istenek haragját, azok nem mentették volna meg őt a legnagyobb veszedel
mekből csak azért, hogy aztán Képhísiosra bízzák a bosszúállást -  aki erre természete
sen egyáltalán nem méltó. A mi szónokunk ezzel szemben, noha a perben csak 
segédvád lóként szerepel, az isteni bűn tccés eszközének tartja magát.
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is fog, szentül hiszem, de nincs is ebben semmi rendkívüli. Hiszen 
az isten sem azonnal büntet.25 Számos bizonyíték alapján következ
tethetek erre. Látom, hogy idővel más szentségtörőkre is lesújt a 
büntetés,26 sőt őseik vétkei miatt még az utódaikra is; de az isten addig 
is sok borzasztó veszedelmet szabadít rá a bűnösökre, úgyhogy sokan 
már valósággal vágynak rá, hogy a halálban végleg megszabaduljanak 
balsorsuktól. Az isten pedig, miután tönkretette az életüket, halállal 
vet véget neki.27

(21) Most pedig tekintsétek át magának Andokidésnek az életet 
attól fogva, hogy szentségtörő lett: van-e még ilyen ember rajta kívül? 
Mert Andokidés, mintán elkövette bűnét, és azonnali eljárással28 
esküdtszék elé állították, maga vettette börtönbe magát. Szabadság- 
vesztést kért ugyanis a fejére, ha nem adná át a szolgáját -  (22) 
márpedig jól tudta, hogy nem adhatja át, hiszen az épp őmiatta és az 
ő bűnei miatt halt meg, nehogy elárulhassa.29 Hát nem egy isten vette 
el a józan eszét, amikor -  ugyanolyan kilátások mellett -  a börtönt 
elviselhetőbbnek tartotta a pénzbírságnál? (23) Ezen ajánlata miatt 
került hát fogságba, önmagát kínálván biztosítéknak;30 fogsága idején 
pedig feljelentést tett31 a saját rokonai és barátai ellen,32 miután 
büntetlenséget ajánlottak neki, ha vallomása hitelt érdemlőnek bizo
nyul. Hát mit gondoltok, miféle lélek lakozik ebben az emberben? 
Képes volt a legsúlyosabb, legszégyenletesebb dolgokat is megtenni: 
saját szeretteit följelenteni, holott a megmenekülésre így is alig volt

25 Az itt következő félmondatot („ez ugyanis az emberi igazságszolgáltatásra jellemző”) 
Halbertsma törli a szövegből.
26 Ez a részlet szinte pontosan követi Solón egy töredékének gondolatmenetét (13.15-32).
27 Vö. F5.
28Taylor konjektúrája. A kczirati szövegben „alattomos módon” szerepel.
29 Andokidés (1.64) ezzel szemben azt állítja, hogy igenis átadta kínvallatásra az említett 
szolgát, akinek igazolnia kel len volna, hogy ő a hermacsonkítás idején betegen feküdt. 
Ez esetben valószínűleg inkább a vádnak lehet hinni.
30 Furley S2övegjavítása (1989) a kódexek „közel egy évre” olvasata helyett. Az eredeti 
olvasat felborítaná a kronológiát, és nehéz volna az athéni jog alapján megmagyarázni.
31A vád itt valószínűleg két különböző eseményt mos össze: Andokidés letartóztatását, 
illetve a kezesség teljesítését.
32 Érdekes módon konkrétan Andokidés apjáról nincs szó.
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esélye? (24) Ezek után pedig, amikor már gyilkosa lett azoknak, akik 
saját bevallása szerint a legtöbbet jelentettek neki, kiderült, hogy 
igazat beszélt, és kiszabadult -  ám ti egyúttal azt is megszavaztátok, 
hogy tiltsák ki az agoráról és a szentélyekből, hogy akkor se tudjon 
érvényt szerezni igazának, ha vele bánnának jogsértő módon az 
ellenségei.33 (25) Amióta az athéniak az eszüket tudják, soha senkit 
nem fosztottak megjogaitól ilyen vád alapján. N em  véletlenül, hiszen 
ilyesmit még soha senki nem követett el. S vajon ki állhat mindezek 
mögött: az istenek avagy a puszta véletlen?

(26) Ezután Kition királyához hajózott, az viszont áruláson kapta, 
elfogatta és bebörtönöztette,34 ő pedig nemcsak a haláltól retteghetett, 
hanem a mindennapos kínzásoktól is, mert számíthatott rá, hogy élve 
levágják végtagjait. (27) Miután ebből a veszélyből kievickélt, vissza
hajózott szülővárosába a négyszázak uralma idején35 -  <m ert oly 
nagy> feledést bocsátott rá az isten, hogy éppen saját áldozataihoz 
vágyott vissza. Hazatérése után elfogták,36 cs bántalmazták, megölni 
azonban nem öltek meg, hanem elengedték. (28) Aztán Euagorashoz, 
Kypros uralkodójához hajózott, de mivel törvénysértést követett el, 
az kitette a szűrét.37 Tőle is elmenekült: akkor már száműzték a hazai 
istenek, száműzte tulajdon városa, száműzte minden vidék, mihelyt 
földjükre tette a lábát. Hát mi öröme telik annak az életben, aki 
folyton bajba kerül, s nyugalmat soha nem talál? (29) Miután pedig 
onnan visszahajózott ide, a saját szülővárosába, már a demokrácia

33 Andokidés csak a szentélyekből való kitiltást említi (1.71), de az itteni változat a 
valószínűbb. A bíróságok többsége az agúra területen kapott helyet.
34 Ps.-Plutarchos Andokides-clctrajza (834E-F) így írja le az eseményeket: Andokidés 
az unokahúgát, Aristeidcs leányát titokban odaajándékozta Kypros királyának. Miután 
ezért bíróság elé akarták állítani, újra kicsempészte a lányt Kyprosról; a király azonban 
elfogatta őt, cs bebörtönöztette.
^  411-ben.
36 Ez annak a Pcisandrosnak volt köszönhető, aki 415-ben még a demokrácia nagy 
híveként buzgólkndott a misztérnimbotrány felderítésén és gcijesztéscn (1.27, 36), 
411 -ben azonban már az oligarchák oldalán al1t,cs Alkibiadés hazahívását szorgalmazta 
(Thukydidés 8.49,53-54, 67-68).
37 Andokidés (1.4) azt mondja, Kyproson még földbirtokot is kapott, EzazEuagorasszal 
való összezördülés előtt történhetett.
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idejében, lepénzeltc a pry tani sokat, hogy vezessék őt ide, ti38 azonban 
lakergettétek a városból, s ezzel az istenek színe előtt érvényre juttat
tátok a törvényeket, amelyeket magatok hoztatok.39 (30) És nincs, aki 
ezt az embert végleg befogadná: sem demokrácia, sem oligarchia, sem 
tyrannos, sem város. Szentségtörése óta folyvást kóborolva tengeti 
életét mind a mai napig, mindig inkább bízva ismeretlenekben, mint 
ismerőseiben, mert akit ismer, az ellen már vétkezett is. Végül most, 
miután visszatért városunkba, egyazon ügy folytán kétszeresen is 
följelentették. (31) Teste szüntelen bilincsben, vagyonát a veszedel
mek emésztik. Bizony, annak, aki eletet ellenségek és sykophanták 
közt vesztegeti el, nem elet az élet. S mindezt nem azért méri rá az 
isten, mert a megmentését tervezi, hanem megtorlásul szentségtörő 
tetteiért. (32) Most pedig, végezetül, kiszolgáltatta magát nektek, 
hogy úgy bánjatok vele, ahogy csak akartok -  nem mintha ártatlansá
gában bizakodnék, hanem mert valami emberfölötti kényszer kész
teti erre. így hát senkinek, Zcusra mondom, sem öregnek, sem 
iíjúnak nem szabad semmibe vennie az isteneket Ando kid és sorsát 
látva, hogy közismert szentségtörő létére mégis megmenekül a ve
szélyekből -  inkább gondoljon arra, hogy jobb egy fél élet baj nélkül, 
mint kettő folytonos bajok között, amilyen az övé.

(33) Mérhetetlen arcátlanságában azonban már arra készül, hogy 
szerepet vállaljon a közügyekben,40 s már szónokol a nép előtt, bün
tetéseket javasol, kifogásokat emel leendő tisztségviselőkkel szem
ben, sőt még a tanács ele is lép, hogy áldozatokról, felvonulásokról, 
imákról, jóslatokról tegyen javaslatot. Pedig hát mit gondoltok, me
lyik istennekjárhattok kedvében, ha erre hallgattok? Mert ne higgyé
tek, bírák, hogy ha ti hajlandók vagytok elfelejteni, az istenek is 
elfelejtik, amit ez művelt. (34) S nem nyugszik bele abba, hogy 
csöndben élje polgáréletét, ahogy egy bűnöshöz illik, hanem úgy

38 Az attikai szónokok általában egyetlen egységként (egyetlen nagy „ti”-kcm) kezelik 
a mindenkori athéni népet, beleértve a mindenkori népgyűlcst cs csküdtbíróságokat.
39 Ez 407-ben történt; ekkor hangzott cl és bukott meg Andokidés 2, beszéde ( H a z a 

té ré sé r t )

40 Valójában Andokidés nemcsak készülődött erre: a hazatérése óta viselt tisztségekről 
lásd a magyarázatokat.
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viselkedik, mintha ő bukkant volna azok nyomára, akik a város ellen 
vétettek/1 és azon mesterkedik, hogy a többieknél nagyobb hatalomra 
tegyen szert41 42 -  mintha nem a ti szelídségeteknek és elfoglaltságotok
nak köszönhette volna, hogy elkerülte a büntetést De mostani vétket 
ellenetek már nem rejtegetheti; mihelyt pedig rábizonyul, lakolni fog.

(35) De építeni fog a következő érvre is (mert feltétlenül magya
rázatot kell adnom nektek arra, amivel majd védekezik,43 hogy m ind
két fél érveit hallva helyesebben dönthessetek) -  azt mondja tehát, 
nagy jó t tett a várossal, amikor a feljelentés által megszabadította az 
akkori rettegéstől cs felfordulástól. (36) De ki volt hát e nagy bajok 
okozója? Nem épp ő maga-e, aki elkövette, amit elkövetett? Ezek 
után még legyünk hálásak neki jóságáért, hogy amikor büntetlenséget 
kínáltatok béréül, megtette a feljelentést -  a felfordulásért és bajokért 
meg ti vagytok a felelősök, mert nyomoztatok a szentségtörők után? 
Hát persze hogy nemi Épp ellenkezőleg: ő állította a feje tetejére a 
várost, ti állítottátok vissza a rendet.

(37) M int hallom, azzal készül védekezni, hogy a megbékélés rá is 
érvényes, ahogy a többi athénira.44 S még azt hiszi, hogy ha ezt az 
ürügyet előhozza, akkor -  félve, hogy megszegitek a megbékélést -  
sokan felmentésére szavaztok majd. (38) Most tehát sietek leszögez
ni, hogy Andokidésre egy szó sem vonatkozik a megbékélésből -  
Zeusra mondom, sem abból, amelyet ti kötöttetek a spártaiakkal, sem 
abból, amelyet a peiraieusbeliek45 46 kötöttek a városbeliekkel.45 Hiszen

41 Andokidés valóban ezt hangsúlyozza (vö, például 1.56 cs 59).
42 Ismét az oligarchikus törekvés 415-ből ismerős vádja tér vissza.
43 Az ellenfél crvcmck előzetes ismeretét többféleképpen szokás magyarázni. A per
anyag alapján való mcgtippcléscn kívül lehet még szó a meghallgatásról az illetékes 
tisztviselő előtt, ahol a két fél nagyjából megismeri a másiktól várható érvelési stratégiát, 
vagy a pletykák gyors terjedéséről az athéni társadalomban, vagy akár arról is, hogy c 
kitételek egy része csak a beszéd kiadott változatába került bele a per lefolyása után; 
a kérdésről lásd Dover (1968).
44 Lásd a magyarázatokat.
43 A demokrácia hívei, akik a Peiraicus felől tértek vissza Athénba, és csatlakoztak 
Thrasybulos seregéhez, hogy megbuktassák a harminc zsarnok uralmát.
46 A harminc zsarnok uralmának hívei és elfogadói, akik nem kényszerültek menekü
lésre.
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elég sokan vagyunk, ám olyan bűn, mint Andokidésé, egyikünknek 
sem volt a rovásán, de még csak hasonló sem, hogy ilyen alapon ő is 
velünk együtt élvezhetné a megbékélés előnyeit.47 (39) Minthogy 
azonban az ellenségeskedés sem miatta folyt, természetesen a kiegye
zésnek sem volt feltétele, Hogy előbb őt is vegyük bele a megbékélés
be. Hiszen nem egy ember érdekében, hanem mindannyiunk, a 
városbeliek és a peiraieusbehek érdekében született meg az esküvel 
is szentesített megbékélés. Furcsa is lett volna, ha szükséghelyze
tünkben épp arra lett volna gondunk, hogy az idegenben tartózkodó 
Andokidés bűnei eltöröltessenek. (40) Persze a spártaiak gondoltak a 
velük kötött szerződésben Andokidésre, mivel jó t tett velük. De ti 
gondoltatok rá egyáltalán? N o és melyik jótettéért? Hogy miattatok 
gyakran az életét kockáztatta a városért? (41) Egy szó sem igaz ebből 
a védekezésből, athéni férfiak, ne hagyjátok becsapni magatokat! 
Nem  az a szerződésszegés, ha Andokidés meglakol a bűneiért, hanem 
az, ha valaki magánbosszút áll másvalakin az egész népet ért csapá
sokért.

(42) Aztán az is lehet, hogy majd Kcphísios ellen emel ellenvádat.4* 
Hogy őszinte legyek, lesz is mit mondania. De nem tudjátok egyazon 
szavazással a vádlottat is, a vádlót is megbüntetni. Most annak van itt 
az ideje, hogy az ő ügyében hozzatok igazságos ítéletet, aztán lesz 
majd más alkalom Képhisios és mindegyikünk számára, akiket ő most 
előszámlál. Föl ne mentsétek hát ezt a bűnöst, csak mert valaki másra 
haragusztok!

(43) Erre majd azt mondja: de hiszen ő vallomást tett, és ha 
megbüntetitek, többé senki nem lesz hajlandó vádalkut kötni vcle-

47 Az atn ne sztiarende letek valóban nem tartalmazzák, hogy az asebeia miatt jogaikat 
vesztettekre is vonatkoznának
4H Nem tudunk róla, hogy ez valóban megtörtént. Kcphisiost állítólagos sykophanta 
tevékenységéért talán valóban be lehetett volna perelni -  ezzel szemben Andokidés 
(1.92-93) csak amnesztia előtti, tehát nem peresíthető visszaéléseket hánytorgat fel 
neki. Mindenesetre furcsa, hogy egy synegoros így kikel a saját vádlótársa ellen; Todd 
(2000: 64) olyan alapvető hibának tartja, amely önmagában súlyos ellenérvnek számít 
Lysias szerzősége ellen. De ki tudja, hogyan szerepelt Kcphísios? Lehet, hogy már 
társának is ajánlatosabb volt elhatárolódnia tőle.
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tek.4y Ám Andokidés már megkapta tőletek feljelentése bérét: mások 
halála árán megmentette saját életét. Megmenekülését nektek kö
szönheti, de a mostani bajokat és veszélyeket már saját magának, 
hiszen felrúgta a megállapodást, s ezzel megszűnt a büntetlensége, 
amelyért a feljelentést tette. (44) Tehát nem a feljelentőknek kell 
lehetőséget adnunk a bűnre (épp elég az, amit már elkövettek), 
hanem a törvényszegőket kell megbüntetnünk. Ezenkívül a többi 
feljelentő, akire rábizonyuitak a rút vádak, és beismerő vallomást tett, 
mind képes legalább arra, hogy ne legyen terhére azoknak, akik ellen 
vétett -  mert érzi, hogy idegenben még teljes jogú athéniaknak 
tarthatják, itthon viszont, megsértett polgártársai körében csak hit
vány istentelennek. (45) Batrachos5" például, minden ember leghit- 
ványabbika (leszámítva ezt itt), aki a harmincak alatt állt besúgónak, 
és akire éppúgy érvényes volt a megbékélés és a szentesítő eskü, mint 
az eleusísiakra,49 * 51 inkább más városba költözött, mert félni kezdett 
azoktól, akik ellen vétett. Andokidés viszont, aki magukat az isteneket 
sértette meg, még annyiba sem vette Őket, mint Batrachos az embe
reket, és belépett a templomaikba. Ezek után egy ilyen embernek, aki 
hitványabb is, ostobább is Batrachosnál, már annak is végtelenül 
örülnie kellene, hogy meghagytátok az életét!

(46) Lássuk tehát, mire föl kellene fölmentenetek Andokidést? 
Talán arra való tekintettel, hogy derék katona? Hiszen soha nem 
vonult ki hadjáratra a városból, se lovon, se gyalog, se mint triérar- 
chos, se mint tengerész, sem a szomorú események előtt, sem azok 
után, holott már negyvenéves is elmúlt.52 (47) Pedig más száműző t- 
tek fölszereltek háromevező-sorosokat, és csatlakoztak hozzátok a 
ITcllcspontosnál. S emlékezzetek csak, ti magatok is mennyi bajból,

49 Ezt az érvet Andokidés nem veti be, mivel a misztériumok ügyében eleve tagadja, 
hogy feljelentést tett volna, és a henna-ügyben sem igen büszkélkedik vele.

Vö, 12.48. Az elveszett Lysias-beszédek közül az egyik a B atrachos h a lá láró l címet 
viseli. Mivel a név ritkasága miatt 2z azonosság szinte bizonyosra vehető, Bacrachost 
alighanem megölték,
51 A harminc zsarnok a Thrasybulos vezette demokraták előnyomulása elől Elcusisba 
menekült (Xcnophón:iie//. 2.4.8), A kiegyezési szerződés bárki számára lehetővé tette, 
hogy kiköltözzék Eleusisba ( A P  39).
52 A sorkötelezettség Athénban 1S-60 éves korig tartott.
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háborúból mentettétek ki önmagatokat és a várost, mennyi testi 
szenvedést álltatok ki, mennyi pénzt áldoztatok magán- és állami 
vagyonotokból egyaránt, hány derek polgártársatokat temettétek el a 
kirobbant háború miatt! (48) Andokidés pedig, bár a szenvedésekből 
kimaradt, bár hazája megmentéséhez < semmivel sem járult hoz
zá :^ 53 most részt követel magának városunk életéből, amelynek 
szentségeit meggyalázta. Aztán meg, noha gazdag, pénze revén hatal
ma is van, és királyokkal, tyrannosokkal került vendégbarátságba -  
amivel most majd e)dicseks2Ík, ismerve a jellemeteket*4 miféle 
hozzájárulást55 jó érhetné őt; és tudta, hogy nagy hullámverésbe 
és veszedelembe került az állam, de annak ellenére, hogy tengeri 
kereskedelemmel foglalkozott, nem volt bátorsága, hogy fölkereked
jék, és gabona szállításával segítsen a hazáján. Pedig metoikosok és 
idegenek is, pusztán azért a jogért, hogy közöttünk élhessenek, segít
ségére voltak a városnak ilyen szállítmányokkal -  de te ugyan mi jó t 
tettéi, Andokidés, hogyan tetted jóvá vétkeidet, hogyan háláltad meg 
városodnak, hogy felnevelt téged?50 [... ]

(50) Athéniak, emlékezzetek Andokidés tetteire, gondoljatok az 
ünnepre, amely miatt mindenki különleges tiszteletben részesít ben
neteket! De hát úgy belefásultatok már ennek bűneibe -  hiszen oly 
gyakran láttátok és hallottátok hogy többé a borzasztót sem látjátok 
borzasztónak. Mégis, figyeljetek csak, képzeljétek magatok elé, amit 
ez művelt, és helyesen döntőtök. (51) Ez díszruhát öltve utánozta a 
szent tárgyak felmutatását az avatatlanok előtt,33 34 * * 37 hangosan kimondta 
a titkos szavakat,'15* és megcsonkította azokat az isteneket, akiket mi

33 Franz kiegészítése.
34 Ezt Andokidés valóban megteszi, sőt föl is ajánlja kapcsolatait az athéni népnek arra 
az esetre, ha felmentik (1.145).
33 Egy sor hiányzik a szövegből.
56 Itt egy lap {= 5-6000 szó) kiesett a kódexből.
37 Magukat a szent tárgyakat nem mutathatta föl, mert azok csak az elcusisi papság 
legszűkebb köre számára voltak hozzáférhetők, legfeljebb valami utánzatot. Ezek szerint 
Andokidés az adott paródiában a főszerepet, a hierophanlés szerepét játszotta volna.
33 Az elcusisi misztériumokba való beavatásnak három eleme volt: a d rá m a io n  (való
színűleg a Démétér-Pcrscphoné mítosz előadása), a tegom en on  (a szertartást kísérő, 
rövid kultikus kijelentések) és a d eikn ytn erion  (ah iera  felmutatása).
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tisztelünk, akiket szolgálunk, megszentelünk, akiknek áldozunk, akik
hez imádkozunk. S ezek után, estefelé fölálltak mint papnők és 
papok, átkot mondtak, és bíborszöveteket lengettek meg, az ősrégi 
szokás szerint.59 Be is ismerte, hogy megtette. (52) Ráadásul áthágva 
az általatok hozott törvényt, hogy mint bűnösnek távol kell tartania 
magát a szentélyektől, mindezt durván megsértve, bevette magát a 
városunkba, áldozott az oltárokon, amelyeken nem volt szabad áldoz
nia, megjelent a szent tárgyak előtt, amelyek szentségét meggyalázta, 
belépett az Eleusinionba, kezet mosott a szent kézmosó vízzel. (53) 
Kj tűrheti ezt? Miféle barát, miféle rokon, miféle démostárs vállal
hatja az istenek nyílt gyűlöletet az ő titkos pártfogol ás ával?60 Látnotok 
kell végre: ha bosszút álltok, és megszabadultok Andokidéstől, meg
tisztítjátok és újraszcntclitek a várost, kikergettek egy bűnbakot,61 
megszabadultok egy átkozott gonosztevőtől -  mert ő mindez egy 
személyben!

(54) Most pedig elmondom, mit javasolt Dioklés, Zakoros hiero- 
phantés fia, az én nagyapám, midőn ti62 arról tanácskoztatok, mit 
kezdjetek egy megaraival, aki szentségtörést követett el. Míg mások 
azt szorgalmazták, hogy azonnal, bírósági eljárás nélkül végezzék ki, 
ő azt javasolta, az emberek kedvéért folytassák le az eljárást, hogy a 
többiek, látván és hallván mindezt, józanabbak legyenek -  az istenek 
kedvéért pedig mindenki úgy lépjen a bíróság épületébe, hogy otthon 
már előre eldöntötte magában, mit érdemel a szentségtörő. (55) Ti 
pedig, athéni férfiak (hiszen tudatában vagytok, mit kell tennetek),

59 A beszed, összhangban a 415-ös hangulatkeltők törekvéseivel, teljesen egybemossa 
a két szentse gtörő cselekményt.
60 Vagyis azzal, hogy a titkos szavazás során Andokidcs felmentésére szavaz.
61 A „bűnbak17 kifejezés itt nem szociológiai, hanem rituális értelemben értendő: olyan 
élőlény, aki egymaga viseli az egész közösség bűneit, és ilyen minőségében áldozzák 
fel, illetve távolítják cl a közösségből. Az eredetiben n p h a rn ta k o s szó áll, (AHarpokratión 
által közölt, bizonyára másodlagos monda szerint a szó onnan ered, hogy egy Phar- 
makos nevű illetőt Achilícus emberei rajtakaptak, hogy szent kelyheket lopott, és 
megkövezték.) A beszélő itt a Thargclia ünnepen szokásos szertartásra utal, melynek 
során két halálra ítéltet tisztító áldozatul feláldoznak a városért. Egy ilyen szertartással 
érne tehát fel Andokidés likvidálása,
62 Mármint az akkori népgyűlés.

148



6. BESZÉD -  MAGYARÁZATOK.

ne hagyjátok, hogy ez félrevezessen benneteket! Egy közismert szent
ségtörő van a kezetek közt: láttátok, hallottá tok bűneit. Elétek borulva 
könyörög majd hozzátok -  meg ne szánjátok! Mert nem az méltó 
szánalomra, akit jogosan, hanem akit jogtalanul végeznek ki*63

M agyarázatok

Ennek a szentségtörési pernek a gyökerei a szicíliai expedíció 
előestéjén (415-ben) kirobbant vallásgyalázási botrányokra nyúl
nak vissza. Az akkori események leírását Thukydidésnél (6.27-29, 
53, 60-61), Plutarchosnál (Aíkibiadés 18-21) és magánál Ando- 
kidésnél (L ll-7 0 ) találjuk meg. N em  sokkal azexpedíciós hadse
reg útnak indulása előtt történt, hogy egy oligarchikus érzelmű 
társaság Athén központjában számos hermát (oszloptestű, phal- 
losszal ellátott Hermés-szobrot)64 megrongált. Céljuk az lehetett, 
hogy az utazás istenének megsértésével, a közvélemény várható 
vallási aggályaira számítva keresztülhúzzák az expedíció tervét, 
vagy hogy nagyobb szabású politikai terveket szövögető társaságu
kat ezzel a közös tettel még erősebben összekovácsolják. Az ezután 
összehívott népgyülésen, Pythonikos bejelentése nyomán kirob
bant egy másik botrány is: több feljelentés érkezett Aíkibiadés, a 
hadjárat kezdeményezője és egyik leendő vezetője ellen, melyek 
szerint ő cs barátai magánházakban, lakomák alkalmával kifiguráz
ták az eleusisi misztériumokat, ráadásul avatatlanok szeme láttára. 
A két szentségtörő cselekményt a közhangulat irányítói hamarosan 
összekapcsolták, és felszították a gyanút, hogy az események hát
terében összeesküvés áll, amelynek célja a demokrácia megdöntése

63 A beszéd befejezése halványan tükrözi a 12. beszéd befejezésének (100) hatását, de 
korántsem olyan erőteljes.
64 A2 első márvány hennákat Hipparchos,Pcisistratostyrannos fia állíttatta az Athént 
a2 attikai városokkal összekötő utak felénél. Ezzel a népi vallásosság egy elemét 
emelte be a hivatalos vallásba. Ezután minden olyan helyre hermák kerültek, 
amelyek kapcsolatba hozhatók Hcrmésszel: az a go r ára (kereskedelem), az utak
ra, házak kapujához.
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és oligarchikus államrend, sőt tyrannis felállítása* A pánikkeltés 
sikerrel járt, és így Alkibiadés ellenfeleinek jó  alkalmuk nyílt arra, 
hogy egy kalap alá vcve Őt az oligarchákkal (holott érdekeik épp 
ellentétesek voltak), eltávolítsák az űtbóL Hiába akarta Alkibiadés 
tisztázni magát, nem voltak hajlandók perre vinni az ügyét, míg be 
nem fejezi a szicíliai hadjáratot -  így aztán elhajózott a flottával, de 
nem tért vissza Athénba a bírósági tárgyalásra, inkább az önkéntes 
száműzetést választotta, TávoHétében halálra ítélték.

A letartóztatások az expedíciós sereg távozása után is folytatód
tak. Ezek folyamán elfogták Andokidést és apját, Leógorast is, akik 
mindkét ügybe belekeveredtek. Andokidés ugyanis tagja volt a 
hermacsonkító társaságnak, és bizonyára részt is vett volna az 
akcióban, ha nem szenved lovasbalesetet.63 Ami a misztérium
ügyet illeti, Leógoras rajta volt az egyik feljelentő, Lydos listáján 
(jóllehet a döntő pillanatban állítólag éppen clbóbiskolt), és védő
beszédében Andokidés sem bizonyítja be kétséget kizáróan magá
ról, hogy a neve nem volt rajta ugyanezen a listán. Andokidés ügy 
menekült meg, hogy -  valószínűleg mindkét ügyben -  feljelentést 
tett bűntársai, köztük saját apja ellen, s így büntetlenséget kapott. 
Ezután segítségére volt apjának, hogygraphé paranomónnú (alkot
mányellenes bírósági eljárás vádja) megelőzze perbe fogását, s így 
megmeneküljön a felelősségre vonástól. Az athéni közhangulat 
felbolydulását jelzi, hogy a per 6000 esküdt előtt zajlott, azaz az év 
összes esküdtjét egy helyre összpontosították. Egyébként a graphé 
parauomón pertípusnak ez az első ismert példája.

05 Igaz, ezt csak a tizenöt évvel későbbi perben állítja. Az események után kb. öt évvel, 
410 k., hazatérése engedélyezcsccrt mondott beszédében meg egyértelműen bűnösnek 
mondja magát a szentségtörés vétkében (2.6, 7, 8, 10, 15), de arról nem nyilatkozik, 
hogy pontosan mit követett el. Miután a Phorbas szentélye mellett álló és nagy 
valószínűséggel Andokidcsre bízott herma csonkítatlan maradt (1.62), Andokidés vagy 
csak felig, vagy egyáltalán nem hajtotta végre a vállalását. Ha azonban nem vett részt a 
csonkításban, akkor egyrészt a tizenöt év után most először említett baleset helyett 
sokkal valószínűbb, hogy eleve kétszínű játékot űzött, vö, Pclling (2000: 26—37), 
másrészt okkal feltételezhetjük, hogy a misztériumok ki gúnyol ói között viszont ott 
volt, vö. MacDowcIl (1962: 173-176),
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Nem sokkal később a népgyűlésben határozat rangjára emelték 
Isotimidés javaslatát, amely ki nem mondottan bár, de Andokidés 
ellen irányult: eszerint ha valaki szentségtörést követett el, és be is 
ismerte, nem teheti be a lábát az agorára és a szentélyekbe, tehát 
részlegesen jogfosztott (atimos) lesz. Az ily módon lehetetlen hely
zetbe ju to tt Andokidés önkéntes száműzetésbe vonult, ahonnan a 
későbbiek folyamán többször (411-ben, majd 410 és 407 között) 
sikertelenül próbált hazatérni, a 403-as megbékélési szerződés 
után azonban, az esküvel fogadott és törvénnyel garantált amnesz
tia általános megbocsátást árasztó légkörében úgy ítélte meg, végre 
számára is elérkezett a várva várt pillanat a hazatelepülésre. Ando
kidés személyét, úgy tűnt, valóban elfogadták az athéniak, és a 
hazaérkezését követő három évben több -  kifejezetten vallási je l
legű -  közszolgálatot és tisztséget is rábíztak: a Héphaistos-ünne- 
pen rendezett fáklyás futóverseny anyagi támogatását (m intgytn- 
nasiarchos), az olympiai és isthmosi játékokra ellátogató athéni 
küldöttség vezetését (mint architheóros), sőt a szent kincstár kezelé
sét is (mint tamias).66

Egyvalaki mégis akadt, aki ne kérd ekeit sér tét te Andokidés jelen
léte: távoli rokona, a dúsgazdag Kallias, Ellentétük Andokidés 
nagybátyjának, Epilykosnak két lánya miatt alakult ki. Epilykos 
ugyanis fiúutód nélkül halt meg,67 két lánya kezére pedig Ando
kidés és másik unokafivére tarthatott számot. A baj akkor támadt, 
amikor az Andokidésnek odaígért lány halála után Andokidés a 
másik unokahúgát is szívesen elvette volna, a lány kezére azonban 
Kallias fia, az elhunyt feleségének távoli rokona is pályázni kezdett. 
Andokidés a maga házassági szándékát nagylelkű és önzetlen gesz-

66 1.132.
67 Az attikai jogszokásnak megfelelően a fiúutód nélkül meghalt személy vagyonát és 
tartozásait lányai örökölték mint „örökösnők*’ (ep ik léro s). Pontosabban: az öröklés ügy 
ment végbe, hogy az örökösnőt az elhunyt legközelebbi férfi rokon inak feleségül kellett 
vennie, így az örökösnő férje lett az örökség birtokosa, de csak addig, amíg születendő 
fia (tehát az elhunyt unokája) felnőttkorba nem lépett. Ekkor megkapta a -  nagyapja 
által, anyja közvetítésével ráhagyott -  családi örökséget, és helyreállt a rend, azaz a 
ferfiágon örökítés.
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tusnak nevezi, mert szerinte az örökösnő nyakába szakadt tartozás 
nagyobb, mint maga az örökség, Kallias -  egyébként valóban jogo
sulatlan -  igényéről viszont azt állítja, valójában nem is a fiával 
akarja összeházasítani a szép lányt, hanem maga szeretne intim 
kapcsolatot létesíteni vele, A jogi szempontból hátrányos helyzet
ben lévő Kallias, aki az eleusisi kultuszban a daduchos főpapi tiszt
séget viselte, elhatározta, hogy eltávolítja az útból (fia) ve te ly társát. 
400 vagy 399 őszen szentségtörési pert indított a néhány éve 
hazatért cs már a közéletbe is visszailleszkedett Andokidés ellen. A 
vádiratot nem maga nyújtotta be, hanem egy bizonyos Képhisiost 
bujtott föl erre -Andoktdés szerint 1000 drachmáért. Képhisioson 
kívül vádlóként lépett fel Melétos (akinek azonossága Sókratés 
hasonló nevű vádlójával kétséges, de nem elképzelhetetlen), Epi- 
charés és Agyrrhios. A vád Isotimidés néphatározatának megsérté
sét vetette Andokidés szemére, hisz hazatérése után korlátozás 
nélkül gyakorolta polgárjogát, és részt vett az eleusisi misztériu
mok ünneplésében is. Amikor ez ügyben már megindult az eljárás, 
és Andokidés Kallias várakozása ellenére mégsem menekült el 
Attikából, hanem fölvette az elébe dobott kesztyűt, egy másik 
bűncselekménnyel is megvádolták, A nagy misztériumok idején az 
athéni Eleusinion oltárán egy, az oltalomkérést szimbolizáló ágat 
találtak. Ilyet pedig az ünnep alatt tilos volt az oltárra tenni. A gyanú 
Andokidésre terelődött, akiről könnyű volt elhinni, hogy veszve 
érezte ügyét, ezért ehhez a végső menedékhez folyamodott -  az ő 
állítása szerint azonban ez is Kallias műve volt, hogy elhitesse: 
ellenfele beismeri bűnösséget, és kegyelmet kér.

A performa az endeixis eljárásnak az a típusa volt, melyet akkor 
szoktak alkalmazni, ha valaki olyan jogokkal élt, amelyekkel nem 
rendelkezett. Ilyenkor a vádló, aki megtette az illetékes tisztviselő 
előtt a feljelentést, akár le is tartóztathatta a vádlottat (üpagógé), aki 
vagy börtönben maradt a tárgyalásig, vagy kezesek állításával sza
badlábra kerülhetett. Andokidés esetében egyikre sem került sor 
-  talán azért, mert ellenfelei azzal is beérték volna, ha be sem válj a 
a tárgyalást, hanem inkább újra elhagyja Athént. De nem így 
történt. A tárgyalás csak beavatottakból álló bíróság előtt folyt (lásd 
a 9. bekezdést), minden bizonnyal az archón basileus, a vallási
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ügyekért felelős legfőbb tisztviselő63 elnökletével* A pert Andoki- 
dés nyerte meg.

Harpokratiónnál, a Kr. u. 2, századi lexikográfusnál (17L7; 
298.9) már megtalálható az a vélemény, amely szerint ezt a beszé
det nem Lysias írta. A hitelesség ellen valóban sok tényező szól. A 
beszédben az adagosnál jóval több a perbeszédekben szokatlan szó 
és kifejezés (ezek főleg a vallási élet szférájából kerülnek ki), 
kevesebb a szónoki alakzat, és a stílus még akkor is eliit a Lysiastól 
megszokott stílustól, ha figyelembe vesszük, hogy a beszédíró 
általában alkalmazkodik a megrendelő helyzetéhez, jelleméhez 
a beszéd megszövegezésekor (éfhopoiia). Abból kiindulva, hogy a 
beszéd lezárása nem utal vissza olyan témákra, amelyek a fennma
radt szövegrészben nincsenek benne, illetve nem vallási természe
tűek, bizonyosnak tekinthetjük, hogy a szöveg ránk nem maradt 
első része is a szentségtörés vádjával foglalkozik, tehát nem egy 
szélesebb ívű perbeszédnek vagy támadó iratnak töredékével van 
dolgunk, mely egyebek közt Andokidés vallási természetű bűneit 
is tárgyalja. Egyes feltevések szerint fiktív beszédről van szó, ame
lyet Andokidés egy névtelen ellenfele tett volna közzé a per után. 
Egy beszéd kiadása persze eleve magában rejti a pamflet lehetősé
gét, akár sikeresnek, akár sikertelennek bizonyult az életben. Az 
Andokidés elleni beszed közzétételére pedig sor kerülhetett köz
vetlenül a per után is, amikor a vádlott is kiadta a maga győztes 
beszédét, valamint később, 392/391-ben is, amikor egy spártai 
követjárás miatt annyira Andokidés ellen fordult a közhangulat, 
hogy ismét száműzetésbe kényszerült, immár örökre. Valószínűbb 
tehát, hogy a beszéd valóban elhangzott, és Képhisios valamelyik 
vádlótársa mondta el. Ezt támasztja alá, hogy Andokidés beszéde 
több helyen visszautal rá, ami feltételezi az ismeretét -  az pedig 
nem túl valószínű, hogy egy pamfletíró maga elé teszi An
dokidés kiadott beszédét, cs úgy szerkeszti meg saját támadó 
iratát, hogy a védőbeszédből kihámozza a tényleges vádló töb-

^  A z  archón  basilcus hatáskörébe tartozott a szcntscgtörcsi, emberölési cs szándékos testi 
scrtcsi pereken kívül bizonyos áldozatok bemutatása és a papi hivatalokra való alkal
masság elbírálása is (vö. 4-5).
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bé-kevésbé megcáfolt érveit, és ezeket „eredeti formájukban” meg
ismételi. (Ez a szentségtörési ügy tehát egyike annak a kevés 
pernek, amelyekben mindkét féltől ránk maradt egy-egy beszéd.) 
A fő vádpontokkal, tanúvallomásokkal, törvényekkel a beszéd 
nem foglalkozik -  ezt meghagyja a fővádlónak -  sokkal inkább 
az ügy vallási oldalát domborítja ki, ahogy ez a beszélőtől, az 
Eumolpidák, vagyis a legfontosabb eleusisi papi nemzetség tagjá
tól69 (vö. 54) el is várható.

Andokidés védőbeszede cs c beszéd összehasonlításából kiderül, 
hogy míg Andokidés több helyütt reagál a vádbeszedben elhang
zottakra, mégpedig nem mindig rogtÖnzésszerűen, hanem egyes 
helyeken kidolgozottabban is,70 addig a vádbeszédet nem igazítot
ták Andokidés tényleges beszédéhez. Meg az is lehet, hogy szerzője 
nem is szánta kiadásra, csak valami mellékúton került nyilvános
ság elé.

A szentélyek és az agora területére lépés tényét Andokidés nem 
tagadhatta. Az első vádponttal kapcsolatban így két védekezési 
lehetősége maradt: annak bebizonyítása, hogy az Isotimidés-féle 
határozat

a) nem érvényes rá, mert nem követett cl szentségtörést, cs/vagy
b) már nincs is érvényben.
A másik vádpontot, az olajág elhelyezését mindenkeppen tagad

nia kellett, hiszen beismerésével a szentségtörés bűnét is beismerte 
volna.

Andokidés mindkét lehetőséggel élt, de védekezésében négy 
járulékos szempontnak is igen fontos szerepet szánt: jó  szolgála

69 A hagyomány szerint Eumolposnak.az Eumolpidák ősének nyilvánító tea ki Démctér 
a misztériumokat. Ebből a nemzetségből került ki a hierophantés -  az eleusisi kultusz 
főpapja, aki a beavatáskor felmutatta a szent tárgyakat -  és a papság más tagjai is. 
Feladatuk és egyben kiváltságuk volt az isteni törvények értelmezése. Bár nagy tiszte
letben álltak, nem rendelkeztek nagy vagyonnal, a közéletben setn igen vettek részt, 
kivételes esetektől eltekintve.
70 Ennek egyszerűen az is az oka lehet, hogy az előzetes meghallgatás és a vádlók korábbi 
nyilatkozatai alapján Andokidés könnyebben kiszámíthatta a vád stratégiáját, de talán 
azzal is összefügg, hogy a kiadott változatba már a vád érveinek alaposabb cáfolatát is 
belekomponálta.
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tainak (melyek közül kiemelkedik az egyik vádló, Agyrrhios ellen 
adócsalás miatt nemrég elindított pere), az amnesztiához fűződő 
államérdeknek, a vádemelés igazi indítékának: Kalliasszal való 
vitájának, végül annak, hogy az ellene alkalmazott elvek alapján 
ellenfeleit éppúgy felelősségre lehetne vonni, mint Őt.

Ami a fő vádpontra adott (a) válaszát illeti, ebben mindenképp 
volt nemi váratlanság. Az Isotimidés-határozat utáni önkéntes 
száműzetésbe vonulását ugyanis nehéz másként érteni, mint bű
nössége elismerésének. Hazatérése érdekében előadott beszédé
ben ráadásul feketén-fehéren bevallja (még évekkel később is), 
hogy szentségtörést követett el. Miben reménykedhetett hát? Elő
ször is hajdani vallomása egyértelmű volt ugyan, de nem részletes. 
Kz eleve bizonyos játékteret biztosított számára az elbeszélésben. 
Leginkább azonban az idő múlásában bízhatott. Tizenöt év alatt 
sok szemtanú távozott az élők sorából, s meg a legélesebb emléke- 
zetűek memóriája is megkopott. Andokidés bűnét más megvilágí
tásba helyezték az azóta átélt szörnyűségek is, a többség hajlandó
sága a felejtésre és a megbocsátásra pedig, melynek megnyilvánu
lásait három éven át ő maga is folyamatosan érzékelhette személye 
iránt, kellő Ösztönzést adhatott számára a szentségtörés történeté
nek radikális átírására. És Andokidés valóban ezt teszi: a miszté
riumok kigúnyolásában való részvételt éppúgy tagadja, mint azt, 
hogy egyeden hermát is megcsonkított volna, azt sem ismeri el, 
hogy bűnösségét bevallotta, sem pedig, hogy másokat feljelentett, 
kivéve a hermák ügyében azt a néhány embert, akiknek ezzel már 
úgysem árthatott. Az új verzió ismertetésekor pedig azt a merész 
módszert alkalmazza, hogy igazi szemtanúk helyett folyamatosan 
a hallgatóság eleven emlékeire hivatkozik, mint amelyek alátá
masztják az általa közöltek hitelességét.71

Az Isotimidés-félc határozat érvénytelensége mellett három ér
vet hoz föl. A törvenyrevízió után nem vésték kőbe, vagyis „íratlan” 
maradt, íratlan törvényre pedig nem szabad hivatkozni; 403 előtti 
eseményre nem lehet a törvényeket alkalmazni; a megbékélési 
szerződés amnesztia záradéka minden 403 előtti bűntett alól fel

71 Pelling (2000: 30-33).
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ment. Andokidés valamennyi érve sántít.72 A határozatokra (psé- 
phisma) nem vonatkozik a kőbe vésés követelménye; Andokidést 
nem a 415-ben elkövetett szentségtörésért vádolták be, hanem a 
403 utáni viselkedéséért; az amnesztia a polgárháborúban szemben 
álló felek egymás ellen elkövetett bűnei alól mentett föl, így érte
lemszerűen nem vonatkozott minden 403 előtti törvénysértésre. 
Hozzá kell tenni azonban, hogy Andokidcs ezúttal is igen ravaszul 
jár el. A fenti három érv kifejtése előtt három olyan amnesziiaren- 
dcletet is felsorol és hosszasan magyaráz, amelynek végképp sem
mi köze az ő esetéhez. A lista azonban nemcsak zavart kelthetett a 
hallgatóság fejében, hanem azt a meggyőződést is elültethette 
bennük, hogy Athénban az utóbbi öt évben mindenkinek minden 
meg lett bocsátva -  miért épp ő legyen a kivétel?

A 6. beszéd szerzője Andokidés bűnösségéből indul ki, ebből 
azonban kockázatos volna következtetéseket levonni a vád egész 
stratégiájára vonatkozóan, hiszen rajta kívül még hárman képvisel
ték a vádat. Lehet, hogy a szentségtörés tényének bizonyítását 
egyikük sem látta szükségesnek (Andokidés beszédének ismereté
ben nagy hibát követtek el, ha elmulasztották), de lehet, hogy a 
fővádló, Képhisios kísérletet tett rá.73

A 6. beszéd a lényeges kérdések közül csak az amnesztia rele
vanciáját tárgyalja, célkitűzése inkább az, hogy Andokidés szemé
lyét minden lehetséges módon összekapcsolja a szentségiéIcnscg- 
gel, és felháborodását a maga papi méltóságának megfelelő módon 
fejezze ki.74 Érveit és az ellenfél várható védekezésének cáfolatát 
lazán fűzi egymáshoz. Különösen sokat időz az Andokidés hányat

72 MacDowc11 (1962: 200-203), valamint Furlcy (1996).
73 Ha a vádlók valóban ennyire mell őfogtak, az azért különös, mert az eljárás első 
szakaszában, amikor a per meg az illetékes tisztségviselő előtt volt, az ellenfelek 
legalábbis nagy vonalakban in égi sm érhették egymás stratégiáját. Andokidés talán a két 
perszakasz közt váltott módszert, és győzelméhez a meglepetés ereje is jócskán hozzá
járulhatott.
74 A beszélő azonosítása nyitott kérdés: Képhisiosszal biztosan nem, Agyrrhiosszál 
valószínűleg nem azonos (tőle elvárható lett volna, hogy másik perükről is említést 
tegyen), marad Hpicharés vagy Mclctos.
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tatott életének eseményeiből, életben maradásából stb. levonható 
következtetéseknél, ahol az enthyméma képzeletbeli főtételét min- 
dig egy jól ismert vallásos igazság szolgáltatja (1-3, 21-34).

A beszéd elejét egyetlen kézirat sem őrizte meg, és csak hozzá
vetőlegesen lehet megbecsülni, hogy mennyi szöveg hiányzik. A 
ránk maradt rész valahol a diégésisben kezdődik; az elveszett szöveg 
mennyisége tehát jóval kisebb lehet a megőrződő ttncl. Harpok- 
ratión (250.8) idéz egy kifejezést {pleistériasantes, azaz „túllicitálok”) 
Lysiasnakegy Andokidés elleni, kétes hitelességű beszédéből -  bár 
nem azt a címformát adja meg, amit az ebből a beszédből való 
kifejezéseknél szokott (kát' Andokidu asebeias helyett pros Anclo- 
kidén). Ez bele is illenék az összefüggésbe, mivel Andokidés említi 
(1.133-134), hogy egyik vádlójával, Agyrrhiosszal egy adóbérlet 
kapcsán került összeütközésbe. De mivel másutt (122.7) a pros 
Andokidcn címformával idézett lysiasi (?) beszédet egy apostasia- 
perhez (felszabadított rabszolga kötelességeinek elhanyagolása 
egykori gazdájával szemben) kapcsolja, ezért mégsem valószínű, 
hogy ez a kifejezés a mi beszédünkből való.
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7. AZ ELKERÍTETT SZENT OLAJFÁRÓL

Korábban, tisztelt tanács, azt hittem, csak az ember akaratán múlik, 
és ha békességben él, távol tarthatja magát a pereskedéstől meg a 
zavaros ügyektől, erre most íme, teljesen váratlanul, vádak és aljas 
rágalmazók csapdájába estein, úgyhogy szinte az az érzésem, az 
embernek már születése előtt aggódnia kellene a jövője m iatt Hiszen 
az efféle vádaskodók a talpig becsületesekre és a megrögzött bűnö
zőkre egyformán veszélyt jelentenek. (2) A per lényegét pedig már 
követni is alig tudom: eredeti vádemelésük szerint egy olajfát vágat
tam ki a földemről, aztán további tudakozódás céljából felkeresték az 
állami olajfák termésének felvásárlóit, de minthogy ebből az irányból 
képtelenek voltak bizonyítékot találni bűnösségemre, most már egy 
elkerített szent olajfa kivágásáról beszélnek, mert úgy gondolják, szá
momra ez a legnehezebben megcáfolható vád, nekik pedig még 
inkább lehetőségük nyílik arra, hogy tetszés szerint vádaskodjanak.1

1A vádlott állítása ellenerő a joggyakorlat nem tette lehetővé a vádirat megváltoztatását. 
A vádlott az olaj fa-terminológia átfedéseibe kapaszkodva megpróbált mindjárt beszéde 
elején sajnálatot kelteni maga iránt, úgy, hogy közben kompromittálja a vádlót. A 
szövegben hét ízben előfordulóelaa szó hagyományos értelmében közönséges, magán- 
tulajdonban lévő olajfát jelöl. Megállapítható, hogy a védőbeszédben az efoa a tn oria  

szinonimájaként használatos, amennyiben a tnoria kategóriáját szűkíti le a termőkepes 
szent olajfákra, szemben a tcrmőképtclcn jékoíszal. A2 eredetileg bármilyen elkerített 
terület, szent liget jelölésére szolgáló sékos terminus csak ebben az egy forrásban 
korlátozódik speciálisan termőképtelenné vált szent olajfák elkerítésére. A szó kilenc
szer fordul elő a szövegben, általában létezésének tagadása, illetve hipotetikus megen
gedése kapcsán. Le kell szögeznünk, az érvelés és a tanúk felsorakoztatása egyértelműen 
amellett szól, hogy bármilyen fogalom szerepelt is a vádiratban, a vádlott tudta, 
valójában miért is fogták perbe, s mi ellen kell védekeznie. Érvelésének magyarázata a
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(3) Most hát úgy vagyok kénytelen megküzdeni a hazámért és a 
vagyonomért, hogy a vádpontokról, melyekkel ez a cselszövő elő
állt, akkor hallottam először, amikor ti, az ügy majdani bírái. 
Ennek ellenére igyekszem az elejétől kezdve m indent elmagyaráz
ni nektek.

(4) Egykor Peisandros2 tulajdonában volt ez a bírtok, mikor azon
ban az ő vagyonát elkobozták, a megarai Apollodóros3 kapta meg 
jutalomképpen a néptől, és művelte addig, mígnem röviddel a har
mincak hatalomra kerülése előtt Antiklés megvásárolta tóle, és bérbe 
adta. Én pedig már a béke idején vettem meg Antikléstől.

(5) Feladatomnak tehát annak bizonyítását tartom, tisztelt tanács, 
hogy mikor a birtokot megszereztem, sem állami, sem elkerített szent 
olajfa nem volt a területén. A korábbi időszakot ugyanis, még ha 
egykor álltak is ott olajfák, megítélésem szerint nem igazságos rajtam 
számon kérni, hiszen ha nem miattam pusztultak el, semmiképpen 
sem méltányos, hogy mások vétkeiért ellenem indítsanak pert. (6) 
Mindannyian tudjátok, mennyi kárt okozott a háború, hogy a távoli 
területeket a spártaiak dú Iták fel, a szomszédos vidéket pedig a mieink 
fosztogatták: vajon igazságos lenne, hogy most a várost ért régi 
sérelmek miatt én bűnhődjek? Különben is, ez a birtok a háború

m oria  .szó jelen tés tartom anyának meghatározásában rejlik. A beszédben tíz alkalommal 
előforduló m oria ekvivalensnek látszik a jcJbisszal, amire mindkét fogalom állami és 
szent jellege szolgáltat alapot. A m eria  gyakori cs a szövegösszefüggés szempontjából 
döntő helyeken való használata arra utal, hogy ez lehetett az írásos vádban szereplő 
terminus. A vádló cs valószínűleg egy átlagos athéni polgár felfogása szerint is éles 
különbség pusztán az elaa (közönséges olajfa) cs amorá (szent olajfa) kifejezések között 
van, a m eria viszont egyaránt jelenthet élő és tennőkcptclennc vált szent olajfát, azaz 
sék o s t is. Ezzel szemben a vádlott a m oria  (élő szent olajfa) és árékor (elpusztult szent 
olajfa) fogalmakat állítja szembe, és az elaa (termŐkcpes olajfa) szóval azt kívánja 
hangsúlyozni, hogy a vádat a szűk értelemben vett élő, állami tulajdonú, szent olajfára 
értette. így a vádlott, bár pontosan tudta, miről van szó, a fogalmak precíz megkülön
böztetésére alapozva intézhetett támadást a vádirat megfogalmazása ellen.
2 Peisandros a korszak egyik prominens személyisege, a 411. évi oligarchikus puccs
kísérlet előkészítője, A négyszázak bukása után Dekelciába menekült.
3 A megarai Apollodóros részt vett a szélsőséges oligarcha, Phrynichos meggyilkolásá
ban. Valószínűleg ezt a cselekedetét jutalmazták a birtokkal.
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idején, az elkobzás miatt több mint három évig állt gazdátlanul] (7) 
Nem csoda, ha akkoriban, mikor még a saját vagyonúnkat sem tudtuk 
megvédeni, állami olajfákat vágtak ki. Tudjátok azt is, tisztelt tanács, 
s különösen azok a tagok, akik az ilyen birtokokra felügyelni szoktak, 
bog)1' az idő tájt számos, magán és állami olaj fával sűrűn betelepített 
terület létezett, melyekjava része ma már letarolt, kopár föld. S noha 
mind a békében, mind a háborúban ugyanazok voltak tulajdonosaik, 
nem tarjátok igazságosnak, hogy azért, amit mások pusztítottak el, 
ők kapjanak büntetést. (8) Márpedig ha az egész idő alatt ott gazdál
kodókat felmentitek a vádak alól, akkor a földjüket már bckeidólDcn 
vásárlóknak feltétlenül büntetlenséget kell biztosítanotok. (9) De 
hagyjuk! Bár hosszan tudnék mesélni az előzményekről, tisztelt 
tanács, elegendőnek tartom a mondottakat. Miután a birtok az én 
kezembe került, még öt nap sem teltei, bérbe adtam Kallistratosnak, 
éspedig Pythodóros archónsága idején. (10) O két évig gazdálkodott 
rajta, de sem saját, sem állami tulajdonú, sem elkerített szent olajfát 
nem vett át. Aztán a harmadik évben az itt jelen lévő Démétrios 
művelte egy éven keresztül. A negyedik évben pedig Alkiasnak, 
Antisthenés szabadosánakadtam bérbe, aki azóta meghalt már. Utána 
három évig meg Prótcas is bérbe vette, hasonlóképpen olajfa nélkül.4 
Gyertek és tanúskodjatok mellettem!

[T anúvallomások]
(11) Mióta lejárt ez a bérleti időszak, magam művelem a földet. 

Mármost a vádló azt állítja, hogy Suniadés arkhónsága idején5 vágtam 
ki egy elkerített szent olajfát. A telek egykori gazdái viszont, akik

4 l5c i s:m cl ros c lrn e 11 c kii l D eke le i ába, a bi rtok c lkob zása 411
A birtok három c'vig gazdátlan 411—408
A megar;n Apollodóros megkapja a birtokot 408—404
A birtok Antikléshez kerül 404
A birtok a vádlott tulajdonába kerül (Pythodóros archónsága: 404/403) vsz, 403 
Ka 1! i stm tos bé rl cm ényc 403—402
Dcmctrios bérleménye 402—401
Alkias bori cm enve 401—400
Prótcas bérleménye 400—397
A vádlott maga műveli a földet 397-től

3 Suniadés archónsága: 397/396.
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hosszú eveken át bérlőim voltak, vallomásukkal tanúsítják számotok
ra, hogy nem volt a birtokon elkerített szent olajfa. Márpedig hogyan 
bizonyíthatná be bárki egyértelműbben, hogy a vádló hazudik? H i
szen lehetetlen, hogy a későbbi gazda eltüntesse azt, ami korábban 
nem is létezett! (12) Ami pedig engem illet, tisztelt tanács, mostanáig 
bizony nehezteltem volna azokra, akik azt terjesztik rólam, hogy 
ravasz vagyok és számító, meg hogy a világért sem tennék semmit 
vaktában és meggondolatlanul, mivel úgy vettem volna, inkább szó
beszéd ez, mint valóság. Most viszont éppen azt szeretném, hogy 
mindnyájan úgy nézzetek rám, ha netán ilyen terveket forgatok a 
fejemben, alaposan megfontolom, mi haszna származik valakinek 
egy olajfa kivágásából, és milyen büntetés jár az elkövetőnek,0 mit 
nyertem volna, ha titokban marad a tett, és mire számíthatok tőletek, 
ha lelepleződöm. (13) Hiszen az emberek nem puszta kivagyiságból, 
hanem nyereségvágyból követnek el effélét. S természetes dolog, ha 
ti is azt vizsgáljátok, és a vádlók is annak bizonyítására alapozzák 
vádbeszédüket, miféle haszonra számított a vétkes. (14) Ez az ember 
azonban sem azt nem tudná bebizonyítani, hogy a szükség vitt rá 
ilyen gaztettre, sem azt, hogy a birtokom veszített értékéből az elke
rített szent olajfa miatt, sem azt, hogy útjában állt a szőlőtőkéknek, 
sem azt, hogy túl közel volt a házhoz, sem azt, hogy nem vagyok 
tisztában a tőletek várható megtorlással. Én viszont számos súlyos 
körülményt tudok említeni, melyek bajt hozhattak volna a fejemre, 
ha bármi effélét elkövetek.6 7

(15) Először is, szerinte fényes nappal vágtam ki az elkerített szem 
olajfát, mintha nem is mindenki előtt titkolni, hanem egész Athén 
tudomására kellene hozni a dolgot. Aztán meg, ha pusztán szégyellni 
való lenne a tett, elképzelhető, hogy az ember nem törődik a járóke
lőkkel; csakhogy ez esetben nem az forgott volna kockán, hogy 
megszégyenülök, hanem az, hogy a legsúlyosabb büntetést kapom.
(16) Amellett nem én volnék-e a világ legnyomorultabb embere, ha 
saját cselédeimet egész hátralévő életemben többé nem szolgáimnak,

6 „milyen kára annak, aki nem nyúl hozzá” (Kayscr),
7 A fordítás során Frohbcrger olvasatát követtük. A szöveg csak az alkalmazott betol
dással illeszkedik a gondol átmenő tbc, mivel a következő mondatok ezt az érvet fejtik ki.
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hanem uraimnak kellene tekintenem, mert cinkosaim lettek egy 
efféle gaztettben? Akiket még akkor sem büntethetnék meg, ha a 
legsúlyosabb bűnöket követik cl ellenem, mert pontosan tudnám, 
egyetlen szavukba telik, hogy rajtam bosszút álljanak, maguknak 
pedig szabadságot szerezzenek a feljelentéssel.

(17) Ám ha éppen úgy alakul, hogy eszembe se ju t a szolgákkal 
törődni, hogyan lett volna merszem eltüntetni az elkerített szent 
olajfát, ennyi pontosan értesült bérlővel a hátam mögött, s mindezt 
csekély haszonért, ráadásul úgy, hogy elévülési idő nem lévén a 
perindításra, az összes korábbi gazdának egyaránt érdeke az elkerített 
szent olajfa épsége, hogy aztán vádemelés esetén a felelősséget a 
birtok utánuk következő bérlőjére háríthassák. A dolog azonban úgy 
áll, hogy engem is egyértelműen tisztáztak, ha pedig hazudnak, velem 
együtt saját magukat is kiteszik a vádaknak,

(18) De ha még ezt is elrendeztem valahogy, hogyan kény ereztem 
volna le a járókelőket meg a szomszédokat, akik nemcsak a mások 
szeme előtt zajló eseményekről tudnak, hanem még egymás szennye
se után is kutatnak? Mármost a szomszédaim egy részével története- 
sen jó  barátságban vagyok, másik részével viszont akadnak vitáim a 
birtokaim miatt. (19) Nahát őket kellett volna a vádlónak tanúként 
beidéznie, nemcsak úgy vaktában vádaskodni, hiszen azt állítja, hogy 
személyesen néztem végig, ahogy a cselédeim kivágják a fa törzset, a 
fuvaros pedig felrakodja és elszállítja a léceket! (20) Márpedig, Niko- 
machos, akkor kellett volna a helyszínen tartózkodókat tanúnak 
hívnod, cs leleplezned a bűntényt, így nekem sem hagytál volna 
kibúvót, te pedig, ha személyes ellenségednek tartasz, ezen a módon 
kitölthetted volna rajtam a bosszúdat, ha meg a város érdekében 
cselekedtél, ilyen bizonyíték birtokában nem tűnnél hitvány rágal
mazónak. (21) I la pedig pénzhez akartál jutni, akkor kaptad volna a 
legtöbbet, hiszen, ha egyértelmű az ügy, más kiutam nem lett volna, 
csak a te megvesztegetésed. Csakhogy te egyiket sem tetted, hanem 
arra számítasz, hogy pusztán a szavaiddal veszejtesz cl, cs azzal 
feketítesz be, hogy a befolyásom és a vagyonom miatt nem akar 
melletted tanúskodni senki.

(22) Márpedig ha akkor, amikor állítólag a szemed láttára vágattam 
ki az állam olajfáját, odavezeted a kilenc archónt vagy bárki mást az 
Areiospagos tagjai közül, nem lenne szükséged más tanúkra, így ugyan
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is éppen azok lennének meggyőződve szavaid igazáról, akikre az 
ítélethozatal is vár az ügyben.

(23) Őszintén szólva nagyon furcsa játékot játszik velem: ha tanú
kat állított volna, azt várná el, hogy nekik higgyetek, mivel azonban 
nincsenek tanúi, úgy véli, ezt is az én nyakamba kell varrnotok. Rajta 
nem is csodálkozom, hiszen hitvány feljelentő lévén, az efféle érvek
nek -  a tanúkkal ellentétben -  bizonyosan nem lesz híján, rólatok 
azonban nem hiszem, hogy hozzá hasonlóan gondolkodnátok. (24) 
Ti ugyanis jól tudjátok, hogy a többi síksági birtokomon rengeteg 
állami -  köztük megégett -  olajfa található, melyeket, ha erre vágynék, 
kockázat nélkül kivághatnék, eltüntethetnek és gyökerestül kiirthat
nék, mivel a fák nagy száma miatt kisebb az esélye a bűntett leleple
ződésének. (25) Valójában azonban oly nagy becsben tartom ezeket 
a fákat, mint a hazámat cs a többi vagyonomat, mert érzem, hogy most 
mind kettő veszély ben forog. Erre pedig ti magatokat kérlek tanúnak, 
hiszen havonta ellenőröket, évről évre pedig felügyelőket küldtök, 
akik közül soha senki nem büntetett meg az állami olajfák körül fekvő 
területek megművelése miatt. (26) Márpedig képtelenség, hogy az 
apróbb büntetéseket ennyire komolyan veszem, az életemet fenye
gető veszéllyel viszont mit sem törődöm [ Képtelenség az is, hogy a 
rengeteg olajfámat, melyek karára sokkal könnyebben elkövethettem 
volna ezt a vétséget, szemlátomást gondozom, közben meg épp annak 
az egy fának a kivágásával vádolnak, melyet lehetetlen lett volna 
titokban kiásni. (27) Es vajon a tőivényszégés, tisztelt tanács, köny- 
nyebb lett volna számomra a demokrácia idején, mint a harmincak 
uralma alatt? Nem úgy értem, hogy akkor befolyásos voltam, most 
pedig bárki belém köthet, hanem úgy, hogy akiben megvolt a szán
dék, az sokkal könnyebben követhetett el akkor bűnöket, mint ma. 
Én mindenesetre -  ezt szeretném tisztázni -  még abban az időszak
ban sem követtem el sem effélét, sem más aljasságot.

(28) Hogyan is próbáltam volna (hacsak nem én vagyok saját 
magam legnagyobb rosszakarója a világon) a ti gondos ellenőrzésetek 
ellenére kivágni az olajfát arról a birtokról, amelyiken egy árva fa 
sincsen, csak az az állítólagos elkerített, azonkívül körös-körül út 
szegélyezi, mindkét végén szomszédok laknak, még csak be sincs 
kerítve, és minden oldalról jól belátható? Elát ki merészelt volna ilyen 
körülmények között efféle kétes ügybe belevágni? (29) De azt is
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különösnek tartom, hogy ti, akiket a város a szent olajfák folyamatos 
ellenőrzésével bízott meg, soha a földterület jogtalan megművelése 
címén nem büntettetek meg, soha fa kivágásáért nem vontatok fele
lősségre, ez az ember viszont, noha nincs a közelben birtoka, ellen
őrnek sincs megválasztva, ráadásul még életkora miatt sem érthet az 
ilyen ügyekhez, vádat emel ellenem, hogy elkerített szent olajfát 
vágtam ki a földből.

(30) Ezek mán én csak azt kérem tőletek, ne tartsátok az efféle 
szólamokat hitelesebbnek a tényéknél, cs ebben az általatok szemé
lyesen is ismert ügyben ne tűrjétek el, hogy az ellenségeim hetet-ha- 
vat összehordjanak, hanem a szavaimon túl azt is mérlegeljétek, mit 
tettem a közért. (31) Én ugyanis a rám rótt kötelezettségek mindegyi
két nagyobb odaadással teljesítettem, mint amennyire a város meg
követelte, a háromevezősök felszerelése, a rendkívüli hadiadó befi
zetése, a kórus kiállítása és a többi közszolgalat teljesítése során egy 
polgárnál sem voltam kevésbé bőkezű.0 (32) Mellesleg, ha ezeket a 
feladatokat csak átlagos módon, nem pedig odaadó lelkesedéssel 
teljesítem, alighanem most nem a száműzetés elkerüléséért és nem a 
megmaradt vagyonomért kellene küzdenem, hanem több pénzem 
volna, méghozzá törvénysértések és az életem veszélyeztetése nélkül. 
Ha viszont olyat teszek, amivel ez az ember vádol, abból semmi 
hasznom nem származik, ráadásul az életemet sodrom veszélybe. 
(33) Abban pedig bizonyára mindannyian egyetértetek, hogy az igaz
ság úgy kívánja, a komoly vádakat komoly bizonyítékokkal támasszuk 
alá, és az egész város tanúbizonyságát tartsuk hitelesebbnek, mint 
ennek az egy embernek a vádaskodását.

(34) Továbbá, tisztelt tanács, számoljatok a többi körülménnyel is. 
Felkerestem ugyanis tanúk kíséretében, mondván, hogy itt az összes 
szolgám, akik a föld átvétele óta birtokomban vannak, én hajlandó 
vagyok, bármelyiket akaija, kínvallatásra átadni, abból a megfontolás- 
ból, hogy így mélyrehatóbb lesz az ő szavainak és az én tetteimnek a 
vizsgálata. (35) Ő viszont, arra hivatkozva, hogy csöppet sem lehet 
bízni a szolgákban, elzárkózott ettől. Márpedig én különösnek tarta- 
nám, ha a kínvallatásra fogott szolgák, akik -  a rájuk váró halálbünte-

3 A korábbi nemzedékek érdemeire tett szokásos utalás hiánya újgazdagot sejtet.
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tés biztos tudatában is -  saját maguk ellen szoktak vallani a gazdáik 
kedvéért, akiknek természettől fogva ádáz ellenségei, inkább tűrnék 
a kínvallatást, mintsem hogy terhelő vallomást tegyenek, és ezzel 
megszabaduljanak gyötrő kínjaiktól! (36) Más szóval, tisztelt tanács, 
azt hiszem, mindenki előtt nyilvánvaló: ha Nikomachos követelésére 
nem adom át az embereimet, ezzel elismertem volna bűnösségemet; 
most, hogy azonban ő nem volt hajlandó elfogadni a kínvallatást, 
hiába ajánlottam föl szolgáimat, úgy igazságos, hogy róla feltételez
zétek ugyanezt, kiváltképp mivel nem egyenlő a tét kettőnk számára. 
(37) I la ugyanis azt mondanák rólam, amit ő szeretne, még csak 
esélyem sem volna magamat megvédeni, őt viszont, ha esetleg nem 
vallanának mellette, nem fenyegeti semmiféle büntetés, úgyhogy 
sokkal inkább neki kellett volna a kínvallatást elfogadnia, mint nekem 
volt kötelességem felajánlanom. Én ugyanis annak tudatában szán
tam rá magam erre a merész lépésre, hogy az én érdekemet szolgálja, 
ha ti a kínvallatások, tanúvallomások és bizonyítékok alapján tudjátok 
meg ügyemben az igazságot. (38) Meg kell hát fontolnotok, tisztelt 
tanács, vajon azoknak a szava ér-e többet, akik mellett sokan tanús
kodtak, vagy aki mellett senki sem mert? Vajon az-c a valószínűbb, 
hogy ez az ember kockázat nélkül hazudozik, vagy az, hogy én ily nagy 
kockázatot vállalva efféle tettet követtem el? És vajon azt gondolj á- 
tok-e, hogy ő a város érdekeit képviseli, vagy azt, hogy pénzért 
vádaskodik? (39) Én mindenesetre úgy vélem, ti is erzitek, hogy 
Nikomachos az ellenségeim felbujtására pereskedik, cs nem is bízik 
abban, hogy bűnösségemet bebizonyíthatja, csak azt reméli, pénzt 
szerezhet tőlem. Mert bizony amilyen gyalázatosak és nehezen elhá
ríthatok az ilyen ügyek, annyira igyekszik mindenki bármi áron 
megszabadulni tőlük. (40) De én ezt nem tartottam becsületesnek, 
tisztelt tanács, sőt alighogy bcvádolt, a ti döntésetekre bíztam magam, 
és a veszély ellenére nem egyeztem ki egyik ellenségemmel sem, 
noha szívesebben mondanak rólam rosszat, mint saját magukról jót. 
Szemtől szemben soha egyikük sem próbált ugyan ártani nekem, de 
ilyen alakokat szabadítanak rám, akikben ti semmi szín alatt nem 
bízhattok meg.

(41) Hiszen én volnék a világon a legnyomorultabb, ha ártatlanul 
száműznétek. Se gyerekem, se feleségem nem lévén, kihalna a há
zam, anyám koldusbotra jutna, én pedig a legszégyenletesebb vádak
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miatt veszíteném el hőn szeretett szülőhazámat, amelynek vedelmc- 
ben számos tengeri ütközetet és szárazföldi csatát végigharcoltam, 
demokráciában cs oligarchiában egyaránt bizonyítva becsületességem,

(42) De minek is beszéljek itt erről, tisztelt tanács? Bebizonyítot
tam nektek, hogy nem volt szent olajfa a birtokomon, sőt tanukat és 
bizonyítékokat is állítottam. Ezeket szem előtt tartva ítélkezzetek az 
ügyben, és azt igyekezzetek megtudni tőle: ha egyszer megvolt a 
lehetősége, hogy a tett elkövetése közben leplezzen le, ilyen nagy 
horderejű ügyben miért ilyen sokára lépett fel ellenem? (43) És miért 
csak szóban igyekszik igazát bizonyítani, tanút egyet sem állítva, ha 
megvolt a lehetősége, hogy bűnösségemet a tények alapján bizonyít
sa? S mikor én rendelkezésére bocsátottam összes szolgámat, akik 
állítása szerint a helyszínen tartózkodtak, vajon miért vonakodott ezt 
elfogadni?!

M agyarázatok

Mai szemmel talán megmagyarázhatatlan az a gondos törődés, 
amellyel az athéni polgár körülvette olajfáit. Egy lépessel közelebb 
kerülünk e bensőséges kapcsolat megértéséhez, ha felidézzük, 
hogy Attika földje mostohán bánt a gabonafélékkel, de a mésztar
talmú talaj az olajfák termesztésére tökéletesen megfelelt. Kiugró
an termékenynek bizonyult a Képhisos folyó szabdalta „arany 
négyszög”, melyet délről a Peiraieus, északról a Párnés és a Brilét- 
tos, nyugatról pedig az Aigalcos határolt. Az olajbogyó mindenna
pos táplálék volt a legszegényebbek asztalán is, a termésből sajtolt 
olajat áldozatok bemutatásakor, gyógyításra, a tléták ken e kedés éhez 
és főzésre használták, az olimpiai győztesek fejét pedig olaj ágakból 
font koszorú ékesítette. Az athéni állam jövedelmének még a 
hellenisztikus korban is jelentékeny részét tette ki az olaj ültet
vényekről befolyt bevétel. Az olajfa-kultusz vallási hátterét egy 
Apollodóros neve alatt hagyományozott mítosz világítja meg: 
„...elhatározták az istenek, hogy városokat szereznek maguknak, 
amelyekben mindegyiküket külön-külön tisztelik majd. Elsőnek 
Poseidón jött el Attikába, és szigonyának egyetlen csapásával az 
Akropolis közepén tengert varázsolt elő [...] Másodiknak jött 
Athéna, aki a birtokbavételhez Kekropsot hívta meg tanúnak. El
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ültetett egy olajfát, amelyet most is mutogatnak a Pandroseionban. 
A két isten veszekedni kezdett, hogy melyiküket illeti a föld. Végül 
is Zeus választotta szét őket úgy, hogy döntőbírákat állított 
Ezek úgy döntöttek, hogy Athénié lesz a föld, mivel Kekrops 
tanúsította, hogy Athéna ültetett elsőnek olajfát. Athéna a várost 
önmagáról Athénainak nevezte e l,..”9 10 11 Az athéni polgár számára 
tehát az olajfa több volt termést hozó növénynél, mely a legkülön
félébb szükségleteit elégíti ki. Sajátos elképzelése szerint az olajfa 
szakrális szimbólumában öltött testet az isteni gondviselés. Nem  
csoda hát, ha az Athéna és Zeus védnöksége alatt álló olajfák 
sérthetetlenségét szigorú törvények garantálták. A magántulajdo
nú olajfák (elaa, idia elaa) közül senki nem vághatott ki évente 
kettőnél többet. A szabálysértőket kétszáz drachmás büntetéssel 
sújtották.1(> Azok az olajfák, melyeket az Akropolison található 
szent olajfától eredeztettek(moría) még akkor is állami tulajdonban 
voltak, ha magánterületen álltak. Ez esetben a gazdát köteleztek a 
fa gondozására. Ha ezt elmulasztotta, cs gondatlanságának követ
keztében az olajfa bármiféle kart szenvedett, akár halálra is ítélhet
ték.11 A büntetés később száműzésre és vagyonelkobzásra módo
suk (7. 3, 32). Ha időnként mégis megesett, hogy az ellenség, 
véletlen baleset vagy villámcsapás elpusztított egy állami olajfát, a 
termőképteletmé vált fa továbbra is védelemben részesült. Az 
olajfa-terminológiában az ily módon elpusztult fa és elkerített 
körzete együttesen viselte a sékos elnevezést. A sékos vallásos tiszte
letét az olajfák halhatatlanságába, termőképességének visszanyeré
sébe vetett hit indokolta.12

Az olajfák felügyelete a vallási ügyekben és szentségtörésekben 
is illetékes Areiospagos hatáskörébe tartozott. A volt archónok taná
csa havonta ellenőröket (epimelétés), évente pedig különleges meg
bízottat (epignómón) küldött ki az állami tulajdonú fák termésének 
begyűjtésére, a fák állapotának megvizsgálására. Ha az ellenőrök

9 Apollodóros: M ito ló g ia  3.14.1,
10 Az idevonatkozó törvény szöveget Démoschcnés 43.71 tartalmazza.
11 A P  60.2
12 Hérodocos 8,55; Plinius: T e rm észe ttö r té n e t 17.241.
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jelentése vagy lakossági bejelentés alapján visszaélésre derült fény, 
megindult a per. Lysias hetedik beszéde egy sékos kivágásával vádolt 
ismeretlen férfi védőbeszéde. A bűncselekményt állítólag a 397/396- 
os esztendőben követte el, bár a vádlott utal arra, hogy a vádemelés 
később történt. A vádlott személyére vonatkozóan pusztán a be
szédből szűrhetünk le következtetéseket. Eszerint több értékes 
birtokkal rendelkező, vagyonos athéni polgár lehetett, életkorát 
ötven év körülire tehetjük. A vádló egy bizonyos Nikomachos, 
akiről fiatalságán kívül semmit sem tudunk meg.

A beszéd szerkezete a következőképpen néz ki:
a bevezetésben a vádlott saját tapasztalatlanságát és kiszolgálta

tottságát, hangoztatja, ugyanakkor nehezményezi a vádirat megfo
galmazását, és sy'kophaHtának nevezi a vádlót (1-3).

Ismerteti a tényállást:
I. a telken nem volt olajfa, amikor a vádlott megvásárolta;
II. a földbirtokosokat nem terheli felelősség a pcloponnésosi 

háború zavaros időszakában történt jogsértésekért;
III. a korábbi tulajdonosok és bérlők felsorolása, a bérlők tanú- 

vallomása.
A bizonyítás során a vádlott valószínűségi alapon érvel ártatlan

sága mellett.
I. Az olajfa kivágása indokolatlan kockázattal járna, mivel;
a) a várható haszon nincs arányban a büntetés nagyságával (12—14);
b) fennáll a lelepleződés veszélye (15);
c) a bűncselekményről tudomást szereznének:

i) a rabszolgák (16);
ii) a bérlők (17);
iii) a szomszédok (18-19).

II. A vádló nem tudott tanúkat állítani (20-23).
III. Az Areiospagos ellenőrei nem találtak semmiféle törvény

sértést, ráadásul a többi birtokán nyugodtan elkövethette volna a 
vétséget (24-29).

IV. Kérelem a vád elutasítására azon az alapon, hogy
a) híven szolgálta a hazáját, cs a közterheket bőkezűen teljesítette 

(30-33);
b) a vádló elutasította a kínvallatásra felajánlott rabszolgákat 

(34-38);
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c) megvesztegetéssel elkerülhette volna a pert, de a becsületes 
utat választotta (39-40);

d) jogtalan elítélése kilátástalan helyzetbe sodorná egész családját 
(41).' '

A befejezésben a vádlott a bizonyítás alapján jogos reményeit 
fejezi ki a felmentésre (42), és a vádirat alaptalanságát hangsúlyozza
(43).

( M / f . )

Első benyomásra a vádlott, úgy tűnik, jelentős fölényben van 
vádlójával szemben. Valamennyi bérlője mellette vall, őt igazolják 
az olajfa-felügyelők, meggyőző magyarázattal tud szolgálni a vádló 
hátsó szándékaira is (mint jóm ódú embert egyszerűen megzsarol
ták irigyei), és hosszasan tudja sorolni azokat a szempontokat, 
amelyek miatt őt erre az istentelen cselekedetre képtelenség lett volna 
rávenni. Ezzel szemben a vádló egyetlen tanút sem tud állítani, még 
a vádiratban szereplő olajfával kapcsolatban is ingadozik (hogy ti. 
termő vagy pedig élettelenné vált, körbekerített fáról van-e szó [2]), 
a bizonyításkor pedig kizárólag saját szemtanúságára hivatkozik.

Két kérdést együttesen vizsgálva célszerű a helyzetet értelmezni: 
valóban teljesen légből kapott-e a vád? Mi motiválhatta a vádlót?

Ha hiszünk a vádlottnak (és mint láttuk, jó  okkal hihetünk neki), 
hogy a vád teljességgel megalapozatlan, akkor a pert leginkább egy 
sikertelen zsarolási kísérlet következményének tekinthetjük.13 A 
vádló ezek szerint arra számított, hogy a vádemelést követően a 
gyanúsított ártatlansága ellenére is inkább fizetni fog, csakhogy ne 
tegye ki magát a rendkívül súlyos büntetést maga után vonó per 
veszélyének.14 A sykophanta azonban ezúttal elszámította magát. 
Kiszemelt áldozata, aki egész életében igyekezett magát távol tar
tani a bírósági ügyektől, mégsem volt hajlandó fizetni, pontosab
ban nem neki fizetett, hanem inkább Lysíashoz fordult, A feljelen
tő az esetek többségében két lehetőség közül választhatott: vagy

13 így Carter (1986: 107-108), majd nyomán Osborne (1990: 93).
14 Hasonló eseteket máshonnan is ismerünk, lásd Platón: K ritia s  45a; Xciiophón: 
V issza e m lé k ezések  S ó k ra tésre 2.9.1; Isokratcs 15.24-25.
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büntetés terhe mellett visszavonja vádját, vagy belevág a perbe. 
Minthogy azonban ennél az eljárásnál a presztízsén kívül egyebet 
nem veszthetett (37), végül ez utóbbi mellett döntött.

A saját csapdájába esett zsaroló képe azonban önmagában véve 
nem nyújt minden részletre megnyugtató magyarázatot. I la való
ban csak az anyagiak motiválták, és vádja minden valós alapot 
nélkülöz, akkor érthetetlen, miért éppen szentségtörés vádjával 
indított pert. Egy ilyen perben esetleges győzelmével kizárólag a 
vádlott elítchetesét érhette el, a maga számára semmiféle szemé
lyes hasznot nem remélhetett.15 Vagy éppen ezzel leplezte volna 
eredeti célját? Nem  zárható ki, ám éppen a vádlottnak egy másik 
állításából az derül ki, hogy az ügy mögött más indítékok is meg
húzódnak. Eszerint a feljelentő valójában csak a vádlott ellenségei 
által felbérelt vádló; siker esetén tehát felbujtói hálájára számíthat 
(39). De hogyan követhet el egy hivatásos bérvádló akkora hibát, 
hogy tanúk és dokumentumok nélkül esik neki áldozatának? A 
Lysias szavaiból leszűrhető válasz: a vádló még fiatal a szakmában, 
aki egyszerre tapasztalatlan és arcátlan (29), nem igazán oszlat el 
minden kételyt, inkább további kérdést vet föl: akkor miért egy 
ilyen kezdőt bíztak meg a vádlott ellenségei?

A vádlott tehát, bár mindent elkövet annak érdekében, hogy az 
ellene megindított élj árast pusztán anyagi érdekekre vezesse vissza, 
saját maga árulja el, hogy a háttérben ettől függeden ellenséges 
indulatok is mozgatják a per kezdeményezőit. A vádlott hallgat az 
iránta érzett gyűlölet okairól, néhány megjegyzéséből mégis követ
keztethetünk ennek természetére. A megjegyzéseket paradox m ó
don éppen a védekezés tökéletessége teszi szükségessé. Egy olajfa 
kivágása ugyanis annyira konkrét és annyira nem mindennapi vád, 
hogy a cáfolat után a védő annak megmagyarázására vagy legalábbis 
sejtetésére is kényszerül, mi adhatott lehetőséget egy ilyen vádas
kodásra. A vád gyengesége és képtelensége ugyanis egy ponton túl 
valódi abszurditásba fordulhat. I la a védő a józan számítás mini
mumát is megtagadja vádlójától, túlgyőzheti magát. Fölénye gya
nút kelt, ha a vádlót őrültnek, nem pedig rosszul számítónak

15 Gcrnct (1992: 109—11 ü) Dómosthenés 22 27 alapján inkább/j/wúnak véli az esetet.
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tünteti föl. A védő ezért a birtok előéletére is kitér az állítólagos 
olajfa hiteles történetének elmesélésekor (4-8),ez pedig azt sejteti, 
hogy az esetleges kivágásra abban az időszakban kerülhetett sor, 
amikor még nem ő volt a tulajdonos. A birtok eredetileg a 411-es 
államcsíny egyik fő szervezőjének, Peisandrosnakvolt a tulajdoná
ban. A telek azt követően élte át le ghány attatottabb időszakát, hogy 
Peisandros távozása után három évig gazdátlanul maradt. A vádlott 
hangsúlyozza, hogy a háborús viszonyoknak rengeteg olajfa esett 
áldozatul, erőteljesen sugallva ezzel, hogy hasonló eset itt is meg
történhetett. A birtokot aztán 408-ban ajándékozta oda a nép 
Apollodórosnak (amiért végzett Phrynichosszal, az oligarchák má
sik fővezérével), 404-ben pedig Antiklcs vette meg tőle. Ö először 
bérbe adta a földet, majd 404/403-ban Lysias kliensének adta el. O 
már öt nappal a vásárlás után bérlőkkel müveltette a területet.

Az elbeszélésnek különösen két olyan eleme van, melyet a 
vádlottnak feltétlenül közölnie, ugyanakkor jelentőségét minden 
erejével titkolnia kellett. Az egyik a birtokbavétel időpontja. A 
vádlott ravasz kétértelműséggel fogalmaz: „En pedig már a béke 
idején vettem meg Antikléstől.” A „béke” szó hallatán, mely az 
olajfákra is veszélyes, zavaros időkkel szembeállítva jelöli meg 
nagyjából a vásárlás időpontját, elsőre a 404 márciusában elfogadott 
békeszerződés utáni pillanatokra gondolhatnánk, ám egy jóval 
később elejtett adatból (9) egyértelműen kiderül, hogy a békének 
már a harmincak uralomra jutása utáni szakaszában, a 404/403-as 
évében járunk. Abban az időben, amikor a háromezrek közé fel 
nem vett több ezer polgár vagyona államosításra, árverezésre ke
rült, és sok esetben mélyen áron alul kelt el. A birtokeladások 
haszonélvezői a harmincak iránt lojális polgárok közül kerültek ki. 
Ami Lysias ügyfelét illeti, állítása szerint a szóban forgó birtokot 
magánszemélytől vásárolta, tehát nem kétes körülmények között 
jutott hozzá (4). Csakhogy eladóját, Antíklést nem idézi meg 
tanúnak, ezáltal a tisztességes üzlet ténye bizonyítatlan marad.16 A

16 Carcy (1989:122) felveti annak lehetőséget, hogy Antik! és jutott olcsón a birtokhoz 
még a harmincak előtti, szinten zavaros időkben. Ebben az esetben Lysias kliense a 
másodfol vásár ló hasonlóképp kétes, de jogilag biztonságosabb helyzetében lenne.
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zavarosban halászás gyanúját az is erősíti, hogy a harmincak uralma 
alatt végig a városban tartózkodott (27), az idők folyamán -  hogy 
mikor, nem tudjuk meg -  több hasonló földbirtokra is szelt tett
(24), számos közszolgálatra módot nyújtó gazdagságát pedig, úgy 
tűnik, nem az őseitől örökölte (31)* Ezek alapján némi gyanakvásra 
adhat okot, hogy a vásárlás időpontját „előre tolja”. Lehet, hogy a 
félrevezető szándék mögött a puszta óvatosság és a kedvezőtlen 
asszociációktól való félelem rejlik, és az ellene érzett gyűlölet 
valahol egészen másutt gyökerezik, ám többjei mutat arra, hogy 
ellenségeit a zsarnoki rendszer haszonélvezője iránti bosszúvágy 
vezetheti. Az indulatok jogosságát mindenesetre nem lehet meg
ítélni, ahogy az is eldönthetetlen, hogy a sérelmek ezzel a birtokkal 
vagy egy másik ingatlanvásárlással kapcsolatosak-c.

A beszélő teljes ártatlansága ellen még egy körülmény szók Az 
olajfa hiányát csak a vásárlás utáni hatodik naptól kezdődően iga
zolják tanúk. Az eladó, Antiklés azonban, aki a másik irányból 
biztosíthatná be a vádlott érvelését annak megerősítésével, hogy 
olajfa a vétel időpontjában sem volt a telken, nem lep föl tanú
ként*17 Ennek következtében az öt nap tanúsítatlan marad. Ezalatt 
pedig a vádlott könnytíszene] megszabadulhatott egy esetleges 
fától. Érvelésével ellentétben (12-19) a kivágásra igenis jó oka 
lehetett, hiszen egy rossz helyen lévő fa, főleg ha még körbe is van 
kerítve, megnehezíthette a föld megművelését, cs csökkenthétté a 
birtok értékét. Ha pedig létezett a fa, akkor az új tulajdonos 
szempontjából pontosan közvetlenül a vétel utáni és a bérbeadás 
előtti nap ok valamelyikén volt célszerű eltüntetni. A kivágás elvég
zését könnyíthette továbbá, hogy a 403-as év a háborús időkhöz 
hasonlóan szintén kedvezőbb alkalom lehetett törvénybe ütköző 
tettek elkövetésére. Ezt maga a vádlott hangsúlyozza (27); amit 
azért tehet meg, mert a vád szerint a kivágásra 397/396-ban került 
sor.

Ezen a ponton ismét fel kell tennünk a vádló indítékaira vonat
kozó kérdést* I la ugyanis feltételezzük a 403-as kivágás tényét,

17 Carcy (1989: 117). Antiklés bérlőjének és a megelőző tulajdonosnak, Apollodó- 
rosnak a tanúvallomása, mely tovább erősíthetne Antiklés állítását, szituén hiányzik.
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nehéz magyarázatot találni arra, miért tette a vádló ennek időpont
ját hat évvel későbbre. Egy lehetséges megoldás szerint abból kell 
kiindulnunk, hogy a közvélemény mint nyilvánvaló és közismert 
tényt kezelte a kivágást.1* A vádló azonban nem tudta pontosan, 
mikor is történt az eset. Egyszerűbbnek és hitelesebbnek gondolta, 
ha úgy írja le, mintha saját szemével látta volna.19 Az sem kizárt, 
hogy a vádló ismerte ugyan a kivágás dátumát, de azért nem mert 
a valósághoz ragaszkodni, mert hat évvel korábban meg fiatalkorú 
volt, a bűncselekmény óta eltelt hosszú idő pedig egyéb nehézsé
geket is okozott volna.20 Bármelyik változatot fogadjuk is el, hatal
mas baklövést kell feltételeznünk a vádló részéről. El sem tudta 
képzelni, hogy ellenfele tanukkal fogja cáfolni a nyilvánvaló tényt. 
Az előre datálással pedig felkínálta a lehetőséget, hogy a kivágás 
utáni bérlők tanúsítsák az olajfa hiányát.

Ha a vádló így túlságosan dilettánsnak tűnik, feltételezhetjük azt 
is, hogy a kivágásra valóban 397/396-ban került sor. Ebben az 
esetben azonban valamennyi bérlő tanúvallomását hamisnak kell 
tartanunk. A tulajdonos vagyoni helyzetét és társadalmi rangját 
tekintve, mind a pénze, mind a befolyása megvolt ahhoz, hogy 
egykori bérlőit kézben tarthassa; a feltételezés egyáltalán nem tűnik 
megalapozatlannak. A fa kivágására így gazdasági szempontból 
nem a legkedvezőbb időpontban kerített ugyan sort a tulajdonos, 
lépése mégsem nevezhető indokolatlannak. Akkor vágta ki ugyan
is, amikor maga kezdte művelni a földet, s a saját bőrén tapasztalta 
meg a fa által okozott bosszúságokat.

Akármelyik időpontot választjuk azonban, a kivágás feltételezése 
ellen szól még az olaj fa-felügyelők jelentése is. A vádirat benyújtása 
után ugyanis a vádlók „további tudakozódás céljából felkeresték az 
állami olajfák termésének felvásárlóit, de [ ..] ebből az irányból 
képtelenek voltak bizonyítékot találni a bűnösségemre” (3). A vád
lott szerint ez az oka annak a felháborító eljárásnak, hogy a vádlói 
a perbeszédben már nem „olajfáról” (elaa) beszélnek, mint a vád-

l s Hcitsch (1961:214—215).
19 Carcy (1989: 118).
20 Hcitsch (1961:218).
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iratban, hanem „kerítésről” (sékos), azaz termőképtelenné vált. 
elkerített szent olajfáról. Ha azonban alaposabban megnézzük a 
szöveget, kiderül, hogy a vád állítólagos megváltoztatásából nem 
a vádlott ártatlanságára lehet következtetni, csupán arra, hogy a 
felügyelők a terméketlenné vált fákról nem vezettek nyilvántar
tást.21 Az a tény, hogy a fa nincs benne a leltárban, önmagában nem 
adhat minden vád alól felmentést. Fölvet viszont egy újabb kérdést: 
miért fordult a vádló a felügyelőkhöz, ha azok nem tartották 
nyilván a terméketlen fákat? Talán mert termőnek hitte a fát? Vagy 
nem tudta, hogy a felügyelők csak a termő fákat tartják nyilván? 
Mindkét válasz lehetséges, de megint csak a vádló nagyfokú tájé-* 
kozatlanságára vall. Amennyiben tehát a vádló ésszerűen cseleke
dett, két magyarázat tűnik kézenfekvőnek. Az egyik szerint a fa 
nemrégen vált terméketlenné, így okkal lehetett arra számítani, 
hogy ennek valamilyen nyoma van a nyilvántartásban. Minthogy 
a nyilvántartás módját nem ismerjük, csak feltételezhetjük, hogy a 
termő fák listáját vagy minden évben, vagy bizonyos időszak után 
újból összeírták (például ha a változások tömege szükségessé tette 
ezt), és az új listára egyszerűen nem vettek föl az időközben ki
pusztult vagy terméketlenné vált fákat, ahogy az évek után ismét 
termőre forduló fákat visszavették a lajstromba. Jelen esetben egy 
kívülálló számára eldönthetetlen lehetett, szerepel-e még a fa az 
érvényes listán. Azt a lehetőséget sem zárhatjuk ki azonban, hogy 
a fa nem szabályosan került ki a nyilvántartásból, hanem azért, mert 
Lysias megrendelője a felügyelőket is megvesztegette.22 Ha pedig 
a fát 397/396-ban vágták ki, ez nem kevesebbet jelentene, mint 
hogy a vádlott a korábbi tulajdonosokon kívül a per valamennyi 
lehetséges tanúját lefizette. A feltételezés bizonyíthatatlan; a vádló 
tanúhiányára nézve mindenesetre kedvezőbb magyarázatot ad.

De akár a vád felkészületlensége, akár a vádlott pénze az oka, 
Lysias 7. beszéde aránytalan erők küzdelmét mutatja. A védő azt 
követően szentel 29 fejezetet valószínűségi alapon megalkotott 
érveinek, hogy előtte 8 fejezetben tanúkkal már cáfolta a tényeket,

Carey (1989: 120). 
Heitsch (1961:216),
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s így „rendes” körülmények között győztesnek érezhette magát. 
Erőfitogtatásból? Ellenfele végső megalázásából? Vagy épp ellen
kezőleg, azért, hogy a nyilvánvalóan fehérről is kimutassa, hogy 
fekete? Ezek alapján egyáltalán nem meglepő, hogy az érvek és 
ellenérvek összecsapásában a vád tulajdonképpeni tartalma: a szent
ségtörés szempontja játssza a legcsekélyebb szerepet.23

(B. G.)

23 Parker (19%: 202).



8. VÁDBESZÉD EGY TÁRSASÁG 
TAGJAI ELLEN RÁGALMAZÁS MIATT

Azt hiszem, elérkezett a kellő pillanat, és most végre elmondhatom, 
amire már régóta készülök. Jelen vannak azok a tagjaink is, akik ellen 
panaszt kívánok emelni, és jelen vannak azok is, akik előtt az engem 
ért igazságtalanságok miatt szemrehányást szeretnék tenni. Szemtől 
szembe mégiscsak bátrabban beszél az ember. Bár az ellenségeimet, 
feltételezem, egyáltalán nem fogja érdekelni, hogy egykori barátaik 
már nem tartják őket barátoknak (mert különben eleve eszükbe sem 
jutott volna, hogy megpróbáljanak átejteni), (2) legalább a többiek 
előtt szeretném tisztázni, hogy teljesen ártatlanul lettem ellenségeim 
jogtalanságainak áldozata. Egyszóval, nincs ínyemre, mégis kénytelen 
vagyok erről az ügyről beszélni. Keserű tapasztalataim után, amikor 
azt kell látnom, hogy barátaimnak hitt emberek bánnak el velem 
gáládul, egyszerűen lehetetlen nem megszólalnom.

(3) Először is tehát, nehogy még valamelyikőtök ellenfelem csalá
sait védelmezze, és mentséget találjon a bűneire, tessék, nevezzen 
meg bárkit is: melyikőtöket hoztam rossz hírbe, melyikőtöket sértet
tem meg? Kinek nem teljesítettem a kérését, ha módomban állt 
teljesíteni, s ő valóban megkért rá? Miért bántotok hát szóval és tettel 
folytonosan, és miért rágalmaztok épp azok előtt, akiket korábban 
mielőttünk rágalmaztatok? (4) Csakhogy aki szelet vet, vihart arat. 
Valaki fontosabbnak érezte közölni velem aggodalmait, mintsem 
hogy beálljon a rágalmazók kórusába.1 Nem  szívesen ismétlem el 
minden egyes szavát (elég bosszúságot okozott egyszer végighallgat-

1 A szöveg bizonytalan. Más olvasatban: 1. „fontosabbnak óreztc, hogy közölje velem 
aggodalmait, é s  inkább elmondjon nekem mindem”, 2. „fontosabbnak érezte te ka béke 
látszatát megőrizni, mintsem nyíltan rágalmazni”.
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nőm), és felháborodásomnak sem szeretnék még egyszer hangot 
adni, amiért ellenem beszéltetek. Felmentenélek benneteket a vád 
alól, ha a ti stílusotokban beszélnék a magam védelmében. (5) Azt 
viszont nem hagyom szó nélkül, mekkora tévedésben vagytok, ha azt 
hiszitek, hogy megaláztok engem. Saját magatokból csináltatok bo
londot- Azt terjesztitek, én erőszakoltam ki, hogy csatlakozhassam 
hozzátok, és összejárjunk beszélgetni egymással, továbbá, hogy ti 
mindent megpróbáltatok, mégsem voltatok képesek megszabadulni 
tőlem, végül pedig, hogy akaratotok ellenére mentem el veletek 
Eleusisba a küldöttségetek tagjaként. Azt hiszitek, ezek az állítások 
rám nézve sértők, valójában azonban saját mérhetetlen ostobaságotok 
bizonyítékai: ugyanazt az embert egyszerre gyaláztátoka háta mögött, és 
mondtatok szemtől szembe barátotoknak! (6) Vagy sértegetnetek nem 
lett volna szabad, vagy társatoknak elfogadni, hanem nyíltan szakítano
tok kellett volna velem. Ha pedig ezt kínosnak tartottátok, az nem volt 
kínos, hogy olyan ember tartozott közétek, akitől még az elválást is 
szégyenletesnek éreztétek? (7) Teszem hozzá, én a magain részéről 
semmi okát nem láttam, ami miatt joggal vethettétek volna meg a 
társaságomat. Egyáltalán nem az volt a benyomásom, hogy ti végte
lenül bölcsek vagytok, én meg végtelenül korlátolt, vagy hogy nektek 
rengeteg a barátotok, én meg egyedül vagyok, mint az ujjam, vagy hogy 
ti gazdagok vagytok, én meg szegény, vagy hogy ti csodálatos népszerű
ségnek örvendtek, engem meg mindenki csak lenéz, de az sem igaz, hogy 
az én helyzetem bizonytalan volna, a tiétek pedig sziklaszílárd. Honnan 
sejthettem hát, hogy kellemetlen nektek a társaságom? (8) S amikor 
mindezt az új tagoknak mondtatok, meg sem fordult a fejetekben, hogy 
azok netán elmesélhetik nekünk a hallottakat? A2t hittétek, remek ötlet 
lesz, ha boldog-boldogtalant fölkerestek, s magatokat hibáztatjátok 
előttük, amiért önként választotok hitvány alakokat tagjaitok közé?

Arról pedig, hogy ki szólt nekem, hiába is kérdeznétek. Először is 
ismeritek; felesleges a kérdésetek. Hisz hogy ne ismernétek azt, 
aki nek beszé hetek? (9) Aztán meg nem volna szép tőlem, ha ugyanazt 
tenném vele, amit ő veletek. O ugyanis nem azzal a szándékkal 
számolt be nekünk, mint amivel ti beszéltetek neki. Ő szívességet tett 
nekem, amikor rokonaimnak2 elmesélte a hallottakat, ti viszont azért

2 Vagy „közeli ismerőseimnek”.
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beszéltetek neki, hogy bajt okozzatok nekem. És ha nem hittem volna 
el, megpróbáltam volna ellenőrizni a beszámolóját, csakhogy hittem, 
mert szavai egybevágtak a korábban történtekkel, és a két esemény 
kölcsönösen kiegészítette egymást. (10) Először is, amikor a ló Hége- 
machosná) történő letétbe helyezésével kapcsolatban mindent a ti 
közvetítésetekkel intéztem, vissza akartam vinni a siralmas állapotú 
jószágot a tulajdonosához, ez a Diodóros azonban minden erővel 
igyekezett lebeszélni róla. Biztosított arról, hogy Polyklésnek semmi 
kifogása nem lesz a 12 minával kapcsolatban, szó nélkül meg fogja 
adni. Mondta ezt akkor, a ló halála után azonban kiderült, hogy az 
ellenfeleim közé tartozik, velük fúj egy követ, és azt hangoztatta, hogy 
nem volna igazságos, ha visszakapnám a pénzemet. (11) Pedig ezzel 
az okoskodással valójában önmagukat vádolták. Mert ha az elszenve
dett károm ellenére sem lett volna semmi jogom megszólalni egy 
olyan ügyben, amelyet velük együtt intéztem, ők nyilvánvalóan leg
alább annyira ludasak a dologban. És én még azt hittem, hogy pusztán 
játékból képviseltek az ellenfél álláspontját! (12) Valójában nem is 
ellentmondani akartak nekem, hanem ellenem cselekedni! Az ellen
érvek ki csalásával pedig az volt a céljuk, hogy Polyklés megismerje az 
én érvelésemet, amint ez később be is bizonyosodott. A békebírák 
előtt Polyklés elvesztette a türelmét, és elkottyantotta, hogy baráta
imtól szerzett értesülésekből úgy tudja, még ők sem nekem adnak 
igazat. Hát nem vág ez egybe a nekem elújságolt hírekkel? Hírhozó 
emberem személyesen számolt be arról a kijelentésetekről, miszerint 
le fogjátok beszélni azt, aki érdekemben felszólalni kíván, egyeseket 
pedig már el is hallgattattatok. Kaphatnék-e ennél egyértelműbb 
bizonyítékot? (13) Rajta, ki vele, honnan tudhatta Polyklés, hogy 
Klcitodikos visszautasította a kérésemet, miszerint néhány szót ő is 
mondjon az érdekemben? A társaság összejövetelén nem volt jelen. 
És mi érdeke fűződött ahhoz, hogy akkora hévvel ócsároljon engem 
előttetek, s még arra is tegyen gondja, hogy rokonaimnak ilyesmiket 
kitaláljon?

(14) De most már azt is látom, hogy régen is csak a kifogást 
kerestétek, amikor azt terjesztettétek, hogy Thrasymachos miattam 
szidott benneteket. Én megkérdeztem őt, vajon miattam szapulja-e 
annyira Diodórost, mire ő csak legyintett erre a „miattamra”. Esze 
ágában sincs, mondta, bárki miatt is szidni Diodórost. Én erre tovább
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kérdezősködtem, Thrasymachos pedig készséggel állt annak tisztázá
sa elébe, mit mondott <Diodóros>. Diodóros azonban bármi egyéb
re, csak erre nem volt hajlandó. (15) Később Autokratés a fülem 
hallatára közölte Thrasymachosszal, hogy Euryptolemos panaszko
dott neki rá,3 merthogy állítólag rossz hírét kelti, mindezt pedig 
Ménophilostól tudja. Thrasymachos erre azonnal elment Méno- 
philoshoz, én pedig elkísértem. Ménophilos azt állította, most hallja 
először a dolgot, Euryptolemosnak pedig semmit sem mondott, sőt 
hosszú ideje már, hogy utoljára szót váltott vele. (ló) Teljesen nyil
vánvaló: korábban abba próbáltatok belekötni, hogy jó  viszonyban 
vagyok Thrasymachosszal, most azonban, hogy kifogytatok az ürü
gyekből, már semmitől sem riadtok vissza, hogy teljesen gátlástalanul 
gyalázzatok engem. Marákkor rá kellett volna jönnöm, hogy ez a sors 
vár rám, amikor saját társaitokat szidtátok előttem. És én még őszin
tén elmondtam nektek utána a véleményemet Polyklésről, akinek 
most a pártját fogjátok! (17) Miért voltam hát ennyire óvatlan? Buta 
egy dolog. Azt hittem, kivételes barátotok vagyok, aki pontosan azért 
élvez védelmet a rágalmaktól, mert előtte rágalmaztatok másokat, és 
erre a bizalomra nem akármilyen biztosítékot kapott mindegyikőtök
től: egymást becsmérlő, rosszindulatú szavaitokat.

(18) így hát ezennel, a magam akaratából, fólbontom barátságun
kat, mert az istenekre mondom, elképzelni sem tudom, mi károm 
származnék abból, ha nem tartoznék közétek. Hisz abból sem volt 
semmi hasznom, hogy hozzátok tartoztam. Csak nem fogok rátok 
szorulni, hogy szószólóim vagy tanúim legyetek, ha valamilyen perbe 
keveredem! Támogató szavak helyett most is inkább elnémítani 
próbáljátok azt, aki érdekemben szót emelne, segítség és igaz tanúság 
helyett ellenfeleim pártját fogjátok, és nekik tanúskodtok! (19) Vagy 
majd a jövőben ti mondotok rólam jóindulatúan csupa nagyszerű 
dolgot? De hát most is csak ti gyaláztok engem! Én tehát, a magam 
részéről nem állok az u tatokba. De ti sem kerülhetitek el ezt a sorsot, 
mert a véretekké vált, hogy valamennyi tagotokra rosszat mondjatok, 
s vele rosszat tegyetek. És ha már nem tartozom közétek, saját magatok 
ellen fordultok majd, utána sorra mindegyikőtök megharagszik a

3 Ti. Thrasymachosra.
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másikra, az utolsónak megmaradt tag pedig végül önmagának esik 
neki. (20) Annyi hasznom mindenesetre lesz, hogy most elsőként 
távozva tőletek, nekem tudjátok a legkevesebb bajt okozni. Mert arra 
mondjatok rosszat, és azzal tegyetek rosszat, akinek köze van hozzá
tok! Akinek nincs, azt hagyjátok beken -  egyszer s mindenkorra.

M a gy a rázatok

A 8. beszéd különös darab. Témájában kapcsolódik a következő 
három beszédhez, hisz mindegyikük rágalmazás! ügyekben hang
zott el,4 a beszéd körülményei azonban nem szokványosak. A 
szemben álló felek nem az igazságszolgáltatás hivatalos keretei 
között igyekeznek rendezni konfliktusukat, hanem egy társaság 
(synusia) nyilvánossága előtt, melynek mindnyájan tagjai. Hasonló 
társaságokról írott és tárgyi forrásokból is tudhatunk.5 Többféle 
érdek és előny tartotta össze a tagokat; a legerősebb kohéziót egy
más anyagi és érdekvédelmi támogatása jelenthette. A társasági 
tagság egyfelől szélesebb lehetőséget nyújthatott a2 ún. baráti, 
vagyis kamatmentes kölcsönök (eranos) felvételére,6 másfelől meg
nyugtatóbb garanciát arra, hogy az ügyfelek betartják kötelezettsé
geiket. Hogy ez mégsem mindig történt zökkenők, sőt visszaélések 
nélkül, arra éppen ez a beszéd a bizonyság7 (a részletekről alább 
lesz szó). A tagok közösen végzett kultikus cselekedetekkel fejezték

4 Egy ökori papirusztöredéken, mely Lysias beszedőinek tartalmi kivonataiból őrzött 
meg részleteket, „rágalmazás” címszó alatl együtt szerepel a négy beszéd, Barns- 
Parsons-Rea-Tumer (1966) P .O x y .  31. 2537.
5 A legfontosabbak: Anstotclés, E N  1160a8-t4, 19; E E  1241625; Isaios 2.14; I G  ll2. 
1252; I G  II2, 1273; D ig e s to  47. 22. 4, további bőséges anyag Poland (1909) könyvében 
talál ható,
6 Kölcsönügyletekkel a bankok is foglalkoztak, de nem ez volt a főtevékenységük, 
hanem a pénzváltás, A több száz dokumentált kölcsönügyletből mindössze tizenegyet 
bonyolítottak le bankárok, lásd Millctt (1991: 8-9).
7 A baráti kölcsönök vissza nem fizetéséből eredő vitákról már a 480-460 k. keletkezett 
gortyni törvények is említést tesznek ( I C  IV 72 col. IX 43-53), lásd még A P  52.2; 
Aristotelés, EN 1160a.
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ki és erősítették meg összetartozásukat. Egyszerű áldozatra az egyes 
összejövetelek (lakomák, találkozók) alkalmával is mindig sor ke
rülhetett, de mint épp e beszédből is kiderül, az is előfordult, hogy 
jelentősebb vallási eseményen, amilyen például az eleusisi miszté
riumok, a társaság saját küldöttséggel képviseltette magát (5). A 
tagság fontos előnyökkel járt a társadalmi élet számos területén. 
Bírósági perek esetén sokkal könnyebben lehetett felkérni valakit 
tanúnak vagy szószólónak (18). A tagság eleve meghatározta, sze
rencsés esetben emelte, az illető társadalmi presztízsét, de a tagok 
állandó tevékenységet fejtettek ki annak érdekében, hogy barátaik, 
illetve ellenségeik megítélését a maguk szempontjából kedvezően 
befolyásolják. Magyarán: pletykáltak, dicsértek és szidtak. A 8. 
beszéd egyúttal arra is rávilágít, hogy a kölcsönös pozícióharc, 
egymás fúrása a társaságon belül is folyt; a tagság nem óvta örök és 
szétszakít hatat lan védőhálóval a társasághoz tartozó személyeket. 
Ezek a társaságok vagy klubok, úgy tűnik, általában a nagyjából 
hasonló helyzetű és gondolkodású polgárokat hozták még köze
lebb egymáshoz (vo. 8.7). Összejöveteleik így nemcsak a kellemes 
cgyiittlct, hanem a politizálás és közös érdekérvényesítés számára 
is természetes teret biztosíthattak. Teljesen indokolt a feltételezés, 
hogy a hetaireiának nevezett baráti társaságok, melyek állandó ve
szélyt jelentettek a demokratikus rendszer számára, nem mások, 
m int előkelő származású és oligarchikus érzelmű pólgároksynusiáL 

A perben részt vevő személyek azonosíthatatlanok, csakúgy, 
m int a beszéd keletkezésének időpontja. A beszédben többféle 
beszélői szándék keveredik. A beszélő alapvetően azt az elhatáro
zását akarja közölni a társasággal, hogy végleg megszakítja velük a 
kapcsolatot. A beszéd végére tartogatott bejelentés azonban kissé 
váratlanul hat, mert a bevezető még inkább a barátság helyreállí
tásának szándékát sejteti. Ekkor még a beszélő hallgatóságát két 
csoportra osztva szólítja meg: külön azokat, akik ellenségként 
viselkedtek vele szemben, és külön azokat, akikről ezt nem állítja. 
Az előbbiekre panaszt kíván emelni, az utóbbiaktól e panasz meg
hallgatását várja, hogy feltárhassa előttük az őt ért igazságtalansá
gokat (1-2). A beszéd során azonban fokozatosan az derül ki, hogy 
a teljes tagsággal szemben teli van tüskékkel, ezért nem mint 
elfogulatlan bírákhoz beszél hozzájuk, akik ellenségeivel szemben
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neki adhatnának igazat, hanem mint ellenségei cinkosaihoz, A be
szélő utolsó szavaival (19-20) a társaság széthullását jósolja a belső 
intrikák miatt, és örömét fejezi ki afelett, hogy mindebből ő már 
kimarad -  ám nem teljesen biztos, hogy a barátság felmondásának 
látványos gesztusával nem bocsánatkérésre kívánja-e késztetni tár
sait, cs ezzel saját helyzetét erősíteni a társaságban.

Magáról az Összeveszés okáról csak homályos képet kapunk. 
Annyi bizonyos, hogy az ellentéteket egy kölcsönügylet váltotta ki, 
amely a társaság tagjai között és felügyelete alatt bonyolódott le. A 
beszélő 12 minát adott kölcsön Polyklésnek, aki a hitel zálogául 
egy lovat helyezett letétbe Hégcmachosnál (10). Ajószág állapotát 
azonban a beszélő olyannyira aggasztónak találta, hogy azonnal 
szerette volna pénzét visszakapva érvényteleníteni az ügyletet. Az 
egyik közvetítő, Diodórós azonban lebeszélte erről, majd meg
nyugtatta: Polyklés mindenképp vissza fogja fizetni tartozását. 
Csakhogy a ló nem sokkal később kimúlt, Polyklés pedig egyáltalán 
nem volt hajlandó a kölcsön rendezésére, sőt Diodórós is neki 
adott igazat. A vita elsimítására a beszélő a társaság többi tagjához 
fordult; végül azokat fogadták el döntőbírának kÖ2ülük, akik a 
kölcsönügyletet is előkészítették. A tárgyalás előtt egyes tagtársak, 
akikben a beszélő addig tökéletesen megbízott és segítőit látta, 
kipuhatolták érveit (11-12), míg mások visszautasították kérését, 
hogy néhány szót szóljanak érdekében a tárgyaláson (13). A béke- 
bírák végül egyértelműen Polyklés igazát hagyták jóvá, a döntés 
részleteit azonban nem ismerjük.

A beszélő már Polyklés védekezésekor gyanút fogott, hogy a 
kölcsönügyletet intéző, majd bíráskodó tagtársai összefogtak ellene 
(vö. 12), de sejtései csak akkor igazolódtak, amikor a társaság egyik 
tagja (a beszélő közeli barátja) elárulja neki az ellene folytatott 
szervezkedést és rágalmazási hadjáratot (4). A Polyklést támogatók 
többek között azért nehezteltek a beszélőre, mert szerintük köze 
volt ahhoz, hogy Thrasymachos nevű barátja a társaságot, különö
sen Diodóróst szidja (valószínűleg a kölcsönügylet miatt). A be
szélő elmeséli, hogyan kerestek föl Thrasymachosszal együtt sze
mélyesen mindenkit, aki hallotta Thrasymachos állítólagos rágal
mait, és hogyan bizonyosodott be ennek során, hogy a hír végső 
forrása, Ménophilos hosszú ideje nem is találkozott a hír közvetí
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tőjével, Euryptolemosszal, következésképp Euryptolemos semmit 
nem továbbíthatott Autokratésnak, aki Thrasymachos szemére 
vetette, hogy a társaságnak rossz hírét kelti (14-15).

A kölcsönügylettel kapcsolatban I Iarrison8 vetette föl annak 
lehetőségét, hogy a beszélő állításaival szemben a társaság jogosan 
ítélte a tartozást kiegyenlítettnek, akár azért, mert a letétbe helye
zett ló elfogadásával a hitelező vállalta a ló esetleges elpusztulásának 
kockázatát, akár azért, mert határidőn túl próbálta az ügyletet 
semmissé tenni, A rágalmazásokat illetően lehetetlen megítélni a 
beszámoló igazságtartalmát,

A szervezet szabálya miatt Darkow egyértelműen tagadja a be
széd hitelességét, Finley pedig a 3, századba teszi.9

Hamson (1998:1.261). 
Darkow (1917), Finley (1986).



9. A KATONA VÉDELMÉBEN

Vajon mi ütött ellenfeleimbe, hogy a tényekkel egyáltalán nem fog
lalkoznak, személyemet viszont nem győzik sértegetni? Talán nem 
tudják, hogy a tényekről kötelesek beszélni? Vagy tudják ugyan, de 
abban a reményben, hogy senki sem veszi majd észre, mindenről 
hosszasan szónokolnak, csak éppen arról nem, amiről kellene? (2) 
Hogy az ilyen beszéddel nem engem, hanem a szóban forgó tényeket 
vettek semmibe, efelől nincs kétségem, de hogy ők komolyan annyira 
hiszékenynek1 gondolnak benneteket, hogy bedőltök a rágalmaknak, 
és ellenem szavaztok, ezen azért csodálkozom.1 2 (3) Megkell monda
nom, tisztelt bírák, én valóban úgy gondoltam, hogy a vádirat egyes 
pontjairól, s tietn a személyemről folyik majd a küzdelmünk, mint
hogy azonban ellenfeleim összevissza rágalmaznak, mindenre kény
telen vagyok magyarázatot adni. Először tehát az adóssá nyilvánítá
som történetével ismertetlek meg benneteket.

(4) Tavalyelőtt tértem haza, s alig voltam két hónapot itthon, 
amikor megint behívtak katonának.3 Amint értesültem erről, azonnal 
sejtettem, hogy valami nagyon nincs rendben a sorozásom körül. 
Elmentem hát a stratégoshoz, és felhívtam a figyelmét, hogy nemrég 
teljesítettem katonai szolgálatot. Válasza mindennek volt mondható, 
csak méltányosnak nem. Csak úgy röpködtek felém a mocskolódó

1 A kéziratok olvasata („jóindulatúnak”) helyett Cobct javítását fordítottuk; Rauchcn- 
stcin javítása: „tudatlannak”.
2 Markland javítása; a kéziratok olvasata: „nem csodálkoznék”.
3 A hadvezérek belátására volt bízva, hogy a katona kötél esek listájáról kit milyen sűrűn 
hívnak be aktív szolgálatra, A phylck szerint nyilvántartott sorozást listákat a phylék 
névadó hérósait ábrázoló szobrok talapzatára függesztették ki az agorán.
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jelzők -  amit én mélyen felháborodva, de némán hallgattam végig.
(5) Fogalmam sem volt, mitévő legyek, végül egyik polgártársunktól 
kértem tanácsot. Töle tudtam meg, hogy még börtönnel is fenyege
tőznek, arra hivatkozva, hogy „Polyainos legalább annyi ideje van 
itthon, mint Kallikratés”.4 Erre a beszélgetésre pedig Philiosnál, a 
pénzváltónál5 került sor, (6) ám Ktésiklés archón6 társaival együtt 
valaki bejelentésére, miszerint én gyalázkodtam -  jóllehet a törvény 
azt tiltja, hogy valaki tisztségviselőt a gyűlésen7 (synedrion) gyalázzon 

a törvény ellenére bírsággal sújtottak. A bírságot kirótták ugyan, 
behajtani mégsem próbálták, hanem hivatali idejük lejártával fehér 
táblára8 írták, és átadták a kincstárnokoknak. (7) Ok tehát így jártak 
el, a kincstárnokok viszont, minthogy épp ellenkezőleg ítélték meg a 
helyzetet, magukhoz hívták azokat, akiktől az iratot kapták, cs tüze
tesen vizsgálni kezdték a vád megalapozottságát. Miután végighall
gatták, mi történt, és belegondoltak, milyen elbánásban részesültem, 
először próbálták meggyőzni őket, hangsúlyozva, hogy nem derék 
dolog, ha személyes gyűlöletből egyes polgártársaikat az állam adósa-

4 Nem tudjuk, kicsoda; nyilvánvalóan hosszabb ideje fényesíti otthon a pajzsát.
5 A pénzváltóknak az agorán voltak az asztalaik. Az athéni férfi, ha különösebb dolga 
nem akadt, barátok, ismerősök boltjaiban, műhelyeiben vagya kocsmákban traccsolva 
múlatta üres óráit (vö, 24.19-20). A2 idő mégsem öncélúan telt: itt tárgyalták meg a 
közösség életének legújabb fejleményeit. Az, aki nem járt ilyen helyekre, mint ember- 
kerülő és a közösség ügyei iránt közömbös ember marginalizálta magát.
6 A szövegösszefüggés és az a tény, hogy bírság kiszabására a hadvezéreknek állt jogában 
{A P  61.2), arra mutat, hogy Ktésiklés a stratégosok egyike volt, vagyis az archón szó 
ezúttal az általánosabb „tiszt” jelentésben szerepel, és nem a kilenc archón valamelyi
kére vagy az archón cpónymosra utal (az egyetlen Ktésiklés nevű 334-ben szolgált). 
Egy harmadik, kevésbé meggyőző értelmezés szerint, vö. MacDowcli (1994: 158, 
163—164), Ktésiklés a hadvezérek alá beosztott tisztek egyike (esetleg titkára) volt, társai 
pedig hasonló rangú kollégái; a kérdést részletesebben lásd a magyarázatokban.
7 A „gyűlés” szót alább (9.9) Polyainos „hivatali helyiség”, „hivatali épület” értelemben 
használja, más szövegekben pedig „bírósági ülést” is jelenthet. A törvény valószínűleg 
minden olyan jól körülhatárolt, nyilvános helyre utalhatott e szóval, ahol a hadvezér 
hivatali mi nőségében jelent meg és ténykedett.
8 A gipszbe vonató fatáblára a rövidebb érvényű hivatalos iratokat és közleményeket 
írták, szemben a hosszú használatra szánt kőtábIával.
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nak nyilvánítják, de amikor nem tudtákjobb belátásra bírni őket, még 
egy esetleges per kockázatát is vállalták veletek szemben,9 és a bírságot 
hatályon ldvü) helyezték...10 11

(8) Nos hát, azt már tudjátok, hogy a kincstárnokoktól felmentést 
kaptam, mégis -  noha úgy érzem, hogy már eddigi érveim alapján is 
felmentést kellene kapnom a vád alól -  ezenfelül is idézek nektek 
törvényeket és engem igazoló dokumentumokat. Most hát kérem a 
törvényt!

[T ör v ény ]
(9) Hallottátok: a törvény teljes egyértelműséggel azokat bünteti 

bírsággal, akik a gyűlésen (synedríon) gyalázkodnak, cn viszont tanúkat 
idéztem, hogy be se tettem a lábamat a hivatalba (archeion)! Mivel 
tehát jogtalanul bírságoltak meg, semmiféle tartozásom nincs, és 
egyetlen árva petákot sem vagyok köteles megfizetni. (10) Hiszen ha 
egyértelmű, hogy a gyűlés terembe (synedríon) nem léptem be, a 
törvény pedig azokat kötelezi bírság megfizetésére, akik bent viselked
nek fegyelemsértő módon, akkor az is egyértelmű, hogy ártatlan 
vagyok, s hogy elfogultság miatt, mindenféle jogalap nélkül róttak ki 
rám büntetést.

(11) De lelkűk mélyén ők is tudták, hogyjogtalanuljártakel, hiszen 
a számadást sem vállalták,11 és a bírósághoz sem fordultak, hogy 
intézkedéseiknek bírói ítélettel szerezzenek érvényt.12 Ha viszont 
annak rendje-módja szerint megbüntettek s a bírságot általatok szen
tesítették volna, akkor meg a kincstárnokok felmentő határozata

9 A hivatali elszámolásuk során esetlegesen felmerülő vádakat, melyek bíróságokon 
folytatódhattak.
1£) Lakúnát (szöveghlányt) jelez Rciskius, mert a 8. fejezet a tanúvallomások után 
szokásos kifejezéssel kezdődik, a 9. fejezet pedig tanúk idézését emlegeti.
11 Vagyis számadásuk során nem tüntették föl a tartozást. MacDowcll (1994: 159) a 
maga értelmezésének megfelelően az altisztek személyével magyarázza, miért maradt 
cl a számadás: az 6  szolgálati idejük több évre szól, cs meg nem telt le.
12 Polyainos kétféleképp vitathatta a kiszabott bírság jogossági t: a bírság kifizetésének 
megtagadásával, illetve a tisztek ellen számadásuk során benyújtott panasztétellel. 
Bíróság elé vagy a számadás során emelt kifogás következménye ként kerülhetett az ügy, 
vagy pedig úgy, ha a bírságot kirovó tisztségviselők maguk idézik bíróság elé a megbír
ságolt személyt, vö. Shuckburgh (1882:211,214-216),
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alapján lehetne teljes joggal feltételezni, hogy tisztázva vagyok a vád 
alól. (12) Mert ha ők nem volnának illetékesek az adósság behajtása- 
bán vagy elengedésében, büntetésem törvényes, tartozásom pedig 
kellően indokolt volna, ha viszont jogukban áll felmentést adni, 
valamennyi intézkedésükről pedig számot adnak, akkor minden bi^ 
zonnyal megkapják majd megérdemelt büntetésüket, ha valami tör
vénysértést követtek cl.13

(13) Hogy miképpen került a nevem a táblára, s hogyan bírságoltak 
meg, ezt most már tudjátok, de nemcsak a vádemelés hivatkozott okát 
kell megismernetek, hanem a gyűlölködés valódi alapját is. Ez pedig 
az, hogy ellenséges támadásuk előtt Sóstratosriak lettem a barátja, 
akiről tudtam, milyen fontos ember a városban,14 (14) Befolyását 
azonban -  bár neki köszönhetően ismertek meg az emberek -  soha
sem használtam föl arra, hogy akár ellenségeimen bosszút álljak, akar 
barátaimnak kedvezzek, mert amíg élt, fiatal korom miatt15 magától 
értetődően tartózkodnom kellett a politikától, amikor pedig eltávo
zott az élők sorából, egyetlen vádlómnak sem ártottam sem szóval, 
sem tettel, sőt olyan szívességekre is hivatkozhatnék, melyekért cse
rébe igazság szerint sokkal inkább jót, mintsem rosszat várhatnék 
ellenfeleimtől. (15) Haragjuk irántam tehát az említett okokból16 
gvülemlett fel bennük, a gyűlölködésre nem volt semmi alapjuk.

13 A mondat szövege és érteimé bizonytalan. A fordításhoz kot javítást fogadtunk el: a
„nem" beiktatását a „volnának” ele (Thalheim) és a kéziratok „nem volna indokolt” 
szövegének „akkor ... indokolt volna”-ra javítását (Gémet). Az így értelmezett mondat 
szerint Polyainos először irreálisnak tekinti azt a lehetőséget, hogy a kincstárnokoknak 
nincs joguk a bírság elengedésére, majd ezt a jogukat feltételezve arra a következtetésre 
jut, hogy a behajtás elmulasztásának felelőssége őket terheli. Annak jogi alapját azonban 
nem fejti ki, miért bírálhatták felül a kincstárnokok a stratégosok által kirótt bírságot. 
M Sóstratosról ennek ellenére semmi egyebet nem tudni. Ismeretlenségének lehet, 
hogy a források hiányossága az oka, de nem kizárt, hogy Pólyái nos erősen eltúlozza 
Sóstratos jelentőségét. Az sem derül ki pontosan, mién baj, ha valaki a barátja; Po- 
lyainos mindenekelőtt azt kívánja sugalmazni, hogy a vádemelés hátterében az ő 
személyen túlmutató hatalmi harc áll, és Ő ennek esett áldozatul.
1r> Dreher szerint (1994: 166) Pólyái nos fiatal kora és Sóstratos társadalmi súlya arra 
utal, hogy barátságuk eredetileg szerelmi kapcsolat lehetett.
16 A konkrét okokkal kapcsolatban valójában semmi sem derült ki.
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Ezek után pedig még esküjüket is megszegték, melyben azt fogadták, 
hogy a még nem szolgált embereket17 18 hívják sorozásra, és a nép elé 
idéztek, hogy sorsom és életem fölött10 ítélkezzen, (16) s miközben 
a bírságot arra hivatkozva rótták ki, hogy gyaláztam a hatóságot, lábbal 
taposták az igazságot, minden lehetséges ürügyet fölhozva, hogy 
ártsanak nekem -  de vajon mit tettek volna, ha alkalmuk nyílik igazán 
ártani nekem, maguknak pedig hatalmas hasznot húzni, hogyha 
most, amikor egyikre sincs semmi reményük, csakis a jogtalanság 
keresztülvitele lebeg szemük előtt! (17) De hisz ezzel titeket, a népet 
vettek semmibe, sőt egyenesen azt mutatták meg, hogy még az 
istenektől sem félnek, a törvényt viszont oly fennhéjázva taposták 
lábbal, hogy tetteikéit meg sem próbálták tisztázni magukat, és a 
végén -  mert nem érték be eddigi meghurcoltatásommal! legutolsó 
lépésként még el is üldöztek a városból.19 (18) S mivel ennyire vé
rükké vált a törvénytiprás cs az erőszakosság, legkisebb gondjuk volt, 
hogy törvénytelenségeiket elrejtsék, s noha mit sem vétettem, ismét 
ugyanazzal a váddal perbe fogva, szónoki bemutatót tartanak, cs 
összevissza gyaláznak, olyan rágalmakat szórva rám, melyeknek sem
mi közük az életvitelemhez, ám annál jobban illenek az ő természe
tükhöz és jellemükhöz.

(19) Egyszóval, ezek az emberek azt óhajtják itt, hogy bármi áron, 
de büntetést kapjak. Nektek azonban sem rágalmaiktól feltüzelve 
nem szabad ellenem szavaznotok, sem azok döntését érvényteleníte
netek, akik becsületesen és igazságosan rendelkeztek. M én ők m in
dent a törvények és a méltányosság szempontjai szerint tettek, s

17 MacDowell (1994: 155) szerint az adott cvben szolgálatot mégnem teljesítőkre kell 
gondolni. Bizos (1989:1. 131) Aristophancs L o v a g o k  1369-1371-rcésBé^e 1179-1181- 
rc hivatkozva megállapítja, hogy a gyakorlatban a sorozás a hadvezérek belátására 
(önkényes döntésére) volt bízva.
18 Az ilyenkor kirótt büntetés az eredeti bírság kétszerese volt, Pólyái nos élete annyiban 
forgott veszélyben, hogy a per elvesztésével ki szolgál tátottává Ihatott újabb támadások
kal szemben, fizetési képtelenség eseten pedig elvesztette polgárjogait (lásd 9.21), majd 
ennek következtében száműzetésbe kényszerülhetett,
19 Folyamos a rá leselkedő veszély felnagyítása céljával kész tényként említi az esetle
gesen kedvezőtlenül végződő per lehetséges következményét, vagyis azt, hogy szám
űzetésbe kénytelen majd vonulni (lásd fentebb).
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kétség sem férhet hozzá, hogy nem követtek el szabálytalan ságot. (20) 
Sőt, ha arra az ősi parancsra gondolok, miszerint az ellenségeinkkel 
rosszat, barátainkkal jó t kell tennünk, az ő igazságtalanságuk nem is 
okoz komoly bosszúságot nekem, ám ha ti fosztanátok meg igazam
tól, azt már sokkal inkább fájlalnám. M ert így nem azt gondolják majd 
rólam, hogy mások gyűlölete, hanem azt, hogy hazám gonoszsága 
juttatott bajba. (21) Ez a harc tehát csak látszólag folyik a tartozásról, 
a tét valójában a polgárjogom. Mert ha megkapom a jussom (és én 
bízom az ítéletetekben), itt maradhatok a városban, de ha a törvény
szék elé hurcolásom után még igazságtalan ítélet is születik, el kell 
bujdosnom inneni Mert milyen remény hitethetné el velem, hogy a 
város tagja maradhatok, miben bízhatnék, ha tudom, hogy ellenfele
im ugrásra készek, nekem viszont fogalmam sincs, hol juthatnék 
igazamhoz, legalább csak részben is? (22) Az igazságot tartva hát a 
legtöbbre, és megfontolva, hogy még a legnyilvánvalóbb gaztetteket 
is meg szoktátok bocsátani, nem szabad hagynotok, hogy a gyűlölet 
méltánytalanul a legnagyobb szerencsétlenségbe taszítsa az ártatla
nokat!

M agyarázatok

Polyainos, a katona, bősz és sértett ember. Egy régi és elfelejtett 
rossz ügy miatt most bíróság előtt találja magát, mivel ellenségei 
gáládul azzal vádolták be, hogy a bírságot, amelyet ellene kiszabtak, 
nem rendezte időben. „Kénytelen” (3) megmagyarázni, hogy ő 
mint rendes és teljesen átlagos athéni polgár hogyan kerülhetett 
bíróság elé. (A jellemnek és az erkölcsnek ez az átlagossága kulcs- 
fontosságú lesz a védelem szempontjából: a vádlott az erkölcsi 
felsőbbrendűségnek még a látszatát is kerüli, nehogy elidegenítse 
magától a bírákat.)

A bajok két évvel korábban, egy katonai behívóval kezdődtek (4). 
Alig tért haza egy külföldi katonai expedícióról,20 amikor megint

20 Való-1! 7 ín illeg a korín thosi háború idején. MacDowcll (1994: 154—155) könnyen 
elképzelhetőnek véli, hogy Polyainos nem az athéni sereg kötelékében, hanem zsol
dosként szolgált előzőleg Kis-Ázsiában vagy valahol másutt.
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feltűnt a bevonulásra kötelezettek listáján (katalogos)> Ez rendelle
nes volt, vagy legalábbis ő annak érezte, hiszen a stratégosokat eskü 
kötelezte (15), hogy a még be nem vonultakat választják a nemrég 
kiszolgált katonák helyett. így jogaira hivatkozván panaszt emelt a 
stratégos sorozóbizottsága előtt. O k durván bántak vele, és haza
küldtek, Ezután találkozott egy barátjával, s miután hallotta, hogy 
meg fogdával is fenyegetik mim holmi szökevényt, szabadjára 
engedte dühét. A beszélgetés, amint óvatosan leszögezi, mert a 
törvény szempontjából fontos, nem a bizottság előtt, hanem egy 
pénzváltó ismerősének agorai asztalánál történt. Ellenségei meg
tudják, mit mondott a stratégosokról. Bizonytalan, hogy ezek az 
emberek kik voltak (lásd 6), vagy mi volt a feladatuk a sorozásban: 
mindenesetre ők, a mostani per vádlói, „Ktésiklés archóntársai” 
vagy „emberei”, megragadják az alkalmat, s egy olyan törvényre 
hivatkozva, amely tiltja, „ha valaki a gyűlés helyén gyalázza a 
hivatalt”, megbírságolják21 őt. A bírságot később a kincstárnokok 
(tatniai), akik az állami tartozások behajtásáért felelősek, eltörlik. 
Pólyáinos így lezártnak is tekinti az ügyet, mígnem ellenfelei, 
ugyanezek az emberek, fel nem elevenítik a régi dolgot, s meg nem 
vádolják azzal, hogy a bírságot még mindig nem fizette ki, ezért az 
állam adósa.

A per tehát közvetlenül az adósságbehajtás céljával indult apó- 
graphé-tljáxís22 keretében, de a vita valódi tárgya az eredeti büntetés 
jogossága. Folyamos alapvetően két dolgot igyekszik bizonyítani:

a) nem követett el gyalázkodást,
b) a kiszabott büntetés érvénytelenné vált.
Szitkainak elhangzását egy pillanatra sem tagadja, azt viszont 

igen, hogy ezzel a törvényben meghatározott bűncselekményt 
követte volna el. Idézi a törvényt, amely nem mindenütt, csak a

21 A bírság összeget íVkicDowcIl (1994: 156-157) legfeljebb 50 drachmára becsüli; 
enne! nagyobb bírságot ugyanis nem róhatott ki tisztségviselő, vö. MacDoweíl (1978: 
235-237).
22 Eredeti jelentése „leltár”, majd „államosftoti/állainosítandó vagyontárgyak/pénztar
tozások leltára”, illetve „c leltárba vett vagyon tárgyak elkobzására indított peres eljárás", 
vö. Hamson (1998: II, 211-217), Todd (1995:118-119).
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„gyűlésben” tiltja a gyalázkodást (6), Polyainos érvelése ezen a 
ponton támadhatatlannak látszik. A gyalázkodást és rágalmazást 
tiltó törvény (lásd még a 10. beszédhez fűzött magyarázatokat) 
minden valószínűség szerint valóban csak bizonyos körülmények 
között korlátozta a polgárok szólásszabadságát; ezúttal abból a 
magasabb érdekből, hogy a közösséget képviselő és a közösség 
megbízásából tevékenykedő tisztségviselő személyét, valamint a 
nyilvános hely nyugalmát, rendjét és méltóságát megvédje (a kö
zösségegyes tagjaitól). Polyainos helyzetét csak az áshatta volna alá, 
ha a vádlók tanúkkal igazolják, hogy a rágalmazás hivatalos helyi
ségben vagy a nyilvánosságnak olyan fórumán történt (hadvezérek 
és főtisztviselők jelenlétében, az agorán stb.), amely már „gyűlés
nek” minősül, erre azonban valószínűleg nem került sor.

Polyainos, mint láttuk, azért azt is elmeséli, mi váltott ki belőle 
ilyen indulatos szavakat. Nem erre teszi a hangsiályt, ennek pedig 
két oka is lehet. A fontosabbik az, hogy a törvény valószínűleg nem 
törődött a gyalázkodó szavak igazságtartalmával. Nem azt büntette, 
ha valaki alaptalanul sérteget hivatalos személyt, hanem magát a 
hangnemet és a beszélői szándékot, amit valaki megengedett ma
gának az állam tisztségviselőjével szemben. A gyalázkodást kiváltó 
ser elmek jogossága tehát önmagában nem adna fölmentést; persze 
a fölmentéshez majdhogynem nélkülözhetetlen az ingerültség 
valamiféle indoklása. A másik ok azonban az, hogy Polyainos talán 
maga is érezte, hogy gyalázkodó szavaival túlságosan is elvetette a 
sulykot; egyáltalán nem biztos, hogy jogos volt a felháborodása. 
Először is nagyon valószínű, hogy bár Polyainos esküszcgéssel 
gyanúsítja a sorozásáért felelős hadvezért, amiért nem azokat hívta 
be őhelyette, akik még nem szolgáltak abban az évben, ő mégis 
engedelmeskedett a behívónak. Lehet, hogy félelemből cselekedett 
így, és a behívó valóban igazságtalan volt. Más forrásokból azonban 
tudjuk, hogy a gyakorlatban a hadvezérek -  vélhetőleg a katonai 
fegyelem és hatékonyság érdekében -  szabad kezet kaptak a soro
záskor {vö. 15). Főleg a tapasztalt és jó  katonák válhattak ilyen 
igazságtalan, a város számára azonban hasznos „esküszegés” áldo
zatává, s lehet, hogy Polyainos közéjük tartozott. Egy másik furcsa 
körülményre MacDowel) hívja föl a figyelmet: Polyainos nem 
közli, hol teljesített korábban szolgálatot. MacDowcll azt feltéte
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lezi, hogy zsoldosként, tehát nem az athéni hadsereg kötelékében 
harcolt korábban.23 Ez a feltételezés érthetővé tenné, miért hívták 
be „újból” két hónap után; egyetlen szépséghibája, hogy bizonyít
hatatlan. Arra azért még így is figyelmeztethet, hogy ne vegyük 
készpénznek Polyainos szavait, amikor a hadvezérek lépését kizá
rólag személye elleni gyűlölettel és rosszindulattal igyekszik ma
gyarázni.

Ami a másik pontot illeti, Polyainos helyzete itt is jóval erősebb
nek látszik vádlói pozíciójánál. Két komoly érvet is fel tud hozni a 
büntetés érvénytelensége mellett: eredeti kiszabói (valószínűleg 
Ktcsikics és néhány hadvezér társa, erről lásd 6) a büntetést sem be 
nem hajtották, sem a számadásukon nem említették, sem bírósági 
pert nem indítottak, csupán hivatalos feljegyzést készítettek róla; a 
feljegyzés átvevői pedig, a kincstárnokok, vizsgálat után hatálytala
nították.

Az ügy politikai cs személyi hátterét a megfelelő utalások és 
külső források híján nem tudjuk megítélni. Polyainos patrónusa 
(egykori udvarlója?), Sóstratos máshonnan ismeretlen.

23 MacDowclI (1994: 154). A Polyainos merői kos születésére, illetve felszabadítására 
vonatkozó még merészebb spekulációkat azonban joggal veti el Drcher (1994: 166-167).

192



10. THEOM NÉSTOS ELLEN

Tanúkban, bírák, azt hiszem, nem fogok szűkölködni! Látom, milyen 
sokan bíráskodnak most is közietek, akik annak idején jelen voltak, 
amikor Lysithcos feljelentette Theomnéstost, hogy eldobta a fegyve
rét, s czcrt nem szabad a népgyűlésen beszélnie;1 ugyanis ebben a 
perben mondta rólam, hogy megöltem az apámat. (2) Ha azzal vádol, 
hogy az ő apját öltem meg, elnéztem volna neki szavait (mert mindig 
is hitvány semmirekellőnek tartottam), sőt még akkor sem próbáltam 
volna elégtételt venni tőle, ha más kimondhatatlan szörnyűséggel 
kelti rossz híremet. M ert az én szememben szabad emberhez mél
tatlan kötekedes, ha valaki rágalmazásért bírósághoz fordul, (3) így 
viszont az volna gyalázatos, ha nem bosszulnám meg, hogy ilyesmiket 
hangoztat az apámról, aki oly sok szolgálatot tett nektek és a városnak 
is; aztán meg azt is szeretném megtudni tőletek, vajon elnyeri-e 
büntetését mindezért, vagy ő az egyetlen athéni, aki a törvényeken 
tiporva bármit tehet és mondhat, amit csak akar.

(4) Jómagam, tisztelt bírák, betöltöttem harminckettedik eszten
dőmet, annak pedig közel húsz éve már, hogy visszatértetek a szám

1 Lysitheos valószínűleg a népgyűlóscn felszólalókkal szemben kérhető átvilágítási 
vizsgálatot (d o k im a sia  rhé íorón) indítványozta, mellyel jogfosztottak közéleti szerepvál
lalását lehetett megakadályozni. A pajzséi vesztés jogfosztást vont maga után. Kisebb 
nehézséget jelent, hogy a feljelentést kifejező szó (e isan gelia ) rendesen egy másik peres 
eljárást szokott jelölni, amely erre az esetre nehezen alkalmazható. Az értelmezők egy 
része, tágítva az eisangetia érvényességi körét, mégis ezt a perfajtát feltételezi, így például 
Usher (1985: 230-231), mások az átvilágítási javaslat terminusára ( tp a n g ú ia )  javítják a 
szöveget, így Gcrnct-BÍ20S (1989). megint mások szerint az eredeti olvasat megtartan
dó, de w e isa n g e iia  nem a szokásos jelentésben, hanem az epangelúi helyett ált, így például 
Thalhcim (1892) és Hillgrubcr (1988),
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űzetésből.2 Amikor tehát a harmincak megölték atyámat,3 könnyű 
kiszámítani, a tizenharmadik évemben jártam. Ennyi idős fejjel, 
fogalmam sem volt, mi fán terem az oligarchia, cs atyámat sem 
védhettem meg, mikor törvénytelenségek áldozata lett. (5) De nem 
állja meg a helyét az sem, hogy a vagyonért törtem volna az életére. 
Hisz Pantaleón bátyám mindenre rátette a kezét, és mint gyámunk 
megfosztott bennünket az atyai örökségtől,4 úgyhogy tisztelt bírák, 
nem egy okból szerettem volna életben tudni őt. Szükséges volt 
mindezt fölidéznem, de sok szót vesztegetni rá fölösleges, hiszen 
szinte mindannyian tudjátok, hogy igazat beszélek. Néhány tanút 
azért mégis fölsorakoztatok ezekkel kapcsolatban.

[TANÚVALLOMÁSOK]
(6) Könnyen lehet, bírák, hogy ellenfelem mindezzel egyáltalán 

nem száll vitába, hanem nektek is azt hajtogatja majd, amit a döntő
bíró előtt is mondani merészelt, mármint hogy azt nem tilos mondani 
valakire, hogy megölte az apját, mert a törvény nem ezt tiltja, csak azt, 
ha ctpagyilkosnak nevezzük. (7) Nekem azonban más a véleményem, 
tisztelt bírák. Nem a szavakról, hanem az értelmükről kell vitatkozni. 
Azt pedig mindnyájan tudjátok, hogy aki embert ölt, az gyilkos, és aki 
gyilkos, az embert ölt. Hisz hatalmas munkájába került volna a tör
vényhozónak az összes azonos jelentésű kifejezést fölsorolnia, ő 
azonban egyről beszélve az összes többire is utalt. (8) Ugyan, Theom - 
néstosom! Gondolom, azzal azért te sem értenél egyet, hogy aki azt

2 A népuralmát 403-ban állították helyre. A beszélő tehát 416/415-ben született, a 
beszed 384/383-bán hangzottéi,
3 Satippc (1850:202) az idősebb testvér, Pantaleón nevéből kiindulva a salam isi Leórmal 
próbálta meg azonosítani, hasonló hangzású neveket ugyanis gyakran adtak egy csalá
don belül. Az azonosítás ellen szól azonban, hogy Andokidés (1.94) szerint León 
rokonai nem indítottak pert a gyilkosok ellen. León volt a harmincak azon áldozata, 
akinek letartóztatását Sókratés megtagadta (S ó k ra té s  véd ő b eszéd e  32C-D),
4 Ezzel Pantaleón áthágta a törvényt (Isaios 6.25), mely szerint az atyai örökségből a 
törvényes leszármazottaknak egyenlő arányban kelt részesedniük. Nem tudni, hogy a 
beszélő perre ment-e ezért fivérével, mindenesetre a törvények szerint (Démosthcnés 
38.17) nagykorúvá nyilvánítása után öt évig megtehette volna. A szöveg úgy is érthető, 
hogy Pantaleón a beszélő apjának volt a „bátyja”, az örökséget így teljes egészében 
kellett volna unokaöccsének átadnia.
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mondja rád, hogy vered apádat vagy anyádat,3 * * * büntetést érdemel, ám 
aki csak azt állítja, hogy ütlegeled édesanyádat vagy édesapádat, azt nem 
kell megbüntetni, hiszen semmi tiltott dolgot nem mondott. (9) Azt 
is szívesen megkérdezném tőled (hiszen ebben utolérhetetlen vagy, 
s akár beszélni kell róla, akár csinálni, hatalmas a te tapasztalatod), 
szóval, ha azzal vádolnának meg, hogy elhajítottad a pajzsodat, míg a 
törvényben ez áll: „ha valaki azt állítja másról, hogy eldobta* felelős
ségre vonható”, nem fognád-e perbe az illetőt, hanem megeléged- 
ncl-c azzal, hogy azt mondd: „Törődöm is én vele! Elhajítani és el
dobni nem ugyanaz.” (10) Vagy ha a tizenegyek tagja volnál, és valaki 
azzal vezetne eléd egy embert, hogy az elvette tőle a köpenyét vagy 
lehúzta róla az ingét,7 8 visszautasítanád a vádbejelentését, és ugyanilyen 
alapon futni hagynád, merthogy nem ruhatolvajnak nevezte? És ha 
nyakon csípnének valakit, amint éppen elrabolt egy fiút* nem nevez
ned erafoerkereskedőnek, mert a szavakkal vesződsz, és nem a dolgokra 
ügyelsz, melyeket a szavakkal csak megnevezünk.

(11) De fontoljátok meg a következőket is, tisztelt bírák. Állítom, 
hogy ez a2 alak, amilyen lusta és nemtörődöm, még az Arés dombjára 
sem ment föl soha életében. Hiszen mindannyian tudjátok, hogy 
azon a helyen, amikor gyilkossági perben ítélkeznek, nem a „gyilkos” 
szóra esküsznek,9 hanem pontosan arra, amivel az cn becsületembe

3 Szintén kimondhatatlan szavak, szó szer in t  apaverő és anyaverő. A szülőkkel szemben 
alkalmazott fizikai erőszak alkalmazásáért közvádas eljárás volt indítható (graphé kakó- 
j cos go neon).
* A példa azért is remek, mert a törvényben egy megfakult jelentésű szó (ctpobeblékenai)
szerepel, mely a beszéd keletkezésének idején már elsősorban „elveszt” értelemben 
volt használatos (vö. a magyar „elszór” igével). Platón is c kétértelműség mi attjavasolj a,
hogy a törvény tegyen különbséget aközött, hogy valaki elveszti vagy szándékosan 
elhajítja fegyverét (T ö rvén ye k  944B).
7 Tettenérés esetén a sértett letartóztathatta és a tizenegyek elé vezethette a gonosztevőt. 
A ruhatolvaj és az emberkereskedő ennek számított, de a beszélő csal: ezek a szavak 
már nem tartoztak a ki mond ha táti a nők közéi
8 A rabszolgaszerzes leggyakoribb módszere a háborúban foglyul ejtés mellett.
9 A beszélő tapasztalatból beszél (31), és ezúttal is mcgtévcsztőaz érvelése. Az Areios- 
pagos bírósága csak a szándékos emberölési ügyeket tárgyalta, következésképp a kon- 
textus eleve leszűkítette a „megöl” jelentését.
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is gázolt. A vádló ugyanis arra esküszik, hogy a vádlott o/f, a vádlott 
meg arra, hogy nem ölt. (12) Hát nem volna teljes képtelenség, ha azon 
az alapon engednék szabadon a tettest, aki magát gyilkosnak mondja, 
hogy a vádló azt állította esküjében róla, hogy ölt? Miben különbözik 
ez attól, amiről Theomncstos beszél? Ráadásul még te magad is 
amiatt idézted törvény elé rágalmazásért Lysitheost,™ hogy azt m ond
ta rólad: elhajítottad a pajzsodat. Pedig a törvényben szó sem esik 
elhajításról, csak azt rendeli el, hogy ötszáz drachmát fizessen az, aki 
pajzseldobással vádol meg mást. (13) Hát nem botrányos, hogy amikor 
ellenségeid rágalmait akarod megtorolni, ügy érted a törvényeket, 
ahogyan most én, amikor pedig a törvényt taposva te rágalmazol meg 
másokat, azt tartod jogosnak, hogy ne kapj büntetést? Oly furfangos 
volnál, hogy kényedre-kedvedre játszhatsz a törvényekkel, vagy oly 
hatalmas, hogy azt hiszed, az általad megsértettek sosem fognak 
elégtételt venni? (14) És nem röstclled-e bárgyóságodat, hogy azt 
hiszed, nem a várossal tett jótéteményeid által, hanem büntetlen 
maradt gaztetteid révén fogsz meggazdagodni? És most olvasd föl 
nekem a törvényt!

[T örvény11]
(15) Nos hát, tisztelt bírák, ti, azt hiszem, mindnyájan megértet

tétek állításom helyességét, ennek az em bernek azonban olyan ne
héz a felfogása, hogy képtelen követni, miről beszélek. Szeretném 
tehát m inderről más törvények segítségével is fölvilágosítani, hogy 
legalább most, az emelvényen tanuljon valamit, és ezentúl már ne 
legyen terhűnkre. Kérlek, olvasd föl nekem ezeket a régi solóni 
törvényeket!

(ló) „Tíz napig tartsákkalafában lábánál megkötözve, amennyiben 10 11

10 A kezirati szövegben Tlieón neve áll. Ha elfogadjuk ezt az olvasatot, Thcón minden 
bizonnyal Lysithcos harmadik tanúja volt. Frohbergcr (1868: 159) másolói Inbít 
gyanított a névben, és Lysitheosra javította. Az egyszerűsítést az indokolja, hogy a 
megfogalmazás inkább vádlót sejtet (vö. 22), valamint az, hogy Theomncstos a másik 
tanút hamis tanúskodásért perelte be. Ellene szól viszont, hogy a vádlót általában nem 
lehetett a vádemelésért utólag beperelni, lásd Hillgrubcr (1988: 60).
11 A beszélő itt a kimondhatatlan szavakra vonatkozó törvényt olvastatja föl. A szöveg
hez minden bizonnyal azért nem fűz magyarázatot, mert a törvény betűje nem az 6  

álláspontját támasztja alá.
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az esküdtszék ezt a további büntetést [nem]12 rója ki rá.” -  A kalafa 
pedig ugyanaz, kedves Theomnéstosom, mint amit ma kalodának 
neveznek. N o mármost, ha a megkötözött rab szabadulása után 
panaszt emelne a tizenegyek hivatali számadásakor, hogy őt nem 
kalafába, hanem kalodába tették, nem gondolhatnánk-e joggal, hogy 
nincs ki mind a négy kereke? Olvass föl egy másikat!

(17) „Apollónra esküt ejtve> tegyen le óvadékot, de ha fél a pertől, 
megfuthat" -  Itt esküt ejteni annyi, mint esküt tenni,13 a megfutást pedig 
így mondjuk ma: száműzetés.14 *

„Aki az ajtaját behorgolja, míg a tolvaj odabent van a házában. -  
a behorgolás bezárást jelent, ne is vitatkozz róla!

(18) „A pénz a hitelező tetszése szerint állítható be” -Beállítani nem 
azt jelenti itt, barátocskáni, hogy a mérleg serpenyőjébe tenni, hanem 
hogy a hitelező tetszés szerint állapítsa meg a kamatot. Olvasd föl még 
ennek a törvénynek is a végét!

„Azon nőszemélyek, kik mindenek szeme láttára fo r g o ló d n a k és „a 
családtag miatt kirótt büntetés kétszeresét fizesse...” -  No, ide figyelj! 
Mindenek szeme láttára annyit tesz: nyilvánosan forgolódni pedig annyit: 
föl-alá járkálni, a családtag meg azt jelenti: cseled.16 (20) Akadna még

12 Kirekesztette Augcr, Hasonló halmazati büntetést említ Démosthcnés (24,105) a 
tolvajokkal szemben, azzal a különbséggel, hogy a kalodába zárás időtartama nála 
ötnapos.
13 A törvény által használt szó (c p io rk e in ) eredeti jelentése vei („esküt tesz”) ellentétben 
Lysias korában azt jelentette: „hamis esküt tesz”
H A törvényreszlet értelmezése bizonytalan, Ushcr (1985: 233) szerint a mondat első 
fele az esküvel megpecsételt szerződések szabályait rögzítette, a másik fele máshonnan 
származik, mégpedig a halálbüntetéssel járó bűn cselekedetek valamelyikét tárgyaló 
törvényből, mert ilyen esetekben kapta meg a vádlott a száműzetésbe vonulás lehető
ségét. Hillgrubcr (1988: 71-72) szerint a részlet a letartóztatható gyanúsítottakra (így 
például a tolvajokra) vonatkozó törvényből származik, amely először azt a lehetőséget 
biztosítja számukra, hogy óvadék ellenében és esküt téve szabadlábon védekezhetnek, 
: tajd leszögezi, ellenkező esetben a börtönben kell maradniuk, vagyis megvonja a 
száműzetésbe vonulás jogát. A szövegbe ezért a „nem” szócskát toldja be.
13 Nagy valószínűséggel a tolvajok tettenérésére vonatkozik a törvény, mely nagyjából 
így folytatódhat: „az a személy nem vonható felelősségre”.
16 A két részlet a nemi erőszakra vonatkozó törvényből származhat. Az első töredék 
vagy általában a prostituáltakra, vagy inkább csak az önállóan, vagyis nem bordélyház -
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sok más hasonló, tisztelt bírák, de ha nem fűrcszpor van a fejében, 
immár csak belátja, hogy a dolgok most is ugyanazok, mint egykor, 
csak éppen ma már nem mindig ugyanazokat a szavakat használjuk, 
mint hajdanában. Meg is mutathatod, hogy fölfogtad: ha szépen 
némán lekullogsz az emelvényről. (21) Ha pedig nem, kérlek, bírák, 
ti hozzatok igazságos ítéletet, fontolóra véve, mennyivel súlyosabb az 
apagyilkosság rágalma, mint a pajzseldobásé. Én legalábbis inkább 
magamra vállalnám, hogy a világ összes pajzsát elhajítottam, mint 
hogy apámmal kapcsolatban ilyen hírbe keveredjem.

(22) Ami viszont ezt az embert illeti, noha az ellene felhozott vád 
megalapozott, az őt fenyegető kár viszont nem  volt túlságosan nagy, 
nemcsak nálatok talált kegyelemre, hanem még az ellene valló tanú 
polgárjogát is elvehette.17 Ezek után én, aki saját szememmel láttam, 
hogy elkövette azt, amit ti is tudtok, én, aki megőriztem a pajzsomat, 
mégis ilyen istentelen és szörnyű rágalom célpontja lettem, akinek 
sorsát megpecsételi, ha ő mindezt büntetlenül megússza, míg neki 
haja szála sem görbül, ha rágalmazásért elítélitek, nos hát, cn nem 
ál Ihatok jogos bosszút rajta? (23) Mit tudtok a szememre vetni? Hogy 
jogosan hoztak hírbe? Ezt ugyan ti sem mondanátok. Vagy hogy a 
vádlott kiválóbb nálam, és kiválóbb családból származik? Ezt ő maga 
sem merné állítani. Vagy hogy fegyveremet elhajítva perelek rigai

ban és nem bordélytulajdonos felügyelete alatt dolgozó utcalányokra vonatkozott (a 
bordélyban dolgozó lány megerőszakolása esetében ugyanis a tulajdonost cn kár). A 
rajtuk elkövetett erőszak nem vont maga után pénzbüntetést (vő. Plutarchos: S o ló tt  

23.1: „ha valaki szabad nőn erőszakot követ el, büntetése száz drachma, [... ] a törvény 
azonban nem vonatkozott olyan nőkre, akik mindenek szeme láttára forgolódnak”). A 
másik töredék talán azt mondja ki, hogy a szabad nőkkel szemben el köve tett erőszakért 
kiszabható büntetés összege kétszerese, mint amelyik a cselédekkel (azaz nem prosti
túcióval foglalkozó rabszolgákkal) szemben elkövetett erőszakért jár (vö 1 32), Ez az 
értelmezés Thalhcim kétszeres szövegja vitásán alapul
17 A hamis tanúzásert járó büntetés összegét nem rögzítette a törvény, hanem egyedi 
becsléssel állapította meg a bíróság. Dionysios vagy azért vesztette el polgárjogát, mert 
harmadszorra ítéltek cl ugyanezért, vagy mert nem tudta kifizetni a kirótt büntetést. 
Az utóbbi eset azt jelentené, hogy a bírák Theomnéstos aránytalanul súlyos büntetési 
javaslatát fogadták el, lásdTodd (1993:262); lehet, hogy azért, mert Dionysiosjavaslatát 
még aránytalanabbá enyhének érezték.
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mazásért valakit, aki a magáét megőrizte? Nem ez a szóbeszéd járja 
városszerte! (24) Gondoljátok meg, mekkora és milyen nemes aján
dékot kapott tőletek,18 de ki ne szánta volna közben a porig alázott 
Dionysiost? Ez a férfiú, aki a veszedelmek közepette oly hősiesen 
viselkedett, (25) azt mondta a bíróságról távoztában, hogy ennél 
szomorúbb csatát még sosem vívtunk: sokan elestek közül ünk, a saját 
fegyverükkel hazatérőket pedig azok hamis tanúskodása kényszerí
tette térdre, akik a magukét elhajítva megfutottak, és hogy jobb lett 
volna ott a csatában halálát lelnie, mint hazatérve ily sorsraj utriia. (26) 
Nehogy megsajnáljátok hát Theomnéstost, mert igenis rászolgált 
rossz hírére, s ne legyetek megértők azzal, aki a törvényeket fölrúgva 
szájai, és más becsületébe tapos! Mert érhetett-e engem súlyosabb 
gyalázat annál, minthogy páratlan atyámmal kapcsolatban ily szörnyű 
vádakat szórjanak reám? (27) Sokszor volt őstratégos,s veletek együtt 
sok veszélyt kiállt. N em  adta magát az ellenség kezére, s polgártársai 
sem találták vétkesnek soha egyetlen számadás alkalmával sem: így 
halt meg 67 eves korában, az oligarchia idején, mert veletek, a 
népuralommal rokonszenvezett. (28) Nem méltán vagyok-e dühös 
arra, aki ilyeneket állít, s nem méltán veszem-e védelmembe atyámat 
-  hiszen őt is bepiszkolta rágalmaival! Juthatott-c számára keserve
sebb sors annál, minthogy ellenségei kezétől pusztul el, s gyermekeit 
vádolják a gyilkossággal? Az ő vitézségének emlékjelei, tisztelt bírák, 
még ma is a szentélyeitek falán függenek;19 Tbeomnéstos hitványsá
gának, meg az ő apja hitványságának emlékjelei pedig az ellenség 
szentélyeiben -  olyannyira vérükben van ezeknek a gyávaság! (29) 
És bizony, tisztelt bírák, mennél jobban duzzadnak az erőtől, 
m ennél fiatalosabb az ábrázatuk, annál inkább rászolgálnak mások 
haragjára. Nézzetek csak rájuk: testük tagbaszakadt, de a szívük 
nincs a helyén.

(30) De hallom, tisztelt bírák, hogy azon crwel hozakodik elő, 
hogy hirtelen föl indulásból mondta ezeket, amiért ugyanúgy tanús
kodtam, mint Dionysios. De fontoljátok meg, tisztelt bírák, hogy a

18 Ti Dionysios elítélését.
19 A zsákmányul ejtett fegyvereket többnyire a szentély külső falára rögzítették vagy a 
szentély mellett állították föl, a szentélyen belülre fogadalmi ajándékként kerültek.
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törvényhozó semmilyen engedményt sem tesz a fölindulásnak, ha
nem megbünteti a rágalmazót, hacsak nem tudja bizonyítani, hogy 
igazat beszel 20 Én pedig kétszer is tanúskodtam ellene,21 mert mit 
tudhattam, hogy ti a pajzsukat eldobóknak megkegyelmeztek, a szem
tanúkat pedig megbüntetitek,

(31) Az üggyel kapcsolatban nem tudom, kell-e még bármit is 
mondanom. Kérni viszont szeretnék tőletek valamit: ítéljétek el 
Theomnéstost! Gondoljatok csak bele, ennél kockázatosabb pert 
elképzelni sem lehetne számomra! Rágalmazás ügyében én vagyok 
ugyan a vádló, ám ugyanazzal a köveccsel egyúttal mint vádlottról is 
szavaztok rólam az apagyilkosság vádjában -  rólam, aki mihelyt 
nagykorúvá nyilvánítottak, egyedül pereltem be a harmincakat22 
az Areiospagos bírósága előtt. (32) M indezt nem  feledve, védel
metekbe kell vennetek engem és atyámat éppúgy, mint a fönnálló 
törvényeket és letett eskütöket.

M agyarázatok

A 10. beszéd megrendelője rágalmazásért indított pert egy bizo
nyos Theomncstos ellen 384/383-ban. Az ügy több szempontból 
is különleges. Először is szemléletesen mutatja, hogyan válhatott a 
bíróság -  a fellebbezés és perújrafelvétel lehetőségének hiányában 
is -  szemben álló felek hosszú éveken át vívott küzdelmének 
színterévé. A beszéd a rágalmazási perbeszédek egyetlen ránk 
maradt példánya, mely szokatlan részletességgel és sajátos elvi 
álláspontot képviselve foglalkozik az egyik legalapvetőbb jogerteb 
mezési problémával, azzal a kérdéssel, hogyan lehet megállapítani 
a törvények szavainak jelentéshatárait.

A kissé szövevényes ügy hátterét ezúttal is csak magából a be-

2í) Lásd a magyarázatokat.
21 A második tanúvallomásra minden bizonnyal Dionysnos tárgyalásán került sor.
22 A harmincak közül csak Eratosthenésröl és Phcidónról fel tételezhetjük* hogy 399/ 
398-ban Athénban tartózkodtak. Az crtclmezők többsége ezért arra gondol* a vádlottak 
a harmincak hű támogatói közül kerültek ki.
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szédből bogozhatjuk ki. Az eseményeknek két szála különíthető el. 
A főszál egy katonai vereség utáni meneküléshez kötődik, mely 
nagy valószínűséggel a 394-cs korinthosi ütközettel azonosítható 
(16.15). A visszavonulás során Theomnéstos -  legalábbis kato
natársai szerint -  fegyverét elhajítva menekült el a csatatérről. A 
fegyver elvesztésének konkrét körülményeiről semmit sem tu
dunk, de talán nem mellékes, hogy a menekülésben nem kevesebb 
mint hat phylé katonái vettek részt (Xenophón: Flell. 4.2.17), 
közvetlenül a hazatérést követően pedig senki sem kezdeménye
zett büntetőeljárást Theomnéstos ellen. Lysitheos nevű bajtársa 
viszont azonnal átvilágítási vizsgálatot kért ellene, amikor Theom 
néstos -  nem tudni, mennyi idővel később -  hozzászólásra jelent
kezett a népgyűlésen, vagyis a közélet irányítói közé kívánt lépni. 
Arra a törvényre hivatkozott, amely a katonai vétséget elkövetők 
számára megtiltja a néphez szólás jogát (1). A per során két (vagy 
három, lásd 12) katonatársa is Theomnéstos ellen vallott: Dio- 
nysios, a 10. beszéd vádlója (és esetleg Theóu), a vizsgálat mégis 
felmentéssel zárult. A győztes azonban nem érte be ennyivel. Talán 
egyszerű bosszúból, talán saját presztízse növelése vagy az esetleges 
újabb támadások megelőzése érdekében, vagy csupán a becsületén 
esett folt eltávolítása céljával, először az egyik tanú, Dionysíos ellen 
indított pert hamis tanúzásért.23 Ezt a pert is megnyerte (24-25), 
ráadásul az elítélt polgárjogai elvesztésével bűnhődött. Theom 
néstos tovább folytatta a bosszúhadjáratot: feljelentőjét, Lysithe- 
ost24 is bevádolta, éspedig gyalázkodásért (12). A beszélő sem a per 
időpontját, sem a kimenetelét nem árulja el, de hallgatásából való
színűsíthető, hogy Theomnéstos újabb ellenfelének is fölébe ke
rekedett. A következő tanú, aki ráadásul Dionysios mellett is

23 Az általánosan elfogadott értelmezéssel ellentétben I lillgrubcr (1988: 1~4) azt 
feltételezi, hogy Theomnéstos megbukott az átvilágításon, így Dionysiostaz elmarasz
taló ítélet egyfajta felülbírálása céljával vádolta be. Legfőbb érve az, hogy Lysias kliense 
folyamatosan tényként említi a fegyvereldobást. E z  azonban a felmentés dacára is 
teljesen érthető; ha nem így tenne, saját tanúvallomását hazudtolná meg. A felmentés 
tényere ugyanakkor egyértelműen utal a szöveg („kegyelemre talált nálatok”, 22).
24 Vagy más értelmezés szerint a harmadik tanút, Thcónt (12),
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tanúskodott, már nem várta be az újabb rajtaütést; maga indított 
támadást potenciális vádlója ellen.23

Itt kapcsolódik az események főszálához a mellékszál. A vádló 
Theomnéstos egyik megjegyzésébe kötött bele, melyet az átvilágí
tási per során tett az ellene valló egykori katonatársa hitelének 
megrontására. Theomnéstos azt vágta akkor az őt gyávasággal vádló 
tanú szemébe, hogy ő meg megölte az apját. A sértett -  nem árt 
ismételni, Theomnéstos hármas győzelmi sorozata után -  úgy 
vélte, mindez kimeríti a rágalmazás bűntettet. A kérdés az, vajon 
kellő jogi megalapozottsággai-e? A törvény szerint rágalmazás két 
feltétel együttes teljesülése esetén áll fönn.20 A sértésnek egyrészt 
bizonyos „kimondhatatlan” szavakkal kell megtörténnie, másrészt 
valótlannak kell lennie. Jelen esetben mindkét feltétel teljesülése 
kérdéses. Az idevágó kimondhatatlan szó, az „apagyilkos” nem 
hangzott cl, a megölés tényét pedig azért nehéz cáfolni, mert maga 
a vádló is tudja, hogy ellenfele nem gyilkosságot értett megölésen, 
hanem valami egyebei. Theomnéstos ugyanis valószínűleg nem 
vi tatta, hogy a beszélő apját a harmincak ölték meg, hanem az akkor 
tizenhárom éves fiúnak egy olyan ügyetlenségére utalhatott, 
amellyel -  talán akarata ellenére, talán nem teljesen ártatlanul -  
elősegíthette vagy nem akadályozta meg apja halálát25 26 27 (4). Az két
ségtelennek látszik, hogy amikor Theomnéstos emberölésnek ne
vezte a jogi felelősséggel még nem rendelkező fiú cselekedetét, 
túlzásra ragadtatta magát. Ezt ő maga is elismeri (30). Sértő szavai
nak azonban némi nyomatékot adhatott, hogy a fiú közvetlenül

25 Minthogy a vádemelésre ti2 évvel később került sor, elképzelhető, hogy az összetű
zést elsősorban jelenbeli ellentétek váltották ki. Davies szerint (1971: 355,61Ü) a peres 
felek között társadalmi és vagyoni különbségek feltételezhetők. Míg a beszéd megren
delője a vagyonosabbak köze tartozott (atyja több ízben volt slrarégos), addig Thco- 
mnéstos neve a tisztséget viselők listáin nem fordut elő, tehát afféle Iwbw hóm üként 
próbálhatott karriert csinálni.
26 Valószínűsíthető még a nyilvánosan dhang2ás feltétele is; erre utalhatnak közvetve 
a beszélő első szavai.
27 Hillgruber (1989: 18). Todd (1993: 260) egy olyan mai helyzethez hasonlítja, 
amelyben egy fiú így válaszol a telefonba apja üldözőinek: „A papa azt üzeni, nincs 
itthon.'*
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felnőtté válása után 399/398-ban valószínűleg sikertelenül perelte 
be apja igazi gyilkosait: a harmincakat (32). Hogy a felmentésnek 
az volt-e az oka, hogy nem a főbűnösök ellen indított eljárást, vagy 
hogy a vádlottak nem saját kezűleg hajtották végre a gyilkosságot, 
nem derül ki, a fiú számára azonban bevallottan kétszeres a tétje a 
rágalmazási pernek; Theomnéstos elítéltetésével egyúttal a gyil
kossági per kudarcáért is elégtételt kaphat, és a további gyanúsítga- 
tásoktól is megszabadulhat.

A rágalmazás vádjával indított per az ilyenkor szokásos ügyme
netnek megfelelően először állami döntőbíró elé került (6). Az 
ítélet, melyről a vádló ezúttal is hallgat, minden bizonnyal rá 
nézve volt kedvezőtlen. A vesztes valószínűleg ekkor, immár 
második veresége után kérte föl Lysiast a bíróság előtt elmondandó 
vádbeszéd megírására. A beszédíró helyzete ezúttal annyiban 
tért el a megszokottól, hogy a felek már alaposabban ismerték 
egymás érveit és idézésre szánt dokumentumait, melyeket a 
döntőbíráskodás után már nem lehetett újabbakkal kiegészíteni, 
így jelentősen megnőtt a cáfolat súlya. Ez tükröződik a lü. be
szédben is.

A bizonyításnak, ahogy erre fentebb utaltunk, két tételt kellett 
igazolnia:

a) a „megölted az apádat’* állítás hamis, valamint
b) egyenértékű az „apagyilkosnak” szólítással.
Az első tétel bizonyításának rövidsége (4-5) két okból sem 

meglepő. Egyrészt maga a vádlott sem erre hely ez te véd ekezés ében 
a hangsúlyt, hiszen nem szó szerint értette a „megölés” kifejezést, 
másrészt egy kelleténél hosszabb magyarázat könnyen magyaráz
kodásnak tűnhetne. (Az ártatlanságot hangsúlyozó -  első pillanatra 
tökéletesnek látszó -  érvek gyengébb pontjairól lásd alább).

A második tétel bizonyításakor Lysias szinten az első benyomás 
erejére épít. Olyan gyorsan mondja ki megölés cs gyilkolás azonos
ságát, és mindezt olyfokú magától értetődőséggel, hogy a hallgató
ságnak szinte nem is marad ideje arra, hogy ellenpéldát találjon 
vagy kételyt fogalmazzon meg vele kapcsolatban (7). A jelentések 
egyenlőségének bizonyítása helyett pedig arra ad megtévesztően 
praktikus és a szőrszálhasogatástól irtózó hallgatók számára min
den bizonnyal meggyőző magyarázatot, miért csupán az egyik szó

2 0 3



B eszédek

került bele a törvénybe: egy törvény nem tartalmazhatja a rokon 
értelmű szavak végeláthatatlan sorát.

A bizonyítás fo terhét egy „ellentétel* igazolása viseli, mely 
szerint a törvény betűje és értelme elválhat és gyakran el is válik 
egymástól. Az crvcics nem közvetlenül a „gyilkos71 és „megöl” 
szavak egyenértékűségének alátámasztására irányul, hanem analó
giák hosszú sorát kínálja szűkebb és tágabb körből egyaránt. Elő
ször a rágalmazás! törvény kimondhatatlan szavai közül vesz kettőt 
(melyek mellé két gonosztevő nevét is becsempészi[), cs ezek 
példáján mutatja be, hogy nemcsak a tiltott szavakkal, hanem azok 
szinonimáival is lehet rágalmazni -  sosem mulasztva el az alkalmat, 
hogy a képzeletbeli sértésekcélpontjánakTheomnéstost tegye meg 
(8-10). Aztán egy másik kontextusból: az Areiospagos bírósága 
előtt letett eskü szövegéből származó példa következik, ahol a 
„megöl” szó áll a „gyilkol” szó helyett (11-13). Végül a beszélő öt 
„solóni” törvényből idéz megváltozott jelentésű vagy elavult sza
vakat, annak érzékeltetésére, hogy ha valaki szó szerint, azaz a saját 
kora nyelvhasználatának megfelelő jelentésben próbálja érteni őket, 
értelmezése nyilvánvaló abszurditásokba fog fulladni (15-21), Az 
ellenfél tétele tehát, miszerint egy adott dolgot, jelen esetben a 
gyilkost csupán egyetlen kifejezéssel nevezhet mega törvény, nem 
lehet érvényes.

A bizonyítás utolsó kct rcszc már nem a minősítés kérdéséhez 
kapcsolódik, hanem szokás szerint mellékes szempontokat vizsgál 
meg. A vádló először apja érdemeit veti össze ellenfele bűnlajstro
mával (22-29), majd egy várható mentségét, a hirtelen föl indulásra 
történő hivatkozást igyekszik jelen esetben érvé nyes lehetetlennek 
mutatni (30).

Mennyire állja meg a helyét a fenti érvelés? Ami a „megölés” 
tényét illeti, Lysias két tényezőt emel ki: kiskorúságát (4) és anyagi 
helyzete kedvezőtlenre fordulását apja halála után (5). Fiatal kora 
kapcsán politikai tudatlanságát hangsúlyozza, ami a politikai együtt
működésre valóban alkalmatlanná tehette a harmincakkal, de ko
rántsem zár ki minden egyéb motivációt. Talán ezért van szükség 
az anyagi előnyök feltételezésének visszautasítására is. A cáfolat egy 
látszatérvre épül: az Örökség igazságtalan felosztásának későbbi té
nyével bizonyítja, hogy előzőleg nem akart az örökséghez idő előtt
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hozzájutni (mindezt egy fájdalmasan teljesíthetetlen óhaj kereté
ben, mellyel azt indokolja, hogy miért szeretné, ha még most is 
élne apja). A látszatérv mögc éppúgy képzelhetünk valódi takargat- 
nivalót, mint magabiztosságra okot adó helyzetet, az azonban min
denképpen feltűnő, hogy a gondolatmenet logikáját elfogadva, az 
örökséget törvénytelen módon felosztó bátyra hárul a látszat, hogy 
érdekelt volt apja halálában. A rágalmazás így némileg érthetőbbé 
válik, még ha a gyanú bátyjára terelése28 messze nem azonos is e 
gyanú jogosnak minősítésével.

Összetettebb a rokonértelműség kérdése. Több érv is szól amel
lett, hogy a „megölted az apádat” állítást ne tekintsük azonosnak az 
„apagyilkos” megszólítással. Először is a „megöl” és a „gyilkol” 
igéknek a görögben sem azonos a jelentésük,29 Az előbbi azt is 
jelentheti: „nem szándékosan halált okoz.” Theomnéstos így elv
ben arra is alapozhatta volna védekezését, hogy' a vádló szerepet 
ezzel a tágabb jelentésű igével írja le. Úgy tűnik, mégsem erre 
épített, hanem inkább arra, hogy a „kimondhatatlan” szavak eseté
ben nem működik a szinonimitás elve.30 Mire gondolhatott? Egy 
lehetséges magyarázatra Gcrnct mutatott rá, aki az elnevezésből 
kiindulva arra a következtetésre jutott, hogy a kiejtésükre vonatko
zó tilalom eredetileg tabujellcgű lehetett: a törvény bizonyos sza
vakat száműzött a nyilvános érintkezés nyelvéből, függetlenül at
tól, hogy igazat mondanak-c vagy sem.31 Az általunk ismert négy 
tiltott szó közül három („cmbcrgyilkos”, „apaverő”, „anyaverő”) a 
legszörnyűbb bűnök közül nevez meg hármat. Tabu alá helyezé
süket így több tényező is indokolhatta: a babonás félelem a ször
nyűségektől és szavakkal való megidézésüktől, e szavak sértésre 
különösen alkalmas volta (mely egyértelműségükből fakad), vala
mint a sértegetésből eredő rendbontás megelőzésének szándéka. A

28 A gyanút tovább erősítheti, hogy öccsével ellentétben Pantaleón meg sem próbált 
bosszút állni apja gyilkosain.
29 Ushcr (1989: 232).
30 Gcrnct-Bizos (1955: L 142).
31 Erre mutat a S2Ó első előfordulása is; Teiresias nem hajlandó gyilkosnak nevezni 
Oidipust (Sophoklcs: O td ip i t s  k irá ly  362).
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negyedik tilos kifejezés („eldobta a pajzsát”) sértő jellege abból 
ered, hogy az illető harcra alkalmatlanságát mondja ki. A kimond- 
hatatlan szavak helyzete később32 annyiban módosult, hogy ha az 
állítás igaz volt, kimondhatok lettek, persze a per kockázatával, 
kiejtésükkel így továbbra is célszerű volt vigyázni. Hiába jelölték 
ugyanazt, a kimondhatatlan szavak és a velük rokon értelmű kife
jezések jelentése más volt. Az utóbbiakból a sértésnek éppen az a 
nyersesége és durvasága hiányzott, ami a kimondhatatlan szavak
hoz hosszú idők óta hozzátartozott. Theomnéstos alighanem ebbe 
a különbségbe kapaszkodhatott bele, sőt lehet, hogy védekezése 
nem is nélkülöz minden alapot, és annak idején valóban vigyázott 
arra, hogy ne csússzon ki a száján a „gyilkos” szó.

A kimondhatatlan szavak körét egyébként nem ismerjük teljes 
egészében (a 10.6-10 az összes általunk ismertet tartalmazza), így 
arra sincs megnyugtató magyarázat, mi alapján különültek el. A 
tilalom alá helyezett szavak mind szörnyű és gyalázatos bűnöket 
neveznek meg, de egyfelől nem az összesét, másfelől a szónoki 
gyakorlatban a gyalázkod ásnak számunkra sokkal durvábbnak tűnő 
formáit alkalmazták büntetlenül. A legújabb értelmezések abból a 
megfigyelésből indulnak ki, hogy a kimondhatatlan szavak több
sége olyan bűnöket nevez meg, amelyek a tisztségviselést megelő
ző átvilágítás (dokinwsia) során feltett kérdésekkel kapcsolatosak 
(például „apavelő”, „anyaverő” -  ,jól bánik-e a szüleivel?”; „eldob
ta a fegyverét” -  „részt vett-e a hadjáratokban?”).33 Az átvilágítási 
szempontok és a rágalmazó szavak köre azonban csak közös hal
mazt metsz ki egymásból, tökéletesen nem fedik le egymást; való
színűleg más, egyelőre kiderítetlen megfontolások, esetleg a vélet
lenek is szerepet játszottak a tiltott kifejezések kijelölésekor.

Annyi bizonyos, hogy a szólásszabadság, mint minden demok
ráciában, Athénban is a polgárok közti egyenlőség biztosítéka cs 
kifejeződése volt. A modern demokráciákkal ellentétben azonban 
a szólásszabadság túlkapásait cs káros következményeit alapvetően

32 Egyes kutatok, mint például MacDowdl ( 197&: 128), 5. századinak tartják a törvényt, 
de ők figyelmen kívül hagyják a „kimondhatatlan” szavak ősi jelleget.
33 Bianchetti (1981), Wallace (1994).
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nem a személyiségi jogok (mint amilyen például a jó  hírhez való jog) 
védelme érdekében igyekeztek kiiktatni. A határokat ott jelölték ki, 
ahol a polis működőképessége kerülhetett veszélybe. Normális 
esetben a közfelfogás szerint sértegetésre szabad ember viszontsér- 
téssel válaszolt. A ránk maradt adatok alapján a „kimondhatatlan” 
szavak használatán kívül még két eset lépte túl a „normalitás” 
határait: ha a sertés 1. halottakat vett célba,34 2. ha a nyilvánosság 
bizonyos fórumain hangzott el.35 A határokat tehát meglehetősen 
tágan húzták meg. Erre azért volt szükség, mert sajtó cs a nyilvá
nosság egyéb fórumai hiányában magukra a polgárokra hárult 
annak feladata, hogy a közélettől távol tartsák, illetve a nyilvánosság 
elé lépők közül kiszűrjék a -  múltjuk vagy családi hátterük miatt -  
erre érdemteleneket. Az ellenőrzés szigorát így nem a szakszerű- 
séggel, hanem az átléphető korlátok ki tolásával lehetett fokozni. Az 
ellenőrzésnek erről a formájáról pedig még akkor sem mondhattak 
le, ha ez nyilvánvaló visszaélésekre és túlkapásokra adott lehetősé
get. Néhány jogtalanul meghurcolt polgár sérelme nem ért föl 
azzal a veszéllyel, hogy a polis életét esetleg nem igazi -  származá
sukban és életvezetésükben egyaránt -  szabad emberek irányít
hatják.

A három törvényrészlettel kapcsolatban számos kérdés tisztázat
lan. Vitatott a keletkezési idejük, valamint a kapcsolódásuk egy
máshoz, illetve más, szűkebb érvényű törvényekhez. Míg a halot
tak emlékét és a nyilvánosság előtt megjelenő' tisztségviselők tekin
télyé t védő törve nyéké te  gyér tel műén Solónhoz köti a hagyomány, 
a kimondhatatlan szavakat tiltó rendelkezést egyesek velük egyko
rúnak tartják, mások a solóni törvények későbbi kiegészítésének, 
megint mások az eredeti törvények helyébe lépő új törvényi sza

34 „És Solón egy másik bölcs törvényi is hozott, mely tiltja, hogy halott cinberről bárki 
rosszat mondjon” (Démosthenés 20.104), lásd még Démosthenés 40.49, Plutarchos: 
S a lá n  21.
3:1 „Tiltotta a törvény azt is, hogy az élőkről bárki a templomban, bíróság előtt, 
közhivatalokban, vers cnyjűtc kokon és az istenek ünnepélyein rosszat mondjon, A 
bírság három drachma volt, amit a megsértett személynek, s további két drachma, amit 
a közpénztárba kellett befizetni." (Plutarchos: S o ló n  21). Lásd a 9, beszédet is.
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bályozásnak, vagy azoktól teljesen függetlennek. Annyi biztos, 
hogy a törvény két rendelkezése, mely az eljárás módját, illetve a 
büntetés mértékét írja elő, későbbi időkből származik. A rágalma
zás! ügyeket ugyanis először állami döntőbírákclé kellett vinni (6); 
ezt az intézményt pedig 403/402-ben vezették be. Az elítéltre 500 
drachma pénzbüntetés várt; ez szintén változtatást mutat a solóni 
5 drachmához képest.
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A HARMINCAK EGYKORI TAGJA ELLEN, MELYET 

LY5IAS SZEMÉLYESEN MAGA M O N D O T T  EL

Ügy érzem, bírák, nem elkezdenem lesz nehéz ezt a vádbeszédet, 
hanem berekesztenem. Hisz elkövetett gaztetteik sora oly hosszú, 
súlya pedig oly hatalmas, hogy még ha hazudnék, sem tudnám 
rettenetesebb dolgokkal vádolni őket, mint amiket valóban elkövet
tek, ha viszont a teljes igazsághoz ragaszkodnék, akkor meg nem 
tudnám az összesét felsorolni, így hát, aki őket vádolja, óhatatlanul 
vagy a szóból fogy ki, vagy ideje telik le. (2) A rám váró feladat pedig, 
azt látom, épp az ellenkezője a szokásosnak. Eddig mindig a vádlónak 
kellett megindokolnia, miért haragszik a vádlottra, most viszont a 
vádlottól kell megkérdezni, miért gyűlöli annyira a várost, hogy annyi 
bűnt merészelt elkövetni ellene. Szó sincs arról, hogy személyes 
sérelmek és csapások ne indítanának c vádbeszed megtartására, csak 
éppen mindenkinek bőven van oka rá, hogy haragot tápláljon ellene, 
külön-külön és közösen egyaránt. (3) Ami pedig engem illet, tisztelt 
bírák, minthogy eddig soha semmilyen perben nem szólaltam meg, 
sem a magam, sem más nevében, és most is csak maguk a történtek 
kényszerítenek rá, hogy vádat emeljek ellene, gyakran elfog a kétség, 
hogy tapasztalatlanságom miatt méltatlanul és nem elég hatékonyan 
fogom képviselni a vádat a testvérem és a magam ügyében. Ennek 
ellenére megkísérlem az eseményeket a kezdet kezdetétől képessége
imhez mérten a legrövidebben összefoglalni számotokra,

(4) Atyámat, Kephalost Periki és bírta rá, hogy ide költözzön,1 és ő

■ Syrakusaiból. Dover (1968: 41) szerint a szicíliai származást az itt elszenvedett kataszt
rofális Ycrcscg titán egy évtizeddel később sem volt cél szeri! emlegetni az athéniak előtt. 
Hogy a család Syrakusaiból került Athénba, valószínűleg szintén egy Lysias-beszédből 
tudták meg az okon életrajzírók, talán a Hippotherscs elleniből, lásd f  1.
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harminc évig élt itt anélkül, hogy mi vagy ő valaha is bírósági ügybe 
keveredtünk volna, akár vádlóként, akár vádlottként, hanem a de
mokrácia alatt úgy éltünk, hogy mi sem vetkeztünk mások ellen, és 
más sem követett el jogtalanságot ellenünk. (5) Miután pedig a 
harmincak, ezek a hitvány rágalmazók, hatalomra jutottak,2 azt han
goztatták, hogy meg kel) tisztítani a várost a tisztességtelenektől, a 
többi polgárt pedig erényre és igazságosságra kell nevelni. De amíg 
ezt mondták, nem átallották másként cselekedni, ahogy ezt először 
saját példámon, majd a hetekén megpróbálom bizonyítani, (ó) Ugyan
is Theognis és Peisón3 a harmincak ülésén azt mondta a metoi- 
kosokról, hogy közülük nchányan az állam ellenségei. Jó ürügyül 
szolgál ez ahhoz, hogy látszólag megbüntessék őket, valójában azon
ban pénzt szerezzenek. A város ugyanis teljesen elszegényedett, de a 
kormányzáshoz pénzre van szükség.4 (7) A hallgatóságot nem volt 
nehéz meggyőzniük,5 mert embereket megölni számukra mit sem 
jelentett, annál többet azonban, ha pénzt szerezhettek. Elhatározták, 
hogy letartóztatnak tíz embert,6 köztük két szegényét is, hogy velük 
igazolják: mindezt nem a pénzért, hanem az állam érdekében teszik, 
mintha korábban bármit is tisztes indokkal tettek volna. (8) Miután 
megállapodtak abban, ki hova megy, felkeresték az áldozatok házain

2 A sylio p lia tiía  meglehetősen tág crtdmű szitokszó, de a harmincakra alkalmazni 
merész húzás, mert cpp a sy kúp hanták, „a tisztességtelenek” kiiktatása a közéletből volt 
a kevés népszerű intézkedéseik egyike, vö. 25.19.
3 A harmincak kél tagja, Theognis mellesleg tragédiaszerző is volt.
4 A metoikosok elleni támadás a források többsége (Xcnophón, Diodóros, Iustinus) 
szerint a spártai csapatok Athénba érkezese után következett be, és éppen az ő költségeik 
fed ez csere volt folyamatosan szükség pénzre.
5 Thé rámenős, s mint alább kiderül, Eratnsthcnés nem értett egyet a te ívvel.
6 Xcnophón harminc áldozatot említ (2.3.21), hangsúlyozva, hogy a gyilkosságokban 
a harmincak valamennyi tagja részt vett. A szemtanú Lysias elbeszélése alapján Xeno- 
phón adata egyértelműen tévesnek minősíthető, mely az igazságnak azt a elemet 
túlozhatta cl, hogy a letartóztatásban mindenkinek kötelezően részt kellett vennie. A z  

f ik c ió  a kryp te iü  („titkos feladat") nevű spártai beavatási szertartásra emlékeztet, melynek 
során az ifjaknak helótakat kellett megölniük, bár hozzá kell tennünk, hogy a harmin
cak egyetlen forrás szerint sem saját kezűleg végeztek áldozataikkal, ahogy ezt Németh 
(19S5: 222) állítja. Ha így lett volna, Lysiasnak nyert ügye lett volna.
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Amikor megérkeztek hozzám, éppen vendégek voltak nálam. Elküld
ték őket,7 * 9 engem átadtak Peisónnak, a többiek pedig a műhelybe 
mentek, cs összeírták a rabszolgákat. Megkérdeztem Peisónt, hajlan- 
dó-e elengedni, ha pénzt adok neki. (9) „Ha sokat, akkor igen” -  
válaszolta. Azt mondtam, hogy kész vagyok egy tálán tón ezüstöt adni, 
Ő pedig belement a dologba. Tisztában voltam azzal, hogy sem 
embert, sem istent nem ismer, az adott körülmények között mégis 
az látszott a legfontosabbnak, hogy szavát vegyem megállapodásunk
ra, (10) Miután pedig saját cs gyermekei életére letette a nagy esküt, 
hogy megment, ha megkapja a talantont, bementem a hálószobába, 
cs kinyitottam a pénzes ládát, Peisón észrevette, bejött utánam, és 
meglátta, mi van benne. Behívta két emberét, cs megparancsolta, 
hogy vegyék ei mindazt, ami a ládában van. (TI) Miután nem annyit 
vett el, amennyiben megállapodtunk, bírák, hanem három talantont 
és négyszáz kyzikosi aranyat, valamint száz darcikost, továbbá négy 
ezüstcsészét, megkértem, hogy legalább útiköltséget adjon nekem /
(12) mire ő megjegyezte, hogy örüljek, ha a bőrömet megmenthe
tem. Amint mentünk kifelé, szembejött velünk Mclobios és Mnési- 
theidés/ akiképp a műhelyből érkeztek, és amikor az ajtóban össze
találkoztunk, megkérdezték, hová megyünk. O azt felelte, a testvé
remhez, hogy az ő házát is átkutassa. Ráhagyták, hogy menjen oda, 
nekem viszont velük együtt Damnippos házába kellett mennem. (13) 
Peisón odalépett hozzám, és azt mondta, hogy hallgassak, cs legyek 
nyugodt, mert ő is oda fog jönni. O tt aztán Theognist találtuk, amint 
már másokat is őrizetben tartott. Átadtak neki, és megint elsiettek. 
Ebben a helyzetben, minthogy úgyis halál várt rám, úgy döntöttem, 
mindent kockára teszek. (14) Megszólítottam Damnippost, és a követ
kezőt mondtam neki: „A barátom vagy, és én a házadba kerültem.10

7 í [7. kimeríti a vendégjog megsértésének bűntényét.
* Egy kyzikosi arany 28 attikai drachmának felel meg. A Darcios által veretett, nagy 
tisztaságú aranypénz, a dareikos kb. 20 drachmát ér.
9 Mindketten a harmincakhoz tartoztak. Mclobios már a négyszázak hatalomátvéte
le ben is fontos szerepet játszott ( A P  29.1).
10 Lysias a vendégbarátságukra és házigazdái kötelezettségére emlékezteti Damnippost, 
hogy védje meg a házában oltalmat kereső barátját.
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Semmit sem vetettem, csak a vagyonom miatt akarnak megölni. 
Kérlek hát, tegye! meg mindent, amit csak tudsz, hogy ebből a bajból, 
amibe jutottam, kimenekülhessek!” O meg is ígérte a segítséget, de 
jobbnak látta beavatni Thcognistis, akiről úgy gondolta, hogy pénzért 
mindenre kapható. (15) Míg Theognisszal beszélgetett -  minthogy 
történetesen ismertem a házat, és tudtam, hogy két bejárata van -, 
úgy döntöttem, megpróbálok erre elmenekülni, végiggondoltam 
ugyanis a következőket: ha nem vesznek észre, megmenekülök, ha 
azonban elfognak, de Danniippos közben meggyőzte Thcognist, 
hogy fogadja el a pénzt, akkor szintén megmenekülök, ha viszont 
nem sikerült neki, úgyis elpusztulok, (16) Miután mindezt végiggon
doltam, futásnak eredtem, közben ők az udvari ajtót őriztek. Három 
ajtón kellett kcrcsztülmennem, és mindhármat nyitva találtam. Elér
tem Archcncóshoz, a hajóskapitányhoz, és őt küldtem a városba, hogy 
érdeklődjék a testvérem felől.11 Mikor visszatért, elmondta, hogy 
Eratosthenés elfogta az utcán, és börtönbe vetette. (17) Amint ezt 
megtudtam, még az éjjel áthajóztam Megarába.11 12 Polemarchosnak 
pedig a harmincak kiadták a szokásos parancsukat: igya ki a méreg
poharat,13 még mielőtt közölték volna vele, m iért is kell meghalnia; 
tárgyalás és védekezés végképp szóba sem jöhetett.14

(18) Miután holtan kihozták a tömlöcből, bár három házunk is 
volt, mégsem engedték meg, hogy ezek egyikéből vigyek ki a teme
tőbe, hanem egy kis kunyhót béreltek ki erre a célra, és ott ravataloz -

11 Lysias vagy annak tudatában küldte ismerősét a városba, hogy fivére nem pciraicusi 
házában, hanoin Athénban szállt meg, vagy arra számítva, hogy a letartóztatottakat már 
ÍÖlvittck a városba,
12 Az athéni menekültek a hazájukhoz legközelebb cső, Spám-ellenes hangulatú 
városokat választották, például Thébait, Mcgarat, Argost.
13 A bürköt eredetileg az öngyilkosok használták; kivégzési eszközzé valószínűleg 
éppen a harmincak tették meg, lásd Lipsius (1905:77) cs Todd (2000/2; 39—40). Nagy 
előnye éppen ebben állhatott: a kivégzést az öngyilkossággal mosta egybe, s minthogy 
semmiféle fizikai kontaktusra nem volt szükség kivégző és elítélt között, a vérrel 
beszennyeződ és veszélyével sem járt.
14 Lysias homályban hagyja, hogy a parancsot adók között Eratosthenés is ott volt-c 
vagy sem.
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tákfol.30 Rengeteg ruhája közül pedig, hiába kérlelték őket, egyet sem 
adtak a ravatalra, hanem barátai adtak a temetéshez ruhát, párnát, ki-ki 
amit tudott.

(19) Vagyonúnkból övék lett hétszáz pajzs, övék lett a megannyi 
ezüst és arany, a sok bronz és ékszer cs bútor és női ruha, annyi, 
amennyiről sohasem álmodtak volna, övék lett százhúsz rabszolgánk, 
akik közül a legjobbakat megtartották maguknak, a többit pedig 
eladták az államnak, de még ez sem elégítette ki telhetedenségüket és 
kapzsiságukat, és megmutatták legigazibb arcukat is. Amint ugyanis 
belépett a házba, Mélobios rögtön kitépte Polemarchos felesége 
füléből sodort arany fíilbevalóját, amely éppen rajta volt.15 16 (20) Va
gyonúnkat a legcsekélyebb mértékben sem kímélték, hanem úgy 
kifosztottak, mintha valami főbenjáró vétkünket torolták volna meg. 
Pedig nem ezt érdemeltük a várostól, hiszen minden chorégiát telje
sítettünk, rengeteg adót fizettünk be, példásan viselkedtünk, és min
dent megtettünk az előírásoknak megfelelően, senkivel sem álltunk 
haragban, sőt sok athénit kiváltottunk az ellenség fogságából. Mégis 
alaposan elbántak velünk, pedig mi inctoikos létünkre sokkal rende
sebb emberek voltunk, mint ők, a polgárok. (21) Ok ugyanis sok 
polgárt az ellenséghez űztek,17 sokakat nemcsak hogy jogtalanul el
pusztítottak, de mégtemetetlemil is hagytak, sok polgárt megfosztot
tak polgárjogaitól, és sok lány kiházasítását m eghiúsították. (22) 
SŐt egészen odáig merészkedtek, hogy ide jö n n ek  védekezni, és 
azt mondják, hogy semmi rosszat, semmi szegye 11 ni valót nem tet

15 A temetési szertartást valószínűleg azért akarták minél egyszerűbb körülmények 
között megrendezni a harmincak, nehogy ez alkalmat adjon ellenfeleiknek egy nagy
szabású, közös tiltakozásra.
tfl Más értelmezésben: ,polemarchos feleségének sodort arany fülbevalóját, melyet 
történetesen akkor viselt magán, amikor először lépett a házba, Mélobios kitépte a 
fiiléből.* Mélobios tehát Polemarchos feleségének esküvői fülbevalóit tépte ki a fii- 
léből. Ezen értelmezés ellen szól, hogy 1. Mélobios aligha tudhatta, hogy esküvői 
ékszerekről van szó, 2. az esküvői ékszereket nem hétköznapi viseletként hordták, 3, a 
részlet a harmincak pénzehségét hivatott érzékeltetni, ezt pedig jobban fejezheti ki, 
hogy még egy alkalmilag viselt, kisebb értékű ékszert is képesek voltak megalázó 
módon elkobozni.
17 A Thébaiba menekültekre céloz.
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tek,18 Bizony szeretném én is, ha igaz volna, amit mondanak, mert az 
nem akármilyen jótjelcntene nekem is. (23) Csakhogy semmi ilyes
mit nem állíthatnak sem a várossal, sem velem kapcsolatban. M ert 
testvéremet, mint az imént elmondtam, Eratosthenés megölte, pedig 
sem személyesen nem sértette meg, sem államellenes bűntényen 
nem kapta rajta,19 csakis saját, elvetemült természete ösztökélte erre.

(24) Felszólítom tehát, bírák, hogy nyilvánosan feleljen kérdése
imre. Mert véleményem a következő: az ő érdekében még máshoz 
szólni is istenkáromlás,20 elveszejtése érdekében viszont meg azt is 
szent és jám bor cselekedetnek tartom, ha szóba állok vele. Nahát lépj 
föl az emelvényre, cs felelj nekem arra, amit kérdezek.

(25) -  Letartóztattad-c Polemarchost, vagy sem?
-  Megfélemlítettek, ezért teljesítettem az archónok parancsát.
-Je len  voltál-e a buleutérionban,21 amikor sorsunkról döntöttek?
-  Igen.
-É s  vajon azok indítványa mellett szólaltál-e fel, akika vesztünkre 

törtek, vagy ellene?
-  Ellene.
-  Hogy ne haljunk meg?
-  Igen, hogy ne haljatok meg.
-Vélem ényed szerint jogosan vagy jogtalanul bántak el velünk?
-Jogtalanul.
(26) N em  hittem volna, hogy ilyen megátalkodott vagy. Hát való

ban azért szólaltál fel ellenük, hogy megmentsed ó't, aztán pedig 
letartóztattad, hogy megöljed? És azt állítod, hogy amikor a többség 
még megmentésünkre hajlott, akkor kiálltál mellettünk azokkal

18 E z  a harmincak hivatali elszámoltatására utalhat, cs alátámaszthatja azt a feltevést, 
hogy a beszéd ezen eljárás során hangzott cl.
19 Az A P  szerint Thrasybulos a metuikosok elleni támadás előtt foglalta cl Phylét. 
Elképzelhető, hogy a demokrata száműzottckkcl való kapcsolatié Ive tel lehetősége nem 
csupán elméleti volt. Elvégre Lysias és Polcmarchos hatalmas fegyvergyár tulajdonosa 
volt, a letartóztatás idején műhelyükben 700 pajzzsal.
20 A gyilkos tisztátalan és átkozott személy, akivel tilos érintkezni.
21 A harmincak idején a saját belátásuk szerint, tehát nem demokratikusan megválasz
tott tanács vette át a bíróságok szerepét. A szöveg nem igazít cl a tekintetben, hogy a 6. 
fejezetben említett ülés azonos volt-c a most említettel.
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szemben, akik a halálunkat akarták, aztán pedig, amikor egyedül 
rajtad állt, hogy megmentsd-e Polemarchost vagy sem, akkor a bör
tönbe hurcoltad? Hát valóban arra számítasz, ha azt hangoztatod, 
hogy eredménytelenül ugyan, de a többiek ellen foglaltál állást, akkor 
becsületesnek tartanak majd, és nem kell megfizetned nekem és 
minden jelenlevőnek azért, hogy letartóztattad, és megölted őt? (27) 
Ráadásul még azt az egyet sem lehet elhinni neki, hogy parancsra 
cselekedett, ha valóban igazat mond, amikor azt állítja, hogy a többi
ekkel vitába szállt a buleutérionbaiu Mert nyilván nem a metoikosok 
esetében akarták a megbízhatóságát próbára tenni.22 Teljesen valószí
nűtlen, hogy éppen azt bízzák meg, aki nem értett velük egyet, és 
nyíltan ellenvetést is tett! Ugyan ki lehetett volna alkalmatlanabb erre 
a feladatra, mint az, aki ellenezte, amit a többiek tenni akartak?23 (28) 
Továbbá, a többi athéni véleményem szerint kellő indokkal vádol
hatja a történtekért a harmincakat, de hogyan fogadhatjátok el azt, ha 
már maguk a harmincak is egymásra hárítják a felelősseget? (29) Mert 
ha lett volna a városban náluk erősebb hatalom, amely azt parancsolja, 
hogy törvénytelenül pusztítsanak el embereket, akkor talán méltá
nyos lenne megkegyelmeznetek neki. De akkor kire szabtok majd ki 
büntetést, ha most a harmincak is arra hivatkozhatnak, hogy a har
mincak parancsait teljesítettek?

(30) Ráadásul nem is a házában tartóztatta le <Polemarchost>, 
hanem az utcán, ahol pedig megtehette volna, hogy őt is futni hagyja, 
és a többiek parancsa ellen sem vét. Ti pedig fel vagytok háborodva 
még azon is, ha házkutatást tartottak nálatok rátok vagy hozzátarto
zóitokra vadászva!

(31) Ha már meg kell bocsátani, inkább azoknak bocsássatok meg, 
akik saját megmenekülésük érdekében veszejtettek el másokat*24

22 Athéni polgár megölése súlyosabb bűn, mint egy metoikosé, ráadásul e2Íiual a 
pénzszerzés volt a főcél, melynek sikerét nem akarták hűscgpróbával kockáztatni.
23 Az erv nem egészen meggyőző, hiszen az akció kiváló lehetőséget biztosíthatott arra, 
hogy az egyet nem értőket -  mások ellenőrzésével — bevonják az eseményekbe, cs 
bűntársakká tegyék. Xenoplión: H e l i  .3.2.22 fejenként egy, azaz összesen harminc 
áldozatról tud. de a beavatás logikája nála is érvényesül.
24 Sókratcs ellen tudott állni egy ilyen parancsnak (lásd 194, o.), de más ilyen esetről 
nem tudunk.
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Mert számukra veszélyes volt nem oda menni, ahová küldték őket, 
és úgy tenni, mintha nem találták volna meg azokat, akiken rajtaütöt
tek. Eratosthenés viszont mondhatta volna, hogy nem találkozott 
vele, vagy hogy egyáltalán nem is látta. Ezt sem keresztkérdésekkel, 
sem vallatással nem lehetett volna cáfolni, úgyhogy még legrosszabb 
indulatú vádlói sem lettek volna képesek meghazudtolni.25

(32) I la pedig tényleg becsületes lettél volna, Eratosthenés, akkor 
inkább értesítened kellett volna őket az igazságtalan halálos ítélet 
után, nem pedig letartóztatnod a törvénytelen kivégzés előtt. Most 
azonban kiviláglott, hogy nem szégyellted tetteidet, hanem élvezetet 
leltél bennük, (33) ezért a bíráknak itt inkább a tények, mintsem a 
magyarázatok alapján kell ítéletet hozniuk, és amiről biztosan 
tudják, hogy megtörtént, abból kell következtetniük akkori szavai
tokra, m ert azokat nem bizonyítják tanúk. Hiszen nemcsak hogy 
elhangzásukkor nem lehettünk jelen, hanem még otthonainkban 
sem maradhattunk.2* így aztán akadálytalanul megtehetik, hogy bár 
minden rosszat ők okoztak a városban, mégis mindent jó színben 
tüntessenek fel. (34) De nem akarom ezzel megkerülni a dolgot, 
hanem elhiszem neked, ha akarod, hogy ellentmondtál a többieknek. 
Csak arra vagyok kíváncsi, vajon mit tettél volna velük egy vélemény
re jutva, ha most, állítólagos tiltakozásod ellenére is megölted Pole- 
marchost!

Képzeljétek hát magatokat az áldozat testvéreinek vagy fiainak 
helyébe!27 Felmentenetek Eratosthenést? Mert, bírák, a következő 
két állítás valamelyiket kellene bizonyítania: vagy azt, hogy nem

25 Pcisónnak két kísérője volt (12.10). Még ha Eratosthenés egyedül tartóztatta is le 
Polc maré hőst, annyi azért feltételezhető, hogy őt is kisegítette két ember.
26 A harmincak Thcramcncs tiltakozása ellenére 3000 főben állapították meg a teljes 
jogú athéni polgárok számát. Aki nem került föl a Listára, az életveszélynek tette ki 
magát, ha Athénban maradt, A tisztogatások már a lista összeírása előtt elkezdődtek, de 
azután folytak a lcgkcgyctlcncbbül, hogy a tiltakozó Thcramcncst is kizárták a polgárok 
közül, majd kivégezték. A száműzetésbe vonulók számáról nincsenek adatok, a kivég
zettekről lásd 12.39-ct.
27 Emberölés esetén a gyilkos megbosszulása az elhunyt férfi rokonainak kötelessége 
-  ennek elmulasztása szakrális vétséget jelent, A rokonok azonban meg is bocsáthatták 
a gyilkosnak, de csak teljes egyetértésben (vö. 1 G  12 115.14—18 és 31. bekezdés).
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tartóztatta le, vagy azt, hogy törvényes volt a letartóztatás.28 Ö viszont 
már az előbb beismerte, hogy jogtalanul emelt rá kezet, és ezzel 
megkönnyítette számotokra a szavazást

(35) Az sem mellékes, hogy rengetegen jöttek el ide, a városból és 
külföldről egyaránt, hogy megtudják, hogyan döntőtök róluk. Közü
lük a ti polgártársaitok arra a kérdésre akarják hallani a választ, mielőtt 
távoznak, vajon megkapják-c jogos büntetésüket ezek az emberek 
vétkeikért, vagy pedig terveiket végrehajtva, zsarnoki uralmuk alá 
hajthatják a várost, de még bukásuk után is megtarthatják veletek 
egyenlő jogaikat. Az itt tartózkodó idegenek pedig azt tudják majd 
meg, hogy jogosan utasítják-e ki városaikból a harmincak egykori 
tagjait, vagy sem. Mert ők bizonyára úgy gondolják majd, hogy 
túlságosan elővigyázatosak voltak veletek szemben, ha maguk a kár
vallottak is futni hagyják azokat, akik a kezükbe kerültek.

(36) Hát nem elképesztő, hogy a tengeri csatában győztes hadve
zéreket halálra ítéltétek, mert azt állították, hogy a rossz idő miatt 
képtelenek voltak a fuldoklókat kimenteni, és úgy gondoltátok, hogy 
a holtaknak a hadvezérek megbüntetésével kell elégtételt szolgáltat
notok, Őket azonban, bár magánemberként mindent elkövettek ten
geri haderőnk meggyengítéséért, hatalomra jutva pedig, teljes egyet
értésben, bírói ítélet nélkül számtalan polgárt kivégeztettek, nem 
tartjátok szükségesnek fiaikkal együtt a legsúlyosabb büntetéssel súj
tani?29

(37) Azt hiszem, bírák, már elegendő vádat sorakoztattam fel. Mert 
szerintem csak addig kell vádolni, amíg nyilvánvalóvá nem válik, 
hogy a vádlott megérdemli a halálbüntetést. Ez ugyanis a legsúlyo

sabb büntetés, amit kiszabhatunk rájuk. N em  látom tehát szükséget,
hogy hosszasan vádoljam azokat, akik minden egyes tettükért még 
kétszeres halállal bűnhődve sem fizetnének meg kellőképpen. (38) 
Mert még arra sincs módja, ami ebben a városban egyébként szoká-

28 Lysiasnak viszont azt, hogy a letartóztatás -  gyilkosság.
29 Az arginusai ütközet (406) nyolc győztes hadvezérét hivatali megbízatásuk lejárta 
előtt visszahívták, majd egyetlen, közös szavazással halálra ítélték. Az ítélet törvényes
ségéről heves vita alakult ki, de végül a hazatért hat strategost mind kivégezték 
(Xenophón: H e lL  1.7.4-34).
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sós, hogy nem a vád ellen védekezik, hanem mellébeszcl, és saját 
magára terelve a szót néha sikerül is megtévesztenie benneteket* Azt 
szokták ugyanis bizonygatni, hogy jó  katonák voltak, vagy hajópa
rancsnokként sok ellenséges hajót zsákmányoltak, vagy korábban 
ellenséges városokat tettek szövetségesünkké* (39)* Nosza, szólítsá
tok csak föl, hogy sorolja fel, mikor öltek meg <a harmincak> annyi 
ellenséget, mint ahány polgárt,30 vagy mikor zsákmányoltak annyi 
hajót, amennyit átadtak < a lakedaimóniaknak>, vagy szereztek-e olyan 
várost, mint a tiétek, amelyet szolgaságra vetettek! (40) Zsákmányoltak-c 
ezzel szemben az ellenségtől annyi fegyvert, mint amennyit tóletek 
elragadtak,31 vagy elfoglaltak- e olyan városfalakat, mintamilyeneket saját 
hazájukban leromboltak? Ok bontották le egész Attikában az erődítmé
nyeket, és ezzel azt is világossá tették számotokra, hogy a peiraieusi 
erődöt sem egyszerűen a lakedatmóniak parancsára rombolták le, 
hanem azért, hogy uralmuk ezáltal is szilárdabbá váljék.32

(41) Nos hát, mindig is csodálkoztam azokon,33 akik védelmükbe 
vették ezt az embert, míg végül beláttam, hogy közülük kerülnek ki 
azok is, akik minden rosszat elkövetnek, és azok is, akik az ilyeneket 
tetszéssel fogadják. (42) Mert nem most fordult elő először, hogy 
<Kratosthenés> szembehelyezkedett veletek, a néppel, hanem már 
a négyszázak idején oligarchikus fordulatot készített elő a hadsereg-

3Í) Az áldozatok számát Aristotclés (A P  35.4), Isokratcs (7,67; 20.11) és Aischincs 
(3.235) 1500-ra becsüli, Aischinés egyik magyarázója (1.39-hcz) Lysiasra hivatkozva 
2500-ra. Hz minden tizedik-tizenötödik athéni polgár halálát jelentette.
31 A jogfosztott polgárok lefegyverzése rögtön a 3000-cs lista felállítása után elkezdő
dött. Kérdéses, hogy cl indul t-e már ekkor a szám űzött demokraták visszatérése.
32 A harmincak a 404 márciusában megkötött békeszerződés után hat hónappal, 
szeptemberben kerültek hatalomra. A hajók átadása és a falak lebontása a bé kefél tételek 
között szerepelt, így első pillantásra durva csúsztatás mindezt a harmincak nyakába 
varrni. Hatalomra jutásukat azonban részben épp az segítette elő, hogy Lysandros 
elégedetlen volt a falak lebontásának ütemevek és szerződésszegéssel vádolta az athé
niakat. Lysias ráadásul nem tagadja a spártai parancsot, csak azt a -  bizonyíthatatlan -  
feltételezést fogalmazza megállítás formájában, hogy a harmincaké parancs nélkül is 
lebontották volna a falakat és az erődítményeket.
33 Jellegzetes, főleg bemutató beszedekben használatos kezdőformula, ezúttal az új 
téma jelzésére.

218



12. BESZÉD

ben, és hajóparancsnok létére hajóját hátrahagyva elmenekült34 a 
H el léspontostól Iatroklésszal és másokkal együtt, akiknek a nevét 
nem szükséges felsorolnom.35 Hazatérése után pedig egészen mosta
náig mindent elkövetett a demokrácia hívei ellen. Ezt tanúkkal is 
igazolom nektek.

(T a n ú k ]
(43) Annak ismertetésétől, hogy milyen életet clt a köztes időszak

ban, most eltekintek. Azt követően azonban, hogy lezajlott a tengeri 
csata,36 és a város súlyos válságba került, az akkor még fennálló 
demokratikus viszonyok között öt férfit választottak meg ephorosnak 
(innen vette kezdetét a bclviszály) a magukat „társaknak” nevező 
személyek a polgárok megszervezésére és esküvel összekovácsolt 
társaságaik irányítására, de leginkább a népuralom megdöntésére.37 
Közöttük volt Kritias és Eratosthenés.3* (44) Ő k állították a phylék 
élére a phylarchosokat is, és ők szabták meg, hogy mit kell megsza
vazni, és hogy ki kerüljön a vezető tisztségekbe39 Amit csak akartak, 
jogukban állt megtenni. így aztán nemcsakazellenség, hanem polgár

34 A li aj óparancsnoknak a felelőssege re bízón hajón kellett tartózkodnia, ellenkező 
esetben a hajó elhagyásának bűnét (graph c lip o n ttu liu ) követte cl (lásd a 14—15. beszed 
magyarázatait). Eratosthcnés valószínűleg azért látta jobbnak távozni, mert a tengeré
szek nem támogatták az oligarchikus fordulat tervet, vö. Thukydídcs 8.75-76,
35 A négyszázak 411 júniusában vették át a hatatmat Athénban.
36 Athén hadiflottája 405. június-július táján szenvedett megsemmisítő vereséget 
Aigospotamoinál, Spárta tengeri blokád alá helyezte a várost, és gabonaembargót 
léptetett életbe, lásd az Id ő re n d i tá b lá i.

37 A testület, melynek létezésére ez a szövegrész az egyedüli forrás, nevében cs 
ŝzámában is spártai mintát követ, nem illeszkedik a fennálló athéni rendszerhez.
1 livatalos testületté nem váltak, vö. Németh (1996:176), titkos cc Íjai kát obstrukci óval 
és megfélemlítéssel valósították meg, de a harmincak megválasztásakor már mint jól 
elkülönülő és együttesen fellépő csoport tesznek javaslatot tíz személyre. E ph o ro s  

felügyclőtjclcm.
38 Kritias később a harmincak leghírhedtebb vezére lett, aki a mérsékelt Thérame- 
nésszel is leszámolt. Kritias cs Eratosthenés együttes ki emel eset feltételezhetően nem 
az indokolja, hogy Ők játszottak volna vezető szerepet az ephorosok között. Lysias csak 
összetartozásuk gyanúját kelti.
39 A phylarchosok rendes körülmények között pusztán katonai tisztek, éspedig a tíz 
phylé szerint kiállított tíz lovascsapat parancsnokai. A lovasok mindig rokonszenveztek
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létükre ezek az emberek is összeesküdtek ellenetek, hogy a jó dönté
sek megszavazását megakadályozzák, az általános hiányt pedig növel
jék. (45) M ert azt nagyon is jói tudták, hogy másként nem tudnak 
majd hatalomraj ütni, csak ha rosszabbra fordulnak a dolgok. Rólatok 
pedig azt gondolták, hogy miközben csak arra vágytok, hogy a jelen 
sanyarú Ságoktól megszabaduljatok, nem fogtok törődni azzal, milyen 
még nagyobb rossz leselkedik rátok, (46) Azt pedig, hogy ephoros 
volt, nem olyan tanúkkal fogom igazolni, akik akkoriban együttmű
ködtek vele (hiszen erre nem volnék képes), hanem olyanokkal, 
akiknek ezt Eratosthenés maga említette. (47) Persze ha lenne ben
nük tisztesség, akkor tanúskodnának az ephorosok ellen, és nem 
felbujtóikat kímélnék, akik a gaztettek elkövetésére rávették őket, 
esküjüket pedig, ismétlem, ha lenne bennük tisztesség, a polgárok 
kára esetén nem tartanák érvényesnek, a város érdekében pedig 
habozás nélkül megszegnék.40 Nekik tehát ennyit akartam mondani, 
most pedig hívd be a tanúkat. Ti pedig, gyertek ide az emelvényre!

[T a n ú k ]
(48) Hallhattátok a tanúkat. Végül pedig, amikor hatalomra jutott, 

olyan dolgokban vett részt, amelyek mindennek nevezhetők, csak 
éppen tisztességesnek nem. Márpedig ha valóban becsületes férfi, 
akkor először is nem lett volna szabad törvénytelenül gyakorolnia a 
hatalmat, aztán pedigjelentést kellett volna tennie a tanácsnak,41 hogy 
minden feljelentés hamis, mert sem Batrachos,'12 sem pedig Aischy-

az oligarchikus törekvésekkel (lásd a 16, beszédet), és e z  érthetővé teszi az itt kapott 
kiemelt szerepüket. Nem világos azonban, hogyan nőhetett meg korlátozott katonai 
hatalmuk politikaivá. A harmincak előtti tanács „romlottságát71 Lysias több beszéde is 
hangsúlyozza.
40 A /íí'ítj/rvra-tagok egymásnak tett esküjét. Uslier a kjbckclést megszentesítő esküre 
gondol, mások (Thalhcim, Adanis) pedig a „nem” tagadószót az utolsó tagmondatba 
is beleértik, és az összeesküvők esküjével szembeállított ephébosok esküjére tett utalást 
látnak a szövegben. Az ephébosok egyebek mellett arra esküdtek meg, hogy aki a 
törvényeket eltörli, „az ellen minden erővel és mindenki segítségéveV  fellépnek.
41A tanács azonban a harmincak embereiből állt; a megoldási javaslat eredmény essége 
tehát erőseit kétséges,
42 A harmincak idejében működő hírhedt besúgó, aki a demokrácia visszaállítása után 
az amnesztia ellenére jobbnak látta elmenekülni Athénból (lásd 6,45),
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lidés vádjai nem az igazságon alapultak, hanem a harmincak koholtak 
ezeket a rágalmakat a polgárok ártalmára, (49) Ráadásul, bírák, akik 
rosszat akartak a népnek, a hallgatással éppúgy elérték céljaikat. Voltak 
ugyanis mások, hogy kimondják és megtegyék mindazt, aminél rosz- 
szabbat az állam számára képzelni sem lehet Akik pedig azt állítják 
magukról, hogyjót akartak, azok miért nem akkor mutatták ezt meg? 
Miért nem szólaltak föl a jó  ügy érdekében és micrt nem próbálták 
eltéríteni szándékaiktól a gonosztevőket?43

(50) Talán azzal védekezhetne, hogy megfélemlítették, és neme- 
lyikőtök be is érné ennyivel. De akkor ne keltse azt a látszatot, hogy 
a vitában szembeszállt a harmincakkal! Mert ba így volt, azonnal 
nyilvánvaló, Hogy egy húron pendült a többiekkel, és olyan pozíció
ban volt, hogy még akkor sem kellett tőlük tartania, ha szembeszállt 
velük. De mennyivel jobb lett volna, ha a ti megmentésetek érdeké
ben veti be ezt a buzgalmát, nem pedig Théramenés ügyében, aki 
sokat vétett ellenetek. (5 1 )0  azonban a várost tartotta ellenségének, 
a ti ellenségeiteket pedig barátjának. Ezt a két állításomat sok bizo
nyítékkal támasztom majd alá, akárcsak azt, hogy a harmincak egymás 
közti vitái sem miattatok, hanem csak azért folytak, hogy melyiküké 
legyen a hatalom és a város feletti uralom 44 (52) Mert ha a jogtalan
ságok áldozatai miatt kaptak volna Össze, miért nem mutatta ki 
jóindulatát, amikor Thrasybulos elfoglalta Phylét?45 Egy vezető poli
tikusnak mikor kínálkozhatott volna jobb alkalom erre? Ő viszont 
ahelyett, hogy valami jó t tett vagy legalább felajánlott volna a phylébe- 
lieknek, cinkostársaival elment Salamis szigetére és Eleusisba, há

43 Théramenés — mások által megörökített — sorsára gondolva, a szemrehányás nem 
tűnik teljesen igazságosnak. Lysias azonban egyszerű hatalmi harcot lát Thcramcncs 
és Kritias összecsapásában.
44 Valamennyi más forrás elvi különbségekre vezeti vissza a mérsékelt Théramenés és 
a szélsőséges Kritias Összecsapását (lásd Xcnophón: H e t i  2.3.23-56; A P  36.1-2).
4o Ezzel vette kezdetét a fegyveres harc a harmincak ellen 403 január-februárjában. A 
Thébaiból Athénba vezető út mentén található Phylc elfoglalásában 70 ember vett 
részt. Ehhez a maroknyi csapathoz csatlakozni eleinte biztosan nagy kockázattal járt, 
de a gyors létszámnövekedés (pillanatok alatt hétS2ázra duzzadt a számuk) azt is 
megmutatta, sokan vállalták ezt a kockázatot.
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romszáz ottani polgárt bebörtönzött, cs egy ctícncgy határozattal mind- 
annyiukat halálra ítélte/6

(53) Miután pedig megérkeztünk Peiraieusba,17s a városban lecsil
lapodtak már a zavargások,48 a tárgyalások pedig a kiegyezés feltéte
leiről megkezdődtek, mindkét részről nagyon bíztunk benne, hogy 
olyan békét köthetünk majd, hogy az mind a városbelieknek, mind a 
Peiraicusban levőknek megfelelő lesz. Mert a peiraieusiak erőfölé- 
nyükcllcnérc megengedték nekik, hogy elvonuljanak, (54) ők pedig 
a városba visszatérve, Pheidón és Eratosthenés kivételével eltávolítot
ták a harmincakat,4̂  cs azok lcggyűlöltebb ellenségeit választották 
meg vezetőknek, azzal az ésszerű elképzeléssel, hogy a harmincak 
iránti gyűlöletük alapján baráti viszonyra törekednek majd a pei- 
raieusbeliekkcL (55) így került közéjük Pheidón [aki korábban a 
harmincakhoz tartozott],50 valamint Hippoklés, a lamptraibeli Epi- 
charcs cs mások, akikről úgy látszott, hogy leginkább ellenzik Cha- 
riklés, Kritias cs kettőjük körének politikáját.51 Miután azonban ha-

46 Erre a Phylénél elszenvedett vereség után került sor, amikor már az esetleges 
hatalom vesztest követő menekülés lehetőségeit keres tik. Meglepő, hogy ezúttal Lysias 
beszámolója enyhébb; Xcnophón és Diodóros szerint valamennyi polgárt kivégezték. 
Xcnophón arról is tudósít, hogy az ötlet Kritinstól származott, aki valamennyi hoplitát 
cs lovast szavazásra kényszer]tett.

Thrasybulos a phylci győzelem után vonult át Pciraicusba. Qdaérkezésckor már 
ezerfős csapat felett rendelkezett. Lysias szinten ez idő tájt csatlakozhatott a hazatérők
höz (lásd F 1), vagy legalábbis segítette pénzzel cs fegyverrel őket, ezért azonosul velük. 
48 Ezzel a félmondattal Lysias valószínűleg a sorsdöntőmunyehiai csatára utal, melyben 
a hazatérők legyőzték az ekkor még a harmincak oldalán harcoló városiakat. A homá
lyos fogalmazás oka a ket fel közti ellentétek csökkentesének szándéka.
49Xenophón a hatalmuk visszavonásáról, nem száműzésükről beszél. A tízek megvá
lasztása után a harmincak mindenesetre őszcrintc is eltávoztak Eleusisba, de minthogy 
a munyehiai csatában két zsarnok is elesett (Kriűas és Hippomachos), ekkor már csak 
legfeljebb 25-en lehettek.
50Frohbergcr mint eredetileg magyarázatnak szánt megjegyzést kirekeszti a szövegből; 
a modern kiadók többsége elfogadja a javítást.
51 A megválasztott testület személyi összetétele, valamint tényleges működésük kétsé
gessé teszi azt a megállapítást, hogy az úgynevezett tízek a pciraicusiakkal történő 
békekötés feladatát kapták volna a városiaktól. Pheidón maga is a harmincak tagja volt,
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tál ómra kerültek, még erősebben szították a viszályt, és háborúba 
sodorták a városiakat a peiraieusbeliekkcb (56) Ezáltal semmi kétséget 
sem hagytak afelől, hogy nem a peiraieusiak vagy a jogtalanul elpusz
tult polgárok miatt acsarkodnak egymással, s nem is a sok halott és 
leendő áldozat fáj nekik, hanem csakis az, ha mások nagyobb hata
lomra tesznek szert náluk vagy gyorsabban gazdagodnak meg, (57) 
M ert mihelyt megkaparintottáka hatalmat, kettős támadást indítottak 
a város ellen: megtámadták a harmincakat is, minden baj okozóit, cs 
titeket is, minden baj elszenvedőit.32 Márpedig az mindenki számára 
világos volt, hogy ha a harmincak száműzése jogos, a tiétek jogtalan, 
ha viszont ti érdeműtek meg a száműzetést, az övék jogtalan. Hiszen 
ez a2 egy oka volt annak, hogy távozniuk kellett a városból, semmi 
más. (58) Annál is inkább neheztelni kell Pheidónra, hiszen Őt azért 
választottátok meg, hogy veletek kiegyezzen, és ti visszatérhessetek a 
városba, ő mégis Eratosthenés tevékenységéhez53 kapcsolódott. Vele

Chanklcs és Kntias politikájának ellenzői a harmincak belső ellenzékéhez tartozók, 
vagyis a Thérámenős körül csoportosuló mérsékelt arisztokraták közül kerülhettek ki, 
F.picharés tanácstag volt a harmincak i elején (H ip p oklés ró 1 semmi egyebet nem tu
dunk), Az 55-60-bán bemutatott kép azt sugallja, a tízek eredeti megbízatásukkal cs a 
városiak békeszándékaival ellentétes módon kormányoztak. Más források (Xenopbón: 
H e ít. 2.4.35,zLP 38,4, és vö. Lysias 18.10-12) szerint azonban a kibékülést egyértelműen 
csak később, Pausanias közbelépésére fogadták el a városiak. A tízek megbízatása tehát 
lehet, hogy egyszerűen a harmincakénál hatékonyabb kormányzás lehetett, arni a 
hazatérőkben egyre nagyobb csalódást okozott, a városiak közt pedig egyre népszerűt
lenebbé vált. Lysias ezúttal is a városiak cs hazatérők közötti ellentétek elsimítása 
érdekében teszi kizárólagosan a tízeket felelőssé a kibékülés elhúzódásáért. Szerepük 
és megítélésük más szerzőknél is ellentmondásos. Aristotclcs két tízekről tud, akik 
közül a2 első testület a béke ellensége, a második -  .Rhinón és Phayllos vezetésével -  a 
béke támogatója volt (a két testület léte azért valószínűtlen, mert a kiegyezési szerződés 
csak egyet említ meg). A kiegyezés értelmében, továbbá, a tízek a harmincakhoz 
hasonlóan szintén hivatalos számadásra voltak kötelezve, ha Athénban akartak marad
ni, ami azt mutatja, hogy valóban komoly vádak merülhettek föl velük szemben. 
Xenopbón ugyanakkor nem említi meg ezt a kötelezettségüket,
32 Nehéz megmondani, katonai vagy politikai támadásokról van-c szó, más források 
semmi ilyesmiről nem tudósítanak.

Lraiosthenés ekkor semmilyen tisztséget nem töltöttbe, magánszemélyként végzett 
politikai tevékenységéről van szó.
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egyetértésben kész volt a nála nagyobb hatalommal rendelkező tár
sainak általatok ártani, nektek viszont, a jogtalanul száműzötteknek, 
esze ágában sem volt visszaadni a várost, hanem elment Lakedai- 
mónba, és megpróbálta rávenni őket, hogy küldjenek hadsereget. Ezt 
egyéb hatásosnak gondolt érvek mellett leginkább azzal a rágalommal 
akarta elérni, hogy különben a boiótiaiaké lesz a város. (59) Amikor 
nem sikerük sereget szereznie tőlük, akár azért, mert a szent ünnepek 
tiltották,1'4 akár azért, mert maguk a spártaiak nem akarták, akkor száz 
talanton ezüst kölcsönt vett tol, hogy legyen miből zsoldosokat fel
fogad ni a.3:5 Vezérnek pedig megnyerte Lysandrost, aki szívve 1-1 élek
kel támogatta az oligarchiát, Athént viszont nem kedvelte, a pei- 
raieusbelieket pedig egyenesen gyűlölte.56 (60) Éppen ezért szolgála
tukba fogadtak, akit csak lehetett, hogy az államot romlásba döntsék. 
Aztán városokat is felbujtottak erre, sőt végül a lakedaimónokat és 
szövetségeseik közül is csatlakozásra bírtak, ahányat csak tudtak. 
Nem a kiegyezést, hanem a pusztulást készítették a város számára. 
Akadt azonban néhány nemes gondolkodású férfiú, akiknek gyűlölt 
ellenségeitek megbüntetésével kell hogy megmutassátok, mennyire 
hálásak vagytok nekik.57 (61) Mindezt ti magatok is tudjátok, és 
meggyőződésem szerint tanúkra sincs szükség. Mégis felvonulta
tom tanúimat, m ert én is szeretnék egy kis szünetet kérni, és 
közietek is van, aki szívesebben hallgatja minél több ember szájá
ból ugyanazt.

j4 Talán az augusztus-szeptember táján tartott kilcncnapos Ápollón-ünncp, a Karneia, 
mely alatt a dórok fegyverszünetet tartottak. Ushcr így érti a szöveget: „a szent jelek 
kedvezőtlenek voltak”; a spártaiak minden katonai akció előtt megfigyeltek a szent 
jeleket.
20 A kiegyezési szerződés külön pontban rendelkezett arról, hogy ezeket a kölcsönöket 
mindkét fél közösen fizeti vissza,
^  Xcnophón szerint Lysandros az Elcusisban tartózkodó harmincak segélykérésére 
érkezik meg Pciraicus alá (2.4,28).
°7 Mas források alapján elsősorban Pausanias spártai királyt kell kere.snünk a „néhány 
nemes gondolkodású férfiú71 mögött, aki részben a Lysandrosszal folytatott politikai 
vetélkedése, részben Spárta tekintélyét védő és rugalmasabb politikai elvei miatt 
ellenezte az Athénban sikertelennek bizonyult oligarchikus rendszert, és támogatta az 
athéniak kibékülésének ügyet. A kiegyezést tevékenyen előmozdító athéniak közül 
csak Rhinón és Phayllos nevét ismerjük.
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[T a n ú k ]
(62) Most pedig hadd közöljem veletek a lehető legrövidebben 

Théramenésről is a gondolataimat. Titeket pedig arra kérlek, hogy ne 
csak a magam, hanem az állam érdekében is hallgassatok meg, és senki 
se érezze úgy, hogy az Eratosthencs elleni perben Théramcncst 
vádolom. Mert úgy tudom, azzal védekezik majd, hogy Théramenés 
barátja volt, s az ő törekvéseit támogatta. (63) De képzelem, micsoda 
igyekezettel próbált volna Themistoklés politikai híveként úgy tenni, 
hogy ő is hozzájárult a falak megépítéséhez, ha most arra hivatkozik, 
hogy Théramenésszel részt vett a lebontásukban! De korántsem 
hiszem, hogy a két cselekedet egyenértékű volna. Themistoklés a 
lakedaimónok akarata ellenére építette meg a falakat, Théramenés 
viszont a polgárok kijátszásával rombolta le őket.58 (64) Ezek után épp 
az ellenkezője játszódik le a várossal, mint amire józan ésszel számí
tani lehetett. Théramenés barátai ugyanis arra szolgáltak volna rá -  
hacsak nem próbálkozott meg valamelyikük szembeszállni Théra- 
menésszel hogy vele együtt pusztuljanak cl. Erre most azt látom, 
hogy enyhítő körülményként hivatkoznak a vele való barátságra, és a 
környezetéhez tartozók ebből akarnak erényt kovácsolni, mintha 
nem is hatalmas gaztettek, hanem sok jótétemény fűződnék a nevé
hez.59 (65) Mindenekelőtt őt lehet leginkább vádolni már az előző 
oligarchia létrehozásáért is, mert ő győzött meg titeket, hogy a négy
százakat juttassátok hatalomra.60 Már az apja is ezt akarta elérni 
probulosként, őt magát pedig stratégosszá választották a négyszázak,

58 Plutarchos tudósítása szerint inár Kleomenés is szembeállítom a két intézkedést a 
bckcajánlatot megvitató népgyűlésen, Théramenés pedig így utasította vissza az össze
hasonlítást: „De, fiatalember, cn nem teszek semmit Themistoklcsszal ellentétben, 
inért azokat a falakat, amelyeket ó a polgárok üdvére építtetett, mi most a polgárok 
üdvére romboljuk le.” (L ysa n d ro s 14).
59 A Thcramcnés-párti hagyományt, amellyel Lysias itt vitába száll, több forrásban is 
megtalálhatjuk: Xcnophón: H e l i  2,3.15-56, A P  28,5; P. M k h , 5982.
60 A 411-cs oligarchia „fő létrehozója Peisandros, Antiphón és Théramenés volt, kik 
előkelű származásúak voltak, és szellemi képességeik és belátásuk révén is kitűnő 
hírben állottak.” (A P  32.2), Thukydidés Théramenésnck tulajdonítja a főszerepet, 
mert a nép rábeszéléséhez az ő szónoki képességei kellettek (8.08, 89-92),
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mert teljesen megbízhatónak tűnt számukra.61 (66) Amíg a szavát 
becsben tartották, addig hű maradt hozzájuk. Miután azonban azt 
látta, hogy Pcisandros, Kalíaischros és mások fölébe kerekednek, és 
háttérbe szorítják, ti pedig már nem vagytok hajlandók engedelmes
kedni nekik, akkor egyrészt társai iránti irigységből, másrészt tőletek 
való feleimében Aristokratés oldalára állt.62 (67) El akarta nyerni a nép 
bizalmát, ezért Antiphónt és Archeptolcmost, noha a legjobb barátai 
voltak, be vádolta és kivégeztette. Annyira elvetemült volt tehát, hogy 
az Ő kedvükért szolgaságra hajtott benneteket, a ti kedvetekért pedig 
elpusztította barátait.63 (68) Jóllehet igen nagy megbecsülésnek ör
vendett, és a legnagyobb elismerésekben részesült,64 a várost meg
mentésének ígéretével éppen ő döntötte romlásba, amikor azzal állt 
elő, hogy nagyszerű és pompás megoldást talált. Azt ígérte, olyan 
békét köt, amely nem kötelez majd sem hadisarc fizetésére, sem a 
falak lerombolására, sem pedig a hajók átadására. A részleteket azon-

61 Théramenésapja, I lagnón annak a tíztagú bizottságnak volt a tagja, amelyet a szicíliai 
vereség után, 413-ban bíztak meg törvényhozói feladatokkal. A testület valóban hoz
zájárult a négyszázak h ata lom átvétele he z.
62 Pcisandros a négyszázak egyik hangadója, akit kortársai gyávasága miatt csúfoltak 
(Thukydidcs 8.53 és 90, Xcnophón: L a k o m a  2,14). A négyszázak bukása előtt elmene
kül Athénból, vagyonát államosítják (lásd 7.4). Kalíaischros Kritiasnak, a harmincak 
vezetőjének volt az apja. Aristokratés, akárcsak Thcramcncs, a négyszázak tagja volt, és 
közösen buktatták meg a négyszázak hatalmát. Aristokratés 406-ban hadvezér volt az 
arginusai ütközetben, c.s az ezt követő perben halálra ítélték, és kivégeztek.
63 Ez az A n tipli ón azonos a híres szónokkal, aki a négyszázak tagja volt, lásd Thukydidcs 
8,68. Archcptolcvuos alighanem a nűlctosi származású híres építesz, Hippodamos fia, 
akit Aristophancs (L o v a g o k  327) Kleón ellenfeleként, a Spartával kötendő béke szószó
lójaként mutat be. Hazaárulás in jatt Andrón (szinten a négyszázak tagja) vádolta be 
okét a négyszázak bukása után, de elképzelhető, hogy a dolog hátterében Théramenés 
állt (Thukydidcs 8.90).
64 A mondat kezdetétől a végéig észrevétlenül 5-6 évet ugrunk. Lysias Tlicramenés 
dcmokráciaclicncsscgét hangsúlyozza, s talán ezért nem említ semmit a 411/410-től 
405-ig terjedő időszakból, például az arginusai perben játszott dicstelen szerepét sem. 
Théramenés, aki hajóparancsnőkként szintén a lehetséges bűnösök vagy bűnbakok 
között szerepelt, teljes mértekben a hadvezérekre hárította a holttestek össze nem 
szedésének felelősséget, s így nagymértekben hozzájárult a stratégosok halálra ítélésé
hez. Ez a tépés azonban nem a nép ellen irányult.
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bari senkinek sem akarta elárulni, csak azt kérte, hogy bízzatok meg 
benne.65 (69) Ti pedig, athéni férfiak, amikor az Areiospagos tanácsa 
a túlélés lehetőségeit vizsgálta,66 melynek során sokan szembe is 
szálltak Théramenésszel, bár tudtátok, hogy mások csak az ellenség 
előtt titkolóznak, ő viszont saját polgártársainak sem akarja feltárni, 
mit akar majd mondani az ellenségnek, mégis rábíztatok hazátokat, 
gyermekeiteket cs feleségeiteket, sőt saját magatokat is. (70) ígére
teiből azonban semmit sem váltott valóra. Makacsul fejébe vette 
viszont, hogyjelentéktelenné teszi és meggyengíti a várost, és olyas
mire bírt rá titeket, ami még az ellenségnek sem fordult meg soha a 
fejében, és amit egyetlen polgár sem tartott lehetségesnek. Meg csak 
nem is a lakedaimóniak kényszerítették erre, hanem ő maga ajánlotta 
nekik, hogy rombolják le Peiraieus falait, a fennálló államformát 
pedig szüntessék meg, mert nagyon jól tudta, hogy ha nem foszt meg 
benneteket minden reménytől, hamar bosszút álltok rajta.67 (71) És

^  lirrc 405 leeső őszen került sor, amikor az első athéni bekeaján latot a spártaiak 
határozottan visszautasították. Spárta ekkor még csak tíz stadion hosszúságban bontatta 
volna le a falakat, ám Athén ezt is elfogadhatatlannak tartotta (Xenophón: H e ll.  

2.2.13-14; Lysias 13.8-10). A P. M id i .  5982.14-30-ban Thcramenés- mintegy Lysias 
szemrehányásaira felelve -  indokolja meg titkolózását a ncpgyíílcs előtt: ha a győztes 
fel megtudja a vesztes fél elképzeléseit, annál már csak rosszabb ajánlatot fog tenni.
66 Alkotmányosan az Arcs-dombi bíróságnak, úgy tűnik, nem volt politikai vagy katonai 
kérdésekben döntési vagy tanácsadói joga. A z  ülést vagy nem hivatalosan tartották 
(Usher), vagy szükségállapot esetén mégiscsak rendelkezett ilyen joggal (Frohbcrger). 
A harmincak bukása után, 403-ban hozott Teisame nos-föle határozat törvény fel ügye
lettel bízza meg az Arciospagost (Andokidés 1.84). A mondatban ezúttal térben van egy 
ugrás; Thcramenés biztosan nem az Areiospagos tói, hanem a ncp gyűléstől kapta a 
fel hatalmaz ást a béke tárgyalásokra.
67 A Thcramenés által közvetített, második békeajá illat valóban ezeket a fel tétele két 
tartalmazta. A feltételek szigorítását azonban aligha T h éra m e n c s  k é r t e .X c n o p h ő n  szerint 
ekkor már mások voltak a választási lehetőségek; a korinthosiak cs thebaiak egyenesen 
Athén teljes elpusztítását követelték. A spártai ajánlat ehhez képest valóban nagyvona
lúnak tűnhetett (Xenophón: H e íl. 2.2.16-21). Thcramenés mindenesetre hamar elfo
gadhatta az önálló külpolitika teljes föladására vonatkozó feltételeket, és minden 
erejével azon volt, hogy ezeket az athéniakkal is elfogadtassa, Ő maga pedig vezető 
szerephez juthasson a kialakult új helyzetben. Közel négy hónapi távolléte, titkolózása 
erre utal. Athénból nézve tehát Lysias szemrehányásai -  leszámítva Théramenés
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végezetül, bírák, addig nem engedte összeülni a népgyűlést, amíg az 
általuk68 gondosan megválasztott időpont el nem érkezett.69 Nya
kunkra hozta Lysandros hajóit Samosról, és városunkban állomásoz- 
tatta az ellenséges hadsereget. (72) Amikor pedig már készen állt 
minden, továbbá Lysandros, Philocharés és Miltiadés70 is jelen volt, 
akkor hívták össze az államforma kérdésében döntő népgyűlést. Azért 
tették ezt, hogy egyetlenegy szónok se szálljon vitába velük, ne 
fenyegesse őket, ti pedig nehogy a város számára előnyös megoldást 
válasszátok, hanem azt szavazzátok meg, amit ők diktálnak. (73) 
Felszólalt Théramenés, és felszólított benne titeket, hogy bízzátok az 
államvezetést harminc férfira, és fogadjátok el azt az államot, amelyet 
Drakontidés71 terjesztett elő. Ti pedig, jóllehet ilyen helyzetben 
voltatok, mégis felzúdultatok, hogy ezt pedig nem fogj átok megtenn i. 
Láttátok ugyanis, hogy azon a napon a népgyűlésben a szolgaság vagy 
szabadság volt a tét, (74) Théramenés ekkor kijelentette (és erre ti 
magatok vagytok a legjobb tanúim, bírák), hogy ügyet sem vet mél
tatlankodásotokra, mert sok olyan athéni polgárról tud, aki ugyan
azért fáradozik, amiért ő, javaslatát pedig Lysandros és a lakedai- 
móniak támogatják. Ezután Lysandros is felszólalt, és egyebek közt

kezdeményező szerepét-jogos elemeket is ca re almaznak. Az államfonna megváltoz
tatására tett javaslata viszont {„visszatérés az ősi alkotmányhoz1’) eredetileg a belső 
függetlenség megőrzésére irányulhatott. Aristotelés részletesen beszámol az ezzel 
kapcsolatos athéni vitákról, ahol Théramenés a mérsékelt demokrácia híveként jelenik 
meg {A P  34.3). Arról azonban hallgat, hogy Théramenés főszerepet játszotta harmin
cak megválasztásában, sőt még azt sem említi meg, hogy egyáltalán a harmincak tagja 
lett.
68 Markland javítása a kéziratok a z  6  (ti. Lysandros) á lfa la  olvasata helyett.
69 A március táján közölt béke fel te teleket Xcnophón szerint Athén szinte azonnal 
elfogadta, Lysias hosszas habozást sejtet. A béke megkötésére március végen került sor, 
Lysandros katonai jelenléte mellett. Diodóros és Aristotelés szerint Théramenés 
tiltakozott a spártaiak behívása ellen. A békeszerződés ellenzőinek likvidálásáról lásd 
13.21-34.
70 Lysandros alá beosztott spártai hajóparancsnokok.
71 Javaslata szerint a harmincak átmeneti kormányzásra (Diodóros 14.4.1), valamint a 
törvények összeírására (Xenophón: H e l i  2.3.11; A P  34 3) kaptak megbízatást. Dra
kontidés maga is a harmincak tagja lett.
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azt mondta, hogy szerződésszegőknek tekintene titeket, ha nem 
tennétek meg, amit Théramenés indítványoz, és valójában nem az 
államformáról, hanem az életben maradásotokról van szó.72 (75) A 
népgyűlésen jelen lévők tisztességes fele átlátta az események előre 
kitervelt és megmásíthatatlan menetét, ezért vagy ott maradt szótla
nul, vagy felállt, és távozott. Nekik legalább abban tiszta maradt a 
lelki ismeretük, hogy semmi olyat nem szavaztak meg, ami karára 
válik az államnak, néhány rossz szándékú gonosztevő azonban meg
szavazta az ultimátumot. (76) A döntés értelmében tíz, Théramenés 
által kijelölt férfit választottak meg, aztán tíz másikat, akiket az epho- 
rosok állítottak, végül pedig tizet a jelenlevők közül,73 Hiszen látták, 
hogy annyira elesettek vagytok, ők maguk pedig annyira tudatában 
voltak hatalmuknak, hogy már előre tudták, mi lesz a népgyűlés 
végeredménye. (77) Mindezt nem nekem kell elhinnetek, higgyétek 
el neki <Théramenésnek> magának, mert mindazt, amit én itt most 
elmondtam, ő a tanács előtt saját védelmére hozta fel.74 A menekül
teknek azt vetette szemükre, hogy csak neki köszönhetik hazatérésü
ket, hiszen a lakedaimóniak ezzel nem törődtek, a többi vezető 
politikusnak pedig azt, hogy azért ju to tt ebbe a helyzetbe, mert 
minden általam is bemutatott cselekedetükért őt teszik felelőssé* 
Pedig cselekedeteivel számtalanszor bizonyította irántuk való hűsé
gét, és viszonzásul ők esküvel kötelezték el magukat mellette. (78) 
Mindezek mellett még sok más kisebb-nagyobb ocsmány bűnt kö

72 A fenyegetés komolyságáról lásd 12.70.
/3 Harminc főből állta spártai vének tanácsa (gerusia) is, melynek 28 tagját a mindenkori 
két király egészíti ki 30-ra. A tízes osztás a tíz phylérc épülő athéni szokásokhoz 
illeszkedik, a három javaslattevő pedig három politikai irányzat igényeihez igazodik, A 
harmincas szám lehetséges értelmezéseinek kritikus ismertetését lásd Németh (1996: 
174-191), aki amellett érvel meggyőzően, hogy a harmincas számba nem szabad 
Spártának tett gesztusnál sokkal többet belelátni, mert a testület inkább az athéni 
politikai hagyományoknak megfelelő elvek szerint állt össze. A 30 (zsarnok) -  300 
(lovag) -  3OCX) (polgár) számsorozat sókratikus filozófiai eredete azonban megalapo
zatlannak tűnik számunkra.
74 A Xcnophón megörökítette védőbe szedben Thcramcncs ilyesmiről nem ejt szót. 
Ott a mértékletesség és az egyensúlyi politika hívének vallja magát, Xcnophón: M ell. 

2.3.35-49.
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vetett el régen cs a közelmúltban egyaránt, és mégis vannak egyesek, 
akiknek van merszük vállalni a barátságát. Pedig Théramenés nem 
miattatok, hanem saját álnoksága miatt halt meg. Jogosan bűnhődött 
az oligarchia idején, hiszen egyszer azt is felbomlasztotta, de jogosan 
vonta volna felelősségre a demokrácia is, hiszen titeket, athéniak, már 
kétszer is szolgaságra vetett. Mindig a fennálló rend ellen szervezke
dett, másra vágyott, mint ami éppen van, és a legnemesebb eszmék 
nevében a lehető legszörnyűbb tettek elkövetésére vett rá benne
teket.75

(79) Théramenést már eleget vádoltam. Most pedig elérkezett az 
idő, amikor nem lehet helye megbocsát ásnak és szánalomnak szíve
tekben, hanem jogos bosszút kell állnotok Eratosthenésen és vezető 
társain. Az ellenség felett aratott győztes csata után nem veszíthetünk 
a szavazásnál ellenfeleinkkel szemben! (80) Nem lehettek annyira 
hálásak nekik ígért jótéteményeikért, mint amennyire haragudnotok 
kell rájuk a már elkövetett gonosztetteikért. A harmincaknak ne a 
távol levő tagjait akarjátok megbüntetni, miközben a jelen lévőket 
futni engeditek! Ne legyetek gondatlanabb őrizői saját sorsotoknak, 
mint a véletlen, mely a város kezére adta őket!

(81) A vád ezennel kész Eratosthenés és cinkostársai ellen* Rájuk 
hivatkozva fog védekezni, velük közös egyetértésben hajtott végre 
mindent. Ámde a város korántsem egyenlő feltételekkel vívta küz
delmét Éra tostlienésszel. Mert ez az ember, amikor az ő kezében volt 
a döntés joga, egyszerre volt vádló és bíró, mi viszont megadtuk neki 
most a lehetőséget, hogy a váddal szemben védekezzék. (82) Ezek 
ártatlan embereket végeztek ki bírói ítélet nélkül, ti pedig méltányos
ságból még a város elpusztítóirói is törvény szerint akartok ítélkezni. 
Még ha törvénytelenül büntetnétek is meg őket a várossal szemben 
elkövetett gaztetteikért, akkor sem vehetnétek méltó elégtételt. I li-

7:> Szélsőségeket kerülő, de bármelyik rendszerrel együttműködni kész politikája miatt 
a népnyelv Jfettf/wmaínak nevezte el Théramenést. (A k o th o m o s  olyan puha bőrből 
készült csizma volt, amelyet jobb lábra, bal lábra egyaránt föl lehetett húzni, és 
színészek viseltek.) Lysias ezt a képet azzal módosítja, hogy az ő ábrázolásában Tliéra- 
menés nem clvtelenscgből hajlandó a kompromisszumokra, hanem belső nyughatat- 
lanságból született fel forgatóként maga idézi elő a szélsőséges helyzeteket.
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szén miféle szenvedéssel bűnhődhetnének méltóképp? (83) Vajon, 
kellő elégtételt kapnának-e azok, akiknek atyjukat, gyermekeiket, 
testvéreiket bírói ítélet nélkül végeztek ki, ha kivégeznétek őket is, 
meg gyermekeiket is? Vajon megnyugodna-e a város, amelyet ők 
teljesen kifosztottak, megnyugodnának-e a polgárok, akiknek házát 
földúlták, ha elkoboznátok ingatlanjaikat? (84) Am ha minden esz
közt megragadva sem tudnátok méltó büntetést kiszabni rájuk, hogy 
ne volna szégyen-gyalázat elmulasztani a megtorlás bármely formá
ját, mellyel valaki meg szeretné büntetni Őket?

De azt hiszem, bármi kitelik attól, aki most, amikor a bírák is a 
sértett fél soraiból kerülnek ki, idejön, hogy azok előtt védekezzék, 
akik saját maguk voltak szemtanúi elvetemültségének -  vagy titeket 
vesz teljesen semmibe, vagy másokban bízik túlságosan. (85) Egyiket 
sem szabad kézlegyintéssel elintézni, mert gondoljátok csak meg, 
hogy korábbi gaztetteiket sem tudták volna végrehajtani mások segít
sége nélkül, és most se ju to tt volna eszükbe idejönni annak reménye 
nélkül, hogy ugyanazok meg is mentik majd őket. Akik pedig nem is 
azért jöttek ide, hogy segítsenek a vádlottakon, hanem abból a meg
fontolásból, hogy ha ti szabadon eresztitek a legnagyobb bűnök 
elkövetőit, akkor tökéletes biztonságban lehetnek, bármit követtek is 
el, és a jövőben is azt tehetik majd, amit akarnak. (86) Hanem az is 
érdekes lesz, mit mondanak a védők az érdekükben. Bizony kedvem
re való lenne, ha ugyanolyan igyekezettel fáradoznának a vádlottak 
felmentése érdekében, ahogy azok az állam pusztulásán dolgoztak! 
Vajon a maguk erkölcsi nagyszerűségére hivatkoznak majd, és saját 
kiválóságukat értékesebbnek tüntetik fel a harmincak hitványságánál, 
vagy pedig szónoki képességeikben bízva fogják védőbeszédüket 
elmondani és a vádlottak tetteit jóra magyarázni? A ti védelmetekben 
bezzeg egyikük sem próbált sohasem akár csak egy igaz szót is szólni!

(87) De érdemes szemügyre venni a tanúikat is, akik, miközben 
ezek mellett tanúskodnak, saját maguk ellen is vallanak. Nagyon 
feledékenynek cs együgyűnek tartanak benneteket, ha azt hiszik, 
hogy minden további nélkül beleegyezéseteket adjátok a harmincak 
felmentésébe, mikor Eratosthenés és társai uralkodásának idején meg 
az általuk elpusztítottak temetésén is veszélyes volt részt venni. (88) 
Csakhogy ha ők megmenekülnek, újra romlásba dönthetik az álla
mot, áldozataik viszont az életből távozva már nincsenek abban a
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helyzetben, hogy bosszút álljanak ellenségeiken.76 Hát nem rettene
tes ezek után, hogy míg a jogtalanul kivégzettek rokonai bármelyik 
pillanatban együtt halhattak halottaikkal, magukat a város romba 
döntőit, ha ennyien ügyködnek megsegítésükön, a végén még töme
gek kísérik majd el utolsó útjukra? (89) Ráadásul, meggyőződésem, 
hogy sokkal könnyebb volt annak idején a ti szenvedéseitek miatt 
tiltakozni, mint most az ő tetteiket jóra magyarázni. Ennek ellenére 
azt állítják, hogy a harmincak közül Eratosthenés volt a legkevésbé 
bűnös, és szerintük ezen az alapon kellene felmenteni, de hogy az 
összes hellén közül nektek ártott a legtöbbet, ezért nem gondolják, 
hogy cl kellene pusztulnia? (90) Ti azonban mutassátok meg, mi a 
véleményetek ezekről a dolgokról. Mert ha ellene szavaztok, nyilván
való lesz, hogy fel vagytok háborodva a történtek miatt, ha azonban 
felmentitek, azt fogják rólatok gondolni, hogy ugyanazt akarjátok 
megvalósítani, mint a harmincak, és nem mondhatjátok majd, hogy 
mindezt az o parancsukra tettétek. (91) Most ugyanis senki sem 
kényszerít, hogy véleményetekkel ellentétesen szavazzatok. Azt aján
lom tehát, hogy fólmentésükkel ne ítéljétek el saját magatokat. N e
hogy azt higgyétek, hogy szavazástok eredménye titokban marad, 
hiszen az egész város számára nyilvánvaló lesz a véleményetek.

(92) Mielőtt még távoznék a szónoki emelvényről, szeretném 
mindkét felet: a városiakat és a peiraieusbelieket egyaránt néhány 
dologra emlékeztetni, hogy ezek tudatában szavazzatok, és elrettentő 
példaként lebegjen szemetek előtt mindaz a sorscsapás, amely a har
mincak által következett be.77 Először is ti, akik annak idején a 
városban maradtatok, vegyétek észre, hogy olyan hatalmuk volt ezek
nek fölöttetek, hogy testvéreitek, gyermekeitek, polgártársaitokelleni 
háborúra kényszerítettek rá benneteket. A háborúban alulmaradta
tok, mégis egyenjogúak vagytok a győztesekkel, míg ha győztetek 
volna, ezek az emberek vetnek szolgaságra. (93) Hatalmukat kihasz

76 A fordítás Hudc konjektúráján alapul. A kézirat! szöveg magyarra így tehető át: „a 
legnagyobb büntetésben részesültek ellenségeiktől”,
77 Lysias külön-külön szólítja meg a polgárok két csoportját, mintha nem történt volna 
meg az igazi kiegyezés. A valódi megbékéléshez a bűnösök megbüntetésével lehet csak 
eljutni; épp az ellenkező úton, mint amelyet Archinos kijelölt.
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nálva magánvagyonukat gyarapították, nektek viszont az egymás el
leni harcban egyre kevesebb maradt. Hogy a haszonból részesedjetek, 
arra nein tartottak méltónak benneteket, arra viszont, hogy velük 
együtt tűrjétek el a szitkokat, rákényszerítettek. Olyan gőgösek vol
tak, hogy azt hitték, nem az előnyök, hanem a gyalázat megosztásával 
tehetnek benneteket engedelmes híveikké. (94) Most, hogy már 
biztonságban vagytok, amennyire csak tudtok, álljatok bosszút mind
azért, amit ellenetek és a Pciraicusban levők ellen elkövettek. Ébred
jetek rá, hogy ezek a leghitványabbak uralkodtak fölöttetek, most 
pedig a legnemesebb férfiakkal együtt élvezhetitek polgárjogaitokat, 
velük együtt harcoltok az ellenséggel, velük együtt hoztok döntése
ket. Emlékezzetek a zsoldosokra is, akiket ők saját hatalmuk és a ti 
szolgaságotok őreiként az Akropolison állomásoztattak.™ (95) Bár 
még sok mindent mondhatnék nektek, legyen ennyi elég.

Ti pedig, akik Peiraieusból tértetek vissza, először is emlékezzetek 
fegyvereitekre, amelyekkel idegen földön sok csatát vívtatok, még
sem az ellenség, hanem <a harmincak> vették cl tőletek őket, rá
adásul békeidőben. Atyáitoktól örökölt városotokból száműztek tite
ket, és kiadatásotokat követelték a többi várostól. (96) Mindez most 
is legalább olyan haraggal töltsön el benneteket, mint száműzetésetek 
idején. Emlékezzetek a többi szenvedésre is, amit miattuk kellett 
kiállnotok! Egyeseket a piactéren, másokat a szentélyekben tartóztat
tak le, és öltek meg, a többieket gyermekeik, szüleik, feleségük mellől 
hurcolták el, és kényszerít ették öngyilkosságra, és aztán még tisztes
séges temetést sem engedélyeztek nekik, mert azt gondolták, hogy az 
ő hatalmuk még az istenek bosszújánál is erősebb. (97) Akik megme
nekültek a haláltól, ezernyi veszedelemben forogtak, városról városra 
bolyongtak, mindenhonnan kiutasították őket, és földönfutókká let
tek. Néhányan az ellenséges hazában, mások idegenben hagyták 
magukra gyerekeiket, és mindenkivel dacolva Peiraieusba érkeztetek. 
Számtalan hatalmas veszedelem közepette is nemesen viselkedtetek, 
és egyeseket felszabadítottatok, másokat pedig visszavezettetek hazá
jukba. (98) Ha a szerencse ellenetek fordult volna, és vállalkozásotok 
nem sikerül, újra száműzetésbe kényszerültök, nehogy megismet- 78

78 700 fős spártai helyőrség Kallibios vezetésével, Xenophón: Hcil. 2.3.13-14.
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lodjenek korábbi szenvedéseitek. Még a szentélyek és az oltárok sem 
mentettek volna meg benneteket üldözőitek mesterkedéseitől, noha 
ezek még a bűnösöknek is menedéket nyújtanak. Itthon maradt 
gyermekeitek tovább szenvedtek volna ezek gőgjétől, akik pedig 
külföldre szöktek közülük, támogatók hiányában mégoly kis adóssá
gok miatt is rabszolgasorba süllyedtek volna.

(99) De nem akarom tovább részletezni, mi lett volna, hiszen a2t 
sem tudom felsorolni, amit megtettek. Mert nem egy, nem is két, 
hanem sok vádló kellene ehhez! Belőlem mindenesetre nem hiány
zott a féltő igyekezet, hogy megvédjem a szentélyeket, melyek tulaj
donát eladták vagy jelenlétükkel megszentségtelenítetrck, a várost, 
melyet jelentéktelenné tettek, a hajógyárakat, melyeket leromboltak, 
és a halottakat, akiket, ha már életükben megvédeni nem tudtatok, 
legalább halálukban segítsetek meg! (100) Tudom, hogy ők most ránk 
figyelnek, látják majd azt is, hogyan szavaztok, cs közben arra gon
dolnak, hogy ahányan csak a felmentést pártoljátok, őket ítélitek ezzel 
halálra, ahányan viszont elítélitek a bűnösöket, értük álltok bosszút.

Mostbevégzem vádbeszédemet Hallottátok, láttátok, átéltétek, keze
tekben van -  ítéljetek!

M a gy a rázatok

A 12. beszéd Lysias leghíresebb és egyetlen alkotása, melyet a ha
gyomány és a szöveg tanúsága szerint saját nevében, személyesen 
mondott cl. Az első nehézség rögtön ehhez kapcsolódik: valóban 
elmondta-c a beszédet, és ha igen, milyen alkalommal?
1. A kutatók többsége jelenleg azt az álláspontot képviseli, hogy 

Lysias Eratosthenés hivatali számadásakor (euthyna) emelt vádat 
a harmincak egykori tagja ellen bátyja letartóztatásáért és meg
öléséért.
-  Közülük a legtöbben úgy vélik, a beszédet athéni polgárként 

adta elő, és általában azt feltételezik, hogy erre a Thrasybulos- 
féle törvény elfogadása és érvénytelenítése közti rövid idő
szakban, a 403/402-es év folyamán kerülhetett sor,79

79 Ushcr (1985: 235), Carey (1989: 1-3), Bcarzot (1997).
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-  egyesek inkább a „Pliylé hőseit” polgárjoggal kitüntető 401/ 
400-as határozat utáni időszakra gondolnak,80

-  mások szerint Lysias -  egyszerű vagy mint a polgárokkal 
egyenlően adózó -  metoikosként szólalt föl a bíróságon*81

2. A kisebbség vagy gyilkossági pert (díké phonu) feltételez,82
3. vagy fiktív vádbeszéd formájában megírt, nem tényleges előadás

ra, hanem pusztán fenyegetésnek szánt rophatnak tartja.83
A többféle értelmezésre természetesen az ad módot, hogy a beszéd 
nem világítja meg teljes egyértelműséggel az ügy jogi hátterét. A 
hivatali számadás feltételezése mellett azonban, ahogy ezt a véle
mények megoszlása is mutatja, sokkal több körülmény szól, ráadá
sul a külső források is ezt valószínűsítik. A kibékülési szerződés 
értelmében ugyanis a harmincak csak azzal a feltétellel maradhat
tak a városban, ha hivatali tevékenységükről számot adtak,84 Ha 
Eratosthenés még nem esett át ezen a vizsgálaton, a gyilkossági 
ügyekért felelős archón hasilcus egyszerűen nem bocsáthatta bíróság 
elé az ügyet, ha viszont már tűi volt rajta, akkor az amnesztiazára
dék védettségét élvezte. Per indítására egyedül abban az esetben 
nyílt volna mód, ha a vádló saját kezűleg végrehajtott gyilkosság 
ügyében emel vádat az Areiospagos tanácsa előtt; a 12. beszéd 
azonban nyilvánvalóan nem ilyen eljárás keretében hangzott el 
(elég csak a megszólítottak személyére nézni: bírákhoz és nem 
tanácshoz beszél), sőt Lysias még arra sem tesz kísérletet, hogy 
Eratosthenés cselekedetét valamiképp a saját kezűleg végrehajtott 
gyilkossággal azonosítsa vagy azzal egyenértékűnek tüntesse föl 
(szemben a hasonló problémával küzdő 13*85-87-tcl).

A beszédnek ugyanakkor több olyan vonása is van, amely sokkal 
jobban illik egy számadási szituációhoz, mint egy gyilkossági per
hez. Először is Lysias kezdettől fogva kettős fronton támad. Ahogy

80 Rauchcnstuin (1863), Loening (1981:283-286)
81 8 láss (1898), Bizos (1989: 167), Todd (2000), Pattcrson (2000: 108-111).
82 Frohbcrgcr (1865: 13, 18-21), Upsius (1905: 126-127) gyilkosságra való fclbujiást 
(buleusis).
83 Legutóbb Carawan (1995:140-143).
84/IP 39 1-6.
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személyes sérelmet szorosan összeköti valamennyi áldozat sorsá
val , ugyanígy a vádlott személyéről is hol többes, hol egyes szám
ban beszél, mintha Eratosthenés mellett a harmincak többi tagja is 
ott ülne.85 Minthogy azonban nem ülnek ott, csak ügy tekinthető 
értelmes fikciónak Eratosthenés és a harmincak sűrű azonosítása, 
ha olyan helyzetet képzelünk el, amelyben a vádlottat nem pusztán 
a személyesen, hanem egy testület tagjaként meghozott döntései
ért és e döntéseknek megfelelő cselekedeteiért vonják felelősségre. 
Pontosan ilyen szituációt várhatunk egy testületben betöltött hiva
talról adott beszámoló eseten. Ugyanígy magyarázható a-gyilkos- 
sági perekben mellesleg elképzelhetetlen -  kitérők terjedelme is. 
Az Eratosthenés és Théramenés politikai tevékenységét elemző két 
rész (38-61 és 62-78) a beszéd 100 fejezetéből 41 -et tesz ki; ekkora 
arányt éves z te s nehezen volna elképzelhető, ha pusztán Lysias fi
vérének halála állna a vita középpontában.86

A beszédben ugyanakkor egyáltalán nem jelenik meg a bosszú - 
állás kötelességének motívuma, melynek értelmében a legközeleb
bi férfi rokonnak kell elégtételt vennie a gyilkoson (vö. ezzel 
szemben 134-4,40-42,84,92-97). Lysias csak Eratosthenés iránti 
haragjáról tesz említést, a bosszúállás kötelességéről nem (2), ké
sőbb a bírákat kéri, hogy képzeljék magukat a hozzátartozók he
lyébe (30), végül pedig nem a személyes bosszúja beteljesítéséhez 
kér tőlük segítséget, hanem az Összes halott, az összes szentély és 
az egész város miatti aggodalmának ad hangot (99-100). A beve
zetőn kívül különösen a 20-23. és a zárófejezetekben feltűnő, hogy 
a sérelmek együttérzés felkeltését célzó felsorolását nem követi a

85 A beszélő folyamatosan váltogatja a számot, így tökéletes átjárót biztosít a vádban 
meghatározott konkrét eset és a harmincak valamennyi bűntette között (többes szám: 
1-2, 19-22 28-29, 33, 35-37, 40, 82-88, 91, 100; egyes szám: 3, 23, 24-27,30-32,34, 
38-39, 41-52, 83, 89-90; külön-külön Eratosthenést cs cinkostársait is megnevezve: 
79--81).
86 Mint metoikos halálával kapcsolatos vitát, az ügyel az „érdemei szerint kiválasztott 
51 ephetés („elnök”), vagyis az Arciospagos tcstíiléténél is kisebb létszámú, de hasonlóan 
szigorú elvek szerint működő bírói testület tárgyalta volna a Patladion mellett ( A P  

57.3). Erősen kétséges, egyáltalán eltérhetett volna-e a tárgytól Lysias, lásd MacDowell 
(1963: 56-57).
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bosszűszomj kifejezése. Nem  mintha a beszélő nem a legsúlyosabb 
büntetésért folyamodnék. A halálos ítéletre vonatkozó kérelmét 
azonban sehol sem kizárólagosan, sőt még csak nem is elsődlege
sen személyes motívumokkal, hanem a harmincak teljes bűnlajst
romával indokolja (30, 36-37, 79-80, 82-84, 99-100).

A beszélő jogi helyzetével kapcsolatos kérdésre bizonytalanabb 
válasz adható. Egyesek abból indulnak ki, hogy a beszámolón 
kizárólag athéni polgárok szólalhattak föl, így ha Lysias a maga 
nevében mondta el a beszédet, erre csakis a polgárjog birtokában 
kerülhetett sor. Lysias athéni polgársága azonban eleve kétséges.87 
Célszerűbbnek tűnik tehát előbb két másik kérdést megvizsgálni: 
hogyan határozza meg maga a beszélő saját jogi helyzetét? Valóban 
csak athéniak emelhettek-e vádat a számadáson?

Nos, aki azt feltételezi, hogy Lysias polgárként mondta el szó
noklatát, a szövegből semmilyen pozitív támaszt nem tud hipoté
ziséhez előteremteni. Sőt egy helyütt, a méltatlankodás legkese
rűbb pillanatában, amikor Lysias a család városnak tett jószolgá
latait a vagyonuk harmincak általi elkobzásával és fivére meggyil
kolásával állítja szembe, az ellentétet az teszi még élesebbé, hogy a 
Lysias család metoikos létére bizonyult sok polgárnál derekabbnak
(20). A méltatlankodásnak ez a hangja hamisan szólna, ha időköz
ben Lysiast polgárjoggal tüntették volna ki. Az emiatt érzett háláról 
egy pillanatra se volna szabad megfeledkeznie. Abból tehát, hogy 
nem szól a jogi státusát illető változásról, kézenfekvőbb arra követ
keztetni, hogy nem következett be ilyen jellegű változás, mintsem 
azzal próbálkozni, hogy hallgatását valamiképp megmagyaráz
zuk,88 Lysias továbbá a kiszolgáltatottságnak szán kulcsszerepet a 
bírák rokonszenvének megnyeréséhez, mind a maga, mind egész

87 Lásd a 13, o-t.
m  Ráadásul, ha a Thrasybulos-fclc törvényjavaslat elfogadásától tesszük függővé Lysias 
felszólalását, egyúttal azt is feltételeznünk kell, hogy Lysias esetében ténylegesen is 
megtörtént a polgárrá avatás,Archinospedigmár a hatályba lépés után érvénytelenítette 
a törvényt. Ennek azonban a források ellentmondanak, különösen az A 2 y 40,2, mely 
p ra e te r itu m  im p erfec tu m o t használ Thrasybulos javaslatára „meg akarta adni”, „megadta 
volna” (Ritoók) jelentésben.
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családja esetében; lásd különösen a Polemarchos fc lravataloz ás á- 
nak (18), a fülbevaló ki tépésének jelenetét (19), valamint Peisón 
cinikus cs porig alázó bánásmódját Lysiasszal szemben (9-13).89 
Végül a jellemzésnek egyik szembetűnő vonása is összefüggésben 
lehet a beszélő metoikösstátusavak Mind a harmincak, mind a 
maga esetében a cselekedetek motivációiban elsődleges szerepet 
játszanak az anyagiak. A harmincaknál ez természetesen a kapzsi
ságnak a szentségek meggyalázásától sem visszariadó hajszolásában 
ölt testet,90 míg a Lysias család számára azért fontos a vagyon, mert 
mint betelepült, gazdag fegyvergyárosok elsősorban ennek segít
ségével tudják a város iránti hálájukat és elkötelezettségüket kife
jezni.

A szöveg tehát inkább azt az értelmezést támasztja alá, hogy 
Lysias metoikosként bcszéh Igaz-c hát ezek után az a tétel,91 mely 
szerint hivatali számadáson csak polgárok léphettek föl vádlóként? 
13ár közvetlen és döntő bizonyíték nem áll rendelkezésünkre, az 
ide vonatkozó források nem igazolják ezt a feltevést. Több adatból 
is arra kell következtetnünk, hogy a be tel épülték bizonyos politikai 
ügyekben igenis betolthettéka vádló szerepét* A közvádas perekkel 
(graphé) kapcsolatban kétféleképpen határozták meg a lehetséges 
vádlók körét: a vádiratot vagy „bármely athéni”, vagy „bárki” nyújt
hatta be, A különbségtételnek nincs értelme, ha az utóbbiakhoz 
nem tartoznak oda a metoikosok is. Egy példából a különbségtétel 
oka is kjderülhet. Egy polgár megalázásáért (hybreós) csak athéni 
indíthatott pert, a polgárjog bitorlásáért (graphé xéniás) viszont 
bárki.92 Az előző esetben a per tétje a megtorlás, melynek kockáza
tát cs súlyát csakis egy azonos rangú személy: egy polgár veheti

89 Pat torson (2000: 108—ti 0). A cikk az összes olyan bírósági cs politikai esetet elemzi, 
amelyben metoikosok szerepelnek, és egyebek inellett arra a megállapításra jut, hogy 
a metoikosok (ön)jcllcm2éseben az alávetettség és kiszolgáltatottság kötelező kiindu
lópontul szolgált,
90 A harmincak ideológiai, kül- cs belpolitikai célkitűzéseit egészen röviden érinti, 
melyeket nem tekint egyébnek, mint penzsóvárságukat leplező szólamnak (5),
91 Ü sd például Hamson (1998:1, 191).
92 Démosthc nés 21.47,175 és 59,32,
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magára; egy alárendelt helyzetű betelepült egyszerűen nem véd
heti meg a nála magasabb státusú polgárt, ahogy megszégyenülni 
sem szégyenülhet meg kellőképpen, ha veszít a perben. Ezzel 
szemben a polgárok közé jogosulatlanul bekerülő idegen akkora 
veszélyt jelentett, amely messze felülmúlta annak kockázatát, hogy 
egy betelepült beavatkozik a közösség ügyeibe, ráadásul ilyen ese
tekben a döntő információknak (annak ti., hogy az egyik szülő nem 
athéni) a metoikosok voltak birtokában, így kezdeményező szere
püket az igazság felszínre kerülése is indokolta.93 94

Az AP  43.5-bői tudjuk, hogy a hatodik prytaneia idején lehetett 
a sykophanták ellen bejelentést (probolé) tenni, melyek közül a nép
gyűlés legfeljebb hármat tárgyalt meg az athéniak, hármat a me
toikosok ellen94 benyújtott vádak közül. Sykophanta azonban csak 
abból lehet, aki rendszeresen lép föl vádlóként az anyagilag külö
nösen jövedelmező perekben. Ezek közé pedig a közvádak, elkob- 
zási perek (apographé) tartoztak95 -  csupa olyan eljárás, amelyeknek 
nyilvánvaló a politikai jelentősege. Egy esetben ncv szerint is 
ismerünk egy probolé keretében elítélt, polgárjoggal nem rendelke
ző személyt: Agoratost,96 a misztériumok kigúnyolásával kapcso
latban pedig szinten metoikos tette meg az első feljelentést (apo
graphé eljárást indítva el ezzel): a megarai Teukros.97 A vádlók 
körének ilyen jellegű tágítására könnyű magyarázatot találni: a

93 Whitchcad (1977: 99).
94 Ritoók (1954: 93) másként érti a szöveget; a fordítás szerint a bejelentők személyét 
korlátozták három athénira és három metoikosra. Rhodcs (1993: 527 és 655) egyértel
műen a vádlottak személyőre vonatkoztatja az athéni-mecoikos megosztást, és azt tartja 
kissé meglepőnek, hogy az utóbbiakat ugyanannyi vád érhette, mint az előbbieket. 
Ari stop har lés: D a r a z s a k  (1042) szinten világosan mutatja, hogy a sykophanták jelentős 
részének metoikosnak kellett lennie.

Osborne (1985: 44—48)
% Lysias 13.65, Szempontunkból most ni ncs jelen tősége, hogy Agoratos valóban nem 
rendolkezeu athéni polgárjoggal, ahogy a beszélő állítja, vagy mégis rendelkezett, ahogy 
maga az érintett hangoztatja. A számunkra lényeges körülmény az, hogy a beszélő 
természetesnek veszi, jogilag lehetségesnek tartja, hogy p ro b o lé  eljárást nem athéni 
sykophanta ellen is lehet indítani.
97 Andokidés 1.15.
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mindenkori ügy természete és a közösség érdekei tehették kívána
tossá, hogy betelepült is kezdeményezhesse az athéni igazságszol
gáltatás működtetését. Emellett még egy rendkívül fontos szem
pontot is célszerű figyelembe venni. Az igazságszolgáltatásban nem 
a vádló személye a döntő, hanem a bíráké.98 Az valóban elképzel
hetetlen, hogy az esküdtek közé valaha is nem athéni polgár beke
rült volna. A per többi szereplőjével kapcsolatban azonban nem 
tűnik indokoltnak olyan elvi akadály feltételezése, amely kizárná 
szereplésüket.

Milyen magatartásra ösztönözhettek az oligarcha vezetők elszá
moltatásának egyedi körülményei? A inetoikosok teljes joggal 
érezhették magukat sértett félnek a harminc zsarnokkal szemben, 
hiszen az uralmuk alatt működő tanács egyik határozata kifejezet
ten ellenük: vagyonuk és személyük ellen született meg. Pusztán 
ez elégséges indoknak tűnik annak fcltételczcschcz, hogy a har
mincak hivatali elszámoltatásakor ők is megszólalási lehetőséget 
kaphattak; Lysias esetében a városért vállalt közszolgálatok még 
tovább növelik ennek esélyét." A metoikosok szólásszabadságában 
kétkedők számára egyetlen kiút marad: a beszéd nem valóságos 
szituációban hangzott el. Ez az értelmezés (mely erősen támasz
kodik a beszednek arra a vonására is, hogy igen nagy terjedelemben 
méltatja Théramenés politikai pályafutását) azonban inkább bo
nyolítja, mintsem magyarázza a problémát, hiszen egy értelmetlen 
fikciót feltételez. Hogyan merészelhetné Lysias egy képzeletbeli 
számadáson vádolni Eratosthenést, ha a valóságoson ehhez nincs

9H Gatuhicr (1971: 49). Whitehcad (1977: 96) alapvetően elfogadja Gautlncr álláspont
ját, de rámutat a metoikosok cs szabadok törvény előtti egyenlődensegét igazoló 
cjjárásbcli különbségekre is.
99 Egyesek, így például Blass (1898) Wilamowitz (1893), Dover (1968), azzal magya
rázták Lysias jogát, mellyel mctoikosként vádat emelhetett, hogy a polgárokkal azonos 
elvű adózás kiváltságával (iso teteia) is rendelkezett (Plutarchos: M ó r, 835), A két jog 
összekapcsolása nem zárható ki, d e  nem is bizonyítható. Érdemes megemlíteni, hogy 
egy 337 nyarán hozott határozat (/G II2 237), amely egy mctoi kosnak nyújtott kivált
ságokat rögzít, külön tételben beszél az isofeieiáról és arról, hogy az illető az athéniakkal 
teljesen egyező módon szerezhet érvényt igazának a törvény előtt vádlóként és vádlott
ként egyaránt.
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joga (ráadásul úgy téve, mintlia joga volna hozzá)? Egy ilyen nem 
létező jogot magának vindikáló röpirat nem hogy fenyegetésre 
nem volna alkalmas, hanem felháborodást válthatott volna ki.

A fentiek alapján ezért jóval valószínűbbnek látszik az a feltéte
lezés, hogy Lysias személyesen adta elő a vádbeszédet Eratosthenés 
elszámoltatásakor, 403/402-ben a „megbecsült vagyonnal rendel
kezők” közül kisorsolt bíróság előtt,11)0

A beszéd maga igazít cl az egyes részek között, világosan jelezve 
a témaváltásokat. A Polemarchos meggyilkolását megfogalmazó 
vád a 40. fejezetben érvéget. A konkrét bűncselekmény bizonyítása 
után Lysias Eratosthenésnck egész politikai pályáját megtámadja 
(41-61). Ezt egy Thcramenés-invektívával egészíti ki, annak a 
politikusnak a kíméletlen ostor ozásával, aki az Eratosthenés által 
elfogadott mérsékelt irányzatnak egyszerre szolgált -  „mártírhalá
la” miatt utólag széles körben is elfogadott, sőt népszerű -  vezető
jéül és a vádak visszautasításakor hivatkozási alapul (62-78), A 
hátralévő rész az ügy jelentőségének nagyításával, illetve az esetle
ges közbenjárókés tanúk hitel te len késével foglalkozik (79-91), az 
ítélethozatalra buzdító felszólítás pedig a bírák kettős kötődésének 
megfelelően ezúttal kettős szózatot követően hangzik el (92-100).

Mennyire tekinthető megalapozottnak a Polemarchos megölé
sére vonatkozó vád, és hogyan próbálja Lysias a maga igazát érvé
nyesíteni? Polemarchos megölését (tíz más metoikosszal, köztük 
Lysiasszal egyetemben) a harmincak közösen tervelték ki, és a 
tanács hozott határozatot róla. A letartóztatást Eratosthenés hajtot
ta végre (feltehetőleg harmadmagával), a kivégzést pedig minden 
bizonnyal a tizenegyek. A felelősségre vonás szempontjából, úgy 
tűnik, a gyilkosságnak éppen a legutolsó szakasza volt a legkevésbé 
érdekes: nemcsak azért, mert a bürökpohárnak köszönhetően a 
gyilkosok keze tiszta maradhatott100 101 (ez a kiegyezést követően 
nagyon is fontos szempont lett), és nem is csak azért, mert Era-

100 A P  39.6. A párhuzam nélküli kifejezés valószínűleg az első három vagyoni osztályt 
jelöli, lásd Rhodcs (1993: 470—471). A korlátozás célja nyilvánvalóan az oligarchák 
elleni indulatok háttérbe szorítása lehetett.
101 Lipsius (1915: 101)
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tosthenés aligha volt jelen a kényszerű öngyilkosság pillanatában 
(elképzelhetetlen, hogy ezt Lysias ne említette volna), hanem főleg 
amiatt, hogy Polcmarchos sorsa nem itt dőlt cl. A két döntő kérdés 
tehát az, vajon támogatta-e vagy ellenezte Eratosthenés a harmm- 
cak tervét és döntését, illetve feltétlenül végre kellett-e hajtania a 
letartóztatás! parancsot, vagy esetleg engedhette-e volna futni ál
dozatát?

A beszédből Eratosthenés védekezésének legfőbb pontjait is 
ismerjük.102 Ezek szerint Eratosthenés a tanács ülésén a javaslat 
ellen szólalt föl, a határozatot jogtalannak tartotta, a letartóztatási 
parancsot azonban -  saját életét féltve -  mégis végrehajtotta. Elő
ször két apró mozzanatra érdemes fölfigyelni. Lysias a terv meg
születését a harmincak ülésére teszi (6-7). Ezen az ülésen semmi
féle ellenkezésről nem tesz említést, és még az sem kizárt, hogy 
mindez tökéletesen megfelel a valóságnak. Csakhogy, elbeszélését 
nem a tanács ülésével és az ottani vitával folytatja, hanem már a 
letartóztatással. Az időrend megbontásával így az összes eseményt 
azzal a tudattal hallgatjuk végig, mintha Eratosthenés is tökéletesen 
egyetértett volna a döntéssel.103 Ellenkezéséről csak a narráció után 
értesülünk (25). A másik apróság Eratosthenés tiltakozásával kap
csolatos. Lysias csak a vádlott véleményéről és hozzászólásáról 
kérdezi (imperfectumban), arról már nem, hogy miként szavazott. 
A különbség nem perdöntő, s még az sem biztos, hogy Eratos
thenés a letartóztatások ellen szavazott, de ha igen, akkor ez még 
indokoltabbá tehette, hogy a harmincak ne egyedül bízzák meg 
Eratosthcncst Polemarchos letartóztatásával.

Ami tehát a gyilkosság ki terve lését illeti, Eratosthenés sem a 
kezdeményező, sem a néma cinkos szerepét nem játszotta, sőt 
kifejezetten ellenezte a javaslatot Terheli-e ezek után felelősség a 
határozat miatt? A válasz -  egyértelműen igen. Éspedig azért, mert 
Eratosthenés a határozatot magára nézve ellenszavazata esetén is

102 Elsősorban a vádlottnak szegezett kérdésekből (25), amelyeket a vádló az előzetes 
kihallgatás (a tta k risis) során megtudott körülmények alapján tetszése szerint fogalmaz
hatott meg, lásd Carawan (1983:213).
103 Krcntz (1984:25-26).
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kötelezőnek fogadta el, és a továbbiakban ennek megfelelően cse
lekedett. A helyzet jogi megítélése azonban két okból is bonyolul
tabbnak látszik. Az egyjk a felelősség súlyának egyenlőtlen meg
oszlása és az ebből eredő igazságtalanság kérdése. Főleg mai szem
mel nézve tűnhet igazságtalannak, hogy a harmincak talán legke
vésbé bűnös tagját kivégzik, miközben a sokkal súlyosabb vétkesek 
életben maradhattak. Az athéni igazságszolgáltatás azonban nem az 
esetek összehasonlítására, a bűnösség fokának és az ezzel arányos 
büntetés mértékének pontos megállapítására összpontosított. Fő
benjáró bűnök esetében a halálbüntetés alternatívája a felmentés, 
így magából a rendszer logikájából az következik, hogy aki bűnös
nek találtatik, az halált érdemel, hiába vannak nála sokkal bűnöseb- 
bek is. Ez a megfontolás tehát nem tűnik igazán erős ellenérvnek. 
Eratosthenés nyilván másért bízott számadása sikerében. Talán 
arra számított, hogy a harmincakhoz tartozás ténye önmagában 
kevés lesz az elítéléséhez. Más szóval, az amnesztia biztosította 
lehetőségben bízott, melynek csak akkor van értelme, ha felold a 
közösen elkövetett bűntettek felelőssége alól, és csak az ezen 
felülieket kéri számon. Ebből a szempontból tehát Eratosthenés jó  
okkal remélhette a felmentését, hiszen a metoikosok ügyében a 
harmincak többi tagja mind bűnösebb magatartást tanúsított nála, 
ha tehát ezért elítélik, akkor a számadáson ezentúl senki nem 
mehet át, maga a számadás pedig nem egyéb, mint csapda, vagy 
legalábbis üres gesztus. Ezen a ponton az 5. század végi athéni 
demokrácia legalapvetőbb kérdései vetődnek föl. Mi az amnesztia 
jogi helyzete? A gyilkosok me gbosszul ás ának ősi törvénye vagy a 
megbékélést fogadó eskü erősebb? Orvosolni kell-e a múlt sérel
meit a jóvátétel jegyében, vagy megbocsátani őket a közös jövő 
érdekében? Az igazságtétel vagy a Jogállam” jelent nagyobb érté
ket? Mint tudjuk, Athén végül Archinos határozott közbelépésére 
az utóbbi mellett döntött, azokat az elveket részesítve előnyben 
ezzel, melyek a harmincakhoz tartozás puszta tényét nem tekin
tették elégséges indoknak az elítélésre.m

11)4 Archinos négy olyan nevezetes közbeavatkozásáról tudunk, melyekkel a „nemzeti 
egységet"* igyekezett helyre állítani. Ezek első pillanatra talán a cél által szentesített
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Eratosthenés szerepe azonban, mint láttuk, ezzel nem ért véget. 
A felelősségre vonás szempontjából így a letartóztatás kérdése lép 
elő elsőrendű kérdéssé. Az ítéletalkotáshoz nélkülözhetetlen rész
leteket az elbeszélés tartalmazza (4—18), melyekhez a rá épülő 
bizonyítás (26-34) már csak kisebb kiegészítéseket tesz hozzá. Az 
elbeszélés Lysias legmesteribb alkotása. Nemcsak azért, mert lé
legzetei lítóan izgalmas és személyes érintettsége miatt hiteles be
számolót ad arról, hogyan sikerült megszöknie -  a véletlennek és 
lélekjelenlétének köszönhetően -  a halálra ítéltek társaságából, a 
„gyűjtőből”. Hanem főleg azért, mert ez a hihetetlen, mégis meg
esett történet Polemarchos letartóztatásának a vád szempontjából 
kedvezőtlen mozzanatait képes eltakarni, és a hallgatóság számára 
úgy nyújtja a hitelesség benyomását, hogy közben tökéletes ho
mályban hagyja a tárgyszerű ítélethez szükséges adatokat.

Lysias legfőbb érve Eratosthenés bűnössége mellett, hogy Po- 
lemarchost az utcán tartóztatta le, ahol egyedül rajta állt, hogy fut
ni engedi-e vagy sem (16, 26). Az érvvel szemben két kifogás is 
emelhető. Először is eleve semmi nem igazolja az állítás tényszerű 
igazságát. Lysias sem tanúkat nem idéz (mindössze a hír forrását 
nevezi meg, lásd 16), sem a2t nem közli, kik látták utoljára fivérét, 
cs honnan hová tartott, amikor elfogták. Másodszor, erősen kétsé
ges, hogy Eratosthenés egyedül akadt össze Pulemarchosszal, és 
valóban csak rajta múlott, mit tesz áldozatával. Lysias mindvégig 
úgy beszél, mintha Eratosthenés kíséret nélkül lett volna, amit 
azzal erősít meg, hogy a harmincak metoikosok elleni akcióját a 
kezdeti szervezettséghez képest később meglehetősen szervezet- 
lennek ábrázolja. Az eredeti terv szerint tíz áldozatot szemeltek ki, 
és felosztották maguk között, ki hová megy (7-8). Ebből kézenfek-

eszközöknek tűnnek ezt sugallja például Németh (1996: 233-234), valójában mind
egy í k i n tczkcdcsc törve nye s c s j ogi lag i s véd h c tő vo 11.1. Az a m nesztiát megsé r to p olgá r 
letartóztatására és azonnali kivégzésére az adott lehetőséget, hogy cselekedete alapján 
gonosztevőnek volt tekinthető, vö, Hanscn (1976: 126-127). 2. Thrasybulos javaslatát 
azért érvényteleníthette, mert tanács nem lévén, a törvény szokásos tanácsi előkészítése 
valóban elmaradt. 3. Az Hlcusisba költözés időpontjának megrövidítését semmiféle 
szabály nem tiltotta. 4. A p a ragra phé-c [járás bevezetésével a megbékélési esküt a jog 
részévé tette, lásd Isokratcs IS. 1-5 és 27. bekezdés.
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vőnek látszik a következtetés, hogy egyetlen áldozatot hárman 
kerestek föl, de legalább ketten, mert egyeseknek, mint például 
Theognisnak (13), úgy tűnik, összekötő feladatot is el kellett lát-’ 
niuk. Lysiast három vagy legalább három105 személyre bízták, akik 
közül Peisónt, illetve a Mélobios-Mnésitheidés kettőst ismerjük 
meg név szerint (8, 12). Az első nem tervezett lépésre akkor kerül 
sor, amikor Peisón Lysias kenőpénzének átvétele után Polemar- 
choshoz indul. A Mélobios-Mnésitheidés páros láthatólag megle
pődik ezen, de nincs ellene kifogásuk (12). Peisónról ezt követően 
már egyáltalán nem esik szó, újból feltűnik viszont Mélobios, 
éspedig Polemarchos házában, amint aj elek szerint egyedül otthon 
tartózkodó feleség fülbevalóját tépi ki füléből (19). A szöveg azt 
sugallja, mintha Mélobios maga is egyedül volna; vajon Peisónhoz 
hasonlóan ő is saját szakállára kereste föl Polemarchos házát? Vagy 
Polemarchos letartóztatását eleve ugyanarra a hármasra (vagy na
gyobb csapatra) bízták, mint Lysiasét, és a váratlan fordulatot csak 
az hozta, hogy Peisón egyedül és előbb indult el a második áldo
zathoz? Csakhogy Polemarchost egy negyedik személy, Eratos- 
thenés tartóztatja le. Hogyan lehetséges ez? Elképzelhető, hogy 
Eratosthenés tulajdonképpen önszorgalomból cselekedett, Pole
marchos letartóztatásával valójában nem őt bízták meg. Az utcai, 
tehát esetleges találkozást követő elfogás ténye ezt látszik alátá
masztani. Lysias azonban nem állítja ezt, s nagyon nehezen látható 
be, miért ne súlyosbítaná ezzel a körülménnyel Eratosthenés bű
nét. Következésképp, jó  okunk van feltételezni, hogy Polemar
chost Eratosthenésnek kellett elfognia. Akár a Lysias letartóztatá
sával megbízott négyes tagjaként, akár egy másik -  számunkra 
ismeretlenekből álló -  csapat részeként. Ez pedig még tovább 
csökkenti annak valószínűségét, hogy Eratosthenés egyedül akadt 
volna rá áldozatára. Lysias mindenesetre mindent megtesz annak 
érdekében, hogy azt a benyomást keltse: a letartóztatok befolyásol
hatók voltak (Peisón és Theognis), helyben új döntést hozhattak, 
amit aztán kényükre-kedvükre megváltoztathattak (Peisón), en-

1<b A kérdés az, kit rejt a „többié k” kifejezés (8): csupán M élobi őst és Mnésithcidcst 
vagy még valaki (ke) t?
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gedhettek a pillanat csábításainak (Mélobios), más szóval, hogy a 
letartóztatás -  a harmincak saját mohósága miatt -  szervezetlen, és 
így nyitott játszma volt, amelyből, ha a letartóztató is úgy akarta, 
meg lehetett menekülni. Csakhogy egyáltalán nem biztos, hogy 
bátyja foglyul ejtése is olyan fordulatok közepette játszódott le, 
mint a saját megmenekülése, hiába vetül rá az utóbbi történet 
valamennyi izgalma az előbbire. A parancsot a társai, sőt a fogdrne- 
gek figyelő szeme előtt végrehajtó Eratosthenés cselekvési tere 
nem lehetett túlságosan tág. Eratosthenés mindenesetre végrehaj
totta a le tar tózta tási parancsot, s akár egyedül, akár mások ellenőr
zése alatt, de személyesen ő vezette el az áldozatot a tizenegyekhez. 
Lysias iránta érzett gyűlölete és bosszúvágya nem teljesen érthe
tetlen.
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13, AGORATOS ELLEN [FELJELENTÉS MIATTJ1

Mindannyiotoknak kötelessége, tisztelt bírák, hogy bosszút álljatok 
azokért, akiket hozzátok, a néphez való hűségük miatt öltek meg, de 
elsősorban az cn kötelességem, hiszen Dionysodóros a sógorom és 
unokafívcrem volt. Közös ellenségünk tehát az itt megjelent Ago- 
ratos, az enyém és az egész népé, mert amit ez az ember tett, azért én 
csak gyűlölni tudom, ti pedig, ha az isten is iigy akarja, jogosan 
büntetitek majd meg. (2) Megölte Dionysodórost, a sógoromat, sok 
más demokrata hazafival egyetemben (akiknek mindjárt halljátok 
a nevét), mikor a harmincak idején feljelentést tett ellenük. Ezzel a 
tettével pedig engem, akárcsak Dionysodóros minden egyes rokonát, 
személyesen is súlyos veszteség ért, de azzal, hogy oly kiváló embe
rektől fosztotta meg a közösséget, szent meggyőződésem, hogy mér
hetetlen kárt okozott az egész városnak is. (3) A magam részéről tehát, 
tisztelt bírák, jogos és istennek tetsző cselekedetnek tartom, ha én is, 
és ti is mindannyian, ki-ki amennyire csak tőle telik, bosszút állunk, 
és úgy gondolom, hogy az istenek és az emberek szemében is helye
sebb volna így cselekednünk.

Mindent megkell azonban hallgatnotok, athéni férfiak, az elejétől 
kezdve, (4) hogy először is megtudjátok, hogyan és ki döntötte meg 
a demokráciát, aztán meg azt, hogyan taszította halálba a szóban forgó

1A megjelölés biztosan nem hiteles. A genitivusban álló szó mindig a vád tárgya tjei öli. 
Agoratos valóban feljelentette áldozatait, de az itt használt szó ( tt td e ix is )  egy egészen 
másfajta feljelentésnek a term inasa: az a p a sá g éva l rokon eljárásé, amikor a tizenegyek 
feljelentés alapján letartóztatnak (a pagagein ) valakit. Mivel a vádló apa g ó g ét indított 
Agoratosszal szemben is, az értelmezők arra gondolnak, hogy emiatt került a címbe a 
kifejezés.
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férfiakat Agoratos, és végül, hogy mit kötöttek lelkemre közvetlenül 
haláluk előtt. Mert a tények pontos ismeretében könnyebb és isten
félőbb lélekkel szavaztok majd az ittmegjelent Agoratos ellen. Onnan 
kezdem hát a mondandómat, ahonnan nekem kifejtenem, nektek 
megértenetek a legegyszerűbb lesz.

(5) Miután hajóink elpusztultak,2 és a városban egyre romlott a 
helyzet, nem sokkal később Peiraieusba érkeztek a lakedaimóni ha
jók, és egyszersmind megkezdődtek a béke tárgyal ás ok is a lakedai- 
móniakkal.3 * (ó) Ekkor kezdtek szervezkedni a városbeli rendbontók, 
mert ügy gondolták, elérkezett a várva-várt alkalom és a legkedve
zőbb pillanat arra, hogy életbe léptessek a tetszésüknek megfelelő 
államrendet. (7) Úgy képzelték, semmi más nem áll útjukban, csak 
a ncp vezérei és a stratégosok meg a taxi a re hős ok, Terveik megvaló
sításához tehát őket akarták eltenni láb alól, bármiképpen. Először is 
Kleophónt vették célba, mégpedig a következő módon,'1 (8) Amikor 
először tárgyalt a népgyűlés a békéről, és a lakedaimóni aktól érkező 
követek elmondták, hogy a spártaiak csak olyan feltételekkel volnának 
hajlandók a békekötésre, ha a nagy falakat mindkét oldalon tíz 
stadion hosszúságban5 lerombolnátok, akkor, athéni férfiak, ti nem 
akartatok hallani a falak lerombolásáról, Kleophón pedig mindany- 
nyiotok nevében felállva tiltakozott, hogy e2t semmiképp sem lehet

2 Aigospotamoí mellett 405 június-júliusában. A pcloponncsosi háború elvesztését 
jelentő vereségre tanácsosabb volt csak körű lírással utalni.
3 A követséget nem a Pciraíeusnál horgonyzó Lysandroshoz, hanem a szárazföldön 
állomásozó Agis királyhoz küldtek szeptemberben (Ostwald [1986] szerint november 
közepén), aki viszont Spártába irányította őket. Az ephorosok határozottan visszauta
sították az athéni ajánlatot (Xenophón: l i e l i  2,2,10-15).
A Kleophón a kezművesipar réven meggazdagodott réteg képviselője (magának lantké- 
szíto műhelyei voltak), aki a 411-cs államcsíny után vált a köznép egyik hangadójává, 
lásd még 19.48 és 30.12-13. A békekötés elleni határozott fellépését más források is 
bizonyítják (például Aristophanés: B ék á k  1532; egy korábbi ajánlattal kapcsolatban lásd 
A P  34.1), az általa elfogadhatónak tartott feltételek közül egyedül a falak lerombolásá
nak elutasítását ismcijük.
5 Az Athént Peirateus kikötőjével összekötő falak kb. 7-8 km hosszúak voltak. Ebből 
kellett volna közel 2-2 kilométernyit lebontani a város felőli végén.
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megtenni.6 (9) Ezután azonban Théramcncs emelkedett szólásra, aki 
ellenetek, a nép ellen mesterkedett, és azt mondta, hogy ha megvá
lasztjátok Ót teljhatalmú7 békekövetnek, akkor el fogja érni, hogy a 
falakat sem kell lerombolni, és más sem fogja csorbítani az állam 
érdekét. Hozzátette, hogy reményei szerint a 1 akedaimóniáktól egyéb 
előnyöket is kicsikar a város számára. (10) Meggyőzött benneteket, és 
megválasztottátok teljhatalmú követnek, őt, akit az előző évben alkal
matlannak találtatok a hadvezérségre, mert úgy gondoltátok, nem elég 
hűséges irántatok, a nép iránt.8 (11) Elment tehát Spártába, és sokáig ott 
maradt,9 mivel ostromállapotban távozván tőletek, jól tudta, hogy a nép 
válságos helyzetben van, és a háború nehézségei miatt sokan közülctck 
szükséget szenvednek. Számítása az volt, hogy ha olyan helyzetbe hoz 
titeket, amilyenbe hozott, készek lesztek bármilyen beket megkötni.10
(12) Akik pedig a demokrácia felszámolására törekedtek,11 cs itt

6 A spártai ajánlatra „válaszul az athéniak határozatban tiltották meg, hogy bárki erről 
[ti. a falak lebontásáról] javaslatot tegyen" (Xenophón: M ell. 2.2,14). A határozatot 
Klcophón javaslatára hozták meg.
7 A felhatalmazás nem vonatkozott a békeszerződés tényleges megkötésére és jóváha
gyására, lásd alább.
8 Egyesek szerint azért, mert a nép átértékelte az arginusai csata hadvezéreinek perét, 
és haraggal tekintett vissza a kivégzés támogatóira, mások szerint az Alkibiadéshcz 
fűződő barátsága miatt tartottak Théramcncs tői. A megfogalmazás azt sugallja, Théra- 
menés az átvilágítási eljáráson bukott meg,
9 A Théra menés-papirusz (lásd 12,68-69) a hosszú távollétct azzal magyarázza, hogy 
Thcramcnés előbb felkereste Samoson Lysaridrost, □ pedig továbbküldte Spártába (P . 

M i c k  5982,33-45).
10 A papirusz szerzőjéhez hasonlóan Xenophón is megemlíti a samosi utat, csakhogy 
egészen más előzmények után és más körülmények között. Théramcncs első küldetése 
kizárólag Lysaudros szándékainak ki fii rkés zésére szólt, nem be ke tárgyal ásókra. Ráadá
sul Xenophón szerint is az athéniak kichc2tctésc céljával töltött cl több mint három 
hónapot Samoson. A teljhatalmú békeköveti megbízatásra ezután került sor S pártában 
(Xenophón: H e t i . 2. 2.16-17). Lysias kihagyja ugyan a samosi utat, de Théramcnés 
szerepéről hasonló képet fest. A különbség abban áll, hogy Théramcncs hátsó szándé
kairól, főleg az átlamforma megváltoztatásával kapcsolatban, Lysias részletesebb és 
rosszindulatúbb feltételezgctésekbc bocsátkozik, lásd még 12.68-70.
11 30,10-12 alapján a tanács többsége tartozott közéjük, Chrcmónnal és Satyrosszal az 
élükön.
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maradtak, azok bíróság elé állították Klcophónt azzal az ürüggyel, 
hogy nem a táborban töltötte az éjszakát,12 valójában azonban azért 
tették, mert érdeketekben szót emelt a falak lebontása ellen. Akik 
mármost oligarchiát akartak bevezetni, bíróságot állítottak föl a szá
mára, amelyben ők maguk vettek részt,13 és a már említett ürüggyel 
kivégezték. (13) Théramenés ezután tért vissza Lakedaimónból. Fel
kereste34 őt néhány hadvezér és taxiarchos (köztük Stroinbichidés15 
és Dionysodóros is), valami iit néhány-am int ez később egyértelmű
en beigazolódott -  hű hazafi, és hevesen tiltakoztak Mert hogy 
milyen békét hozott, azt saját bőrünkön tapasztaltuk meg: számtalan

12 A vád nyilván szolgálatmegtagadás lehetett.
13 Ez sértette a törvényt, mely szerint a bíróság tagjait sorsolás útján kell választani. A 
katonai vétségekért indított perek esetében a bíróság lel állításáért a hadvezérek voltak 
a felelősek. A hadvezérek aktív részvétele (talán a vád oldalán is felleptek, vö. 15.1-4) 
azért elgondolkoztató, mert később közülük kerülnek ki az oligarchaszcrvczkcdcs elsó' 
áldozatai. Erre kétféle magyarázat lehetséges: 1. Lysias sugalmázásaival ellentétben a 
hadvezérek Klcophón eltávolítása ügyében együttműködtek a későbbi oligarchákkal. 
2. A hadvezérek nem egységes álláspontot képviseltek; Klcophón vádlói nem azonosak 
a később feljelentettekkel,
14 Az eredeti kifejezés kétértelmű. „Felkeresnek” értve, magánjellegű találkozóra 
gondolhatunk, de jelentheti azt is: „megtámad”. A homályosság talán nem véletlen, 
Xenophóri szerint ugyanis a követeket hatalmas tömeg várta, de ők csak másnap, 
éspedig a ncpgyűléscn közölték a feltételeket, ahol viszont, bár „néhányan ellenezték, 
de a többség egyetértett, így elhatározták, hogy megkötik a bekét71, Xenophón: H e tt .  

2  2  22 Lysias ezzel szemben azt kívánja hangsúlyozni, hogy a békekötés kérdése 
egészen Lysandros március végi megérkezéséig nyitott maradt. Emiatt kelti azt a 
benyomást, mintha a béke ellenzői nem a népgyűlcscn szólaltak volna föl, sőt mintha 
egyáltalán nem is lett volna nepgyűlés (bár az sem zárható ki teljesen, hogy már az előző 
napon elkezdődtek tárgyalások a katonai vezetők között a színfalak mögött). A nepgyű- 
lési határozat cmlítetlcnül hagyása azért is fontos, mert így nem derül ki, hogy a 
demokraták szervezkedése e határozattal ellentétes célokra is irányult. Xenophón 
viszont azt hagyja figyelmen kívül, hogy a békeszerződés egyik pontját, amelyik az ősi 
alkotmány helyreállítására vonatkozott, nem zárták le, lásd alább (18).
15 Elkötelezett demokrata politikus, jelenleg az egyik stratégos, lásd Thukydidés 8.15, 
30, 62. Lysias 30.14 Strombichidcs mellett Kalliadcst említi, és ekkor végezték ki 
Eukratcst is, 18.4—5. Dionysodóros e beszéden kívül máshonnan nem ismert személy, 
valószínűleg az alacsonyabb rangú taxiarchosi beosztásban.
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polgártársunkat elvesztettük, éspedig a legjavából, minket meg a 
harmincak kényszerítettek száműzetésbe. (14) Ahelyett, hogy a nagy 
falakat tíz stadion hosszúságban bontsuk le, az állt benne, hogy az 
egész városfalat le kell rombolni, az általa megígért további spártai 
kedvezmények helyett pedig az, hogy át kell adni a lakedaimóniaknak 
a hajókat, és le kell bontani a Peiraieus körüli falakat is. (15) Amikor 
ezek a bizonyos férfiak látták, hogy névieg bekéről, valójában azonban 
a demokrácia felszámolásáról van szó, kijelentették, hogy ehhez nem 
adják beleegyezésüket.16 Nem azt sajnálták, ó, athéni férfiak, hogy a 
falak leomlanak, és nem az aggasztotta őket, hogy a hajókat át kell 
adni a lakedaimóniaknak -  ezt egyikük sem fájlalta jobban, mint 
akármelyikőtök17 (16) azért vonták meg hozzájárulásukat, mert 
észrevették, hogy ily módon a demokrácia bomlik majd fel. Nem  az 
a helyzet, mint egyesek állítják, hogy egyáltalán nem hajlottak a 
békekötésre, hanem ennéljobb békét akartak létrehozni az athéni nép 
számára.18 Erre képesnek is gondolták magukat, és meg is valósították 
volna mindezt, ha az itt megjelent Agoratos el nem pusztítja őket, 
(17) Tudta Théramenés és a többiek is, akik ellenetek szervezkedtek, 
hogy vannak, akik a demokrácia felszámolását meg akarják akadá
lyozni, és a szabadság érdekében szembeszállnak majd velük. Ezért 
azt a megoldást választották, hogy első lépésben meg a béke 
ügyében döntő népgyűlcs összehívása előtt megrágalmazzák és be
perelik őket, hogy ott senki ne emeljen szót a demokrácia erdeké-

16 A békeszerződésbe valószínűleg bekerült egy pont az Ósi alkotmány visszaállításáról. 
Elképzelhető, hogy a pontot Thcramcncs kérésére iktatták be, aki talán ezzel próbálta 
Athén önállóságát megvédeni a spártaiak által más legyőzött városállamokban már 
sikerrel bevezetett „tízek uralma” rendszerétől. Athénban heves vita alakult ki a 
különböző elképzelések képviselői (a demokraták, a hctairciákban szervezkedő, illetve 
száműzetésből visszatért oligarchák, valamint a mérsékelt demokraták) között, amit a 
katonai erővel fellépő Lysandros javaslatára megválasztott harmincak hatalomátvétele 
zárt le {A P  34.3). A Lysias által megörökített részletek a béke ellenzőinek kivégzéséről 
ezeknek a vitáknak és küzdelmeknek lehetett a része.
17 Egy triérarchos jelentős összegeket veszíthetett egy általa felszerelt hajó átadásával. 
Lysias azt hangsúlyozza, számukra nem az anyagi veszteség volt fájdalmas.
18 Lysias szövegéből nem derül ki, milyen jobb békére láttak reális esélyt.
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ben,19 A következő tervet eszeltek ki. (18) Ráveszik ezt az Agoratost, 
hogy jelentse fel a hadvezéreket és taxi arc hős okát, jóllehet terveikbe, 
athéni férfiak, egyáltalán nem volt beavatva. Hisz csak volt annyi 
eszük és barátjuk, hogy egy ily fontos ügyben hűséges bizalmasuknak 
ne Agoratost válasszák, egy rabszolgát, kinek ősei is rabszolgák vol
tak!20 Mégis ő látszott a legmegfelelőbb feljelentőnek. (19) Azt a 
látszatot igyekeztek hát kelteni, mintha nem is önként tenne feljelen
tést, hogy ezáltal még hihetőbbnek tűnjék a rágalmazás. Ám hogy

19 Xcnophón szerint ü békekötésről már a követség visszaérkezésének másnapján 
határozat született. A megelőző egyetlen napba azonban semmiképpen sem férnek bele 
a Lvsias által 18-33-ban leírt események. Kérdés azonban, mit ért Lysias „a béke 
ügyében döntő nép gyűlésen” Xenophőn a békekötést elhatározó ncpgyűlési döntés 
után rögtön Lvsandros érkezéséről és a falak lebontásáról tudósít. Aiiscotclés ( A P 34.3) 
és Diodóros (14,3.2-4) leírása szerint azonban a be ke fel tételek között szereplő „ősi 
államforma” mibenlétéről éppen ekkor alakul ki heves vita (Xcnophón nem említi a 
feltételek között ezt a pontot). Az események menete a következőképpen rekonstru
álható. A követek visszaérkezése utáni népgyűlés szavazatát, mely a bckcajánlat elfoga
dásáról határozott, egyesek nem tekintettek végleges döntésnek, hanem csak elvi 
állásfoglalásnak, vö. Rhodcs (1993 : 428), minthogy az ősi alkotmányt illetően nem 
alakult ki megállapodás. így értelmezhették a történteket mindenekelőtt a békével 
elégedetlenek, s velük azonosulva Lysias is. Az ő nczőpontjtikból a béke legfőbb tétje 
az államforma kérdése, másfelől talán abban is reménykedtek, hogy az eddigi megál
lapodás ideiglenes, melyet az újjászülető demokratikus rend majd jobb békével vált fel, 
A békéről döntő nép gyűlés azonban végül sosem ült össze, mert Lysandros közbeavat
kozott, és megválasztották a harmincakat. Xcnophón megítélése szerint viszont az 
ál ham fönn áról Lysandros megérkezése előtt folytatott vita cs a béke elfogadását követő 
munichiai népgyűlés mellékes és említésre sem mélró epizód,
20 A rabszolgaszármazás emlegetése az ellenfél lejáratásának közkeletű formája, mely
nek valóságtartalmát általában nehéz ellenőrizni. Agoratos azonban saját bevallása 
szerint is Phrynichos meggyilkolásáért kapott polgárjogot; elképzelhető tehát, hogy 
származása szerint valóban rabszolga volt. Amennyiben az 1 G  I3 102 közlése hiteles 
Agoratos jótevőnek nyilvánítását illetően (lásd 71), akkor legalább a felszabadított 
rabszolgákat megillető metoi köss táti issal rendelkezett. A 73. fejezet szerint Agoratos 
jogtalanul gyakorolja a polgárjogokat, de az állítás igazát az teszi kétségessé, hogy senki 
nem emel szót a jogbitorlás ellen. A rágalmazásnak ez a módja a társadalmi presztízsharc 
része volt, ilyesmit csak olyannal szemben volt szabad megengedni, akihez képest a 
beszélő magasabb rangúnak tudta magát mutatni.
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szándékosan emelt vádat, ezt szerintem ti is látjátok majd a történ
tekből. Mert a [harmincak előtt hivatalban levő] tanács elé küldték 
Theokritost, akit a „Szarvashillogos” fiának szoktak nevezni. Ez a 
Theokritos Agoratos kebelbarátja volt. (20) A harmincak uralma előtt 
hivatalban levő tanács pedig velejéig romlott volt, és mint tudjátok, 
minden erejével oligarchiát akart. Bizonyság erre, hogy az akkori 
tanácsból sokan a harmincak idején is hivatalban maradtak.21 Hogy 
miért mondom cl mindezt nektek? Azért, hogy tudatában legyetek: 
az akkori tanács határozatai nem a ti javatokra, hanem a nép teljes 
felszámolása céljából születtek, és hogy ezeket a határozatokat ebből 
a szempontból nézzétek. (21) Theokritos tehát a tanács elé járult, és 
titkos bejelentést tett arról, hogy egyesek összefogtak az akkoriban 
fennálló rend megdöntésére. Egyenként, személy szerint azonban 
nem volt hajlandó megnevezni a résztvevőket, mert kötötte a velük 
együtt letett eskü, de hozzátette: vannak mások, akik majd elmondják 
a neveket, ő azonban ezt soha nem tenné meg. (22) Márpedig ha a 
feljelentés nem előre elterveltek szerint történt, ugyan miért nem 
kényszerítene a tanács Theokritost arra, hogy ne ismeretlen tettesek 
ellen tegyen feljelentést, hanem árulja cl a résztvevők nevét?22 A 
tanács viszont a következő határozatot hozta.

[H atározat]
(23) Miután pedig ez a határozat megszületett, a tanács erre kivá

lasztott tagjai Peiraieusba mentek Agoratoscrt. Rá is találtak az agorán, 
és megpróbálták letartóztatni. Az odaérkező Nikias, Nikomenés és 
még néhányan mások, látván, hogy a városban nem éppen a legjobban 
alakulnak a dolgok, kijelentették, hogy nem engedik Agoratost elvin
ni, sőt biztosítékot helyeztek letétbe, és azzal az ígérettel adták vissza 
a szabadságát,23 hogy majd a tanács elé vezetik. (24) Miután felírták a 
jótállók, vagyis a küldetésüket meghiúsítok nevét, a tanácstagok tá

21 Demokratikus körülmények között tanácstag kétszer lehet életében valaki, de ncm 
egymást követő években.
22 Az athéni törvények szerint a tanácsnak nem volt joga szabad embert akarata ellenére 
vallomásra kényszeríteni.
23 Jogi kifejezés: a szökéssel gyanúsított felszabadított rabszolga szabadságának igazo
lása; újabb sértő célzás.
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voztak, és visszatértek a városba. Agoratos és a kezesek erre leteleped
tek Munichíában az oltár mellett, és tanakodni kezdtek, hogy mité
vők legyenek.24 A kezesek és a többi jelenlevő mind jobbnak látta, ha 
Agoratost a lehető leggyorsabban eltávolítják a városból. (25) Arra 
kérték hát, feltédenül menjen el Athénból, hiszen két hajót már 
Mumchiába is rendeltek, sót azt is felajánlották, hogy amíg az ügyek 
nem rendeződnek, ők maguk is elhajóznak vele együtt, s egyúttal 
felhívták a figyelmét, hogy ha a tanács elé kerül, alighanem kínvalla
tással kényszerítik arra, nevezze meg azokat az athéniakat, akiket a 
városbeli összeesküvők sugalmaznak neki.25 (26) Hiába kérlelték, 
hiába készítettek elő hajókat, hiába hajóztak volna el vele együtt, ez 
az Agoratos nem hallgatott rájuk. Márpedig Agoratos, hacsak nem 
voltál beavatva a tervekbe, s nem  tudtad biztosan, hogy a hajad szála 
se görbül meg, hogyhogy nem mentél el, mikor hajók is rendelkezé
sedre álltak, és a jótállóid is készek voltak veled együtt elvitorlázní? 
Mert akkor még megtehetted volna. Akkor még nem volt hatalma 
fölötted a tanácsnak. (27) Ráadásul te egészen más helyzetben voltál, 
mint jótállóid. Először is ők athéniak voltak, és így nem kellett 
kínvallatástól félniük, másodszor, ők saját szülőhazájukat elhagyva 
szánták el magukat arra, hogy veled elhajózzanak, merthogy ezt még 
mindig előnyösebbnek gondolták, mint azt, hogy xSok jóravaló polgár 
jogtalanul pusztuljon el miattad. Te ellenben azzal, hogy továbbra is 
ott maradtál, először is kitetted magad a kínvallatás veszélyének, 
másrészt nem a hazádat kellett volna elhagynod. (28) Következés
képp neked hozzájuk képest minden szempontból tanácsosabb lett 
volna kivándorolnod, hacsak nem volt valami, amiben bíztál. Most 
persze azt a látszatot próbálod kelteni, hogy akaratod ellenére csele
kedtél, pedig nagyon is megfontolt szándékkal öltél meg számos 
tisztességes athénit. Tanúk is vannak rá, hogy mindaz, amiről szól
tam, előre cl volt tervezve, sőt a tanács döntése önmagában is ellened 
tanúskodik majd.

24 Munichia Pciraieustól keletre fekvő domb. rajta erődítmény. Az oltár Artcmis 
istennő oltára.
2" A kínvallatás kilátásba helyezése megint egyfajta, közvetett bizonyítékul szolgál 
Agoratos rabszolga voltára, bár előfordult, hogy fontos állartiügyékben idegen szárma
záséi szabad embereket is kínzóeszközökkcl bírtak szóra (lásd alább 13.54).
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[T anúk  és határozat]
(29) Miután tehát ezt a határozatot megszavazták, a tanácstagok 

pedig Munichiába érkeztek, Agoratos önként állt fel az oltártól, még 
ha most azt állítja is, hogy erőszakkal vittek el onnan. (30) Miután 
pedig a tanács elé vezették, először is név szerint feljelentette jótállóit, 
aztán a hadvezéreket, a taxiarchosokat és még más polgárokat is. Ezzel 
vette kezdetét minden szörnyűség. Hogy pedig az említetteket való
ban feljelentette, ezt, gondolom, ő maga is beismeri majd, de ha nem, 
akkor most tetten érve26 cáfolom meg. Válaszolj hát nekem!

[K ikérdezés]
(31) A tanács, tisztelt bírák, erre még több ember nevét szerette 

volna hallani tőle (annyira fenekedtek már a bűnre), ő pedig sejteni 
engedte, hogy még nem tárta föl a teljes igazságot. Tehát mmdany- 
nyiukat önszántából jelentette fel, mindenféle kényszer nélkül. [Ez
után még más polgárokat is feladott.]27 (32) Amikor pedig összeült a 
népgyűlés Munichiában, a színházban,28 egyesek annyira szorgal
mazták, hogy a stratégosok és taxiarchosok ellen a népgyűléscn is 
tegyen valaki feljelentést (a többiekkel kapcsolatban elegendőnek 
ítélték, hogy a tanácsban megtörtént a feljelentés), hogy ott is előve
zették, a nép ele. Most pedig felelj nekem, Agoratos, bár nem hiszem, 
hogy letagadhatod, amit minden athéni szeme láttára tettél.

[Kikérdezés]
(33) íme tessék, saját maga is beismeri, de hallgassátok csak meg a 

nép határozatot isi

26 A szónok 2 kikérdezés szituációjára alkalmazza a letartóztatás (ajM gógé) jogi alapját 
jelentő kifejezést (ocmotpúptp). A kikérdezésre, minthogy nem a bűntény, hanem a 
vádbeszed helyszínén történik, természetesen csak tágabb jelentésben („1ctagadhatat
lanul”, megcáfol hatatlanul”, „kézzelfoghatóan”) vonatkoztatható, a kérdések azonban 
az eredeti bűnre vonatkoznak, így egyfajta „tettenérést”, „helyszíni leleplezést” valósí
tanak meg (a szó S2űkebb értelmében).
27 Kirekesztette Dobrec.
28 Ez a „külvárosi” színház nehezebben megközelíthető, és kisebb befogadóképességű, 
mmt a nepgyűlés szokásos helyszíne, a Pnyx. Az oligarchák tehát könnyebben tudták 
befolyásolni az itt összegyűlt kis létszámú polgárságot.
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[ N éphatározat]
Hogy tehát Agoratos név szerint feljelentette az említett férfiakat 

a tanácsban és a népgyűlesbcn is, cs ezzel megölte őket, azt hiszem, 
elég világosan látjátok. A következőkben pedig -  néhány lényeges 
pontra szorítkozva -  azt szeretnem nektek bebizonyítani, hogy min
den bajért felelősség terheli, ami a várost érte, és egyetlenegy ember 
szánalmát sem érdemli meg. (34) Merthogy Lysamlros is csak azután 
hajózott be kikötőitekbe, hogy az <Agoratos által feljelentett> fér
fiakat elfogták és letartóztatták már, akkor adták át a hajókat is a 
lakedaimóniaknak, rombolták le a falakat,2y jutottak uralomra a har
mincak, de mily borzalom nem esett meg a várossal! (35) Miután 
pedig a harmincakat beiktatták hivatalukba, nyomban eljárást indítot
tak az említett férfiak ellen a tanácsban, pedig a népgyűlés előzőleg 
egy kétezer fős bíróság hatáskörébe utalta az íigyct.3ü És most olvasd 
föl nekem a határozatot!

[ N éphatározat]
(36) Ha tehát a törvényes bíróság kezébe kerül a döntés, akkor 

könnyen megmenekülhettek volna, mert már mindannyian rég tud
tátok: olyan rossz helyzetben van az állam, hogy már semmivel sem 
tudtok rajta segíteni. De hát a tanács elé vezették őket, cs a tanács a 
harmincak befolyása alatt állt. Azt pedig, hogy az ítélet milyen módon 
született meg, ti is tudjátok. (37) A padokban, ahol most a prytanisok 
ülnek, akkor a harminc zsarnok ült. A harmincak előtt két asztal állt. 
A szavazatokat nem urnákba, hanem nyíltan, éppen ezekre az aszta
lokra kellett helyezni, mégpedig az elítélő szavazatokat a hátsóra. Hát 
ugyan miképpen menekülhetett volna meg akár csak egyetlen vádlott 
is? (38) Egyszóval, mindenkit halálra ítéltek, aki a buleutéi ionba jött 2

2** A falak lerombolása Diodóros szerint már korábban elkezdődött, de a bontás 
üteme vei Lysandros elégedetlen volt. Ezt az adatot erősíti, hogy a bontásra Xcnoplión 
szerint is Lysandrosjclcnlctehén kerül sor (éspedigau los [fafűvós hangszer] hangjára). 
Lysias állítása tehát akkor igaz, ha leromboláson a munka befejezését értjük. Valószí
nűleg ekkor kerülhetett sor a hajók tényleges átadására is, szinten Lysandrosnak, még 
ha az átadás tenyerei ez (ittál is korábban döntöttek már. Lysias kijelentése megint csak 
a végrehajtásra vonatkozólag lehet igaz. A mondat egésze által sugallt következtetés 
pedig a p o s t hoc, p  rop tér hoc látszatérv tipikus esete.
■*ü A szokásos 5Ü() fős bíróság helyett. A magas létszámot az ügy fontossága indokolta.
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[a harmincak idején]31 ítéletért, cs senkit sem mentettek fel az itt 
megjelent Agoratoson kívül. Ö t érdemei elismeréséül mentették fel. 
Csak hogy tudjátok, mily sokan haltak meg általa, szeretném most 
felolvastatni az áldozatok névsorát,32

[ N évsor J
(39) Miután pedig, bírák, halálra ítélték őket, és meg kellett halni

uk, akkor ki a húgát hívta magához a börtönbe, ki az anyját, ki a 
feleseget, ki pedig más nőrokonát, akije volt, hogy még egyszer 
utoljára átölelhessék övéiket, mielőtt elbúcsúznak az élettől. (40) így 
Dionysodóros is magához kérette a börtönbe feleségét, az én húgo
mat. Az üzenetet hallva, ő fekete gyászruhát öltött, [...J33 ahogy ez 
férje siralmas helyzetében természetes is volt, s így ment el hozzá. 
(41) Húgom jelenlétében aztán Dionysodóros először belátása sze
rint végrendelkezett vagyonáról, majd azt mondta az itt megjelent 
Agoratosról, hogy halálának ő volt az oka, s nekem, valamint az itt 
szintén jelen levő testvérének, Dionysiosnak és minden barátjának 
lelkére kötötte, hogy álljunk érte bosszút Agoratoson. (42) Feleségé
nek pedig -  mivel tudta, hogy gyermeket vár tőle -  meghagyta, hogy 
születendő gyerekének adja majd tudtára, hogy apját Agoratos ölte 
meg, és kötelezze, hogy álljon bosszút apja gyilkosán. Ezen állításom 
igazságát tanukkal is igazolom.

[T a n ú k ]
(43) Nos tehát ők, athéni férfiak, Agoratos feljelentése következ

tében haltak meg. Miután pedig a harmincak eltették őket láb alól, 
azt hiszem, elégjói tudjátok, mily sok szörnyűség történt a városban. 
Mindennek pedig ez az ember az oka, mert megölte a szóban forgó 
férfiakat Bármennyire elszorul is a szívem, tisztelt bírák, amikor 
felidézem a várost ért csapásokat, (44) jelen helyzetben mégis kény
telen vagyok ezt tenni, hogy világosan lássátok, mily nagyon is meg

31 Kirekesztette Sauppe.
32 Az áldozatok listáján szerepelt a beszédben ncv szerint említett Dionysodóros, 
StrombikhidésTNikias, Nikomcncs, Ari stop háncs és Menestratos mellett valószínűi cg 
Eukratés (18.4—5) és KaJliadés (30.14) is.
33 A szövegösszefüggés a gyász egyéb kifejezési módjait (például a haj levágását) is 
megkívánja; elsőként Sebeibe jelzett szöveghiányt.
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érdemli szánalmatokat Agoratos! Mert tudjátok, milyen sok és mi
lyen derék polgárt hurcoltak el Salamisról, és milyen szörnyű halált 
mértek rájuk a harmincak. Tudjátok azt is, hogy ugyanígy bántak 
rengeteg eleusisi emberrel is, és azokra is emlékeztek, akiket itt, 
Athénban személyes gyűlöletből börtönöztck be. (45) Pedig egyálta
lán nem ártottak a városnak, mégis a legrútabb és legdicstelenebb 
halált voltak kénytelenek elszenvedni. Némelyiküknek idős szüleiket 
kellett hátrahagyniuk, akik abban reménykedtek, hogy öreg napjaik
ban gyermekeik fognak gondoskodni róluk, haláluk után pedig elte
metik őket. Egyeseknek pártában maradt húgaiktól, másoknak még 
sok gondoskodásra szoruló kicsiny gyermekeiktől kellett megválni
uk. (46) Mit gondoltok, bírák, vajon ők milyen véleménnyel lenné
nek erről az emberről legkedvesebb hozzátartozóik elvesztése után? 
O k hogyan szavaznának, ha rajtuk állna? Aztán meg a falakat is 
lebontották, a hajókat átadták az ellenségnek, a hajógyárakat lerom
bolták, a lakedaimoniak pedig ellenőrzésük alatt tartották az Akro- 
polist. Egyszóval, az állam hatalma olyannyira szertefoszlott, hogy 
semmiben sem különbözött a legkisebb polistól sem. (47) Ezenfelül 
még magánvagyo no tokát is elvesztettétek, és végül mindennek bete
tőzéseként hazátokból is elűztek a harmincak. Ama derék férfiak 
mindezt megsejtették, ó bírák, és ezért jelentették ki, hogy nem adják 
beleegyezésüket a békekötéshez. (48) Te pedig, Agoratos, megölted 
ezeket a férfiakat, feljelentve őket, hogy az athéni nép vesztére törnek, 
noha csak jó t akartak az államnak. A várost sújtó minden bajért így 
téged terhel a felelősség. Idézze hát most emlékezetébe ki-ki a maga 
és a város közös szenvedéseit, és bosszuljátok meg együtt mindezek 
okozóját!

(49) Ezek után nagyon kíváncsi vagyok, bírák, mivel merészel majd 
előttetek védekezni. Azt kell ugyanis bebizonyítania, hogy nem je
lentette föl az említett férfiakat, és felelősség sem terheli a halálukért. 
Erre azonban aligha lesz képes. (50) Először is azért nem, mert mind 
a tanács, mind a népgyűlés által közzétett határozatok ellene tanús
kodnak, melyek egyértelműen említést tesznek „azokról a szemé
lyekről, alakét Agoratos nevezett meg”. Továbbá, a harmincak idején 
hozott felmentő ítélet szintén világosan kimondja: „mivel bejelentése 
igaznak bizonyult.” Kérlek, olvasd föl nekem a határozatokat!
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[H atározat És ítéljet]
(51) Azt tehát, hogy nem jelentette fel őket, semmiképp sem tudja, 

bebizonyítani. így aztán azt kell érvekkel igazolnia, hogy jogosan tett 
feljelentést, mert úgy látta, hogy a nép érdekeivel ellentétes, bűnös 
dolgokat művelnek.34 De nem hiszem, hogy ennek bizonyításával 
próbálkozna. Mert, még ha valami rosszat tettek volna is az athéni 
néppel, a harmincak nyilvánvalóan nem a nép érdekeit védve, a de
mokrácia felszámolásáért aggódva s bosszút állva ölték meg ókét. 
Pontosan az ellenkezője történt, ebben biztos vagyok.

(52) De esetleg azt mondja majd, hogy ezt a sok gonoszságot 
akarata ellenére tette. Az én véleményem szerint azonban, tisztelt 
bírák, ha valaki olyan nagy kárt okoz nektek, hogy annál nagyobbat 
már elképzelni sem lehet, akkor sem szabad fölmentenetek a büntetés 
alól, ha ezt akarata ellenére tette. Továbbá arra is emlékezzetek, hogy 
az itt megjelent Agoratos előtt még nyitva állt a menekülés útja, 
mielőtt meg a tanács elé vezették volna. Mert amikor Municlnában 
az oltár szentsége védelmezte, a hajók is útra készen várták, és a 
jótállói is készséggel elhajóztak volna vele együtt. (53) Márpedig ha 
rájuk hallgatsz, és hajlandó vagy elhajózni velük, akkor sem akarva, 
sem akaratlanul nem öltél volna meg ennyi athénit. Ezzel szemben 
azok győztek meg, akik meggyőztek, és arra számítottál, hogy csupán 
meg kell adnod a hadvezérek és taxiarchosok nevét, s máris busás 
jutalom üti a markodat. így hát semmiféle kegyelmet nem kaphatsz 
tőlünk, mivel te sem kegyelmeztél meg áldozataidnak, és megölted 
őket. (54) A thasosi Hippias és a kurioni Xenophón ugyanazon okból 
került az akkori tanács elé, mint Agoratos. Mindketten meghaltak, 
Xcnophónt még meg is csígázták előtte, Hippias kínvallatás nélkül. 
A harmincak nem tartották őket méltónak a kegyelemre (no persze, 
mert egyetlen athéni elpusztításában sem segédkeztek), ezzel szem
ben Agoratost, minthogy együttműködésével tökéletesen elégedettek 
voltak, fölmentették.

34 Ne feledjük azonban, hogy a katonai vezetők akkor fordultak szembe a spártaiak 
béke ajánl a tavai, amikor már nepgytílési határozat született a feltételek elfogadásáról. 
Lépéseik törvényes vagy törvénybe ütköző volta a hiányos adatok miatt megállapítha
tatlan.
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(55) De úgy hallom, hogy a feljelentésekkel kapcsolatban a felelős
ség egy részét Menestratosra akarja áthárítani. Menestratossal a kö
vetkező a helyzet. Menestratost, akit szintén Agoratos árult be, elfog
ták, majd őrizetbe vették. Volt azonban Menéstratosnak egy démos- 
társa, az amphitropéi Hagnodóros, aki a harmincak egyik tagjának, 
Kritiasnak volt a sógora. Hagnodóros tehát, mivel Menestratost is 
meg akarta menteni, s egyúttal minél több embert cl akart tenni láb 
alól feljelentéseivel, amikor a népgyűlés összeült Munichiában a 
színházban, Menestratost a nép elé vezette, és a következő néphatá- 
rozattal büntetlenséget ért el a számára.

[ N é p h a t á u o z a t ]
(56) Miután ezt a határozatot meghozták, Menestratos további 

nevekkel gyarapította a feljelentett polgárok jegyzékét. O t természe
tesen a harmincakAgoratoshoz hasonlóan szintén felmentették, mert 
bejelentéseit igaznak találták, ti azonban később, jóval a történtek 
után bíróság ele idéztétek, gyilkosságért jogosan halálra ítéltétek, a 
hóhérnak átadtátok, és Menestratos a deszkán halt kínhalált.35 (57) 
Márpedig ha ő meghalt, kétség nem férhet ahhoz, hogy Agoratos is 
jogosan hal meg. Feljelentésével Menestratos halálát is előidézte, de 
ki mást lehetne inkább okolni a Menestratos által bejelentettek halá
láért, mint azt, aki Menestratost erre a lépésre rákenyszerítette?

(58) Micsoda különbség figyelhető meg közte és a cholleidaibeli 
Aristophanés között] O volt az, aki annak idején kezességet vállalt 
ezért az emberért, hajókat rendelt Munichiába, és kész volt vele 
együtt elhajózni. Ha csupán rajta múlt volna, bizony te is megmene
külsz, egyetlen athénit sem ölsz meg, és most magad sem forogsz ily 
veszélyben. (59) De nem! Te arra vetemedtél, hogy saját megmen
tedet is feljelentsd, és ezzel őt meg a többi kezesedet is megöld.

35 Ez ellenkezik az általános amnesztiával, mert a 403-ban kötött megállapodás szerint 
csak azokat lehetett a polgárháborúban elkövetett tetteikért felelősségre vonni, akik 
saját kezűi cg öltek meg valakit, Menestratos pedig nyilvánvalóan nem saját kezűleg ölte 
meg áldozatait, hanem Agoratoshoz hasonlóan csak feljelentette őket. Az esetet példa
értékűnek erezhették Dionysodóros rokonai, és reményt ébreszthetett bennük, hogy 
az általános amnesztia ellenére is lehet jogi úton elégtételt követeim az oligarchia idején 
elszenvedett sérelmekért.
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Ari stop hanést pedig egyesek valóban kínvallatásnak akarták alávetni, 
arra hivatkozva, hogy nem tisztán athéni születésű, és a népgyűléssel 
a következő határozatot szavaztatták meg.

[H atározat]
(60) Ekkor aztán felkeresték Aristophanést a helyzet akkori urai, 

és kérlelni kezdték, legyen besúgó, mentse életét, ne tegye ki magát a 
veszélynek, hogy a polgárjog bitorlása miatt perbe fogják, és a legször
nyűbb büntetést mérik rá.36 ő  azonban így felelt: „Soha!” Annyira 
becsületes volt a foglyokkal és az egész athéni néppel szemben, hogy 
inkább választotta a halált, mint azt, hogy besúgóként másokat jogta
lan halálba kergessen. (61) Ő tehát még akkor is így viselkedett, ami
kor miattad a halállal kellett szembenéznie, te viszont, bár semmi 
rosszat nem tudtál róluk, kapva kaptál ajánlatukon, hogy áldozataid 
halála után neked is helyet szorítanak az akkor megalakuló állam ve
zetésében, és rengeteg derék athéni polgárt jelentettél fel, és Öltél meg.

(62) De szeretnem megmutatni nektek, tisztelt bírák, milyen fér
fiaktól fosztott meg benneteket Agoratos. Ha nem volnátok olyan 
sokan, mindegyikükről külön-külön megemlékeznék, így viszont 
csak összefoglalóan szólhatok valamennyi ükről. Voltak közöttük 
hadvezérek, akik többször is hatalmában megnövelve adták át a várost 
hivatali utódaiknak. Voltak, akik más magas tisztségeket töltöttek be, 
és gyakran vállalták a háromevezősök fölszerelését, de szégyenletes 
visszaélésnek még a gyanúja sem merült föl velük kapcsolatban. (63) 
Néhány hasonlóan37 kiszemelt áldozatáról már a végzetes döntés is 
megszületett, de a vakszerencsének vagy valamely istenségnek kö
szönhetően túlélték a veszélyt, és életben maradtak. Nem  vártak meg 
ugyanis, hogy ítélkezzenek felettük, hanem még letartóztatásuk előtt 
elmenekültek. Phyléből való visszatérésük óta a derék és kiváló 
férfiaknak kijáró tisztelet övezi őket mind a mai napig.

(64) Hát íme, ilyen férfiak azok, akiket Agoratos megölt vagy 
hazájuktól távoli száműzetésbe kényszerített, kicsoda létére is? Igen, 
igen, maga is rabszolga, ősei is azok, ezt tudnotok kell, hogy ráébred
jetek, miféle ember szennyezett be titeket! Hisz ennek az embernek

36 G ra p h é  x én iá s  esetében az elítéltre rabszolgaság várt.
37 Lipsius javítása a kéziratok k ö n yörtelen ü l olvasata helyett.
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Eumarés volt az apja, az az Eumarés, aki Nikoklés és Antiklés rab
szolgája volt! Lépjetek elő, kérlek, Hogy ezt tanúsítsátok!

[T a n ú k ]
(65) Nos hát, tisztelt bírák, bizony nagy feladat volna elsorolni 

mindazt a gonoszságot és csúfságot, amit ő és az ő testvérei elkövettek. 
Ami aljas rágalmait illeti, arról, hogy hányszor indított pert aljas 
szándékkal magánemberként, hányszor emelt vádat közjogi ügyek
ben, hányszor tett feljelentést vagyonclkobzási ügyekben, nem szük
séges egyenként elbeszélnem, hiszen ti valamennyien, mind a nép- 
gyúlésen, mind a bíróságon vétkesnek mondtatok ki rágalmazás 
bűnében, és tízezer drachma büntetést szabtatok ki rá.38 (66) Ezt 
mindannyian tanúsíthatjátok. Rabszolga létére aztán polgárok felesé
geit csábította el, hajadonokat próbált megbecsteleuíteni. Egy alka
lommal retten is érték mint csábítót, ezért pedig halálbüntetés jár. 
Hívd be a tanúimat, akik igazolják, hogy igazat mondok.

[T a n ú k ]
(67) Agoratosnak, tisztelt bírák, három fivére volt.39 A legidősebbet 

Lamachos4í) azon kapta rajta Szicíliában, hogy az ellenségnek küld 
tűzjeleket, ezért deszka általi halálra ítélte. A másik megszöktetett egy 
rabszolgát Korinthosba, de elcsípték, amikor onnan meg egy szolgá
lólányt41 akart megszöktetni. Börtönbe került, és ott halt meg láncra 
verve. (68) A harmadikat Phainippidés itt nálunk kapta rajta lopáson, és 
tartóztatta le mint ruhatolvajt, ti pedig a bíróságon halálra ítéltétek, és 
átadtátok a hóhérnak, hogy fektesse deszkára. Gondolom, maga Ago- 
ratos is elismeri, hogy igazat mondok, de mindezt tanúkkal is igazolom.

[T a n ú k ]
(69) Hát ezek után hogy ne volna mindnyáj átok kötelessége elítélni 

őt? Ha a testvérei már egy-cgy bűnért is mind halállal lakoltak, akkor 
őt, a többszörös bűnözőt, aki a város egész közössége és külön-külön

A büntetett az előzetes bejelentés (p ro b o lé) nevű eljárás keretében rótták ki ( A P  43.5). 
Az Agoratos ellen kiszabott bírság összege az egyetlen ránk maradt számszerű adat.
39 Egyes kiadóka 67-68. fejezeteket a 64, fcjc2ctmögé helyezik, sőt van, aki ki is rekeszti 
65-66-1.
40 A szicíliai hadjárat egyik hadvezére 415-ben.
41 Korinthos hívó szó, melynek hallatán a közönség fiú és lány prostituáltra egyaránt 
gondolhat, ráadásul a „szolgálólány" eredetije „örömlányt” is jelent.
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valamennyi tagja ellen is számtalan bűnt követett el, melyek mind
egyikére halálbüntetést írnak elő a törvények, nincs más választáso
tok, mindenképpen halálra kell ítélnetek.

(70) De lehet, hogy azt hangoztatva próbál majd félrevezetni 
benneteket, bírák, hogy a négyszázak idején megölte Phrynichost, s 
ezért cserébe polgárjogot adományozott neki az athéni nép.42 De 
hazudik, tisztelt bírák! Nem  ölte ő meg sem Phrynichost, sem a nép 
nem vette fel Őt tagjai sorába. (71) Phrynichos ellen ugyanis, tisztelt 
bírák, a kalydóni Thrasybulos cs a megarai Apollodóros szőtt közösen 
merényletet. Amikor azonban séta közben összetalálkoztak vele, csak 
Thrasybulos emelt rá kezet. Phrynichos az ő ütéseitől rogyott össze 
a földön, Apollodóros egy ujjal sem ért hozzá. Közben aztán riadalom 
tört ki, nekik meg sikerült elmenekülniük. Ezt az Agoratost azonban 
senki nem hívta segítőtársul, ott sem volt a helyszínen, sőt az egész 
dologról mit sem tudott. A következő néphatározatból számotokra is 
világos lesz, hogy igazat mondok.

[H atározat]
(72) Az tehát, hogy nem ő ölte meg Phrynichost már a határozat 

szövegéből is következik, hiszen sehol sem áll benne az, hogy „Agora- 
tos legyen athéni polgár”, miként Thrasybulos és Apollodóros,43

42 Phrynichos a 411-cs államcsíny egyik előkészítője és a hatalomra kerülő négyszázak 
egyik vezetője. A meggyilkolására vonatkozó két legfontosabb forrás (Thukydidés8.92; 
Lykurgos 1.112— 114) ellentmond egymásnak. A történetíró szerint a zsúfolt agoran egy 
határőr végzett vele, aki aztán nyomtalanul eltűnt, elfogták viszont cinkosát, egy argosi 
férfit. Lykurgos ugyanazt a két merénylőt említi, mintLysias, de non tesz különbséget 
köztük az elkövetést illetően, a gyilkosságra éjszakai időpontot ad meg, cs azt állítja, 
hogy mindkét tettest elfogták. Annyi bizonyos, a merénylet közvetlenül hozzájárult a 
négyszázak bukásához.
43 Töredékesen ránk maradt egy 410/409-bői származó felirat (/G I3 102), mely egy 
önálló és két módosító határozatot tartalmaz. Az önálló határozat értelmében Thra
sybulos arany koszorút kap. Az első módosítás -  Thrasybulos előző kitüntetései mellé, 
melyeket feltehetőleg egy másik, korábbi határozat adományozott neki -  athéni pol
gárjoggal ruházza föl, néhány személyt pedig jótevőnek nyilvánít. Agoratos neve ott 
szerepel közöttük, Apolodórosé viszont nem. A második módosítás az Apollodóros 
kitüntetése érdekében történt megvesztegetés ügyében rendel cl vizsgálatot. A Lysías 
által a 71. fejezet vegén idézett határozat (vagy inkább határozatrész let) abban minden-
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Márpedig ha megölte volna Phrynichost, az 6  nevének is ugyanazon 
a kőoszlopon kellene szerepelnie, ott, ahol Thrasybulos cs Apoilo- 
dóros neve látható, tudniillik az athéni polgárjoggal megajándékozot
tak között. Ámbár az is igaz, hogy a javaslattevő szónokot néha 
megvesztegetik, és egyesek utólag vésetik rá nevüket az oszlopra a 
jótevők közé. Állításom igazságát a következő határozat tanúsítja.44

[H atározat]
(73) Mindezek ellenére ez az ember olyannyira semmibe vett 

benneteket, hogy bár nem is volt athéni polgár, részt vett a bírói 
testületek és a népgyűlés munkájában, sorra nyújtotta be a vádiratok 
minden fajtáját, amit csak ember elképzelhet, és ezeket úgy írta alá: 
„anagyrai illetőségű”.45 Van aztán egy másik komoly bizonyítékom is

képp eltér iG i3 102-től, hogyazcIőbbibenTlirasybulos és Apollodóros egyaránt athéni 
polgárként szerepel. Lz kétféleképpen lehetséges: l. Apollodóros neve utólag került 
Lysias szövegébe; 2 valószínűbb alternatíva: Apollodórost egy másik (korábbi vagy 
későbbi) határozat nyilvánította polgárrá. Ha korábbi, ahogy például Tód feltételezi 
(1985: 213), akkor a ránk maradt kőoszlopon elrendelt vizsgálat a polgárrá avatás 
körülményeire irányuk. Ha későbbi, akkor csak kisebb kitüntetés (ck) körülményeit 
kutatta, cs feltehetőleg negatív eredménnyel zárult. Lysias 7.4 szerint mindenesetre 
Apollodóros kapott egy telket Pcisandros clkobzotl földjeiből, a földtulajdonlás joga 
pedig csak athéni polgárt vagy nagyon nagy becsben tartott, az en k tésis kiváltságával 
kitüntetett metoikost illetett meg. A ránk maradt felirat első módosító határozata és a 
Lysias által idézett részlet viszont abban megegyezik, hogy egyik sem tartalmazza az 
Agoratos polgárrá nyilvánításáról szóló határozatot. Az /G I3 102 magyar fordítása: 
Németh (1996/2: 185-186); megjegyzendő, hogy a fordítás előtti bevezető nem hívja 
fbl a figyelmet a dokumentum tagoltságára és félreérthető módon „a javaslatról” beszel.
44 Lysias valószínűleg most idézi az Agoratos jótevőnek nyilvánításáról szóló részletet, 
amely az I C  l3 102 által rögzített önálló nephatárnzat első módosításában is benne van. 
Lysias cs a felirat megállapításai ezen a ponton megegyeznek egymással, de egy remek 
szónoki húzással Lysias nem annak igazolására olvastatja föl a határozatot, hogy 
Agoratos csak a jótevők (cs nem a polgárrá avatottak) kÖ2Ött szerepel, hanem annak az 
ál talános tételnek bizonyítására, hogy néha még a határozatok sem hitelesek, az ugyanis 
magától értetődik, sugallja Lysias, hogy Agoratos meg jótevő sem lehet.
45 Anagyra démos Attika nyugati részén. Közérdekű vádakat (g raph é) metoikosként is 
emelhetett, de a bíróságokon és a népgytflésen való részvétel csak polgárok számára 
volt lehetséges. Agoratos szabadságát kockáztatta, ha polgárjog nélkül, de talán a 
Jótevő” kitüntetésében bízva, mégis megtette ezt.
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azon állítása ellen, hogy ő ölte meg Phrynichost, aminek köszönhe
tően, úgymond, athéni polgár lett. Phrynichos juttatta ugyanis hata
lomra a négyszázakat, miután pedig meghalt, a négyszázak közül 
sokan elmenekültek. (74) Vajon melyiket tartjátok a következő két 
lehetőség közül valószínűnek: azt, hogy a harmincak és az akkoriban 
hivatalban levő tanács, amelynek tagjai mind az elmenekült négyszá
zak közül kerültek ki, elengedtek volna Phrynichos gyilkosát, ha már 
a kezükbe került, vagy azt, hogy bosszút álltak volna Phrynichosért 
cs saját száműzetésükért? Én bizony azt, hogy bosszút álltak volna. 
(75) Ha tehát nem ölte meg Phrynichost, csak éppen ezt a látszatot 
akarja kelteni (ezt állítom én), akkor törvénytelenséget követ el.46 De 
ha te vitatod ezt, és továbbra is ragaszkodsz azon állításodhoz, hogy 
megölted Phrynichost, akkor nyilvánvaló, hogy az athéni népnek 
még ennél is nagyobb kárt okoztál, hiszen a harmincak felmentettek 
a Phrynichos ellen elkövetett bűnöd alól. Mert arról soha nem leszel 
képes senkit sem meggyőzni, hogy a harmincak fölmentettek volna 
téged, Phrynichos gyilkosát, ha nem követtél volna cl hatalmas és 
jóvátehetetlen bűnöket az athéni néppel szemben. (76) Ha tehát azt 
mondja majd, hogy megölte Phrynichost, gondoljatok eddigi szava
imra, és a valóban elkövetett tetteiért álljatok bosszút rajta. Ha viszont 
nem mondja, kérdezzétek meg tőle, milyen jogon tartja magát athéni 
polgárnak. I la pedig nem tudja bizonyítani polgárjogát, azért álljatok 
bosszút rajta, mert rész vett a bíróságok ülésein és a népgyűlcscn, és 
sokakat megrágalmazott athéni polgárnak adva ki magát.

(77) De úgy hallom, azzal is védekezni készül, hogy Phylébc 
ment,47 és a többiekkel együtt tért vissza onnan, cs ez nem akármilyen 
hőstett. A valóság azonban a következőképpen fest. Ő valóban elmem 
Phylébe. Csakhogy tehet-e ennél szégyentelenebb dolgot ember? 
Tudván tudva, hogy ott olyanok is vannak, akik miatta kényszerültek 
elmenekülni, nem átallott odamenni hozzájuk! (78) Ám abban a 
pillanatban, hogy felismerték, elfogták, és nyomban a vesztőhelyre 
vittek, oda, ahol más kézre kerített útonállót vagy gonosztevőt kivé

46 Azért, mert athéninak vallja magát.
47 Agoratos tehát egyike volt annak a körülbelül hatszázharminc katonának, akik 
Thrasyb tiloshoz csatlakoztak a visszatérés legelején, lásd 12.52.
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gezni szoktak. Anytos48 azonban, a stratcgosok egyike megtiltotta, 
hogy ezt tegyék, mondván: egyelőre nincsenek abban a helyzetben, 
hogy egyesek bosszút álljanak személyes ellenségeiken, most még 
maradjanak nyugton. Akkor álljanak majd bosszút a bűnösökön, ha 
már hazatértek. (79) Anytos e szavainak köszönhetően Phylében 
elkerülte a büntetést. Egy stratégosnak azonban engedelmeskedniük 
kellett, ha életben akartak maradni. De még valami ide tartozik. Ezt 
követően még véletlenül sem osztotta meg vele senki sem a sátrát, 
sem az asztalát, nem osztotta be a csapatába a taxiarchos sem, s mint 
tisztátalan bűnössel nem állt vele szóba egyetlen ember sem. Hívd be 
most a taxiarchost, kérlek.

[T anúvallomás]
(80) Miután pedig létrejött a kölcsönös kiegyezés, és a peiraieusiak 

Aisimos49 vezetésével díszmenetben a városba indultak, ez az ember 
akkor is szörnyű vakmerőségre vetemedett. Fegyvereit magára öltve 
követte a többieket, és a hopliták között haladt a menetben a város 
felé. (81) A kapuk elé érve le tették fegyverei két, de mielőtt bementek 
volna a városba, Aisimos észrevette, és odament hozzá. Megragadta 
a pajzsát, földhöz vágta, Őt pedig felszólította, hogy takarodjék a 
pokolba, mert egy gyilkos nem vehet rés2t az Athéné tiszteletére 
rendezett körmcnctcn.50 így kergette el őt Aisimos. Tanúim vannak 
rá, hogy igazat mondok.

[T an úk ]
(82) Ilyen szemmel néztek rá a hopliták, tisztelt bírák, Phylében 

cs Peiraieusban is. [Senki sem állt szóba vele, mert gyilkosnak 
tartották, és csak Anytos közbelépése miatt nem kellett meghal

48 Thrasybulos mellett a hazatérő demokraták vezetője.
4> Szinten a demokraták egyik vezetője.

Ez a részlet a kiegyezés aktusának legközvetlenebb leírása. Kitűnik belőle, hogy a 
megbékélés nem egyszerűen politikai megállapodni, hanem szakrális jelentőségű dön
tés volt, melyet ünnepi szertartás keretében erősítettek meg, (Ezzel is magyarázható, 
hogy többféleképpen lehetett ajogés politika nyelvére lefordítani; a törvényekhez való 
viszonyát pedig majd az Archinos javaslatára létrehozott p a ra g ra p h é-eljárás tisztázza.) 
Az epizód egyszerre mutatja, hogy Agoratos nemcsak a kibe kél és i szertartásban nem 
vehetett részt (következésképpen az amnesztia sem vonatkozik rá), de maguk a haza
térők is gonosztevőként kezelték.
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nia.]5j Ha tehát a phylci útjával védekezik, azt a kérdést kell neki 
szegezni, vajon nem Anytos m entette-e meg az életét, amikor a 
töb- biek bosszút akartak állni rajta, vajon nem hajította-c el a paj
zsát Aisimos, nem tiltotta-e meg, hogy [a polgárok soraiban]51 52 rés2t 
vegyen a körmeneten j és bevette-e egyetlen taxiarchos is a csapa
tába] .53

(83) Ne fogadjátok hát el tőle sem ezt a kifogást, sem azt, ha arra 
hivatkozik, hogy túl későn állunk bosszút rajta. Mert nem hiszem, 
hogy az ilyen bűnök elévülnek,54 és akár azonnal, akár bizonyos idő 
múltán vonjuk értük felelősségre, tudtommal neki azt kell bizonyí
tania, hogy sohasem követte el azt, amivel vádoljuk. (84) Vagy azt 
mutassa meg tehát ez az ember világosan és egyértelműen, hogy nem 
ölte meg a szóban forgó férfiakat, vagy azt, hogy jogosan ölte meg, 
mert ártottak valamivel az athéni népnek. Ráadásul, ha már réges-rég 
kellett volna, de mi csak most állunk bosszút, akkor minden perccel, 
amit azóta leélt, csak Ő nyert, éspedig érdemtelenül, az általa megölt 
férfiak viszont továbbra is éppúgy halottak.

(85) De úgy hallom, azt is váltig hajtogatja, hogy a „tetten érve” 
kifejezést utólag írták bele a letartóztatási iratba. Ennél nagyobb 
ostobaságot szerintem kitalálni sem lehetne 1 Mintha a „tetten érve” 
hozzárrása nélkül letartóztatható lett volna, most viszont, hogy hozzá 
lett írva, azt hiszi, hogy valamiféle kibúvót talált! Pedig ez lényegében 
nem egyéb, mint annak beismerése, hogy gyilkosságot követett el, 
még ha nem „érték is tetten”. Egyszerűen abba akar belekapaszkodni, 
hogy pusztán azért, mert nem érték tetten, fel kellene menteni, még 
akkor is, ha gyilkosságot követett el. (86) A tizenegyek azonban, akik 
átvettek ezt a letartóztatási iratot, szerintem helyesen köteleztek arra 
Dionysiost az irat átadásakor, hogy egészítse ki a „tetten érve” kifeje
zéssel, cs egyáltalán nem  Agoratosnak akartak kedvezni, aki már

51 Kirekesztette Naber.
52 Kirekesztette Sauppc.
53 Kirekesztette Halbcrtsma.
54 Mis ügyekben az elévülési idő öt cv volt (Démosthcncs 36.27; 38,27). Gyilkosság 
esetén valóban nem létezett ilyen korlátozás, vo. MacDowcll (1963:10—11), a letartóz
tatásra azonban ez csak analógiásán vonatkozhatott.
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akkor is minden erejével ragaszkodott ehhez. Vagy talán nem nevez
hető tettenérésnek, ha valaki először a tanácsban ötszáz ember előtt, 
majd pedig a nép gyűlésen minden athéni jelenlétében feljelentést 
téve megöl embereket, és haláluk okozója lesz? (87) Mert nyilván 
nemcsak azt gondolod tettenérésnek, ha valaki husánggal vagy kard
dal teríti le áldozatát, hiszen a te érvelésed szerint akkor senki sem 
ölte volna meg az általad följelentett férfiakat, merthogy senki sem 
emelt kezet rájuk, senki sem mészárolta le őket, feljelentésed követ
keztében mégis kénytelenek voltak meghalni.35 Hát nem tetten ért 
gyilkos ez az ember, a haláluk okozója? Ki más okozta volna halálukat, 
ha nem te, a feljelentő? Hát akkor miért ne nevezhetnénk téged, a 
gyilkost tetten ért gyilkosnak?56

(88) De ügy tudom, az esküvel fogadott megállapodásról is beszél 
majd, amelyet mi, a peiraieusiak a városbeliekkel kötöttünk, és 
amellyel, legalábbis szerinte, ellentétben áll az ő felelősségre vonása. 
Nos hát, ha ilyen érvekre támaszkodik, ez szinte felér egy beismerő 
vallomással. Egyszer az eskütétel cs a megállapodás, máskor az eltelt 
idő, megint máskor a „tetten érve” kifejezés ellen emel kifogásokat, 
ám annyira már nem bízik önmagában, hogy érdemben vitassa a vád 
igazságát. (89) Nektek azonban, tisztelt bírák, nem szabad komolyan 
vennetek ezeket a kibúvókat, hanem kény szeri tenetek kell, hogy 
védőbeszédében csak annak bizonyítására szorítkozzék, hogy nem 
tett följelentést, 5 nem haltak megama férfiak. Ráadásul, az eskü és a 
megállapodás megítélésem szerint egyébként sem vonatkozik erre az 
emberre, mert az esküt a városiak tették le a peiraicusiakkak (90) Ha 
tehát ő a városban, mi pedig Peiraieusban lettünk volna, akkor vala
miképp rá is vonatkoznék a megállapodás* Jelen esetben azonban ő 
is Peíraicusban volt, akárcsak én és Dionysios, meg a többiek is, akik 
bosszút akarunk állni rajta, következésképp nincs itt semmiféle bök
kenő. Hiszen a Peiraieusban lévők semmiféle esküt nem tettek

Embert ölni az attikai jogérzék szerint (is) valóban nemcsak közvetlen fizikai úton 
lehet (lásd a magyarázatokat). Ebből azonban nem következik, hogy a feljelentőt terheli 
A felelősség, és ezzel összefüggésben az, hogy a feljelentés nyilvánossága a „gyilkosság 
ny i Iván valósága t” j e 1 c nti.
56 A tettenérés két jelen te s érői lásd 1330.
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maguk között/7 (91) [ Akárhogy nézem is a dolgot, szerintem több
szörösen is megérdemli a halálbüntetést az, aki -  miközben azt állítja, 
hogy a ncp felvette tagjai közé -  a népet, melyet atyjának nevez, 
árulásával nyilvánvalóan megkárosította, valamint kiszolgáltatta és 
elárulta azokat a férfiakat, akik a népet hatalmasabbá és erősebbé 
tehették volna. Az, aki tehát vér szerinti atyját ütlegelte, és megtagadta 
az ellátását, fogadott atyjától pedig elrabolta összes javait, hogy ne 
volna már ez alapján, a szülők bántalmazását tiltó törvény alapján is 
halálra való?ÍJ7*

(92) Mindannyiotok kötelessége tehát, tisztelt bírák, hogy bosszút 
álljatok a szóban forgó férfiakért, ugyanúgy, ahogy nekünk, minden 
egyes hozzátartozónak kötelessége. Mert akik meghaltak, azok ne
künk is és minden szerettüknek39 a lelkére kötötték, hogy álljunk 
bosszút értük az itt megjelent Agoratosón mint gyilkoson, egyszóval, 
ki-ki ahogy tud, ártson neki. Ila  mármost a szóban forgó férfiaknak, 
valóban vannak érdemeik a várossal cs veletek, a néppel szemben 
(amit ti magatok is elismertek), akkor szükségképpen ti is mindannyi
an szerettei és hozzátartozói vagytok az elhunytaknak, így a megtorlás 
legalább annyira a ti feladatotok is, mint a miénk. (93) Ezért sem 
isteni, sem emberi törvény szerint nem engedhetitek szabadon az itt 
megjelent Agoratőst. Most hát, athéni férfiak, elérkezett számotokra 
a pillanat, minthogy annak idején, haláluk óráján, az akkori körülmé
nyek között nem tudtatok segítségükre lenni, most hát, amikor 
képesek vagytok rá, álljatok bosszút a gyilkosukon. Vigyázzatok, 
athéni férfiak, nehogy a legirtózatosabb bűnbe essetek! Ha felmenti
tek Agoratost, nem tehetitek meg következmények nélkül. Egy és 57

57 A fordítás Palmcr javításán alapul. A mindenkepp javításra szoruló kczirati szöveget 
Wecklcin így korrigálja: ,.scm a peiraieusiak, sem a városiak nem tettek maguk között.” 
Érdekes módon Lysias nem veti be azt az érvet* hogy Agoratosra azért nem vonatkozik 
az amnesztia, mert nem vett részt a szertartásban, vagy meri nem polgár, vagy mén a 
közvélemény gonosztevőnek tartja.
53 Kirekesztette Eláss.

A bosszú a legközelebbi férfirokon (an ch istés) kötelessége. A szónok azonban a tágabb 
értelműp h ito s  szót használva (szeretteink, rokon, barát, politikai szövetséges), a meg
torlás kötelességét a hasonló politikai érzelműnek tekintett, tehát p h ilo s  bírákra is 
kiterjeszti.
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ugyanazon szavazattal azokat a polgárokat is halálra ítélitek, akiket 
hűséges híveiteknek tartotok. (94) A halálukért felelős személy fel
mentésével egyenesen a gyilkosság jogosságát mondjátok ki. Ennél 
nagyobb szörnyűség már nem is történhetne velük, mim ha a bosszú
jukkal megbízott szeretteik ugyanúgy ellenük szavaznának, mint a 
harmincaki (95) A2 olymposi istenekre kérlek benneteket, bírák, ne 
engedjetek semmilyen mesterkedésnek vagy fondorlatnak, és semmi 
szín alatt se szavazzatok azon férfiak ellen, akiket éppen azért öltek 
meg a harmincak és ez az Agoratos, mert veletek számtalan jó t tettek. 
Emlékezzetek hát mindarra a szörnyűségre, ami a város egészét és a 
polgárokat külön-külön is sújtotta eme férfiak halála után, és álljatok 
bosszút a szenvedések okozóján. A néphatározatok, a feljelentési 
listák és minden egyéb dokumentum alapján egyértelműen bebizo
nyosodott, hogy halálukat Agoratos okozta. (96) A harmincakkal 
ellentétesen voksolni pedig egyenesen kötelességetek. Akiket ők ha
lálra ítéltek, azokat nektek föl kell mentenetek! Akiket ők nem ítéltek 
halálra, azokat nektek kell! Márpedig a harmincak ezeket a férfiakat, 
akik a ti barátaitok voltak, halálra ítélték, nektek tehát fel keli m ente
netek Őket, Agoratost viszont, minthogy könnyen kapható volt a 
gyilkosságokra, felmentették, őt tehát cl kell ítélnetek! (97) A harmin
cakkal ellentétesen szavazva, tőlük is elhatárolódtok, barátaitokért is 
bosszút álltok, végül, de nem utolsósorban mindenki szemében 
eleget tesztek az emberi és isteni törvényeknek.

M agyarázatok

A 13. beszéd nem véletlenül került az Eratosthenés ellen szóló 
mögc. Terjedelme és témája is hasonló. M indkét beszéd olyan 
személy ellen íródott, aki a harmincak idején mások halálát okozta, 
de felelősségre vonhatóságát erősen kétségessé teszi, hogy nem 
személyesen és nem saját kezűleg ölte meg áldozatát, s ráadásul a 
kivégzéshez vezető letartóztatási műveletben sem egyedül, de nem 
is irányítóként működött közre. Közös továbbá az is, hogy a vádat 
emelő személy, az elhunyt egyik rokona nem magánjogi per (diké 
phontt), hanem a közösség közvetlen érintettségét hangsúlyozó 
eljárás keretei között igyekszik bosszút állni; egyikük hivatali szám
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adáson emel vádat, másikuk letartóztatásos eljárást (apagógé) indít. 
A közérdek előtérbe kerülésével magyarázható az is, hogy mindkét 
szónoklat hosszan és részletesen tárgyalja a közelmúlt politikai 
eseményeit. A legszembetú'nó'bb különbségek a választott proce
dúrák eltérő jellegével függnek össze, Lysias a harmincak egyik 
tagját támadta meg metoikosként, a 13, beszéd szerzője, az elhunyt 
Dionysodóros sógora és unokafivérc egy „kishal", a rabszolga 
származású és vitatott polgárjoggal rendelkező Agoratos ellen lé
pett föl, aki még a harmincak uralomra jutása előtt lett a szervez
kedő oligarchák besúgója.

Az apagógé eljárás lényege az, hogy a vádló személyesen, a tettest 
tetten érve tartóztatja le és vezeti a tizenegyek elé. A „tetten érés” 
eredetileg „lopáson rajtakapást” (éíf aÚTOtpópcp) jelentett, és a 
sértett az önbíráskodás helyett választhatta a magántulajdona ellen 
vétő bűnös előállítását. Az 5. század második felére azonban, vagyis 
az első forrásaink megjelenésekor már más bűncselekmények ah 
kalmával is alkalmazható volt az eljárás, így például a házasságtörő, 
az útonálló, a megvesztegetett tisztségviselő, a ruhatolvaj stb. ellen, 
és magát a tolvajt is nemcsak a sértett házában lehetett tetten érni, 
hanem úgy is, ha a panaszos fél meztelenül házkutatást tartott a 
gyanúsított házában, és ennek során talált rá az állítása szerint tőle 
eltulajdonított vagyontárgyra.60 A „lopáson érés” kifejezés jelentése 
így beszédünk elhangzása idején már lényegesen tágabb.61 Beisme
rő vallomás esetén a tizenegyek, csakúgy, mint a sértett, azonnali 
hatállyal kivégezhették a letartóztatott személyt, bizonytalan tény
állás esetén pedig bíróság elé kellett bocsátaniuk az ügyet, A letar
tóztathatok három körét a gonosztevők, a jogfosztottak és a szám- 
űzöttek alkották. A gonosztevőkkel szemben (akikről egyébként a 
törvényeket idéző szónokok sem definíciót, sem egységes felsoro
lást nem adnak, és, úgy tűnik, mindig a mindenkori bíróságra 
hárult annak eldöntése, ki számít gonosztevőnek) az utóbbi két

60 Hanscn (1976: 48-53).
61 Harrís (2001: 77-86) a S2Ó valamennyi előfordulását elemezve jut arra a következ
tetésre, hogy a kifejezés az első pillanattól fogva (Hcrodotos 6.72,137; 7,6) és e lsődé  
gesen átvitt értelemben („nyilvánvalóan”) volt használatos.
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csoport tagjait akkor lehetett letartóztatni, ha az eléjük szabott jogi 
korlátokat nyilvánvalóan, „tetten érhetően” áthágták: a részleges 
jogfosztottak például felszólalásra jelentkeztek a népgyolésen, a 
teljes jogfosztottak például az agora területére, a száműzöttek At
tika földjére léptek. Az így kézre kerített, kétszeres bűntettel gya
núsítottak ügyei a ihesmothetések hatáskörébe tartoztak.

Egy gyilkos elvben bármelyik kategóriába beletartozhatott, és 
összesen négyféleképpen lehetett letartóztatni.62

a) Ha valakit gyilkossággal gyanúsítottak63, illetve
b) gyilkosság miatt bcvádoltak,64 és a nyilvános kihirdetést kö

vetően a szentélyek vagy az agora területére lépett,65
c) vagy ha valakit gyilkosság miatt száműzetésre ítéltek, cs vissza

tért Attika földjére, akkor ezért a cselekedetéért bárki (tehát nem
csak az elhunyt legközelebbi férfi rokona) letartóztathatta. A gya
núsított ellen indított apagógé a magánjogi pert (diké phonu) is 
kiváltotta; ilyenkor mind a gyilkosság, mind a szentseggyalázás 
tényét bizonyítani kellett.

d) Ha pedig valaki tetten érte a gyilkost, a vádló gonosztevőként 
is kezelhette a gyanúsítottat, és a tizenegyek elé vezethette, főleg, 
ha eljárását a gyilkosság módjával és az illető személyével is igazolni 
tudta.

A 13. beszédből egyértelműen kiderül, hogy magát a letartózta- 
tási eljárást Dionysios, Dionysiodóros fivére indította Agoratos 
ellen (41); Lysias kliense csupán vádlótársként szólal föl (bár 
valójában ő képviseli a vádat). Kérdés viszont, aza/?cj^énégyfajtája 
közül melyiket választotta a vádló. A (b) és a (c) szóba sem jöhet;

62 Hanscn (1976: 99-108).
63 Gyanúsítottnak szigorú ércei cinben véve az számított, aki ellen az elhalálozott egyik 
rokona az agorán bejelentette vádemelési szándékát (J G  1“ 115.20-23; Dcmosthcnés 
43.57). Minthogy a gyilkossági ügyek tárgyalását három hónapos előkészítő szakasz 
előzte meg, a hivatali cv utolsó negyedévében az archón basileus nem indíthatott cl új 
ügyet. Tágabb értelemben az is gyanúsítottnak volt tekinthető, aki ellen a rokonok pert 
fontolgattak, de szándékukat meg nem tették közzé.
64 A vádemelés tényét az archón b a s ila ts  nyilvánosan kihirdette, a vádlottat pedig egészen 
a per befejezéséigjogfosztonnák nyilvánította, lásd MacDowcll (1963: 25-26).
65 Dcmosthenés 23.80.
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marad a másik két lehetőség. Kicsoda Agoratos a vádlók szerint: 
gyilkosággal gyanúsítható személy, aki szent területet gyaiázott 
meg, vagy tetten ért gyilkos? Nos, a vádló sehol nem állítja, hogy 
Agoratos számára tiltott helyre tette volna be lábát, sőt egy alka
lommal épp azzal bizonyítja, hogy Agoratost mindenki gyilkosnak 
tartja, hogy nem engedték meg neki a részvételt a kibékülési 
szertartásban (80-81):66 Ezzel szemben a „tettenérés” mozzanata 
lényeges szerepet játszik már a per lefolytat hatos ágának eldöntése** 
kor is. Az ellenérvek cáfolata során megtudjuk ugyanis, hogy a 
tizenegyek kifejezetten ragaszkodtak ahhoz, hogy a vádirat tartal
mazza ezt a kitételt (85-86). A szövegösszefüggésből az is kitűnik, 
hogy a vádló először kihagyta a kifejezést a vádiratból, és Agoratos 
a maga álláspontjának igazolására használta föl az utólagos hozzá- 
írás tényét, miszerint tetten érésről azért sem lehet szó az Ő eseté
ben, mert eredetileg maga a vádló sem állította ezt róla. Ez a 
szöveghely különösen tanulságos. Egyrészt mutatja, hogy a „tet
tenérés77 kimondása nélkül a pert nem lehetett volna bíróság elé 
bocsátani, másrészt a fogalom képlékenysége, következésképp pe
dig magának az eljárásnak a rugalmassága is jól megfigyelhető. Már 
az is sokat mond, hogy a vádló eleve be merte nyújtani vádiratát a 
„tettenérés” kifejezés nélkül. Elfogadtatni nem sikerült ugyan, 
mert a tizenegyek a szabályoknak ilyen mérvű lazítását nem enge
délyezték,67 lehetőséget kapott viszont arra, hogy a tettenérés fo
galmát tágan értelmezve, bebizonyíthassa, hogy aki a tanács és a 
népgyűlés előtt másokat feljelent, az tetteit ért gyilkos, aki a tetten
érés után még évekkel később is letartóztatható.

Erre a bizonytalan kimenetelű eljárásra természetesen az am
nesztiazáradék miatt esett a vádlók választása. Minthogy Agoratos, 
Eratosthenéshez hasonlóan nem a saját kezével ölt, magánjogi 
gyilkossági pert nem lehetett ellene indítani.68 Hozzá kell tennünk,

66 Ezért nem lehet helyes a Gcrnet-Bizos (1989: 188-189), Harrisoti (1971: II. 
226-227) cs MacDowell (1963:131-133) által Lipsius (1905:323) ellenében elfogadott 
értelmezés, lásd Hansen (1976: 101-102).
67 A szó legszorosabb értelmében életüket kockáztatták volna; a tizenegyek hivatali 
beszámolóján halállal is bűnhődhetett, akit vétkesnek találtak.
68 A P  39.5.
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hogy rendes körülmények között cselekedete elvben minősülhetett 
volna szándékos emberölésnek vagy gyilkosság kitervelésének (bu- 
Icusís). Agoratos elsősorban az amnesztia miatt érezhette magát 
biztonságban a vádemelésnek ezekkel a formáival szemben. Az 
athéni jog  ugyanis gyilkosságon és szándékos emberölésen nem- 
csak a közvetlen fizikai kontaktussal végrehajtott gyilkosságot ér
tette. Egy példa jól megvilágíthatja ezt. Egy brauróni papnő apját 
az Areiospagos szándékos emberölésért ítélte el, azok után, hogy ő 
csak buzdította a támadót az ütésre.69 70 Agoratos vádlóinak persze 
megfelelően nyomós érveket kellett volna felsorakoztatniuk amel
lett, hogy a feljelentésnek valóban egyenes következménye volt 
a kivégzés, így a vádlott gyilkosnak tekinthető. A bizonyításnak 
azonban elvi akadálya nem volt.

Az apagógéva 1 indított eljárás esetleges sikerére az is reményt 
adhatott a vádlóknak, hogy hasonló utólagos let artóz tatás i proce
dúra révén egyszer már sikerült elítélni egy hírhedt besúgót: Mé
nes tratost; az esetre maga a beszélő hivatkozik (55-56).7(1 További 
ösztönzést nyújthatott még a vádemelés idején uralkodó közhan
gulat is* A beszéd keletkezésének pontos időpontját nem tudjuk 
ugyan megállapítani, de az alapján, hogy a vádlott elévülésre hivat
kozik (83), az elévülési idő pedig általában öt év, legkorábban 399 
tavaszára tehető. Ezt a feltételezést erősíti meg két olyan aktuál- 
politikai kérdés megjelenése -  Kleophón megítélése (8—12) és 
Strombichidés halála (13) - ,  amely a 399-ben elhangzott 30. be
szédben is szerepet játszik (30.12-13 cs 14) ,71 és a szintén 399-ben

69 Démosthcnés 54.25. További példákat lásd Harris (2001: 80-85), míg a gyilkosság 
kitérve léséért a végrehajtás megvalósításától cs sikerétől függetlenül lehetett pert 
indítani (Harp. s.v. bulcuseós). A halállal végződő esetek némelyikében tehát, ha a 
tényleges végrehajtásért senkit sern lehetett bíróság elé vinni, a vádló megítélésén és 
választásán múlott, hogy szándékos emberölésért vagy gyilkosságra való felbujcáséri 
indít pert. Gagann (1990: 94-95) MacDowell véleményével szemben (1963: 62-63) 
hoz föl világos érveket annak bizonyítására, hogy Antiphón 1. cs 6. beszédében a vád 
nem ki terve lésre, hanem szándékos emberölésre vonatkozik.
70Hanscn(1976: 130).
71 Todd (1996. 117-120).
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lezajlott Sókratés-per hasonló politikai légköre is némi támpontot 
nyújt. A helyreállított demokrácia az Eleusisba vonult oligarchák 
legyőzését követően másfél evvel, az általános törvényrevízió meg
valósítása és a számos új elemet tartalmazó jogrendszer életbe 
léptetése után, az Athénra irányuló spártai figyelem csökkenésekor 
400/399-ben lobbantja föl hosszú évek óta parázsló gyűlöletét, és 
enged a mindenáron bosszút és elégtételt kívánó radikális demok
raták követeléseinek. Az Agoratos-per eredményét azonban nem 
ismerjük.

Az eljárás különösen nehéz feladat elé állította a vádlót, hisz 
mindenekelőtt azt kellett bebizonyítania, hogy Agoratos feljelen
tése, melyet a vádlott saját állítása szerint ráadásul kényszer hatására 
tett, kimeríti a tetten érhető gyilkosság fogalmát. Lysias a magabiz
tos fellépéssel leplezett halogatás taktikáját választotta. A fenti tétel 
közvetlen bizonyítására csak a beszéd végefelé, a lehetséges ellen
érvek cáfolata során tesz rövid kísérletet, egészen addig a2 első 
pillanattól fogva egyszerűen magától értetődő tényként kezeli, 
hogy a feljelentés -  gyilkosság. Maga a tétel alapvetően hasonló 
megfogalmazásban később is elhangzik (33,48, 59, 61, 86), közben 
azonban a tézis finomabb változatai is hallhatók. Lysias nyelvi le
lemények egész sorával két szó jelentését is folyamatosan tágítja. 
A „tetten ért” gyilkosból időnként „mindenki előtt nyilvánvaló” 
gyilkos lesz (30, 85-87), magából a gyilkosból pedig „mások halá
lának okozója” (41,43, 48, 62, 86-87) vagy „haláláén felelős” (49, 
94). így már korántsem hangoznék képtelenül az állítás (,Agoratos 
feljelentésével nyilvánvalóan mások halálát okozta”), csak éppen 
megszelídülésével jogi súlya is jelentősen csökkenne. Lysias ezért 
hol megmarad a szigorúbb változatnál, hol visszavonul az eny
hébbhez; így próbálja a vádlott bűnösségét és a vád magától érte- 
tődőségét egyaránt fenntartani.72

A bizonyítás és a bizonyítást előkészítő narráció középpontjában

72 Tegyük hozzá, hogy a feljelentés gyilkosságnak minősítésére va n  példa a szónoki 
irodalomban, így például Andokidésnél (1.67), aki ráadásul egy helyütt ügy is fogalmaz 
(igaz, nem elfogulatlanul), hogy akkor lett volna apja gyilkosa, ha nem jelenti fbl (2.7). 
Sőt a bírák is „ölnek”, ha halálra ítélnek valakit, vö. Todd (2000/2: 36-37).
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tehát nem a feljelentés = gyilkosság fogalmi elemzése és igazolása 
áll, hanem egy könnyebben valószínűsíthető, de a büntethetőség 
szempontjából nézve enyhébb, valamint egy ennél nagyobb hord
erejű, de kevésbé igazolható állítás:

a) Agoratos nem kényszer hatására, hanem szabad akaratából 
jelentette föl az elhunytakat,

b) feljelentésével nem pusztán néhány embert Ölt meg, hanem 
a megalázó békeszerződés elfogadását és a harmincak uralomra 
jutását készítette elő (tette lehetővé), így mindezekért felelősség 
terheli.

Az apagógé alkalmazhatóságát pedig -  a tettenérés fogalmának 
tágítása mellett -  egy harmadik állítással igyekszik indokolni:

c) Agoratos született gonosztevő és gyilkos.
Ezt a kijelentést önálló rész is bizonyítja (64-82), de az erre 

vonatkozó bizonyítékok többségét a beszéd egésze szolgáltatja: 
elszórt megjegyzések, célzások és főként a vádlottal szemben alkal
mazott hangnem révén.

Az időrendben, de hatalmas ugrásokkal haladó narráció az ese
mények négy szakaszát emeli ki. A béke tárgyal ás okkal kapcsolat
ban Lysias azt sugallja, hogy az Agoratos által feljelentett taxiar- 
chosok és stratégosok csoportja valódi alternatívát tud felmutatni 
Théramenés ajánlatával szemben (5-17). A feljelentés részleteinek 
bemutatásakor minden alkalmat megragad annak érzékeltetésére, 
hogy Agoratos másként is dönthetett volna: letartóztatását, majd 
szabadlábra kerülését követően megszökhetett volna hajóval M u- 
nichiából; semmi nem kényszerítette önkéntes távozásra Artemis 
oltárától, amikor többedmagával ott keresett menedéket; nem volt 
kötelező önkéntes vallomást tennie sem a tanács, sem a népgyűlés 
előtt (18-33). A választás és a szándékosság hangsúlyozása nemcsak 
azért fontos, mert Lysias maga is elismeri, hogy Agoratos csupán 
eszköz volt a nagyok kezében, hanem azért is, mert a bcsúgást ezzel 
a mozzanattal némileg a gyilkossághoz közelíthette. Az Agoratos 
által feljelentettek letartóztatása után (403 márciusa-áprilisa) Ly
sias elítélésük szégyenletes körülményein és a kivégzés előtti búcsú 
pillanatain kívül (valószínűleg 403 szeptembere) az Athénnal meg
esett szomorú eseményeket is ismerteti (34—42). Lysias néhol több 
hónapos ugrásokat is téve, valamint apóst hoc, propter hoc jól bevált
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fogását alkalmazva, minden szenvedéseit (a falak lebontásától kezd
ve a harmincak uralomra jutásáig) Agoratost teszi felelőssé. Az 
elbeszélés utolsó része a harmincak rémuralmát idézi föl, éspedig 
a halálra ítélt katonai vezetők meghiúsult célkitűzéseivel ellenpon- 
tozva (43-48).

Lysias történelmi elemzésének legszembetűnőbb vonása, hogy 
ezekről a célokról mint lehetséges alternatíváról beszél, holott -  
félig-meddig a maga állítása szerint is (11), de más források alapján 
egyértelműen -  a kettős blokád alá helyezett Athén, az éhhalál 
küszöbén állva, nem volt abban a helyzetben, hogy visszautasíthas
sa a Théramenés által közvetített békeajánlatot- Az illúziók meg
szépítése és utólagos megalapozott reménnyé minősítése nyilván 
összefügg az Agoratos elleni harag felkeltésének szándékával; ál
dozatai nem öngyilkos politikát folytató, elvakult demagógok vol
tak, hanem a zsarnokság szörnyűségeit előre megsejtő, bölcs haza
fiak. Nem lehetne azonban ilyen érzelmeket előcsalni a hallgatók
ból, ha nem lenne bennük hajlandóság, hogy múltjukat ilyen meg
változott színben lássák. A 13. beszéd mögött a restaurált demok
rácia alapvető történelmi tapasztalata érezhető, hogy ti. demokrácia 
spártai hegemónia mellett is lehetséges. Ez a valóra vált lehetőség 
vetül vissza -  alaptalanul -  a blokád idején folytatott béke tárgyalás
ok alatti és a békeszerződés utáni kemény időszakra, amikor a 
feltételek kialakításában és az államforma megválasztásában az 
oligarchiapárti Lysandrosnak és fegyvereinek volt döntő szavuk.

A bizonyításnak az a része, amelyik az elbeszélésben előadott 
tényekre támaszkodva igazolja Agoratos „gyilkosságát”, rendkívül 
rövid, és alig tartalmaz új érveket (49-57). Érvei hiányát Lysias 
ügyes húzással leplezi. Ellenfele védekezési lehetőségeinek hiá
nyáról kezd el beszélni, csakhogy olyasmivel kapcsolatban, ami 
nem vita tárgya! Azt ugyanis Agoratos sem vitatja, hogy a feljelen
tést megtette (50), és valószínűleg nem is arra építette védőbeszé
dét, hogy a feljelentett személyek megérdemelték sorsukat (51). 
Lysias ezenkívül megismétli a szabad akaratra utaló körülménye
ket, melyeket kettővel egészít ki. Agoratost pénzjutalom is ösztö
nözte (a feltételezést semmivel nem támasztja alá), másrészt mások 
példájára hivatkozva mutat rá arra, hogy a besúgás helyett másik 
utat is választhatott volna: a kínhalált (53-54).
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A bizonyítás leghosszabb része Agoratos jellemzése (64—82), 
melyet áldozatai méltatásával állít szembe (58-63). Származása és 
politikai előélete (64-66) után fivérei sorsát mutatja be (67—69). 
A tanulság minden esetben ugyanaz: Agoratos vérében hordozza a 
bűnözői hajlamot. Emiatt végezte mindkét testvére a „deszkán” 
(valószínűleg Krisztus keresztjéhez hasonló kivégzési eszközön73), 
ezért csempészte be magát a polgárok közé (70-76), és ennek 
tudatában utasították el a Phylénél gyülekező demokraták is 
(77-79), majd zárták ki a kibékülési felvonulás résztvevői közül 
(80-82).

Az argumentációt három ellenérv cáfolata zárja (83-90). Mind 
a három a per lefolytathatóságával szemben emel kifogást az elévü
lés (83-84), a „tetten érve” kifejezés utólagos hozzátoldása (85-87) 
és az amnesztia (88-90) szempontjai alapján. Ami az utóbbit illeti, 
érdemes fölfigyelni arra a tényre, hogy Agoratos nem nyújtott be 
óvást (paragraphé) az amnesztia megsértése miatt, csupán érvként 
hivatkozik erre, holott Archinos törvénye ekkoriban már érvény
ben lehetett.74 Ez arra figyelmeztet, hogy az Agoratos ellen indított 
apagógé-e Íj árasban ne egyszerűen az amnesztia törvény kijátszását 
lássuk, hanem Agoratos személyének azokat a jegyeit is észre kell 
vennünk, amelyek miatt rá nem volt érvényes maradéktalanul és 
vitán felül a kiegyezési szerződés.

73 Todd (2000: 34—36 és 46-48), aki régészeti bizonyítékokra hivatkozik. A phaléroni 
ásatások során ugyanis Keramopoullos (1923) tizenhét holttestet talált egy tömegsír
ban; mindegyikük csuklóján, könyökén és nyakán vasgyuriíkkel, melyek horgas végén 
famaradványok voltak láthatók. Keramopoullos ty n ip a ttc n o k  maradványainak értel
mezte a kampókra rátapadt részeket, magát a faeszközc pedig, amelyhez a testek 
eredetileg erősítve lehettek, deszkának képzelte el, és az addig elfogadott feltételezé
sekkel szemben, melyek „karóba húzásnak” vagy „bottal agyonverésnek” gondolták az 
a p o ty m p a n ism o s í, ő „deszkára feszítésnek” értelmezte.
74 Hamson (1998: II. 224).
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14. ALKIBIADÉS ELLEN 
A CSATASOR ELI IAGYÁSA MIATT

Attól, aki Alkibiadés ellen készül vádat emelni, nem hiszem, tisztelt 
bírák, hogy bármiféle indoklást kívántok hallani, hiszen polgárrá 
avatása első percétől fogva úgy viselkedett és olyan dolgokat művelt, 
hogy még az is ellenségének kell hogy tartsa, akit személyesen nem 
sertett meg.1 (2) Alkibiadés, bizony, nem apró és bocsánatos bűnöket 
követett el, hanem olyanokat, amelyek semmi reménnyel nem ke
csegtetnek arra nézvést, hogy a jövőbben esetleg tisztességesebb lesz, 
sőt oly nagyfokú romlottságról árulkodnak, hogy az, amivel ő büsz
kén kérkedik, még ellenségeit is szégyennel tölti el. Én azonban, 
tisztelt bírák, minthogy már apáink is ellentétben álltak egymással, 
róla pedig régóta tudom, milyen hitvány, ráadásul most személyesen 
is ártott nekem, megpróbálom, hogy segítségetekkel végre valameny- 
nyi tettéért elnyerje méltó büntetését.1 2

(3) Az ügy lényegét Archestratidés3 már pontosan ismertette, idéz
te az idevágó törvényeket, s minden állítását tanúkkal is igazolta. Ezek 
után én csupán néhány részletet szeretnék tisztázni számotokra, 
melyeket ő nem említett.

1 Minthogy Alkibiadés a per idején kb, 21-22 éves volt, felnőtt életének első két 
esztendejét pedig katonai kiképzésen töltötte, továbbá a közéletben életkorinál fogva 
eleinte csak korlátozottan vehetett részt, a közösség szempontjából igazán veszélyes 
bűnök elkövetésére nem sok lehetősége lehetett,
2 A szónok egy jól ismert bevezető formulát alkalmaz továbbfejlesztett változatban, 
mellyel a hátsó szándékok gyanúját (syk o p h a n tia ) szokták eloszlatni. Csak azt követően 
indokolja -  háromszorosan is -  személyes érintettséget az ügyben (az ellentét atyai 
örökség, régi ismeretségen és személyes sérelmen alapul), hogy az indoklást Alkibiadés 
vádlója esetében feleslegesnek mondja ki.
3 Archestratidésről nincs más adatunk.
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(4) Nos, tisztelt bírák, teljesen természetes, hogy ti, akik a békekö
tés óta4 először ítélkeztek ilyen ügyben, nemcsak bírák, hanem egy
szersmind törvényalkotók is lesztek,5 mert tudnotok kell, hogy váro
sunk a ti mostani ítéleteteket tekinti a későbbiekben mintának. A 
véleményem pedig az, derék polgárnak cs igazságos bírónak egyfor
mán feladata úgy értelmezni a törvényeket, ahogyan a jövőben a 
városnak hasznára válik.

(5) Egyesek6 ugyanis azt merészelik állítani, hogy senkit sem lehet 
felelősségre vonni a csatasor elhagyása vagy gyávaság miatt, hiszen 
csatára tulajdonképpen nem is került sor, a törvény szerint pedig a 
katonáknak arról kell ítélkezniük, aki olyankor hagyja el a helyét 
gyáván meghátrálva, amikor a többiek harcolnak.7 De a törvény 
nemcsak róluk rendelkezik, hanem azokról is, akik nem jelentkeznek 
szolgálattételre a gyalogságnál.8 Olvasd, kérlek, a törvényt!

4 A peloponnesosi háborút lezáró, Spár tavai kötött, 404-es be ke óta. A törvények 
revíziója Euklcidcs 403/402-cs archónsága alatt kezdődött cs 399-ben fejeződött be, a 
kérdéses törvény első alkalmazására így 4 évvel később került sor. Arra semmijei nem 
mutat, hogy a katonai vétségekre vonatkozó törvényeken változtattak volna,
5 Az athéni törvények nem definiálták a büntetéssel sújtandó bűntettet, és lehetséges 
típusait sem sorolták föl tételesen. A bűncselekmény meghatározásának feladata így a 
peres felek és a bírák jogérzékére hárult; a bírói ítélet jóváhagyta, s ilyen értelemben 
törvénnyé emelte a győztes fel definícióját és értelmezését. Az attikai jog azonban nem 
tekintette precedensértékűnek a hasonló ügyekben hozott korábbi ítéleteket, még ha 
a felek hivatkozhattak is rájuk. A törvényeknek ez a nyitottsága két, egymással ellentétes 
szónoki toposzt hívott életre. Aki a törvényben említett bűntettet tágabban akarta 
érteni, a bírák „törvényalkotó” szerepét hangsúlyozta, aki pedig szűkebben, az arra 
figyelmeztette őket, hogy feladatuk csak bíráskodás, és nem törvényalkotás. Ezzel 
együtt egy törvény első alkalmazása, főleg a törvény re vízió után, ha nem jelölt is ki 
kötelező irányokat, de az átlagosnál nagyobb súllyal befolyásolhatta a későbbi ítéleteket.
6 A vádlott támogatót.
7 Katonai vétségek eseten a bíróság tagjait a bcvádolt katona baj társai közül sorsolták 
ki, akik nemcsak a körülményeket ismerhették közelebbről, de az esetleges következ
ményeket is saját bőrükön megtapasztalva mérhették föl.
8 Az idézett törvényben a „gyalogság” minden bizonnyal a tengeri haderőkkel szem
beállítva szerepelt, tehát a szárazföldi hadsereget jelölte, nem pedig a lovassággal 
szembeállított gyalogságot, ahogy ezt majd az alábbiakban magától értetődőnek veszi 
a.szónok, vö, Carey (1989: 153).
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[T ö r v én y ]
(6) Hallottátok, tisztelt bírák, a törvény mindkettőre vonatkozik, 

arra is, aki csata közben meghátrál, és arra is, aki nem jelenik meg 
a gyalogságnál. Gondoljátok meg, kinek is kell megjelennie! Nem  a 
mindenkori hadköteleseknek?* N em  annak, akit a stratégosok beso
roznak? (7) Állítom, tisztelt bírák, ő az egyetlen polgár, aki a törvény 
összes pontja szerint felelősségre vonható: jogosan lehetne elítélni 
szolgálatmegtagadásért, mivel besorozott hoplita létére nem vonult 
hadba veletek együtt, el lehetne ítélni <a csatasor elhagyásáért, mi- 
v e ^  a seregben egyedül ő nem volt hajlandó a többiekkel csatarend
be állni, végül el lehetne ítélni gyávaságért is, mivel a lovas szolgálatot 
választotta, dacára annak, hogy a hoplitákkal együtt kellett volna 
harcolnia.

(8) Ehhez képest állítólag éppen a lovassági szolgálatára hivatkozva 
készül védekezni, mondván, azért nem követett el bűnt a várossal 
szemben, mert a lovasoknál szolgált. Én ellenben úgy gondolom, ezt 
inkább felháborítónak kellene tartanotok, mert a törvény szankciója 
ellenére, melyjogfosztottá nyilvánítja azt, aki előzetes vizsgálat nélkül 
szolgál a lovasságnál,9 10 11 ő mégsem átallott előzetes vizsgálat nélkül a 
lovasságnál szolgálni. Olvasd a törvényt!

[T örvény]
(9) Nos, ez az utolsó gazember olyan megvetéssel kezelt bennete

ket, hogy amikor megijedt az ellenségtől, és a törvényeket semmibe 
véve inkább a lovas szolgálathoz támadt kedve, rá sem hederített az 
itt rá váró veszélyekre, hanem inkább kész volt vállalni a jogfosztást, 
a vagyonelkobzást,11 és az összes létező büntetést, csak ne kelljen

9 Athénban a hadköteles kor 18-tó] 59 éves korig tartott, melynek első két esztendeje 
őrszolgálattal és kiképzéssel telt, a hatvanadikban pedig döntőbírói feladatot láttak el.
10 A büntetés részleges jogfosztást írt elő: az agorára, a bíróságokba, a ncpgyűlesrc, a 
tanácsba és a szentélyekbe lépés tilalmát.
11 Andokidcs (1.74) egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a katonai vétségekért nem járt 
vagyonelkobzás, ezért a kiadók egy része kirekeszti ezt a részt. Az átvilágítás nélküli 
lovas szolgálat viszont ezt a büntetést is magával vonta; ha hitelesek, erre a lehetőségre 
utalnak a szavak. Az átvilágítás nélküli szolgálatért kirótt büntetés talán azért volt 
súlyosabb, mert a ló tartási támogatás sikkasztásával is párosult, emellett a lovas harchoz 
nem értő úri lovasok elriasztását is célozta.
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polgártársai köpött hoplitaként szolgálnia. (10) Mások persze, akik 
korábban soha nem szolgáltak hoplitaként. hanem világéletükben a 
lovas hadseregben harcoltak, s mértek számos csapást az ellenségre, 
nem mertek lóra szállni, mert ők féltek tőletek és a törvénytől; ők 
nem városunk pusztulására, hanem megmenekülésére számítottak,12 
és arra, hogy új erőre kapva bosszút áll a törvény lábbal tipróin. 
Alkibiadcs azonban vette magának a bátorságot, és lóra szállt. De nem 
ám hazaszeretetből, vagy mert korábban is lovasként szolgált volna. 
O  meg kiképzésen és vizsgálaton sem esett át, csak abban bízott, 
városunknak nem lesz módja megbüntetni a törvénysértőket. (11) 
Gondoljatok bele, ha mindenki azt tehet, amit akar, akkor minek 
vannak törvények? Miért tartotok gyűléseket? M iért választotok had
vezéreket? Kétlem, tisztelt bírák, hogy bárki is úgy tartaná helyesnek, 
hogy aki az ellenség közeledtére első vonalbeli helyét elhagyva, eggyel 
hátralép, azt el kell ítélni gyávaságért, annak viszont meg lehet bocsá
tani, akit a hoplitákközé osztanak be, de a lovasok között jelenik meg.
(12) És afelől sincs kétségem, tisztelt bírák, hogy nemcsak a mostani 
bűnösökről mondotok ítéletet, hanem megfegyelmezhetitek a többi 
rendbontót is. I la ti az egyszerű közlegényeket vonjátok felelősségre, 
ettől senki sem fogja megemberelni magát, hiszen senki sem ismeri 
meg elmarasztaló döntéseteket; ha viszont a leghírhedtebb bűnöző
ket büntetitek meg, ez mindenki fülébe eljut, és példájukon okulva 
jó  útra térnek polgárt ár saink.( 13) Ha tehát Alkibiadést elítélitek, 
nemcsak a városban tudnak majd róla, hanem szövetségeseink is13 14 
hírét veszik, sőt még ellenségeinknek \su tudomására jut, és sokkal 
többre fogják városunkat becsülni, ha látják, hogy az ilyen bűnök 
miatt leginkább ti gerjedtek haragra, és hogy nálatoka rendbontóknak 
háborúban nincs kegyelem. (14) Gondoljatok, tisztelt bírák, azokra a 
katonákra, akiket betegség közben vagy szorult anyagi helyzetben ért 
a sorozás: szívesen gyógyíttatták volna magukat otthon, vagy intézték

12 £gy Thébai támogatására küldött hadjárat eseten túlzottnak tűnik ez a kitétel, bár az 
is igaz, hogy a pciraiciisi falak lebontása óta Athén számára különösen nagy veszéllyel 
járhatott volna bármilyen jelentéktelennek tűnő Spárta- el lenes provokáció is.
13 A thebaiak, valamint a lokrisiak és korinthosiak.
14 A spártaiakon kívül a p hokis iák és a siky úrnak.
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volna az ügyeiket, vagy szolgáltak volna könnyűfegyverzetűként, 
vagy választották volna a lovas harc veszélyeit.15 (15). Mégsem m er
tetek helyeteket elhagyni/6 és azt a megoldást választani, ami személy 
szerint nektek kényelmesebb lett volna, hanem épp ellenkezőleg, 
jobban féltetek városunk törvényei tői, mint az ellenséggel vívott harc 
veszélyeitől. Mindezt feltétlenül észben kell tartanotok, most, ami
kor szavaztok, és mindenki számára nyilvánvalóvá kell tennetek, az 
az athéni, aki nem hajlandó harcolni az ellenséggel, könyörtelen 
büntetésre számíthat tőletek.

(16) Biztos vagyok benne, tisztelt bírák, hogy a törvényről és 
szorosan az ügyről a vádlott védői nem tudnak mit mondani. Fellép
nek az emelvényre, és könyörögve kérlelnek majd benneteket, hogy 
mentsétek föl, mondván, méltatlan dolog egy Alkibiadés fiáról ekkora 
gyávaságot feltételezni, amikor apja nevéhez dicső tettek sorozata, 
nem pedig bajok tömkelegé fűződik. Pedig ha apját ugyanennyi 
idősen kivégeztétek volna az első olyan alkalommal, hogy gaztetten 
értétek,17 nem szenvedett volna annyit városunk. (17) F üres állanám, 
tisztelt bírák, ha Alkibiadés halálra ítélése után törvénysértő fiát éppen 
rá való tekintettel mentenétek fel, miközben neki még ahhoz sem 
volt mersze, hogy veletek együtt harcoljon, apja pedig az ellenség 
oldalán is kész volt hadba szállni. Aztán mikor gyerekkorában meg 
nem lehetett tudni, miféle ember válik belőle, apja bűnei miatt kis 
híján a tizenegyek kezére került;18 most viszont, hogy apja tettei

b Amár korábban biztonságosnak elkönyvelt lovas szolgálat vegére hagyott alternatí
vája azt a látszatot kelti, mintha a könnyufegyverzetű szolgálathoz hasonlóan könnyebb 
és olcsóbb is lett volna. Egy íjásznak, parittyásnak, kőhaj írónak vagy lándzsásnak 
valóban nem kellett a nehézfegyverzetűek drága felszerelését beszereznie és csakugyan 
nehéz fegyvereit hordoznia, legfeljebb a három napi élelemről gondoskodnia (bár 
egyeseknek ez is gondot jelentett, vö, 16,14). A lótartás azonban még nagyobb költsé
gekkel járt, az alkalmassági vizsgálaton pedig a fizikai állapot kifogástalanságát is 
ellenőrizték.
16 A bírák között biztosan több hoplita foglalt helyet, mint lovas,
17 Valószínűleg ncin áll konkrét eset az utalás hátterében.
18 A tizenegyek feladataihoz tartozott a börtönök foglyainak őrizete, és így a kivégzések 
felügyelete is. Alkibiadés fiátDekeleia el foglalás a vagy a Szicília i vereség után akarhatták 
halálra ítélni. Az esetről maga (értsd: az általa felkért beszédíró, Isokratcs) is említést
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mellett már az ő romlottságáról is lehullt a lepel, éppen apjára való 
tekintettel akartok rajta megkönyörülni? (18) Hát nem döbbenetes, 
tisztelt bírák, hogy ezeknek akkora szerencséjük legyen, hogy vala
hányszor gaztetten érik őket, származásuknak köszönhetően meg
menekülnek, minket viszont, ha szerencsétlenül jártunk volna az 
ilyen rendbontók miatt, senki nem tudott volna kiváltani az ellenség
től, még Őseink hőstetteire hivatkozva sem? (19) Pedig sok nagyszerű 
tettet vittek véghez egész Hellas érdekében, melyek egyáltalán nem 
hasonlítanak Alkibiadésék politikai csatározásaihoz. S ha az ő nagy
ságukat növeli, hogy barátaik életét igyekeztek megmenteni, a ti 
dicsőségeteket is nyilvánvalóan emeli majd, ha ellenségeiteket meg
büntetitek. (20) S ha netán egyes rokonai könyörgéssel próbálják 
kimenteni, én azt várom tőletek, tisztelt bírák, hogy haraggal hallgas
sátok őket, amiért arra nem próbálták megkérni (vagy ha kérték is, 
sikertelenül), hogy teljesítse városunk parancsait, titeket viszont igye
keznek meggyőzni, hogy nem szabad megbüntetni a vétkeseket. (21) 
I la pedig egyes tisztek sietnek a segítségére, hatalmukat fitogtatva és 
azzal kérkedve, hogy még a nyilvánvalóan vétkes emberek felmenté
sét is keresztül tudják vinni, először is azt kell ezzel szembeszegez
netek, hogy ha mindenki olyan volna, mint Alkibiadés, nem lenne 
szükség a hadvezérekre (hiszen nem lenne kit vezetniük), aztán meg 
hogy az ő kötelességük sokkal inkább az, hogy vádolják, ne pedig 
védelmezzék a csatasort elhagyókat. (22) Hisz mi a biztosíték arra, 
hogy a többiek hajlandók lesznek teljesíteni a stratégosok parancsait, 
mikor ők maguk próbálkoznak a függelemsértők felmentetésével? Az 
én álláspontom tehát a következő. Ha az Alkibiadés mellett fellépő 
szónokok bebizonyítják, hogy a hopliták között harcolt, vagy hogy a 
szükséges vizsgálaton átesve szolgált lovasként, akkor fel kell menteni 
őt. Ám ha csak szívességet kérnek, de közben semmiféle jogos indok
lással nem szolgálnak, akkor nem szabad elfelejtenetek, hogy ezzel 
esküszegésre és törvénysértésre tanítanak benneteket, és túlzott buz- 
góságuk, amellyel a vétkesek mellett kiállnak, oda vezet, hogy sokak
nak támad kedvük ugyanezt megtenni.

tesz: „nem töltöttem be a negyedik ele téve met, amikor apám száműzése miatt életem 
is veszélybe került", Isokratés 16.45.
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(23) Leginkább azonban azt csodálnám, tisztelt bírák, ha volna 
köztetek, aki szerint Alkibiadés támogatóira való tekintettel felmen
tést kaphat, de züllött jelleme miatt nem érdemel halált. Erről pedig 
nem árt hallanotok, nehogy bármi kétségetek legyen afelől, mennyire 
helytelen volna azzal az indokkal felmenteni, hogy a szóban forgó 
vétket elkövette ugyan, de egyébként derék polgár volt. A többi tette 
alapján ugyanis m inden okotok meglenne, hogy halált mondjatok 
a fejére. Ezekről pedig feltétlenül tudnotok kell, (24) hisz amint a 
védekezőktől sem veszitek zokon, ha saját érdemeiket és őseik jótet
teit emlegetik, éppígy elvárható, hogy meghallgassátok a vádlókat is, 
amikor feltárják a rengeteg bűnt, amit a vádlottak ellenetek elkövet
tek, és a gaztettek hosszú sorát, ami őseik nevéhez fűződik, (25) 
Alkibiadés még gyerek volt, mikor a „Csipás” Archedémosnál,19 aki 
nem kevés vagyonotokat elsikkasztotta, többek szeme láttára, a házi
gazda köpenye alá bújva20 ivott, kivilágos-kivirradtig tivornyázott,21 
serdületlen ifjú létére hetairát tartott, saját őseit utánozva ezzel, mert 
sejtette, hogy nevét idősebb korára sem tudja fényessé tenni, hacsak 
nem azzal, hogy már fiatalon a leghitványabb csirkefogó hírét vívja 
ki magának. (26) Amikor pedig züllött élete kezdett hírhedtté válni, 
apja, Alkibiadés magához hívatta.22 N o hát milyen ember lehet ez 
szerintetek, ha viselkedése még annak is szemet szúrt, aki e téren 
maga is nagymesternek számított? Apja háta mögött össze is állt

19 Vezető demagóg a pcloponncsosi háború utolsó evőben, aki az Argmusai-szigetük
nél vívón győztes csata után az egyik straiégost sikkasztással vádolta (Xenophón: H e t i  

1.7,2). Gúnynevét Aristophancs is említi (B é k á k  588).
20 Szexuális kapcsolatra utaló kifejezés. A megosztott takaró képe a homocrotikus 
költészetben is toposznak számít.
21 A k ó m o s (muiatozók vidám és hangos vonulása, tivornya) során a kapatos társaság 
felkerekedett, cs az utcán, vagyis közterületen folytatta a mulatozást. Hívatlanul beál
lítottak más sympos ionokhoz, esetleg szerelmesükhöz indultak. A mások megfélem
lítését cs erőfitogtatást célzó felvonulás könnyen végződött verekedésben. Az éjszakai 
mulatozás a társas élet szabályai szerint elfogadott (vagya tűréshatár környékén mozgó) 
tevékenységnek számított, egy hajnalba nyúló felvonulás azonban, főleg serdületlen 
fiú részvétele esetén, egyértelműen megütközést keltett.
22 Thrákiába, ahol a 406-os notioni ütközet után letelepedett. Ifjabb Alkibiadés azt 
állítja, a harmincak miatt kellett menekülnie meg gyermekként (Isokratés 16.46).
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Theotimosszal,23 és a kezére játszotta O rrúit,24 az pedig, miután 
megkaparintotta a területet, előbb meggyalázta őt ifjúsága virágában, 
de végül túszul ejtette, hogy pénzhez jusson. (27) Apja azonban 
annyira gyűlölte őt, hogy többször is kijelentette, ő bizony fiának még 
a csontjait sem szedné Össze.25 Apja halála után26 aztán újdonsült 
szeretője, Archebiadés27 váltotta ki. N em  sokkal később, mivel elkoo 
kázta a vagyonát, kalóznak állt, Lcukc Akténál28 horgony zott le, és 
onnan csapott le a barátaira. (28) Nos hát, tisztelt bírák, valamennyi 
bűnét, amit polgártársaival és az idegenekkel szemben, rokonai és a 
kívülállók kárára elkövetett, hosszú volna felsorolni. De egyet még 
elmondok. Hipponikos több tanú jelenlétében azzal az indokkal vált 
el feleségétől, hogy amikor Alkibiadés házába látogatott, úgy volt 
együtt az ő feleségével, mintha nem is a bátyja, hanem a férje lenne.29
(29) De ilyen bűnök cs ennyi borzasztó gazemberség után se törődik 
sem a múlttal, sem a jövővel, hanem -  bár a legbecsületesebb polgár
nak kellene lennie, hogy így saját élete mintegy védőbeszéd lehessen 
apja bűnei felett -  másokat próbál bántalmazni, mintha így képes 
lenne a rajta levő szégyennek akár csak töredékét másokra hárítani,
(30) És közben annak a2 Alkibiadésnek a fia, aki rávette a spártaiakat,

23 Máshonnan nem ismerjük ezt a személyt.
24 Ornai egyike volt idősebb Alkibiadés thrákiai erődítményeinek.
23 Ti. a halott elégetése után.
26 Állítólag Kritias, a harmincak vezére vette rá a spártai hadvezért, Lysaudrost, hogy 
Phrygiábau ölessé meg Alkibiadest a perzsa satrapával, Pharnabrosszal (vö. lsokratcs 
16.40; Plutarehos:Zl/ í̂6rí7íÍ£í 38-39; NcposiZl/cífctWcj 10).
27 Az idősebb Alkibiadés elvbarátja és szövetségese, akit szinten feljelentettek a misz
tériumok ki gúnyoló] között (Andokidés 1.13). Talán őellene szól Lysias egyik töre
déke (F 37).
20 Lenke Akté a Propontis egyik hegyfoka.
29 A házass ágtörcsen kapott feleségtől a férjnek tanúk előtt el kellett válma, a szónok 
ráadásul a vérfertőzés gyanújával is súlyosbítja az esetet. Ez utóbbi azonban két okból 
sem egészen megalapozott. Ifjabb Alkibiadés valójában elsőfokú unokabátyja volt 
Hipponikos feleségének, nem pedig tcstvérbátyja. Alkibiadésnek anyja (Hipparcté) és 
Hipponikos feleségének apja (Kallias) voltak ugyanis testvérek. Unokatestvérek pedig 
elvben -  a családi vagyon egyben tanás a érdekében -  összeházasodhattak egymással. A 
rokoni kapcsolat kihasználása ugyanakkor nyilván súlyosbítja a házusságtörés bűnét.
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hogy erősítsék meg Dekeleiát,3í) majd a szigetekre hajózott, hogy 
elpártoltassa őket,30 31 kitanított másokat, hogyan lehet tönkretenni 
városunkat, cs többször harcolt ellenségeink oldalán hazánk ellen, 
mint polgártársaival együtt ellenük. Ezekéit cserébe nektek és az 
eljövendő nemzedékeknek is kötelességük bosszút állni mindenkin, 
aki kezetekbe kerül közülük. (31) És még ő nehezményezi úton-ut- 
fclcn, hogy miközben apja száműzetéséből hazatérve ajándékokat 
kapott a néptől,32 6 éppen apja száműzetésének köszönhetően keve
redett alaptalanul rossz hírbe! En viszont azt furcsállnám, ha ti, akik 
az apjának érdemtelenül odaítélt adományokat visszavettétek,33 fiát 
azon az alapon mentenetek fel bűnössége alól, hogy apja a közéletben 
becsületes volt* (32) Ezenfelül, tisztelt bírák, amiatt különösen meg
érdemli a büntetést tőletek, hogy a ti hőstetteitekre hivatkozva pró
bálja igazolni saját hitványságát.34 35 Van mersze ugyanis azt állítani, 
hogy apja, Alkibiadcs semmi rendkívülit nem tett azzal, hogy hazája 
ellen indított hadat, (33) hiszen száműzetésetek idején ti is megszáll
tátok Phylét,33 fákat vágtatok ki,36 és megostromoltátok a falakat, és

30 Mintán Alkibiadés a szentségtörések ügyében indított tárgyalás elül 415-ben Spár- 
tába szökött, az ő tanácsára foglalták cl Dekclciát, ahonnan ellenőrizni lehetett az 
Athénba vezető összes szárazföldi utat.
31 A szövetséges ion szigeteket (Chios, Erythrai, Klazomenai, Milétos, Lesbos stb.) a 
szicíliai expedíció kudarca után, 412-ben.
32 Alkibiadés 408-ban tért haza száműzetéséből. A lelkes fogadtatás után az athéniak a 
korábban elkobzott vagyonával egyenértékű kárpótlást is megszavazták a számára.
33 Isokratcs 16.46 alapján úgy tűnik, a vagyont nem a demokrácia, hanem a harmincak 
idején vesztették el. Az elkobzott vagyon vísszaszerése azonban a restaurált demokrá
ciában hiúsult meg. s ilyen értelemben valóban a demokraták „vettek vissza71 (vagyis 
nem adták vissza). A kudarcban közrejátszhatott az idősebb Alkibiadés megítélése is, 
de lehet, hogy elsősorban a visszaigénylési szabályok nem tették lehetővé (lásd F 1).
34 A párhuzamba állításra a hazatérők vezetőjének, Tlirasybulosnak személye is ösz
tönzést adhatott, aki egyfelől közeli barátságban állt az idősebb Alkibiadcsszal, másfelől 
az ifjabb Alkibiadést védelmező hadvezérek egyike lehetett.
35 12.52,

36 Alapvető szükségletek miatt (pajzskészítéshez, tüzeléshez stb.) faanyagot feltétlenül 
be kellett szerezni, az ellenség területén lévő fák kivágása ugyanakkor a provokáció 
szokásos módszere is volt.
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ezzel nem szégyent hagytatok örökül utódaitokra, hanem dicsőséget 
szereztetek minden ember szemében -  mintha ugyanazt érdemel
nék, akik száműzetésükben fordultak hazájuk ellen az ellenség so
raiba állva, meg azok, akik akkor tértek haza, mikor a spártaiak ke2én 
volt a város. (34) De azt hiszem, mindenki előtt világos, hogy ezek az 
emberek37 azzal a szándékkal ke rés téka hazatérés útját, hogy a tengeri 
hatalmat átadják a spártaiaknak, maguk pedig rajtatok uralkodjanak. 
Ti azonban, a nép a számkivetcsből hazatérve, az ellenséget űztétek 
ki, és még azokat a polgárokat is szabadsággal ajándékoztátok meg, 
akik hajlandók voltak tűrni a rabigát.38 így hát a két csoport tetteit, 
hiába is próbálkozik, össze se lehet hasonlítani. (35) De hiába vont a 
fejére annyi bajt, mégis kérkedik apja hitványságával, mondván, ak
kora hatalommal rendelkezett, hogy tulajdonképpen ő volt az oka 
minden bajunknak. Ugyan már! Ki ne ismerné annyira saját hazáját, 
hogyha erre a gyalázatos szerepre vállalkoznék (amitől isten óvjon), 
ne tudná elmagyarázni az ellenségnek, mely területeket érdemes 
megszállni, uc tudná fölfedni, mely erődökben gyenge az őrség, vagy 
ne tudná megmutatni, hol vannak államunk sebezhető pontjai, ne 
tudná elárulni, mely szövetségesek készülnek elpártolni? (36) M ert 
hát száműzetése alatt nyilván nem a hatalma révén tudott városunk
nak ártani, ha egyszer ravaszul végrehajtott visszatérése után egy 
hatalmas háromevezős naszád parancsnokaként39 sem volt képes az

37 Alkibiudés apja ezen a pontún azokkal a száműzöttckkcl kerül egy csoportba, akiknek 
hazatérésé a spártaiak által diktált 404-cs beké egyik feltétele volt. A közös nevezőt a 
hazaárulás szándéka adja, de Alkibiadcs cs a 404-ben hazatérők összekapcsolhatóságá
nak komolyan ellentmond az a körülmény, hogy az utóbbiak közül többen kulcssze
rephez jutottak a harmincak idején, akik fenyegetésnek érezték .személyét, és valószí
nűleg halálát is ők okozták (27). Az idősebb Alkibiadcs besorolása halálos ellenségei 
közé azonban nem egyéb, mint provokatív válasz az ifjabb Alkibiadcs kísérletére, hogy 
apját a 40.1-ban hazatérők mellé állítsa.
38 A szónok a bírák büszkeségére appcllálva egységesen a demokratákkal azonosítja 
őket, a spártaiak szerepét pedig egyoldalúan láttatja. A spártaiak az oligarchák oldalán 
avatkoztak ugyan be, és alapvetően őket támogatták, ám a demokraták mégiscsak annak 
köszönhették végső győzelmüket és kibékülésüket a városiakkal, hogy Pausanias király 
a Peiraieusbaii levő demokraták oldalára állt (lásd 18.10-12).
39 Szám szerint száz hajóból állt.
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ellenséget kiűzni a földetekről, sem az elpártolt chiosiakat újra bará
taitokká tenni/10 és egyáltalán semmilyen módon javítani a város 
helyzetén. (37) Nem nehéz tehát belátni, hogy Alkibiadés hatalma 
cseppet sem volt nagyobb másokénál, csakis gonoszságával emelke
dett ki polgártársai közül. Ha valahol mcgneszelte, hogy rosszul 
alakulnak a dolgaink, azonnal jelentette a spártaiaknak. Bezzeg ami
kor a hadvezetés lett volna a kötelessége, akkor képtelen volt ártani 
nekik, sőt ígéretével ellentétben, miszerint a nagykirály őrá való 
tekintettel pénzt fog a rendelkezésünkre bocsátani,40 41 ő lopott cl több 
mint kétszáz talentumot a város kincstárából!42 (38) S mivel érezte, 
rengeteg gaztett van a rovásán veletek szemben, szónoki tehetsége, 
baráti összeköttetései és felhalmozott vagyona ellenére sem mert soha 
beszámolón megjelenni, inkább önkéntes száműzetésbe vonult,43 és 
hajlandó volt inkább Thrákia vagy bármely más város polgára lenni, 
mintsem saját szülőhazájáé.44 Végül pedig, tisztelt bírák, felülmúlva 
minden addigi becstelenségét arra vetemedett, hogy a flottát Aciei-

40 Plutarchos szerint {A lk ib ia d és  34) a notiom csata idején Athénnak egyedül Chios 
visszaszerzésére J eh érett reménye. Az elpártolásról lásd 14.30.
41 Alkibiadés 411-ben azzal az ígérettel buzdította az oligarchákat (a négyszázakat), 
hogy megtudni nyemi a perzsa satrapa, Tissapherncs és a nagy király támogatását, ha 
megdőlne a demokrácia (Tbukydidés 8.48). E2t követően viszont a demokratikus 
erőknek tett ígéretet arra, hogy megszerzi Tissaphernés támogatását (Tbukydidés 
8.81). Hiába próbálta azonban a perzsák és a spártaiak kapcsolatát lehetetlenné tenni, 
mégsem tudta megszerezni az anyagi támogatást Athén számára. A spártaiak ezzel 
szemben kaptak pénzt a daskyleioni satrapálól, Phamabazostól, majd később a perzsa 
király fiától, Kyrostól is.
42 Az állami források szűke miatt Alkibiadés rendszeresen tett „pénzgyűjtő körutakat” 
a flotta fenntartása érdekében. Minthogy ez nem tartozott a pénzbeszed és hivatalosan 
elfogadott és ellenőrizhető formái közé, ellenfelei úgy képzelték, Alkibiadés közben 
saját zsebre is dolgozik (vö, 19,52), Fia szemszögéből mindez úgy ncz ki, apja saját 
pénzből fizette katonáinak a bérét (ísokratés 16.20).
43 Ez arra utal, hogy a 406-os notioni vereség után nem került sor formális tárgyalásra 
Alkibadés ellen.
44 Túlzás, hiszen Alkibiadés saját thrákiai erődítményeibe vonult vissza, ahol magán- 
hadscrcgcvel folytatta portyázásait.
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mantosszál45 karöltve kiszolgáltatta Lysandrosnak.46 (39) Ezcrt akinek 
fáj közületeka tengeri csatában elesettek halála, aki szégyent érez az 
ellenségtől lei gázott polgárok sorsa m iatt,47 aki fel van háborodva 
a falak lerombolásán, aki gyűlöli a spártaiakat, aki haraggal gondol a 
harmincakra, annak tudnia kell: mindezekért a vádlott apja a felelős, 
és nem szabad elfelejtenie, hogy Alkibiadést, a dédapját és Megaklést, 
anyai nagyapját őseitek mindkettőt kétszer is kicserepezték,4* apját 
pedig a közietek ülő idősebbek ítélték halálra. (40) Ezért most őt mint 
városunk ősi ellenségét el kell ítélnetek, s nem szabad sem szánalmat, 
sem megbocsátást, sem semmiféle szívességet többre értékelnetek a 
fennálló törvénynél és a kimondott eskütöknél,

(41) Tegyétek csak föl a kérdést, tisztelt bírák! Milyen alapon 
lehetne ilyen embereket felmenteni? Talán mert a politikai élettel 
nem volt ugyan szerencséjük, de egyébként becsületes emberként 
tisztességes életet éltek? De hát nem bocsátotta sokuk áruba a testét?49 
N em  háltak együtt saját nővérükkel?^ Nem  született gyerekük saját 
lányuktól?51 (42) Hát nem gúnyolták ki a misztériumokat is? Nem

45 A 4Ü5-ÖS aigospotamoi vereségkor Adcirnantos volt az egyetlen fogságba esen: 
hadvezér, akinek életet Lysandros megkímélte. Rögtön árulás gyanújába keveredett 
(2.58). de Démosthcncs 19.191 szerint Konón több mint tíz évvel később (tehát 
nagyjából c beszéddel egy időben) emelt ellene vádat. Adcitnantos árulása lehetséges, 
de nem bizonyított.
46 E z  a vád teljességgel alaptalan. Éppen ellenkezőleg, Alkibiadés arra figyelmeztette az 
athéni hadvezéreket, hogy kedvezőtlen helyen állomásoznak Aigospotavnoinál.
47 Az Aígospotamoinál ejtett háromezer hadifoglyot a spártaiak kivégezték.
40 Cserépszavazás sál (ostrakism os) a demokráciára nézve veszélyes személyeket távolíthat- 
ták cl tíz évre a városból. Ennek során a népgyűlcs tagjai cgy-cgy cserépdarabra írták rá az 
általuk veszélyesnek ítélt politikus nevét. Az AJkibiadés elleni per során az ostrakismos 
intézménye már nem volt használatban. Megaklést, az idősebb Alkibiadés anyjának, 
Deinomachcnakazapját487/4tíó-ban űz tckclostrakis mossza], az ittcmlítcttdcdapa-Alki- 
biadcst pedig valószínűi cg 460-ban. Sehol máshol nincs szó arról, hogy kétszer szenvedték 
volna el C2t a büntetést, lehet, hogy szándékosan fogalmaz félreérthetően a szónok.
49 A férfi prostitúciót abban az esetben büntették, ha az illető közszereplést vállalt. Az, 
akire ez rábizonyult, elvesztette polgárjogát, vö. Dover (2001: 33-50),
50 Nemcsak a fiúról (14.28), hanem az apáról is beszélték ezt, legalábbis később.
^ Az idősebb Alkibiadésről az a hír járta, hogy nemcsak lányával, hanem anyjával is 
vér fertőző viszonyt folytatott.
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csonkították meg a hermákat,62 és nem sértették meg az összes istent? 
Hát nem ártottak egész városunknak azzal, hogy polgártársaikkal 
éppúgy törvénytelen és tiltott módon bántak, amilyen viszonyban 
egymással is voltak, vakmerőségük pedig nem ismert határt, és sem
miféle szörnyűségtől nem riadtak vissza? Dehogynem! Minden gya
lázatos dolgot kipróbáltak, eltűrve és megtéve egyaránt! De hisz a 
vérükben van, hogy a jó  szégyennel, a rossz büszkeséggel tölti el őket. 
(43) Való igaz, tisztelt bírák, akadt már olyan vádlott, akit bűnösnek 
találtatok ugyan, jövőbbe ni hasznotok reményében mégis felmentet
te tck. De hát őszintén, miféle remény van arra, hogy ettől az embertől 
bármi jó  is származnék városunknak? Tőle, akiről akkor látjátok majd 
meg, mennyire nem ér semmit, amikor védekezik, mert hogy mek
kora gazember, azt korábbi tetteiből már megtapasztaltátok. (44) 
Máskülönben ártani, meg ha elhagyná a várost,3i sem tudna nektek, 
amilyen gyáva meg szegény és tehetetlen.54 Még saját rokonaival sincs 
békében, mások pedig egyenesen gyűlölik. (45) Félnetek tehát egy 
cseppet sem kell tőle, inkább megbüntetésével kellene példát állíta
notok a többi ember, főként barátai elé, akik a parancsokat végrehaj
tani nem hajlandók, viszont az ő tetteit utánozzák, és ahelyett, hogy 
saját házuk portája előtt söpörnének, odaállnak a nép elé a ti ügyei
tekben tanácsokat osztogatni.

(46) Nos, a magam részéről -  legjobb képességeim szerint -  elő- 
adtam vádjaimat. Tudom azonban, hogy míg a többi hallgató azon 
csodálkozik, hogyan tudtam Alkibiadcs cs apja bűneit ilyen részlete
sen kifürkészni, addig ő azért nevet rajtam, mert még töredékét sem 
mondtam el ténylegesen elkövetett gaztetteiknek. (47) Nektek tehát 
egyaránt számításba véve mindazt, amit módomban állt clmonda-

415-ben, a szicíliai hadjárat előestejen, az indulás előtt egy szervezett csoport 
megcsonkította az útkereszteződéseknél álló He rmcs-szobrokat, a hermákat (lásd a 
149. o.-t). Mivel Alkibiadés erősen támogatta a szicíliai expedíció megvalósítását, 
nehezen feltételezhető, hogy részt vett volna ebben az indulást hátráltató eseményben 
(vö, Thukydidcs 6.27,3).
53 Ha jogfosztása esetén az ellenséghez csatlakozna.
51 Az őt támogató stratégosok fellépésé alapján ítélve, befolyása nem volt teljesen 
lebecsülendő.
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nőm, és azt is, amit nem, még határozottabban kell elítélnetek, annak 
biztos tudatával, hogy a vád alapján is bűnös, és városunk számára is 
óriási szerencse, ha ilyen polgároktól megszab ad ul. Olvasd fel nekik 
szép sorban a törvényeket,55 az eskü szöveget cs a vádiratot, és ők ezek 
alapján igazságos ítéletet fognak hozni.

[TÖRVÉNYEK - ESKÜK -  VÁDIRAT]

55 Ti. a függelemsértésról és az engedély nélküli lovassági s 20 Igá latról S2Óló törvénye
ket. Törvények cs egyéb dokumentumok beszéd végi felolvasására nincs pckla Lysias 
más írásaiban.
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15. ALKTBIADÉS ELLEN 
SZOLGÁLATMEGTAGADÁS MIATT

Én a magam részéről nemcsak tőletek várok, tisztelt bírák, igazságos 
ítéletet, hanem a stratégosokat is arra kérem -  nem utolsósorban 
azért, mert hadvezéri megbízatásuk eddigi idejében komoly szolgá
latokat tettek a városnak-, hogy a szolgálatmegtagadás miatt indított 
perek során is szíveskedjenek pártatlanságot tanúsítani vádló és vád
lott irányában egyaránt. Ne vessek latba minden tekintélyüket az 
egyik fél oldalán személyes elfogultságból, hogy ezzel igazságtalan 
ítéletre késztessenek benneteket! (2) Eicg arra gondolnotok,1 meny
nyire fel lennétek háborodva, ha előzetes vizsgálatotok során1 2 3 a thes- 
mothetések föllépnének a szószékre, cs elutasító ítéletet kérnének 
ellenetek! Persze hogy elfogadhatatlannak tartanátok, ha a per leve
zetői cs a szavazókövecsek ki osztói felszólítanának arra, kiket kell és 
kiket nem szabad leszavazni! (3) El tudtok képzelni szégyenletesebb 
szokást, gyalázatosabb eljárást a város életében, mint hogy az archón 
veszi magának a bátorságot egy örökösödési perben, és a bírák elé 
térdre borulva kérleli őket, hogy az ő kívánsága szerint zárják le az 
ügyet, vagy ha a polemarchos és a tizenegyek kérésekkel állnak elő a 
hatáskörükbe tartozó közjogi perekben,2 éppúgy, ahogy most is? (4) 
Ugyanígy kell tehát látnotok a magatok szerepét, hisz gondolkozza
tok csak el azon, hogy az égvilágon semmi különbség nincs a között, 
ha ti személyes okokból siettek egy szol gálát megtagadás sál beperelt

1 Ettől kezdve a 4. fejezet végéig az elnöklő straté go sokhoz fordulva beszel.
2 Mint a tisztségviselők többségének, a hadvezéreknek is átvilágításon kel lett átesni ük, 
me lyc t a th csm othes c k vé geztek (v Ö. 13.10).
3 A polemarchos a mctoikosokkal és idegenekkel kapcsolatos ügyeket, a tizenegyek az 
apagógé eljárást követő tárgyalásokat vezették le.
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vádlott segítségére, meg a között, ha az itt ülő személyek némelyike 
a szavazókövecsek kiosztása közben kérésekkel áll elő.

(5) Ti pedig, tisztelt bírák, azt nézzétek meg, vajon elég bizonyíték 
van-e arra, hogy a hadseregben egyetlen tiszt sem volt kész Alki- 
biadést védelmébe venni! Mert ha igaz volna, amit mondanak,'1 akkor 
törvény elé kellett volna állítaniuk Pamphilost, amiéit a lovat elvéve 
egy lovasától akarta megfosztani a várost,4 5 a phylarcliost pedig meg 
kellett volna fenyítemük, amiéit Alkibiadést a phyléjébol kiemelve 
fel akarta borítani a csatasorukat, végül parancsba kellett volna adniuk 
a taxiarchosnak, hogy törölje nevét a hopliták listájáról.6 (6) A helyzet 
ezzel szemben az, hogy semmi ilyet nem csináltak, hanem szó nélkül 
hagyták, hogy a katonák a táborban fejéhez vágjanak mindent, ami 
belefér, cs hogy a lovas íjászok közé álljon lovasnak;7 most azonban, 
amikor meg kell büntetnetek a bűnösöket, szívességből mégis ügy 
tanúskodnak, hogy ők jelölték ki a helyét a csatasorban. (7) Márpedig 
ez roppant furcsa, tisztelt bírák: a nép által saját kezűleg megválasztott 
stratégosok nem merik addig átvenni a parancsnoki posztot felettetek, 
amíg nem estek át a törvény szerinti előzetes vizsgálaton, Alkibiadés 
viszont a város törvényeit megsértve el meri foglalni az általuk kijelölt 
helyet a csatasorban? De azt is képtelenségnek tartom, tisztelt bírák, 
hogy az előzetes vizsgálaton átesett lovasok közül nem áll hatalmuk
ban bárkit tetszésük szerint a hopliták közé sorolni, a hopliták 
közül viszont a hatalmukban áll előzetes vizsgálat nélkül bárkit 
tetszésük szerint lovasnak megtenni. (8) Ha tehát a stratégosok 
rendelkeztek kellő jogosultsággal, de rajta kívül senki másnak nem 
engedélyezték a lovas szolgálatot, bármennyire sokan szerették volna

4 1 logy ti. az ő  parancsukra került Alkibiadés a hopÚtiktól a lovasokhoz,
° Pamphilos alárendelt lovastiszt (h ip p a r d io s ) lehetett, aki a beszelő szerint először nem 
volt hajlandó Alkibiadést a lovasok közön elhelyezni. A lovastiszt ennek ellentmondó 
tanúvallomása (lásd a következő fejezetet) kétségessé teszi az egyébként nem hihetetlen 
állítás hitelét.
6 A h ip p a r c h o s n i l magasabb rangú p h yla rch o s szintén ellenezhette Alkibiadés áthelyezését 
a lovasok közé, bár ennek az is oka lehet, hogy jobbnak látták, ha a lovas íjászok közé 
teszik. A törlés a hopliták listájáról több okból kifolyólag is elmaradhatott.
7 Minthogy távolból harcoltak, az itteni szolgalatján a legkevésbé veszéllyel. Ennek 
megfelelően presztízse is a 1 egálacsónyabbnak számított.
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is ezt,8 akkor semmi nem indokolja, tisztelt bírák, hogy ti most 
szívességből kivételezzetek vele. De ha ők is elismerik döntésük 
jogosulatlanságát, akkor nem szabad elfelejtenetek, eskütökben arra 
adtátok szavatokat, hogy az igazság szerint fogtok ítélkezni, nem 
pedig az ő mindenkori igényeiknek megfelelően. Senki kérését se 
tartsátok hát fontosabbnak magatoknál és az eskütöknél!

(9) Ha meg valaki, tisztelt bírák, túl súlyosnak találja a büntetést és 
túl szigorúnak a törvényt, emlékezzék arra, hogy nem azért fáradtatok 
ide, hogy törvényt alkossatok róluk, hanem hogy a fennálló törvények 
alapján ítélkezzetek. Nem azért, hogy sajnálatot, hanem épp ellenke
zőleg, hogy haragot érezzétek a bűnösök iránt és az egész város 
érdekeit védjétek, hisz azzal tökéletesen tisztában vagytok, hogy 
néhány ember múltbéli bűneinek megtorlásával sokak bűnös gondo
latait tudjátok tisztességesebb irányba terelni ajövőben. (10) S ahogy 
ő nem törődött a várossal, és csak a maga irháját próbálta menteni, 
ugyanígy, tisztelt bírák, nektek sem szabad vele törődnötök, és olyan 
ítéletet kell hoznotok, mely a város számára a legelőnyösebb, esküvel 
adott szavatokon túl már csak azért is, mert Alkibiadésről ítélkeztek, 
aki ha túljár az eszeteken, a városon, nevetve fog innen távozni. 
Merthogy ő, aki a nyíltan pártjára álló barátaival is rosszat tesz, soha 
nem viszonozza nektek a szavazáskor titokban kapott segítséget, az 
holtbiztos. (11) Bírák! Ne becsüljétek többre barátai kérését a törvé
nyeknél! ítéljetek az igazság szerint! Teljes bizonyosságot nyert, hogy 
a hopiitak közé sorozták be, hogy elhagyta a csatasort, hogy a törvény 
tiltása ellenére előzetes vizsgálat nélkül állt a lovasok közé, s hogy 
olyan kérdésben kért magának magánúton engedélyt, melynek el
döntésére a törvények egyértelmű rendelkezése szerint sem hadve
zérnek, sem lovas kapitánynak, sem senki másnak nincs több joga 
maguknál a törvényeknél. (12) A magam részéről tehát, aki mint 
Archestratidés barátja keltem segítségére, Alkibiadésen pedig mint 
személyes ellenségemen szeretnék bosszút állni, arra kérlek benne
teket, az igazság szerint szavazzatok, és ugyanaz a lelkűiét töltsön ei 
benneteket, amikor a szavazókövet az urnához viszitek, amellyel 
korábban az ellenség elleni küzdelembe vetettétek magatokat.

816.13 szerint egyesek valóban ál szerettek volna kerülni a lovasok közé, de az is kiderül, 
hogy többeknek sikerült is.
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A 14. ÉS 15. BESZÉD MAGYARÁZATAI

A katonai vétségeket szabályozó solóni törvény egységesen kezelt 
valamennyi idetartozó bűncselekményt.9 10 „Solón úgy látta helyes
nek, hogy ugyanolyan büntetésben részesüljön a szoigálatmegta- 
gadó, a csatasor elhagyója és a gyáva katona egyaránt.”1” A törvény 
külön kiemelte a leglátványosabb vétségeket, majd a gyávaság 
általános kategóriájával a függelemsértés előre nem látható, kevés
bé látványos vagy ritkább eseteit is a büntethetőség hatókörébe 
vonta. A külön megnevezett vétségek közül ötöt ismerünk.

a) Szolgálatmegtagadást (vagy szökést) (asiratcia) alapvetően az 
követ el, aki nem jelenik meg a sorozás során számára kijelölt 
katonai egységvezetőjénél a gyülekezés (vagy kivonulás) időpont
jában, vagy elhagyja a tábort (13.12).

b) Tengerészek esetén lényegében ugyanezt a vétséget anamna- 
c/í rounak nevezték,

c) A csatasor elhagyása (íipotaxion) eredetileg a phalanxban har
coló hopliták helyének elhagyását jelentette, mely azért számított 
komoly vétségnek, mert ennél a harcmodornál egyetlen ember 
kiválása is a teljes phalanx összeomlását eredményezhette. A csata
rend kialakítását vagy megőrzését ugyanakkor már az is veszélyez
tethette, ha valaki a csata megkezdése előtt elhagyta a számára 
kijelölt helyet, a vétséget tehát a tényleges harci helyzeteken túl és 
a más harcnemben küzdő katonákra is kiterjesztették.

d) A tengerészeknél szintén bűncselekménynek számított a hajó 
elhagyása (íiponaution), amit mindenekelőtt a hajóparancsnokkal 
szemben vettek szigorúan, aki felelősséggel tartozott a rábízott és 
általa felszerelt hajóért, de az egyszerű matrózok esetleges szökései 
is a törvény hatálya alá estek.

e) A fegyvereldobás (rhipsaspis) a harc feladását és az engedély 
nélküli menekülést foglalta magában.

A törvények pontos szövegét nem ismerjük ugyan, de könnyű

9 Lipsius (1905-1915:452^59),
10 Aischinés 3.175.
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belátni, hogy a tételesen felsorolt vétségek részint eleve kapcsolód
nak egymáshoz, részint átfedésbe kerülhetnek a gyávasággal.11

A 14. és 15. beszéd előzményeit az adta, hogy 395-ben a spár
taiakkal vívott korinthosi háború kezdetén az itjabb Alkibiadést, 
akit eredetileg a hopliták közé soroztak be, az ütközet előtt a lova
sok, egészen pontosan a lovas íjászok közé helyezték á t Alkibiadés 
ennek megfelelően a lovas íjászokkal vonult ki, anélkül azonban, 
hogy a hopliták listájáról nevét töröltek volna, cs a lovas szolgálat
hoz szükséges előzetes vizsgálaton12 átesett volna. Az ütközet el
maradt, ám egyesek, köztük a 14. és 15. beszéd megrendelői, vádat 
emeltek Alkibiadés ellen.

Értelmezésük szerint Alkibiadés kettős vétséget követett el: 
megsértette a katonai fegyelmet és az átvilágítási törvényt. Azáltal 
ráadásul, hogy nem jelent meg a sorozási lista szerint neki kijelölt 
csapategységben a hopliták között, háromféle vétséget (szolgálat
megtagadás, csatasor elhagyása, gyávaság) kimerítően sértette meg 
a katonai fegyelmet. Mennyire állja meg helyét ez az interpretáció? 
Természetesen csak bizonyos körülmények figyelmen kívül ha
gyásával, más tényezőknek pedig felnagyításával. Az ütközet elma
radása eleve gyengíti a vádak erejét, hiszen hopliták tömeges halála 
nyílván más megvilágításba helyezte volna az átirányítást, bár hozzá 
kell tenni, hogy a törvény egyértelműen vonatkozik a tényleges 
katonai akciókat megelőző helyzetekre is.

Ami az első két vétséget illeti, Alkibiadés akkor tagadta volna 
megválóban a szolgálatot, és hagyta volna el a csatasort, ha egyál
talán nem jelenik meg a seregnél. Minthogy megjelent, vád egye
dül azzal szemben merülhet föl jogosan, miért nem tüntették föl 
a sorozási listákon az áthelyezés tényét. Ennek elmulasztása azon
ban aligha az áthelyezett katona hibája. A gyávasággal kapcsolatban 
más a helyzet. A lovas szolgálat elismerten kevesebb veszéllyel járt. 
Ráadásul a szóban forgó ütközetre a kiváló thébai lovasok oldalán 
került volna sor a jóval gyengébb erőt képviselő spártai lovasság 
ellenében, míg a hopliták a félelmetes spártai nehézfegyveresekkcl

11 Hillgrubcr (1989: 107). 
n A P  49 1-2.
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küzdöttek volna meg. Azt is tudjuk (igaz, nem teljesen elfogulatlan 
beszámolóból13), hogy a szóban forgó csata előtt a várható veszé
lyek miatt a hopliták tömegesen menekültek át -  Alkibiadéshoz 
hasonlóan alkalmassági vizsga nélkül -  a lovassághoz. Az áthelyezés 
mögött tehát jó  okkal lehet gyávaságot sejteni, a legkisebb veszélynek 
kitett lovas íjászoknál a leginkább. A kérdés azonban az, vajon ez a 
feltételezhető gyávaság kimeríti-e a törvény által büntetendőnek 
ítélt gyávaság fogalmát. Erre a gyáva lépésre ugyanis, legalábbis a 
védelem szerint, a hadvezérek jóváhagyásával került sor.

Ezen a ponton azonnal fölvetődik két további kérdés: a straté- 
gosok valóban csak szemet hunytak-e az önkényesen kezdeménye
zett egyéni akciók fölött, vagy kifejezetten stratégiai megfontolás
ból eleve ők adták parancsba az átcsoportosítást.14 Az első esetben 
az átmenekülök elmarasztalása kellően megalapozottnak látszik, 
viszont így maguk a stratégosok is bűnösök. A második esetben 
nem lehet szó a gyávaság vétségéről, még akkor sem, ha az illető 
katonák esetleg kifejezetten örültek az áthelyezési parancsnak, s 
ilyen értelemben valóban gyávaságról tettek tanúbizonyságot.

A másik kérdés az átvilágítási vizsgálat elmulasztásával kapcso
latos: kit terhel a felelősség? Rendes körülmények között a mulasz
tásjogfosztással és pénzbírsággal bünteti az engedély nélküli lovast 
(9). Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a vizsgálat 
alapvető célja ló és lovas alkalmasságának megállapítása az illető 
anyagi helyzete, egészségi állapota, ügyessége, valamint a ló fizikai 
állapota alapján. Ebből kiindulva feltételezhetjük, hogy ha rendkí
vüli helyzetben a szokásosan megállapított létszámot a hadvezérek 
katonai okokból emelni kívánták, de a döntés sürgőssége miatt az 
átvilágításra nem kerülhetett sor, akkor a felelősség a mulasztás 
miatt nem a lovast terhelte. A lovas esetleges alkalmatlanságáért 
feltehetően a vizsgálattól eltekintő hadvezér volt hibáztató.

13 ! 6 13-14.
14 Az értelmezők egy része (Frohbcrgcr, Carcy) Xenophón: H e t i . 3,5.23 alapján el
képzelhetőnek tartják ezt a lehetőséget. A spártaiak ezek szerint éppen az ellenfél 
lovasságának komoly badicreje miatt nem bocsátkoztak ütközetbe, és könnyen meg
lehet, hogy ehhez az athéni lovasság létszámának tudatos megnövelése is hozzájárult.
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Az ügy kulcskérdése tehát az, vajon katonai érdekből kiadott 
parancsra került-e a lovassághoz Alkibiadés, vagy ezen érdekektől 
függetlenül (sőt esetlegezen érdekeket sértve) engedélyezték (vagy 
hagyták utólagosan jóvá) az átsorolást A vádemelés mindenképpen 
kínos helyzetet teremtett, és nemcsak a vádlott számára. A tárgyalás 
engedélyezésével és lefolytatásával pontosan azok a stratégosok 
voltak megbízva, akik a vádlott áthelyezését engedélyezték. A stra- 
tégosoktól mint a tárgyalás elnökeitől kívülálló c$ elfogulatlan 
magatartást vártak cl, másfelől azonban, minthogy a vádlott bűnös
sége esetén a vétség igazi terhe rájuk hárult volna, aligha tehették 
meg, hogy hallgatnak. Nem is tették meg, hanem mint a vádlott 
szószólói készültek föllépni a tárgyalás során. A vád ki is használja 
a kétféle szerep összekeverésének „gyalázatos” módját (15.1-4).

A stratégosok számára Alkibiadés elítélése egyúttal saját hadve
zér i ténykedésük bírálatát is jelenti: ahelyett, hogy megbüntették 
volna AJkibiadést a katonai fegyelem megsértése miatt, szemet huny
tak fölötte. Ezt az összefüggést a vádlók természetesen nem hangsú
lyozhatták, támadásuk célpontja kizárólag Alkibiadés maradt.

A két vád beszéd azt a benyomást keltheti, hogy Alkibiadés 
egymaga kérte átirányítását a lovassághoz. Aligha ez a kép bonta
kozott ki a védelem verziójából (amely ezen a ponton nagy való^ 
színűséggel az igazságot tükrözhette vissza). Ha a hadvezérek 
parancsa áll az áthelyezés mögött, akkor több tucat, esetleg több 
száz katonát érintett az intézkedés. Velük kapcsolatban azonban a 
vádlók csakis egyet tehettek: hallgatni. Hiszen őket is gyávasággal 
kellett volna vádolniuk, a tömeges átmenekülés pedig aláásta volna 
a különlegesen gyáva Alkibiadés portréjának hitelét.

Akkor vajon miért indították ezt a pert? Mi adhatott esélyt a 
győzelemre? A hopliták biztosan igazságtalannak érezték, hogy 
egyik pillanatról a másikra egyesek a biztonságosabb lovas szolgá
latra kaptak engedélyt. Talán még abban is igazuk lehetett, hogy az 
átjelentkezőket elsősorban a félelem motiválta, nem  a harcvágy, 
az átirányítás módja pedig nem a törvényeknek megfelelően tör
tént. És talán itt rejlik a magyarázata annak, miért vágtak bele. Ezzel 
a perrel vereség esetén is nyerni lehetett: Alkibiadés gyávaságát és 
a stratégosok elfogultságát vele szemben még esetleges felmentése 
is igazolja.
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ÁTVILÁGÍTÁSAKOR A TANÁCS ELŐTT

Ma nem volnék tökéletesen tisztában azzal, tisztelt tanács, hogy 
vádlóim minden eszközt megragadva ártani akarnak nekem, kifeje
zetten hálás lennék nekik, mert vádat emeltek ellenem. Meggyőző
désem ugyanis, hogy egy ártatlanul megrágalmazott emberrel éppen 
az teheti a legfőbb jót, aki arra kényszeríti, hogy tüzetes vizsgálatnak 
vesse alá élete minden eseményét. (2) Nekem tiszta a lelki is méretem. 
Ezért bízom abban, hogy életein eddigi történetét hallván, még az is 
megváltoztatja rólam a véleményét, aki most esetleg ellenszenvet érez 
irántam, s ezentúl sokkal kedvezőbben ítél majd rólam. (3) Tőletek 
pedig, tisztelt tanácstagok, ha csak azt sikerül megmutatnom, hogy 
lojális vagyok a jelenlegi alkotmány iránt, s ugyanazokat a válságos 
pillanatokat voltam kénytelen átélni, amelyeket ti, semmiféle meg
különböztetésre nem tartok igényt. Ám ha az is bebizonyosodik 
rólam, hogy az élet más területein is józan mértékkel éltem (épp az 
ellenkező módon, mint ahogy azt ellenségeim hiszik és terjesztik 
rólam), arra kérlek benneteket, hagyjátok jóvá vizsgálatomat, róluk 
pedig legyetek lesújtó véleménnyel.

Először is tehát azt bizonyítom be, hogy nem  szolgáltam a lovas
ságnál a harmincak idején, de még csak nem is tartózkodtam itthon, 
s így természetesen szerepet sem vállaltam az akkori közéletben.

(4) Apám ugyanis még a helléspontosi katasztrófa előtt elküldött 
minket a pontosi Satyroshoz,1 hogy ott vészeljük át a nehéz időket,

1 Thrák király a kimmer Bosporoson (a mai Krím-fclszigctcn) 407 és 393 között, az 
athéniak egyik legfontosabb gabonakcrcskcdclmi partnere, aki részben Athénba kül
dött alattvalói, részben hozzá érkező kereskedők révén intézte ügyleteit. Mantithcos 
mindé nkc p p rás zom 1 h atott a k i rály véd el mé re, mer c Ly sandr os m i ndc n a the n i t Ath é n -
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és sem a falak lebontásakor, sem az alkotmány megváltoztatásakor2 
nem tartózkodtam itthon, hanem mindössze öt nappal azelőtt jöttem 
haza, hogy a phylcbcliek visszatértek Pciraicusba.3 (5) Márpedig az 
aligha valószínű, hogy mi, akik ebben az időben érkeztünk meg, 
szerettünk volna belebonyolódni mások veszélyes ügyleteibe, s az is 
nyilvánvaló, hogy elképzelésük szerint ők sem a külföldön tartózko
dókkal és a tisztán maradiakkal akarták volna megosztani az állam 
irányítását, hanem éppen ellenkezőleg, még a népuralom megdönté
sében velük együttműködő társaikat is megfosztották polgárjogaiktól.

(6) Aztán meg komolytalan dolog a fára írt lista alapján nézni, kik 
teljesítettek szolgálatot a lovasságnál. Ezen ugyanis sokan nincsenek 
rajta, akik köztudomásúlag lovasok voltak, rákerültek viszont néhá- 
nyan a külföldre távozók közül. A legerősebb ellenérv azonban a 
következő. A visszatérésetek után megszavaztátok, hogy a phylar- 
chosok4 tegyenek jelentést azokról, akik lovasként szolgáltak, hogy az 
ellátmányokat5 visszafizettessétek velük. (7) Mármost engem senki 
nem tudna megmutatni sem a phylarchosok listáján, sem az adósság- 
behajtóknak6 átadott jelentésen, sem az ellátmányt visszafizetők kö
zött. Márpedig azt mindenki könnyen beláthatja, hogy a phylarcho- 
soknak, ha nem tüntetik föl a támogatások kedvezményezettjeit,

ba kenyszerített, majd gabonaembargót léptetett életbe. Nem kizárt, hogy Mantithcos 
útja cs az egyre súlyosbodó gabonahiány között volt valamilyen összefüggés. Az sem 
mellékes körülmény, hogy apja s így valószínűleg ő is a harmincak által polgárnak 
nyilvánított 3000 közé tartozhatott.
2 Drakon ti d e  s javaslatára (vö, 12.73),
3 A „mindössze” félrevezető. Visszatérésére nagyon is kényes és aligha véletlenül 
megválasztott időpontban került sor, lásd a magyarázatokat.
4 A tíz phylc szerint felállított lovas egységek vezetői.
5 A lovasok egyszeri támogatásban részesültek a lótartással kapcsolatos költségeik 
csökkentésére (Xcnophón: A  lovassági p a ra n csn o k  1. \ 9 , A P  49.1-2), A 424-ben bemu
tatott L o v a g o k  szerínta lovasok ekkor még fizetség nélkül harcoltak (76-77). Xcnophón 
szerint az állam 40 talantont költött évente a lovasok ellátmányára, 1000 lovas eseten 
1 főre évi 240 drachma, kb. napi 4 obolos jut. A lovasok és lovas íjászok bérének 
változásáról lásd F 6.
6 Megbízatásuk az államnak -  többnyire vagyonelkobzás miatt -  tartozó személyek 
adósságainak behajtása volt. Amennyiben szabálytalanságot észleltek a visszafizetés 
során, vádat kellett emelniük az állam nevében (lásd Lysias 17,18, 19).
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elkerülhetetlenül saját maguknak kellett volna büntetést fizetniük.7 * 
Ezért sokkal több joggal tarthatjátok hitelesnek azokat a dokum entu
mokat, mint ezeket, hisz innen bárki, aki akarja, kitörölhet neveket, 
azokon viszont a phylarchosoknak kellett feljegyezniük a lovas szol
gálatot tevők nevét.

(8) No, de nem bánom, tisztelt tanács, tegyük föl, hogy lovas 
voltam! De akkor sem próbálnám ezt kézzel-lábbal tagadni mint 
valami szörnyű bűnt/ hanem annak bebizonyításával várnám el át
világításom kedvező elbírálását, hogy egyetlen polgártársamnak sem 
ártottam. Látom egyébként, ti is ezt az elvet követitek, hisz sokan 
ülnek itt a tanácsban az akkori lovasok közül, sokakat pedig hadve
zérnek és lovaskapitánynak választottatok meg.9 Higgyétek tehát el, 
semmi egyéb nem indokolja ezt a mostani védekezésemet, minthogy 
gátlástalanul szemenszedett hazugságokat találtak ki ellenem. Te 
pedig, kérlek, lépj föl az emelvényre, és mondd el tanúvallomásodat!

[T anúvallomás]
(9) Nos hát, magáról a vádról, fogalmam sincs, mi egyebet kellene 

még mondanom. Úgy érzem azonban, tisztelt tanács, hogy más peres 
ügyekkel ellentétben, ahol csak a tényleges vádpontokkal szemben 
szabad védekezni, az átvilágítási vizsgálatokban az embernekjoga van 
egész életerői is számot adnia. Arra kérlek tehát benneteket, hogy 
hallgassatok jóindulattal, én pedig a lehető legrövidebbre fogom 
védekezésemet.

(10) Először is a különféle sorscsapások miatt, melyek apámat és a 
várost egyaránt sújtották,10 nem örököltem hatalmas vagyont, két

7 Amennyiben pénzügyi beszámolójukat a számot óbiztosok nem tartják rendben 
lévőnek.
* Hz az érv csakúgy, mint a következő mondatban kÖ2Ölt tények, ellene szól a feltéte
lezésnek, hogy törvény tiltotta volna a harmincak idején lovas szolgálatot teljesítők 
tanácstagságát (vö. 26.10).
9 Ez a megjegyzés a legerősebb pozitív érv amellett, hogy az átvilágítás tétje a tanács
tagság. Nyomósak a negatív érvek is. Ha Mantitheos a kilenc archón valamelyikére 
pályázott, furcsa, hogy sem a tisztségről, sem a tanács döntését követő bírósági tárgya
lásról nem ejtett szót.
10 Minthogy Mantithcos az apját ért anyagi kárnak sem időpontját, sem módját nem 
árulja el, nem teljesen meggyőző a város veszteségeivel való összekapcsolása.
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húgomat mégis 30-30 mina hozománnyal házasítottam ki,11 fivérem
mel pedig úgy osztoztam meg az örökségen, hogy (ő se tagadhatja) a 
nagyobbik rész ju to tt neki, végül pedig ami ismerőseimet illeti, 
világéletemben olyan viszonyban voltam mindenkivel, hogy soha 
senki egyetlen szóval sem tett ellenem panaszt. (11) Magánéletemben 
ez volt a jellemző rám, a közügyekben pedig talán az bizonyíthatja 
legékesebben tisztességemet, hogy azok a fiatalok, akik kockázással, 
ivászattal és más efféle szenvedélyek rabjaként múlatják céltalanul 
idejüket, mind rossz viszonyban vannak velem, és, ahogy mindjárt 
látni fogjátok, ők terjesztenek rólam mindenféle hazug pletykát. 
Márpedig világos, hogy ha érdeklődésünk megegyezne, aligha lenne 
ilyen véleményük rólam.

(12) Továbbá, tisztelt tanács, olyan esetet sem tudna senki mutatni, 
hogy valamilyen szégyenletes magán- vagy közjogi perbe vagy felje
lentésbe keveredtem volna, pedig másokat gyakran láttok efféle 
ügyekbe bonyolódni. Aztán nézzétek meg azt is, hogyan számíthat 
rám a város, amikor a katonaságnál és az ellenséggel szemben a 
veszélyekben kell helyt állni. (13) Például amikor szövetséget kötöt
tetek a boiótokkal, és Haliartos megsegítésére kellett sietnünk,11 12 
Orthobulos13 14 a lovasok közé sorozott be, de minthogy mindenki 
tekintetén azt láttam, hogy arra számít, a lovasság biztonságban ma
rad, az éles helyzetekbe pedig a tiehczfegyverzetű gyalogosság kerül 
majd, mások átvilágításuk nélkül törvénytelen módon is Jóra száll
tak,*'1 én azonban odaadtam Orthobulos elé, és megkértem, töröljön 
ki a listáról, mert szégyennek érzem, hogy míg a többség a halállal 
kénytelen farkasszemet nézni, addig én magamnak védett állást biz
tosítva harcolok. És most, kérlek, lépj az emelvényre, Orthobulos!

11 A hozomány viszonylagosan magas; vagy valóban jószívű volt húgaival Mantitheos, 
vagy mégsem volt annyira kicsi az örökség,
12 395-ben a Thébai vezetése alatt álló boiót szövetség hívta segítségül Athént Spárta 
ellen. Athén ezzel a lépéssel szegte mega pclopormésosi háborút lezáró békeszerződést 
(Xcnophón: í i e l l .  3.5,16). Az ütközetben vesztette életét Lysandros.
13 A sorozásért végső soron a lovaskapitány (h ip p a r th o s) volt felelős, ez alapján valószí
nűsíthető Orthobulos rangja.
14 Mint például Alkibiadés (14, 15).
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[T a n ú v allo m á s]
(14) Amikor pedig démostársaim szemlére gyülekeztek az indulás 

előtt, tudván, hogy némelyikük derék cs lelkes hazafi, csak éppen 
nem tudja fedezni a katonaság költségeit, aztjavasoltam, hogy ezentúl 
a jómódúak fizessék a nehéz helyzetben levők ellátmányát. És nem
csak osztogattam ám a jó  tanácsot másoknak, hanem én magam is 
adtam 30-30 drachmát két baj társamnak. Nem mintha olyan hatal
mas vagyonom volna, hanem hogy ezzel is példát nyújtsak másoknak. 
És most, kérlek, lepjetek elő!

[T a n ú k ]
(15) Mikor pedig a Korinthos elleni támadás megkezdődött,15 és 

mindenki tudta előre, nem babra megy a játék, mások próbálták 
kihúzni magukat a veszélyek alól, én viszont minden idegszálammal 
azon voltam, hogy az első sorban harcolhassak az ellenséggel, és bár 
leginkább a mi phylénket hagyta el a szerencséje, s a mi sorainkból 
estek el a legtöbben, később hagytam cl a csatateret, mint az a hí
res-nevezetes fickó Steiriából, akinek dörgedelmeitől még most is 
visszhangzik az egész város,16 (16) Néhány nappal később ezután 
fontos támaszpontokat sikerült elfoglalnunk Korinthosban, cs ezzel 
megakadályoztuk az ellenség elvonulását; közben Agésilaos betört 
Boiótiába,17 és a parancsnokaink úgy döntöttek, hogy segedesapatot 
küldenek ellene. Mindenkiben ott bujkált a félelem (amin, őszintén 
szólva, nincs mit csodálkozni, tisztelt tanács, hisz rettenetes érzés volt

15 A spártaiak ellen vívott korinthosi háború folyamán 394-ben. Athén 6 ezer hoplitát 
állított ki az argosiak, koriiuhosiak, boíótok és euboiaiak 24 ezer fős egyesített serege 
melle. A Neme a folyó völgyében sorra kerülő ütközetben hat phylc csapata szenvedett 
igen komoly veszteségeket (Xenűphón; l l e l i  4.2.17, 21). Ezek egyikében harcolhatott 
Mantithcos,
Uy Nagy valószínűséggel a demokratákat 403-ban hazavezető Thrasybufosról van szó, 
aki elkötelezett híve volta bototokkal kötendő katonai szövetségnek. A Korinthosnál, 
majd később Korónciánál elszenvedett vereség miatt sokan szembefordultak vele, ő 
viszont láthatóan a katonákra próbálta hárítani a felelősséget.
17 Agésilaos spártai király szárazíoldön vezette haza sereget Kis-Ázsiából. A szövetsé
gesek 394-ben Korónciánál tettek sikertelen kísérletet feltartóztatására (Xenophón: 
H e ll . 4,3),

3 0 4



1 6 - BESZÉD

alig néhány pillanattal azután, hogy a halál torkából megmenekül
tünk, üjabb veszélybe rohanni), én mégis a szakaszvezetőm elé áll
tam, és kértem, hogy sorsolás nélkül a mi egységünket indítsa útnak.
(17) Úgyhogy ha néhányotok haraggal néz azokra, akik vállalják a 
város ügyeinek intézését, de a veszélyek elől elmenekülnek, rólam 
aztán semmi okuk nincs ilyesmiket gondolni- Mert nemcsak köte
lességeimet teljesítettem szíwel-lélekkel, hanem bátran vállaltam a 
kockázatokat is. És nem azért cselekedtem így, mert nem éreztem át 
a spártaiakkal vívott harc súlyát, hanem azért, hogy ha egyszer majd 
igazságtalanul veszélyes helyzetbe kerülök, érdemeim alapján jobb 
véleménnyel legyetek rólam, s így maradéktalanul igazamhoz juthas
sak. És most lépjetek elő mindezt tanúsítani!

[T anúvallomás]
(18) Aztán a többi csatából és őrszolgálatból sem maradtam ki soha 

egyetlenegy alkalommal sem, hanem mindvégig az elsők között 
vonultam támadásba, és az utolsók között tértem meg a csatából. 
Márpedig a becsvágyó és fegyelmezett polgárokat ez alapján kell 
megítélni, nem pedig azért gyűlölni, mert történetesen hosszúra 
növesztik a hajukat. Hisz az efféle szokások sem a magánembereket, 
sem a közösséget nem sértik, a veszélyek önkéntes vállalásából az 
ellenséggel szemben viszont mindenkinek haszna származik. (19) 
N em  a külseje alapján kell szeretni vagy gyűlölni az embert, tisztelt 
tanács, csakis a tettei alapján. Hány halk szavú és jól öltözött polgár
társunk okozott már végzetes bajokat, és hányán voltak, akik ilyesmi
re nem nagyon adtak, mégis csupa jó t tettek ve le te ki

(20) De azt is észrevettem, tisztelt tanács, hogy egyesek azért is 
neheztelnek rám, mert fiatalabb létemre vállalkoztam arra, hogy a 
népgyűlcsen felszólaljak.18 Csakhogy először is a helyzetem kény- 
szerített rá. Aztán meg, nem tagadom, én is úgy érzem, kissé erősebb 
bennem a becsvágy a kelleténél. Igen, mert folyton őseim lebegnek 
a szemem előtt, akik egy pillanatra sem lankadtak a város ügyét 
előbbre vinni, s rólatok is azt látom (hisz az igazat kell mondanom!), 
hogy csak az ilyen polgárokat veszitek emberszámba; látván hát, hogy

18 Elvben már húszévesen fel lehetett szólalni, a szokásjog alapján azonban még a 
harmincon túlinktól is azt várták cl, hogy a vitákat az idősebbekre bízzák.
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ez a véleményetek, kinek ne adna ez ösztönzést, hogy a városért 
cselekedjék és beszéljen? De miért neheztelnétek az ilyen emberek
re? Hisz nem mások döntenek róluk, hanem ti!

M agyarázatok

A 393 és 389 közötti évek valamelyikében egy Mantithcos nevű 
fiatalember is jelezte démarchosáliak indulási szándékát a követ
kező" évi tanácstagválasztásokon. A választást végző sorsológép az 
ő nevét is a szerencsés ötszáz között tüntette föl. A sorsolás után 
kötelező átvilágítási vizsgálaton (dokitnasia) azonban az átvilágítá
sért felelős, leköszönő tanács néhány tagja kifogást emelt Man- 
titheos személye ellen. Ellenvetésüket arra alapozták, hogy ajelölt 
a hivatalos dokumentumok tanúsága szerint lovas szolgálatot töl
tött be a harmincak uralma idején 404/403-ban, Mantitheos való
színűleg egy későbbi tanácsülésen tisztázta magát, de hogy siker
rel-e, azt nem tudjuk.19

Az ügy jogi megítélése nem egészen egyértelmű. Az kétségtelen 
tény, hogy az athéni demokráciában a polis közössége az igazság
szolgáltatás módszereivel, sőt alkalmasint intézményeivel tartotta 
szigorú ellenőrzése alatt a saját soraiból megválasztott tisztségvise
lők tevékenységet. A közszereplést vállaló polgárok hivatalba lépé
sük előtt átvilágító vizsgálaton (dokitnasia) estek át,20 szolgálatuk 
teljesítése után pedig számadásra (euthynai) voltak kötelezve (12. 
beszéd). A kilenc archón kettős vizsgálat után foglalhatta el tisztjét;

19 Mantithcos neve csak a címben őrződött meg. A beszéd az alapján datálható, hogy a 
beszelő egyfelől 394-es (15-17) eseményekre hivatkozik, másfelől egy „stciriai polgár11 
közelmúltban tett kijelentését idézi (15). A „stciriai polgár” legkézenfekvőbb módon 
a 389-ben meghalt Thrasybulosszal azonosítható, így a megjegyzés vagy még Thra- 
sybulos halála előtt, vagy nem sokkal utána képzelhető el.
20 Különbözőjén egű előzetes vizsgálatok után történt meg az ifjak felnőtté nyilvánítása, 
a lovas szolgálatba lépés, segélyek odaítélése (lásd z F o g a b m m u tó tő i ) . Vizsgálatot tartot
tak még az új polgárok felvételekor, valamint a ncpgyűléscn felszólalni kívánók első 
megszólalása előtt is, lásd Harrison (1998: II. 200-207).
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először a tanács,21 majd egy bíróság előtt kellett bizonyos kérdések
re és az esetleges kifogásokra felelniük (26* beszéd). Végleges 
döntést a bíróság hozott; a tanács állásfoglalásának csak javas la tér
téke volt. A többi tisztségviselőt kizárólag bíróság vizsgálta ki (25. 
beszéd), míg a leendő tanácstagokat, ahogy említettük, a hivatalá
ból távozó tanács. Az itt felmerülő viták tétje valamely jog meg
szerzése körül forgott, s nem törvénysértés megtorlása, hanem 
megelőzése volt a céljuk. A kifogások jellegét azonban nem korlá
tozták, így elvben törvénysértéseket is fel lehetett hozni a pályázó 
ellen mint jogosultságot kizáró tényezőt. Emiatt az átvilágítási 
beszedek a politikai beszédek sajátos válfaját alkotják, melyek hol 
szorosabban, hol lazábban kötődnek a törvényszékiekliez.22 A tiszt
ségviselőket végül a havonkénti, illetve év végi beszámoltatás mel
lett más módszerekkel is felelősségre vonhatták döntéseikért, az 
ügy természetének megfelelően akár közvádas eljárással (graphé), 
akár feljelentéssel (eisangeliű), akár bejelentéssel (apophasis).

A nagyrészt kormányzási, kisebb részben törvénykezési és bírói 
feladatokat teljesítő tisztségviselők átvilágítása során alapvetően azt 
vizsgálták, valóban jogosult-e az illető arra, hogy polgárjogait gya
korolja. Legrészletesebben az archónok átvilágítási vizsgálatát is
merjük. A jelöltnek ilyenkor a következő kérdésekre kellett felel
nie: „»Ki az apád, és melyik démosból való vagy, ki az apád apja, ki 
az anyád, ki az anyád apja, és melyik démosból való?« Azután 
<tnegkcrdezik>, hogy tiszteli-e Apollón Patróost és Zeus Her- 
keiost, és hol vannak ezek az oltárok, és hogy van-e családi sírboltja, 
és hol van, hogy jól bánik-e a szüleivel, hogy fizeti-e az adóját, hogy 
részt vett-e a hadjáratokban.”23 A jelöltnek tehát először is athéni 
származását kellett bizonyítania, éspedig mindkét ágon két nem
zedékre visszamenőleg. A bizonyítás azonban nem egyszerűen a

21 Hamson (1998: II. 201) nem záija ki annak lehetőséget, hogy esetleg Mantitheos is 
archónságra pályázott. A beszédből valóban nem derül ki egyértelműen, hogy tanács- 
tagságra sorsolták volna ki, de lásd 16.8.
22 Mantitheos a lazább kötődést hangsúlyozza: a vitás pontok tárgyalásán túl a beszélő 
több lehetőséget kap egész életének bemutatására, mint más perek esetében (9).
23 Ritoók (1954) fordítását apró módosítással közöljük. Lásd még Deinarchos 2.17.
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születési adatok bemutatását jelentette, hanem annak igazolását 
tanúk segítségével, hogy az illető ténylegesen ápolja ősei emlékét, 
valóban tiszteli a család, illetve a tágabb rokonság védőisteneit, és 
gondozza szüleit. Ugyanígy a legalapvetőbb állampolgári köteles
ségek tényleges teljesítését vizsgálja, meg ha nem részletekbe me
nően is, a két utolsó kérdés katonai és anyagi szempontból,24 A 
vizsgálat sem ajelölt tapasztalatát, sem szaktudását, sem politikai 
pályáját vagy életrajzának bármely olyan mozzanatát nem érintette, 
mely őt az adott feladatra alkalmassá vagy alkalmatlanná tehetné. 
Az átvilágítás annak a lehetőségnek felkínálásával zárult, hogy bárki 
tetszőleges indokok alapján kifogást emelhessen az illetővel szem
ben.25 Ennek célja alapvetően a beterjesztett bizonyítékok ellenőr
zése lehetett, hogy a pályázó által esetleg elleplezett vagy elhallga
tott kizáró körülmények mindenképpen felszínre kerülhessenek. 
Az ellenvetések lehetséges indokait azonban semmivel sem korlá
tozták, s ez a teljes nyitottság magában hordta a vizsgálandó szem
pontok tágításának lehetőségét, sőt a konkrétumoktól elrugaszko
dó vádaskodások veszélyét is. A lehetőséget ki is használták.

Az első általunk ismert eset, amikor egy tisztségviselőt megvá
lasztása után politikai okokból akadályoztak meg abban, hogy hi
vatalba lépjen, 405-ből származik.26 Théramenés esett el a hadve- 
zérségtól. Az esetet az teszi rendkívül különössé, hogy a hadvezéri 
tisztet nem sorsolással, hanem kézfeltartásos szavazással lehetett 
elnyerni; a bíróság a népgyűlés döntését bírálta fölül. Az átvilágítás 
során emelt politikai indíttatású kifogások azonban, legalábbis 
adataink szerint, egy másik időszakra, a demokrácia helyreállítását 
követő két évtizedre, a 403 cs 382 közötti periódusra korlátozód
nak. Közös bennük, hogy mind az öt ránk maradt beszéd a jelölt
nek a harmincak idején folytatott politikai tevékenységét teszi

2A Szemben a kilenc archón i tiszttel, a tanácstagság nemcsak az első ket -  adózásra 
kötelezhető -  vagyoni osztályhoz tartozók számára volt megpályázható, így elképzel
hető, hogy ezt a kérdést a leendő tanácstagoknak nem tették föl. A biztos anyagi háttér 
követelménye a pénzügyi visszaélésekkel szemben nyújtott biztosítékot.
25 „»Akar-c valaki ez ellen az ember ellen vádat cmclni?«” (AP 55.3).
26 Lysias 13.10.

308



1 6 . BESZÉD -  MAGYARÁZATOK

mérlegre.27 Érdekes módon valamennyi dokimasia-beszéd Lysiastól 
származik, s még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy megbízói a 
legkülönbözőbb politikai álláspontokat képviselik.

A ló . beszéd esetében a vád, mint láttuk, konkrét módon fogal
mazódik meg: a pályázót állítólagos lovas szolgálata miatt kívánja 
elutasítani. De valóban létezett-e ilyen jellegű Összeférhetetlensé
get kimondó törvény? Akik ezt feltételezik, a vád elhangzásának 
puszta ténye mellett elsősorban 26.9-lö-re hivatkoznak,28 ahol a 
beszelő valóban utal egy átvilágítási törvényre, mely „az oligarchia 
idején hivatalt viseltek” kiszorítását venné célba a közéletből. A 
beszélő azonban nem idéz, nem is ismertet, csak értelmezést ad, 
így a törvény tényleges szövege és tartalma igen bizonytalan.29 A 
továbbiakban azzal érvel, hogy szerinte a lovas szolgálat a tanács
tagságra jelölt elutasítását automatikusan vonná maga után. A szó
ban forgó hely azonban egy elképzelt esetet ír le, cs azt az értelme
zési lehetőséget is megengedi, hogy az elutasítás nem törvényi 
előírások alapján, hanem csak az éppen megválasztott tanácstagok 
gondolkodásából következnek „elkerülhetetlenül”.30

Még inkább egy ilyen összeférhetetlenségi törvény megléte, de 
legalábbis alkalmazhatósága ellen szól a megbékélési szerződés 
amnesztiazáradéka.31 A hazatérők elszenvedett sérelmeik elfeledé- 
sére tettek fogadalmat. Ez a megfogalmazás kellőképp általánosnak 
látszik ahhoz, hogy a városban maradtak ne csak a törvénysertések 
bírósági megtorlásával szemben érezzék magukat védettnek, ha
nem arra is számíthattak, hogy polgárjogaik korlátozásától sem kell 
tartaniuk. A hazatérők azonban nem mind gondolták így. Éppen

27 Lysias 16(394 és 389k.), 25 (401/400után), 26 (382),31 (403/402 után) é s A  városban  

m a ra d i E ryx im a ch o s védelm ében  elmondott beszéde, melynek töredékei egy rendkívül 
rossz állapotban fennmaradt papirusz töredékein olvashatók (P . l^ond. 2582 és P . R y i  

489).
28 így például MacDowclI (1978: 168), Hanscn (1983: 188-189), Usher (1985: 252), 
Adclcyc (1985: 303-305)
29 Később (26.20) szinten szóba kerül egy határozat, cs ez is legfeljebb a „főbűnösök" 
átvilágításának szükségességet, nem pedig elutasítását mondta ki.
30 Todd (1993:285-289)
31 Todd (2000: 178).
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az amnesztia vállalása miatt megtorlatlan igazságtalanságok tömege 
idézhette elő azt a helyzetet, hogy a polgárjogok gyakorlásához 
szükséges, általános fel tété leket vizsgáló átvilágítási eljárás a politi
kai bosszú eszköze lett. Ha a bűnösök büntetőjogilag nem vonha
tók felelősségre, legalább politikai jogaik legyenek korlátozva, és 
szoruljanak ki a közéletből. A dokimasia-perekben régóta hamu 
alatt parázsló jo g o s  vagy jogosnak vélt indulatok törnek felszínre, 
melyek kétségbeesett és torz formában próbálják valamiképp a 
társadalmi igazságosságot helyreállítani.

Mantitheos a leghatározottabban tagadta, hogy a harmincak 
idején lovas szolgálatot teljesített volna. Érvei szellemesek, de 
korántsem ki kezd hete tlenek.32 Először távollétére hivatkozik (4—5). 
A 405. szeptemberi katasztrófa, vagyis az aigospotamoi vereség 
után apja a Fekete-tenger északi partján uralkodó Satyros királyhoz 
küldte, ahonnan csak öt nappal azelőtt tért vissza, hogy a demok
raták elfoglalták Peiraieust, vagyis valamikor 403 áprilisában. Az 
évből valóban nem sok volt hátra, mindössze három hónap, ám a 
visszaérkezés időpontja elgondolkoztató. Éppen akkor tér haza, 
amikor a két szemben álló fél, a városiak és a hazatérő demokraták 
erőiket gyűjtik a döntő ütközet előtt. Mantitheos szavait az tehetné 
hitelesebbé, ha tanúkkal igazolná, hogy nem vett részt a munichiaí 
ütközetben. Ezt azonban nem teszi. Ehelyett a valószínűség alapján 
érvel amellett, hogy a harmincak nem bízhattak meg benne. A 
rendkívül ambiciózus fiatalemberről, amilyennek mutatja magát, 
és amilyen feltételezhetően valóban volt is, nehéz elképzelni, hogy 
tétlenül szemlélte volna az eseményeket.33

Második érve (6-7) első pillanatra szintén nagyon meggyőzőnek 
látszik. Az ellátmányok visszafizetését igazoló dokumentum (illet
ve visszafizetés elmulasztása esetén az adósságleltár) sokkal meg
bízhatóbb, mint a lovasok sorozási listája, az ő neve pedig csak az 
utóbbin van rajta, az előbbiekről hiányzik. A visszafizetések leltára 
azért hitelesebb, szól az érv, mert a feladattal megbízott phylar-

32 Vő. Adams (1905: 138-139) és Todd (2000: 179).
33 Megjegyzendő azonban, hogy a vád egyetlen katonai műveletet vagy harci eseményt 
sem említ, amelyben Mantitheos részt vett volna.
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chosok anyagi felelősséggel tartoztak nyilvántartásuk pontosságá
ért. A sorozási lajstrom érintetlenségére nincs ilyen garancia.34 
Mantitheos azonban elhallgat valamit. 403 tavaszán a harmincak 
már akkora adósságokat halmoztak föl, hogy egyáltalán nem biztos, 
ki tudták-e fizetni a lovasoknak járó szokásos támogatást. A későn 
és zűrzavaros időszakban érkező Mantitheosról ráadásul az is fel
tételezhető, hogy az illetmény fölvételét, ha egyáltalán igényt tar
tott rá, a remélt győzelem utánra halasztotta. A győzelem elmaradt; 
a számlát már végképp nem nyújthatta be.

Mantitheos végül rövid és óvatos ellentámadásba megy át. Fel
téve, de meg nem engedve állítólagos lovas szolgálatának tényét, 
annak az érvnek a jogosságát tagadja, hogy a lovas szolgálat eleve 
összeegyeztethetetlen volna az általa megpályázott tisztséggel. Fel
tűnő, hogy Mantitheos nem elvi alapon érvel, hanem a tényekre 
hivatkozik, egészen pontosan, a hallgatóságára mutat: íme, sok 
egykori lovasból lett tanácstag, ahogy hadvezér és phylarchos is (8). 
Mantitheos nem kéri számon -  a szokás szerint a száműzetésből 
hazatérő demokratákkal azonosított -  hallgatóságán, hogy 403-as 
esküjükben arra tettek ígéretet, nem fogják a múlt bűneit felhány- 
torgatni. Erre két oka is lehet. A szemrehányás először is olyan 
beszédszituációt feltételezne, melyben ő értelemszerűen a városi
akkal kerülne azonos oldalra. Másfelől az amnesztia sem nyújtott 
teljes jogi védettséget. A sértettek a büntetéssel járó megtorlásról 
mondtak le egyértelműen (bár egyesek erről sem, vö. 12. beszéd
del). Azt viszont nem fogadták meg, Hogy szó nélkül engedik majd, 
hogy a „bűnösök'1 gyakorolhassák hatalomhoz való jogukat. Ez az 
érvelés nyilvánvalóan az amnesztia szövegének elfogult, de lehet-

^  A P  49.2 úgy fogalmaz, hogy a lajstromba a lovas szolgálatra alkalmasnak nyilvání
tottak nevét jegyezték be, és mintegy alapesetnek veszi, hogy a lajstromba kerülök 
ténylegesen is teljesítenek szolgálatot. A gyakorlatban azonban kétféleképpen is meg
sérthettek a szabályokat; egyesek a vizsgálat után mégsem vállalták a szolgálatot, mások 
vizsgálat nélkül is beálltak a lovasok közé. Aki a lajstromba vétel után szabályosan 
teljesítette a szolgálatot, az jogosult volt és nagy valószínűséggel igényt is tartott az 
ellátmányra; a pénzfelvételt rögzítő dokumentum ebből a szempontból valóban meg- 
bízhatóbbnak tűnik.
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séges értelmezésen nyugszik, mellyel az adott időszakban szeren
csésebb volt nem szembeszállni.

Ennek a politikai közhangulatnak megfelelően Mantitheos sem 
a 403-as ténykedésével kapcsolatos vádak cáfolatára alapozza védel
mét, sokkal inkább a közbeeső időszakhoz kötődő, személye mel
lett szóló pozitív érvekre* Családtagjaival szemben éppúgy önzet
len és nagyvonalú (lö), ahogy a közéletben is csak az motiválja, 
hogy a városnak használjon; sem a léha szórakozás, sem a pereske
dés nem vonja el ettől (11-12). Igazi arcát katonai teljesítményei, 
emlékezetes vitézségei mutatják (13-18). A valóban tekintélyt cs 
tiszteletet parancsoló, tanúvallomásokkal is igazolt eredménylistá
nak köszönhetően Mantitheosnak nem a megvádoltak védekező 
hangján kell megszólalnia, hanem vádlóival szemben bizonyos 
felsőbbséget szerezve verheti vissza a támadásokat. A dicső és 
ambiciózus karrier mögött a polis számára különlegesen értékes 
embertípus körvonalazódik: a végső kockázatot is habozás nélkül 
vállaló, de lélekjelenlétét mindig megőrző katona képe, aki nem 
ügyeskedik, hogy a bőrét mentse, hanem a veszélyeket is vállalja a 
győzelemért; aki nem szerényen és némán húzódik meg, hanem 
őszintén és bátran fel mer szólalni a maga védelmében; akit annyira 
fut a becsvágy, hogy életét is föláldozná a dicsőségért, de csak ha a 
közösségért folyik a küzdelem. Az egyik legélesebb körvonalakkal 
megrajzolt lysiasi jellcmrajz szinte teljesen eltakarja Mantitheos 
esetleges egyéb motivációit* Például azt, hogy dokumentált és 
alighanem több hónapnyi tényleges lovas szolgálattal a háta mögött 
nagyon is szüksége lehetett arra, hogyjóvátegye „hibáját”, és bizo
nyítsa hűségét a demokrácia iránt.35 Volt mit ellensúlyozni az 
öltözete és hajviselete miatt is* Mantitheos remekül bagatellizálja 
ugyan a kérdést, hogy mindez külsőség ahhoz képest, hogyan küzd 
a csatatéren (18-19), a hosszú hajnak és látványosan hanyag öltöz
ködésnek azonban igenis jelentése volt: a Spárta és a spártai élet
mód iránti rokonszenvet fejezte ki. Ez pedig különösen gyanússá

35 Hasonló jóvátcteli szándék húzódhat meg egy páratlanul hosszú közszolgálati 
sorozat mögött is (Lysias 28).
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és megbízhatatlanná tehette egy olyan időszakban, amikor Athén 
ismét háborúban állt ősi ellenfelével.

A lovasok iránti gyűlölet azonban melyebb és régebbi gyökerű. 
A démos mindig is irigyen és gyanakvó szemmel nézett a kizárólag 
jómódúak közül kikerülő lovasokra.36 A harmincak uralma alatt 
aztán beteljesültek a sejtések a lovasok oligarchia iránti rokon- 
szén vét illetően. Már a Drakontidés-javaslat előtti időkben szere
pet kaptak az oligarchia híveinek szervezésében.37 A harmincak az 
ő soraikból, a leginkább tettre kész és hűséges fiatal lovasokból 
toboroztak maguknak egy háromszáz tagú katonai elitalakulatot, 
mely testőri feladatokat éppúgy ellátott, mint tömegmészárlást.38 
A baráti spártai csapatok mellett a harmincak elsősorban rájuk 
számíthattak a harcban a Thrasvbulos vezette demokraták ellen. 
Ok tisztították meg Eleusist az ellenséges elemektől, amikor a 
vereséget követően a zsarnokok biztonságos helyre akartak vonul
ni. A városban m aradt lovasok a harm incak nélkül is folytatták 
a vérengzést. A megbékélési eskü amnesztiazáradéka nem tért ki 
külön a lovasok vagy lovas kapitányok bűneire; de valószínűleg 
azon az alapon kötelezték őket ellátmányuk visszafizetésére, hogy 
a harmincak idején nem az állam érdekeit szolgálták. A velük 
szemben felhalmozódott gyűlölet azonban, ahol lehetett, utat tört 
magának. Xenophón tudósít arról az esetről, amikor az athéni nép 
örömmel küldi a szinte biztos halálba azt a háromszáz lovast, akit 
a Kis-Azsiában harcoló spártaiak kértek tőlük.39 Hasonló sérelmek 
motiválhatták a Mantitheos ellen fellépő tanácstagokat is.

36 Vő. Aristotdés: P o li t ik a  1289b. Aris top hanés: L o v a g o k .

37 12,44.
38 Xenophón: He//. 2.4,10-26, a lovagok szerepéről és a 300 tagú alakulatról lásd 
Németh (1996: 202-209).
39 Xenophón: He//. 3,1,4.
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17. ERATÓN VAGYONÁNAK ÜGYÉBEN 
A KINCSTÁR ELLEN'

El tudom képzelni, tisztelt bírák, némelyikŐtök azt hiszi rólam, hogy 
pusztán azért, mert szeretném vinni valamire az életben, már szólni 
is jobban tudok, mint más. Pedig én annyira nem tudok beszélni, ha 
nem kifejezetten rám tartozó dolgokról van szó, hogy attól félek, még 
azt sem fogom tudni rendesen elmondani, amiről most muszáj 
beszélnem. Abban azért bízom, hogy ha a köztem, valamint Eratón 
és fiai között lezajlott ügyletek minden részletét elmesélem, köny- 
nyen rájöttök, hogyan kell elbírálnotok ezt a hozzátok beterjesztett 
igénylést.

(2) Eratón, Erasiphón apja, kölcsönkapott a nagyapámtól két talen
tumot. Nos, arra vonatkozólag, hogy az összeget megkapta, és hogy 
pontosan ennyit kért kölcsön, az átadáskor jelenvolt személyeket 
állítom tanúként elétek. Azt pedig, hogy miként forgatta meg a pénzt, 
s milyen nagy hasznot húzott belőle, azok mondják majd el és 
tanúsítják nektek, akik -  üzleti kapcsolatban állván vele -  ezt nálam 
sokkalta jobban tudják. Szólítsd nekem a tanúkat!

[T a n ú v allo m á so k ]
(3) Szóval, mindaddig, amíg Eratón élt, a kamatokat is pontosan 

megkaptuk, és egyébként is m inden a megállapodás szerint tör
tént. Halála után három fiút hagyott maga után, Erasiphónt, Era- 
tónt és Erasistratost. Ők aztán már semmit nem  fizettek meg 
nekünk a jogos tartozásból, A háború idején1 2 persze a perek 
szüneteltek, ezért nem  tudtuk behajtani rajtuk az adósságot. Ami

1 HocIschcr javaslata a kczirati „Népellencs bűncselekmények: ügyében” cím helyett.
2 A pcloponnésosi háború 404 áprilisában ért veget, de a bíróságok a harmincak idején 
nem működtek.
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kor aztán béke3 lett, amint tárgyalni kezdtek a városlakók ügyeit, apám 
azonnal pert indított Erasistratos ellen a teljes tartozás ügyében, mivel 
egyedül ő tartózkodott Athénban a fivérek közük A pert apám nyerte 
meg Xenainetos archónsága idején.4 Erre is tanúkat állítok elétek; 
kérlek, szólítsd nekem a tanúkat!

[T anúvallomások]
(4) Azt, hogy Eratón vagyona jogosan illet minket, az eddig elmon

dottak alapján könnyedén beláthatjátok, arról pedig, hogy az egészet 
elkobozta az állam,5 maguk a tartozásokat rögzítő hivatalos iratok

3 Nehezen érthető két szó. „Háborún*’ elsőre a peloponnésosi háborút, „bekén*’ pedig 
a 404 tavasza utáni időszakot érthetnénk (ahogy például 7.4-ben), csakhogy éppen 
fordítva ig ẑ minden: a bíróságok a pcloponnésosi háború idején működtek, cs a 
harmincak idején szüneteltek (404júliusa vagy szeptembere után). Alternatív megol
dásként a polgárháború vetődhet föl, amin a harmincak uralomra jutásától a demok
rácia visszaállításáig (403 ősze) tartó időszakot kellene értenünk. Ez 3 megoldás azon
ban szinten nem tökéletes. A bíróság intézményének visszaállítását valójában nem a 
háború késleltette, hanem a törvények revíziójának elvégzése (Andokidés 1.83-84), 
Lysias szövege is a 40t/40Q-as évet említi a béke kezdetének, következésképp a háború 
befejezésének. Valószínűbb tehát, hogy a beszélő az Elcusisba kiköltöző oligarcha- 
pártiakkal való leszámolást (vagy Aristotcles szavával: „kibékülést”) tekinti a háború 
vegének De még így is magyarázatra szorul valami. A „háború” szóval nem volt szokás 
a belháborút jelölni. A beszélő talán mégiscsak a pcloponnésosi háborúra gondol, 
amely azért érhet véget 401/400-ban, mert a békeszerződés egyik pontjaként szereplő 
„ősi alkotmány” (71P  34.3) e k k o r  állt helyre? A szó választás mindenesetre híven kife
jezné a visszaállított demokrácia ideológiáját, amely a 404 és 401/400 közötti időszak 
egészét egy előző korszak részének tekinti.
4 401/400.
5 Az értelmezők általában nem látnak problémát abban, hogy valakinek halála után 
kobozzák cl a vagyonát, így például Gcrnct-Bizos (1989: II. 15-17), Két hasonló esetet 
ismerünk, melyek közül Nikophcmos és Ariscophanés meglehetősen egyedi (Lysias 
19). Őket cíólíb tárgyalás nélkül kivégezték (valószínűleg Kyproson), majd Aischincs 
utólagos vádemelésére kobozták cl vagyonukat, lásd Tuplin (1983:175). Eukratés esete 
(Lysias 18) azonban jó párhuzamnak tűnik: Eukratést 404-ben a harmincak végezték 
ki, de vagyona államosítására évekkel később indult meg az eljárás, ráadásul kétszeri 
nekifutásra (lásd a 18. beszéd magyarázatait). Todd (2000:185) annak lehetőséget veti 
fok hogy Erasiphón követett el vagyonelkobzással járó vétséget, fivérei vagyonát is azért 
államosították, mert nem osztották meg az örökséget.
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tanúskodnak.6 Hárman és négyen7 is nyilvántartásba vettek ugyanis 
minden egyes tételt. Márpedig annak mindenki számára világosnak 
kell lennie: az ő figyelmüket nem kerülte volna el Eratón egyetlen 
más elkobozható tulajdona sem, ha egyszer Eratón teljes vagyonának 
összeírása volt a feladatuk, így az sem, ami régóta az én tulajdonom. 
Hogy ebben a helyzetben, ha ti ezeket lefoglaljátok, nekünk nincs 
lehetőségünk visszaszerezni a pénzünket a másik féltől, azt hiszem, 
ez nyilvánvaló.

(5) De most hallgassátok meg azt is, mire nyújtottam be igényemet 
veletek, illetve a szóban forgó személyekkel szemben! Amíg ugyanis 
Erasiphón rokonai vitatták az igényemet erre, az volt az álláspontom, 
az egész engem illet, tekintettel arra, hogy Erasistratos a teljes adós
ságot vitatva vesztette el a pert apámmal szemben. És a sphéttosi 
birtokot már bérbe is adtam az elmúlt három évben, a kikynnai telek 
miatt pedig a hozzátartozó házzal együtt pert indítottam a birtokot 
használó személyek ellen.8 Tavaly aztán, arra hivatkozva, hogy keres
kedők, sikerült megakadályozniuk a per lefolytatását, nemrég azon
ban, Gamélion havában9 végre megkaptam a lehetőséget a tárgyalásra, 
de a tengeri kereskedők ügyeiben illetékes bíróság nem hozott ítéle
tet. (6) Most azonban, hogy Erasiphón vagyonának államosítása 
mellett döntöttetek, kétharmad részt a városnak engedek át, igényt 
tartok viszont Erasistratos vagyonára, hiszen már korábban is a mi
énknek ítéltétek. A vagyonuk egyharmadát pedig úgy határoztam 
meg, hogy közben nem számoltam ki mindent fillérre, sőt jóval 
többet hagytam az államnak kétharmad résznél. (7) Könnyű ezt

6 Ez a mondat meg csak azt állítja, hogy „Eratón vagyona” (és nem a „teljes vagyona”) 
illeti meg a beszélőt. A vagyon teljességének utána következő bizonyítása -  porhintés, 
semmi köze a beszelő jogos igényének nagyságához.
7 Talán úgy kell értenünk, hogy először egy háromtagú, majd egy négytagú bizottság 
készített listát. Egyesek „vagy”-nak fordítják az „cs”-t.
8 Gcrnct-Bizos (1989: II. 17) nyomán az értelmezők azt feltételezik, a beszélő azért 
indít pert, mert a vesztes ellenállása miatt nem tudja birtokba venni a neki odaítélt 
birtokot (d ik é  exu lés). Éppígy gondolhatunk azonban egy -  az Erasistratos-pertől 
független -  eljárás (d ia d ik a s ia ) kezdeményezésére, amellyel a kikynnai birtok tulajdon
jogára nyújtott be igényt Lysias kliense.
9 A hetedik attikai hónap december utolsó harmadától január utolsó harmadáig.
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belátni a vagyon értékbecslése alapján. Mindent összevéve ugyanis az 
értékét több mint egy talentumra állapították meg, míg én azt a két 
birtokot, amelyre igényt tartok, 5 minára, illetve 1000 drachmára 
becsültem, s ha ennél többet érnek, a birtok elárverezése után fenn
maradó összeg a városé lesz.10 (8) De hogy lássátok, igazat beszélek, 
először is a sphettosi bérlőimet, aztán a kikynnai birtok szomszédait 
állítom elétek tanúnak, akik tudják, hogy már három éve perben 
állunk, utánuk a tavaly hivatalban lévő tisztségviselőket, akiknek a 
per igényemet benyújtottam, végül pedig a tengeri kereskedők ügyei
ben jelenleg illetékes bírákat. (9) Hallani fogjátok magát az államosí
tási listát is. Ezekből láthatjátok majd a legvilágosabban, hogy nem új 
keletű az igényünk erre a vagyonra, s hogy most kisebb a követelé
sünk az állammal szemben, mint korábban a magánemberekkel 
szemben. Kérlek, szólítsd nekem a tanúkat!

[ T a n ú v a l l o m á s o k ]
(10) Hogy kérésem nem jogtalan a visszaigényelt vagyon nekem 

ítélését illetően, sőt éppen hogy saját tulajdonom jelentős részéről a 
város javára lemondva kérem a tulajdonom visszaszolgáltatását, ezt 
világosan bebizonyítottam nektek, tisztelt bírák. Ezek után úgy ér
zem, minden jogom megvan ahhoz, hogy erre benneteket az előtte
tek helyet foglaló adósságbehajtókkal együtt meg is kérjelek.

M agyarázatok

A 17. és a rákövetkező két beszéd vagyonelkobzási üggyel foglal
kozik. Mindhárom ügy egy különleges testület tagjainak: a vagyon
őröknek (syndikoi) a hatáskörébe tartozott, akik nemcsak a tárgya
lások előkészítésével és levezetésével, hanem az állam képviseleté
vel is meg voltak bízva. A testületet eredetileg akkor hívták életre, 
amikor a harmincak uralma alatt a tömeges vagyonelkobzások, az 
államosított birtokok eladása, a száműzöttek visszatérése stb. nyo

10 Az illámnak meghagyott rész pontosan három negyed (60 mina -15 mina — 45 
mi na). A beszelő meg a számolásban is nagyvonalú, nemcsak az ajánlatban. A cselről 
azonban lásd a magyarázatokat.
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mán tulajdonjogi viták keletkeztek, és e viták során az igénylők 
között az állam is megjelent11 (így például a „begyűjtők” [syllogeis] 
a harmincak elkobzott vagyonával foglalkoztak, a zététai államosí
tási ügyekben nyomoztak). A testületet aztán az újabb államosítá
sok újabb feladatokkal látták cl, így működéséről legalább 387-ig 
tovább gondoskodtak.

A 17. beszéd nem ad egyértelmű felvilágosítást arról, hogy a 
benne említett vagyonelkobzásnak van-e bármi köze a harmincak 
uralmához vagy sem. Az államosítás feltételezhető 398/397-es dá
tuma ennek ellent mond, viszont a tulajdonos, akinek vagyonát a 
beszélő szerint elkobozták, meg 401/400 előtt meghal. Ezzel a ne
hezen értelmezhető ténnyel már bele is csöppentünk a beszéd 
talányos világába.

A per hátterében a vagyonelkobzás mellett egy kölcsönügylet áll. 
Egy hitelező (Lysias kliense) nyújtja be igényét egykori adósa 
államosított vagyontárgyainak egy bizonyos rcszcrc, melyet állítása 
szerint egy korábbi bírósági végzés már neki ítélt. Az ügy részleteit 
rendkívül nehéz kihámozni* Egyrészt a beszélő rengeteg mindent 
elhallgat, másrészt a nyúlfarknyi, időrendben haladó beszámolót 
érvelő közlésmódban előadott rész követi, s ebből a hangsúlyokat 
szándékosan áthelyező és a lényeges adatokat hallgatással torzító 
okfejtésből még nehezebb a tényékig eljutni* A következők derül
nek ki és maradnak homályban.

a) Az eredeti kölcsönt a beszelő apja adta id. Eratónnak. Ennek 
összege 2 talanton volt (2); az ügylet időpontját nem ismerjük* 
Eratón a kamatokat is rendesen fizette, és „minden a megállapodás 
szerint történt” (3). (E homályos fordulaton alighanem a kölcsön 
alapösszegének a törlesztését kell értenünk.)

b) Id. Eratón meghal, (A beszélő sem halálának időpontját, sem 
a hátrahagyott adósság összegét nem árulja el.) Három fia örökli 
vagyonát és adósságait: Erasiphón, ifj. Eratón és Erasistratos. (Már 
itt feltűnő, hogy a beszélő nem különbözteti meg egymástól a két

11 „alighanem a pciraieusi visszatérés után létrehozott tisztség volt” -  állapítja meg 
Harpokratión egy Isaios-, illetve Lysias-rcszlet ( D e x ip p o s  e llen ) idézése titán (s.v, í }7 i- 

d ik o i . Lásd még Hamson (1998: II. 34-35).
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Eratónt, ahogy később sem ad semmiféle segítséget a hallgatóság
nak, hogy beazonosíthassa, melyikEratónról van szó.) Ok azonban 
sem a kamatokat, sem a kölcsön alapösszegét nem törlesztik (3).

c) A beszélő apja Erasistratos ellen pert indít és nyer 401/400- 
ben. (Td. Eratőn tehát legkésőbb 401/400-ben halt meg, de több 
hónappal, sőt akár több évvel korábbi időpont is feltételezhető, 
mert a pereskedésre csak bizonyos idő után került sor. A beszelő 
furcsa kifejezést használva mintha minél későbbi időpontot sejtet
ne.). A per tárgya a „teljes tartozás” (3). {A megfogalmazás két 
nagyon nehezen értelmezhető körülmény fennállását sugallja: 
Erasistratos fivéreit is képviselte, a per tárgyául szolgáló örökséget 
pedig a három fiú nem osztotta szét. Az első jelenség példa nélküli, 
az utóbbira csak bizonytalan párhuzamot ad 32.4, de egyik sem 
elképzelhetetlen.) A vesztes által kifizetendő összeget vagy átadan
dó vagyontárgyakat azonban nem ismerjük meg.

d) A nyertes fél, pontosabban annak fia birtokba veszi Erasis
tratos sphéttosi birtokát (5). (A beszélő apja ugyanis időközben 
meghal.)

e) A beszélő pert indít Erasiphón rokonai ellen a kikynnai telek 
tulajdonáért. (A beszélő azt sugallja, a pereskedés oka az előző ítélet 
végrehajtásának elszabotálása. Ismét ugyanabba a problémába ü t
közünk: hogyan veszthette el Erasistratos Erasiphón vagyonát is? 
Vagy Erasisratos időközben meghalt, és a vitatott vagyontárgy 
Erasiphónra szállt, aki viszont kiskorú még vagy egyéb okokból 
nem tud pereskedni?) Az alperesek illetékességi alapon megakadá
lyozzák a tárgyalás lefolytatását, és egy másik bíróság elé kerül az 
ügy, ahol meg nem született ítélet (5).

f) Államosítják Éra tón vagyonát (4). (Furcsa, hogy a beszélő sem 
a vagyonelkobzás okát nem említi meg, sem azt, hogy melyik 
Eratónról van szó. Az idősebb feltételezése mellett jóval több érv 
szól: a beszélő egyrészt Éra tón vagyonának egy részére: a fentebb 
említett két birtokra tart igényt, másrészt később, a 6. fejezetben 
Erasiphón és Erasistratos vagyonának államosításáról is beszél. 
Eratón azonban legalább három éve halott, bár vö. Lysias 18 és 19.)

g) A beszélő a sphéttosi cs kikynnai birtokra nyújt be igénylést 
a kincstárral szemben. Ezek értéke 5, illetve 10 mina, amely az 
államhoz került vagyon értékének (60 mina = 1 tálán tón) mínd-
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össze a2 egynegyede. (A beszélő hangsúlyozza nagyvonalúságát; s 
valóban: szerény ajánlatában még az egynegyedet is egy harmadra 
nagyítja.)

Maradjunk ennél a nagyvonalú ajánlatnák De mielőtt megvizs
gálnánk nagyvonalúságát, érdemes felfigyelni arra, hogy a perben 
a három Eratón fiú nem vesz reszt. Ez eleve óvatosságra kell hogy 
intse az olvasót, hiszen a beszélő ellenőrzés hiányában azt mondhat 
a kölcsönről és hátralékokról, amit csak akar. Ennek tudatában 
nézzük meg, mit közöl a törlesztés konkrét adatairól. Nos, állításait 
még ellenőrizni sincs módunkban, mert az eredeti kiinduló összeg 
nagyságán kívül semmilyen adatot nem árul ek Következésképp az 
ajánlat milyenségét egyszerűen nem lehet megállapítani. Lysias az 
államosított vagyon értékéhez méri ajánlatát, csakhogy az adósság 
hátralékának ehhez semmi köze sincs! A trükk lényege az, hogy 
Lysias az Eratón család „teljes adósságát” (3, 5) észrevétlenül egy
szer csak az Eratón család „teljes vagyonával” azonosítja (a 6. fe
jezettől kezdve).12

Ez a számtani trükk azonban korántsem ad magyarázatot az ügy 
további részleteire, mindenesetre a beszélő jóhiszeműségével és 
ártatlanságával kapcsolatban nem lehetnek már illúzióink.13 Ilyen 
szemmel nézve az eseményeket, különösen elgondolkoztató, ho
gyan államosíthatták mint az Eratón-vagyon részét azt a sphéttosi 
birtokot, melyet három évvel korábban már egyszer a beszélőnek 
ítéltek? Még ebben az ítéletben sem lehetünk biztosak, hiába léptet 
föl mellette tanúkat? A túlzott kockázat miatt azonban talán nem 
kell ilyen messzire mennünk. Inkább az tűnik valószínűnek, hogy

12 Usher (19W: 82) meg azt a hibát is elköveti, hogy az eredeti 2 talantouhoz viszonyítja 
az igényt, amely az eredeti kölcsönnek „mindössze” egynyolcadát teszi ki.
13Todd (2000: 185) Osbornc (1985: 45) álcái kikövetkeztetett ket hasonló eset alapján 
másfajta csalásra: Lysias megrendelője cs az Eratón fiúk összejátszására gondol. Ezek 
szerint vagy egyáltalán nem létezett adósság, vagy már régen rendezve lett. A beszélő 
„adósaival” egyeztetve nyújtotta be igényét, hogy így szerezze vissza legalább egy részét 
az elkobzott vagyonnak. Győzelem esetén osztoztak volna. Az értelmezés ellen báróin 
körülmény szól: 1. túl sok a tanú (akik mind a hamis tanúzás kockázatát kell hogy 
vállalják), 2. nem világos, miért kell a hátralék összeget titkolni, 3, felesleges az 
egyharmados trükk.
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a vagyonőrök az Eratón család bosszújából vagy a megkérdezettek 
tájékozatlanságából kifolyólag tévedtek, vagy esetleg tudomást sze
reztek ugyan a tulajdonvitáról, de „biztos, ami biztos” alapon 
inkább az elkobzandó vagyontárgyak között tüntették föl a vitatott 
tulajdonú tételeket is. A kikynnai birtok mellett ilyennek ítélhették 
a sphéttosit is.

Az ügy megfoghatatlan marad.



18* NIKIAS FIVÉRE VAGYONÁNAK 
ÁLLAMOSÍTÁSÁRÓL -  EPILOGO S

Most, amikor a bennünket ért igazságtalanságok miatt az együttérzé
setekre számítunk és segítségeteket kérjük, hogy igazunkhoz hozzá
juthassunk , azon is tűnődjetek el, tisztelt bírák, milyen polgártársai
tok vagyunk mi magunk, és milyenek voltak családunk többi tagjai! 
M ert nemcsak a vagyonunk forog kockán ebben a perben, hanem 
polgárjogunk (políteia) ts, vajon mi is részt vehetünk-e a város demok
ratikus életében*1

Először is tehát emlékezzetek Nikiasra, atyai nagybátyánkra) (2) 
Amit a saját elképzelése szerint tett a ti érdeketekben, a2 mindig és 
egyértelműen előbbre vitte a város ügyét, az ellenségnek viszont 
rengeteg és komoly kárt okozott. Amit azonban legjobb akarata és 
szándéka ellenére, kényszerűségből kellett megtennie, annak vállalta 
súlyos következményeit, noha a szerencsétlenség felelőssége igazság 
szerint azokat terhelte, akik rábeszéltek titeket,1 2 (3) mert az ő erényei 
cs irántatok érzett hűsége mindig is a ti jó  szerencsétekben és az 
ellenség balsorsában mutatkozott meg. Hadvezérként városok soka
ságát foglalta el, az ellenség fölött aratott nagyszerű diadalok emlékére 
győzelmi jelek egész sorát állította föl, melyek mindegyikéről, külön- 
külön beszélni túl nagy feladat volna.

(4) Folytathatom a sortEukratésszal, Nikias fivérével, az én atyám-

1A per elvesztése valójában csak anyagi büntetéssel járhatott. A védő fizetésképtelenség 
esetén veszthetné cl (részlegesen) polgárjogát; valószínűleg ennek rémképét vetíti 
előre.
2 Az utalás elsősorban a szicíliai hadjáratra vonatkozik, melyet Nikias határozottan 
ellenezett. Később a vállalkozás egyik hadvezérének választották meg, majd maga is ott 
vesztette életet.
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mai, aki már a végzetes tengeri ütközet3 megvívása után bizonyította 
az egész nép iránti hűségét. A vesztes tengeri csatát követően ugyanis 
hadvezérnek választottátok meg, és amikor a nép ellen összeesküvőle 
a kevesek uralmában való részvételre hívták, ő nem volt hajlandó 
elfogadni az ajánlatukat. (5) Olyan időszakban állta ki ezzel a próbát, 
amikor az emberek többsége alkalmazkodik a körülményekhez: a 
démos sorsának balra fordulásakor. S bár nem szorították kj a köz
életből (politeia), és személyes ellentétben sem állt a hatalom leendő 
birtokosaival, sőt a harmincak teljes jogú tagja lehetett volna, ő mégis 
a küzdelmet választotta a ti megmentésetekért, és inkább az életét 
áldozta, mintsem hogy meglássa, hogyan bontják le a falakat, hogyan 
adják át a hajókat az ellenségnek, hogyan fűzik szolgaláncra a népet, 
benneteket.4 5

(6) Nem sokkal később a harmincak elfogták és megölték Niké- 
ratost is, az én unokafivéremet, Nikias fiát, aki szintén hűséges 
maradt irántatok, a nép iránt, pedig származásán túl vagyona és 
életkora alapján is könnyen alkalmasnak találhatták volna valamilyen 
szerepre az állam irányításában (politeia), de ősei és pályafutása miatt 
egyaránt olyannak ítélték kapcsolatát veletek, a néppel, hogy aligha 
lesz valaha is másfajta államforma (politeia) lelkes híve.0 (7) jól tudták 
ugyanis, hogy a város milyen nagy becsben tartotta valamennyi ükét, 
amiért többször is kockára tették értetek az életüket, hatalmas adókat 
fizettek be, közszolgálataikat nemes bőkezűséggel teljesítették, és 
soha nem bújtak ki egyetlen kötelezettségük alól sem, melyet a város 
rájuk rótt, hanem szíwel-lélckkcl végezték el őket. (8) Nos hát, ki

3 405-ben Aigospotaműi mellett.
4 Ha Eukratés valóban a békéid te telek elfogadását ellenezte, pontosabban végrehajtása 
ellen szervezkedett, akkor több stratégostársával és taxi archosszal együtt (lásd 13) őt is 
404 február-márciusa táján tartóztathatták le a békeszerződés elfogadói. Tárgyalásukra 
és kivégzésükre csak hónapokkal később, a harmincak idején került sor, így valóban 
elképzelhető, hogy egyeseknek felajánlották az együttműködés lehetőségét. A falak 
lebontását és a hajók átadását Eukratésék azonban mégis megélték, bár látni nem 
láthatták, mert a börtönben ültek.
5 Nikératos sorsa, aki „soha olyat nem tett, amivel a nép kedvet kereste volna*, a 
harmincakhoz tartozó Théramenést is rádöbbentette, hogy „a hozzá hasonlók is 
rosszindulattal lesznek irányunkban”, Xenophón: H e ti . 2.3.39.
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lehet ezek után szerencsétlenebb nálunk? Az oligarchiában a nép 
iránti hűségünkért halunk meg, a demokráciában meg a nép iránti 
állítólagos hűtlenségünk miatt kobozzátok el vagyonúnkat!

(9) Pedig még Diognétos is, tisztelt bírák, aki a rágalmazók vádas
kodásai miatt menekült el a városból, azon kevesek egyike volt, akik 
a száműzetésben sem a város ellen támadók seregébe nem álltak be, 
sem Dekeleiába nem mentek el.6 Sem száműzetésében, sem hazaté
rése után nem okozott semmiképpen rosszat nektek, cpp ellenkező
leg, annyira ragaszkodott a becsülethez, hogy sokkal inkább érzett 
haragot az ellenetek vétkezők ellen,7 mint hálát a visszahívását kez
deményezők iránt. (10) Nem is töltött be semmilyen tisztséget az 
oligarchiában, amikor azonban a spártaiak Pausanias vezetésével meg
érkeztek az Akadémiába,8 nyomban fogta és elvitte hozzá Nikératos 
fiát és bennünket, akkor még csöpp gyermekeket. Unokafivérünket 
Pausanias térdére tette, minket mellé állított, Diognétos pedig elme
sélte neki meg a többi jelenlévőnek, milyen szenvedéseken m entünk 
keresztül, mennyi sorscsapás ért bennünket, majd a köztük kialakult 
személyes baráti kapcsolat, valamint őseiktől örökölt vendégbarátság

6 Az ő  távozására a 415-ben került sor, amikor Tenkros őt is feljelentette a Hermés- 
szobrok megcsonkításáért cs a misztériumok kigúnyolásáért (Andokidés 1.15). 
Dckelciát 413 cs 404 között tartották ellenőrzésük alatt a spártaiak, 415-ben tehát 
meg nem csatlakozhatott hozzájuk Diognctos, lásd MacDowcIl (1962: 75), aki 
meggyőzően cáfolja az Andokidés és a Lysias által említett Diognétos azonosságát vitató 
érveket is.
7 Finom utalás a harmincak hatalomra jutásához ürügyül szolgáló sykophanták tevé
kenységére Diog^ictosnak a 5 pártával kötött békekötés értelmében nyílhatott lehető
sége a hazatérésre; ez igen szoros kapcsolatot feltételez az oligarchia híveivel. A 
harmincak idején láthatólag mindvégig a városban maradt,
8 Akndémos hérosz szent ligetébe Athén szélén. Pausanias 403 kora nyarán, mára tízek 
alatt vonult Attikába. Más tudósítások szerint eleve a Fciraiusban tartózkodó hazatérők 
és a városiak kibekítésenek szándékával érkezett; cs ebben leginkábh a féltékenység 
motiválta a városiakat támogató Lysandros iránt, valamint Spárta jó hírének féltése 
(Xcnophón: H elL  2.3.29-38; A P  30.3; Diodóros 14.33), Kremz (1982:100-101) szerint 
Pausanias korábban semmijeiét nem adta a demokraták iránti rokons zen vének, ezért 
a Diognétosszal való találkozás, melyet a Lysias-fclc beszámoló oly fontosnak mutat, 
valóban döntő jelentőségű lehetett.
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alapján9 megkérte, segítsen rajtunk, és álljon bosszút gonosztevőin
ken, (11) Ettől a pillanattól fogva kezdett Pausanias rokonszenwel 
tekinteni a népre, és ezentúl mindig a mi szerencsétlenségeinket 
hozta föl példának a lakcdaimóniak előtt a harmincak gyalázatosságá
ra. így vált valamennyi Attikába érkező peloponnésosi számára vilá
gossá, hogy a harmincak nem a leghitványabb polgárokat ölik meg, 
hanem azokat, akik leginkább megérdemlik származásuk, gazdagsá
guk vagy más kiválóságuk alapján mások tiszteletét, (12) Együttérzé
sük olyan őszinte volt, átélt szenvedéseink pedig olyan megrendítő 
hatást gyakoroltak mindannyi ukra, hogy Pausanias határozottan visz- 
szautasította a harmincak által10 11 küldött vendégajándékokat, a miein
ket viszont elfogadta.11 Márpedig az borzasztó volna, tisztelt bírák, ha 
míg az ellenség, aki az oligarchia támogatására érkezett, megszánt 
bennünket mint gyermekeket, addig ti, tisztelt bírák, ilyen múlttal a 
hátunk mögött,12 olyan szülők fiait, akik a demokráciáért adták éle
tüket, megfosztanátok vagyonúnktól!

(13) Poliochos ellenben, jól tudom, tisztelt bírák, mindent meg
adna e per sikeréért! Úgy erezné, ennél szebben nem is mutathatná 
meg polgártársainak és az idegeneknek, az ő hatalma akkora Athén
ban, hogy még saját ünnepélyesen fogadott eskütökkel szöges ellen
tétben álló ítélet meghozatalára is képes rávenni benneteket.13 (14) 
Mert mindenki tudni fogja, hogy akkor ezer drachmára büntettétek 
mint földünk államosításának indítványozóját,14 s ha most elkobzási 
javaslata diadalmaskodik, az athéniak ellentmondásba keverednek 
önmagukkal, hiszen a két peres eljárás során ugyanaz az ember is

9 Nikias volt a Spárta és Athén közötti béke fő kezdeményezője 422/421 -ben.
1Ü A harmincak ekkor már hatalmukról megfosztva, Elcusisban tartózkodtak; csupán 
egy-két tagjuk maradt a városban. Vérengzéseik már a múlt eseményeihez tartoztak.
11 Az ősi vendégbarátság fenntartását kölcsönös vcndcgajándékokkal fejezték ki. A 
nemzedékeken át tartó vendégbarátság jelentőségéről lásd Hermán (1987).
12 Más értelmezésben: „felnőtté válásunk után” (Todd).
13 A bírói esküvel a törvényeknek megfelelő és igazságos ítéletalkotást fogadták meg 
(idézi például Démosthcncs 20.14). A perek újratárgyalását törvény tiltotta.
14 Bizonytalan a szöveg interpretációja; úgy is érthető, hogy nem Eoliochos, hanem 
egy másik személy kapta a büntetést („büntettétek földünk államosításának indítvá
nyozóját”).
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mételten kerül törvénytelenül vád alá.15 (15) Hát nem volna szégyen 
és gyalázat, hogy míg a spártaiakkal kialkudott megállapodásokat 
megerősítitek, addig a saját magatok számára hozott döntéseteket egy 
könnyed mozdulattal semmisnek nyilvánítanátok;16 hogy míg a nekik 
adott szavatok törvénnyé emelkedik, addig a saját magatoknak hozott 
ítélet érvényét veszti? A többi görög miatt vérig sértődtök, ha vala
melyikük inkább a spártaiakkal rokonszenvezik, mint veletek, ti ma
gatok viszont mcgbízhatóbbnak mutatkoztok velük, mint önmaga
tokkal szemben? (16) De a legfelháborítóbb a város életét irányító 
polgárok mostani magatartása, A szónokok már nem is azt javasolják, 
ami a város számára a legelőnyösebb lehetne, hanem azt szavaztatják 
meg veletek, ami személy szerint számukra a legnagyobb hasznot 
ígéri. (17) Persze ha nektek, a népnek az áll érdeketekben, hogy 
egyesek megtarthassák a tulajdonukat, mások vagyona azonban ko- 
boztassékcl igazságtalanul, akkor teljesen érthető, hogy érveink süket 
fülekre találnak nálatok! Lelketek mélyén azért biztosan mindnyájan 
elfogadjátok, hogy az egyetértés a legfőbb jó a város számára, a viszály 
minden baj kútfeje, a polgárok nézeteltérései pedig leginkább olyan 
esetekből származnak, amikor egyesek megkívánják mások tulajdo
nát, mások pedig elvesztik vagyonukat. (18) Ti is ezen az állásponton 
voltatok nem sokkal a száműzetésből való visszatérés után, és helye
sen döntöttetek, hiszen még ma is eleven az átélt szörnyűségek 
emléke, amikor az istenekhez azért fohászkodtatok, hogy a várost 
inkább egyetértésre vezessék, semmint a mólt bűneinek megbosszu- 
lására, mert ez a várost viszályba sodorja, csak a szónokokat teszi rövid 
úton gazdaggá. (19) A nemrég hazatérteknek még megbocsátható, ha 
sérelmeikért, amíg frissek a sebek, megtorlást követelnek, szemben 
azokkal, akik ilyen hosszú idő után fordulnak a múlt megbosszulása

15 A fordítás Gcrnct javításán alapul. lizcr drachma büntetést olyan közvádlóra róttak 
ki, aki nem szerezte meg a szavazatok egyötödét. A kézirat! szöveg így szói: „ugyanaz 
az ember ismételten törvénysértő törvényjavaslat miatt kerül vád alá.” Ezért szintén 
ezcrdrachmás büntetés járt, és Poliochos javaslatit a védő nyugodtan nevezhette 
törvénysértőnek, de minthogy Poliochos vádló, ez az olvasat nem illik a szövegössze
függésbe.
16 Célzás a megbékélési szerződésre.
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felé, olyan emberek ösztönzésére, akik a városban maradásuk után 
azzal hiszik bizonyítani hűségüket irántatok, hogy másokat tönkre
tesznek, ahelyett, hogy megemberelnék magukat. Most persze élve
zik a város jó szerencséjét, bezzeg korábban nem kertek a veszélyek
ből, melyeket ti átéltetek!

(20) S ha még azt látnátok, tisztelt bírák, hogy az általatok elkobzott 
vagyontárgyak sértetlenül a város tulajdonába kerülnek, még megbo
csáthatnátok nekik. A valóság azonban az (jól tudjátok ti is), hogy a 
vagyon egyik fele az Ő kezükön tűnik el, a másik pedig, legyen 
akármilyen értékes, mélyen áron alul kel el. De ha rám hallgattok, 
legalább akkora hasznotok lesz belőlük, mint nekünk, a tulajdono
soknak, (21) minthogy most is felszereltünk egy-egy háromevezőst 
Diomnéstosszal és fivéremmel együtt,’7 egyetlen családból hárman, 
és valahányszor a városnak pénzre lesz szüksége, innen biztosítani 
tudjuk ezt számotokra. Ebben a szellemben éltük egész életünket, 
őseink ugyanígy gondolkodtak—kíméljetek meg hát bennünket! (22) 
Már semmi más nem akadályozhatja meg, tisztelt bírák, hogy mi 
legyünk a legnyomorultabb emberek a földön: a harmincak idején 
árván maradtunk, a demokráciában vagyonúnkat vették el, pedig a 
sors még azt a kegyet is megadta, hogy Pausanias sátrába kerülve már 
gyermekként segíthettünk a népen. Ezek után milyen bírák oltalmá
hoz kívánhatnánk mén ékül ni? (23) Nem egy olyan államforma (póli- 
íeia) hívei elé, amelyikért apám és rokonaink egyaránt életüket áldoz
ták? Most hát ebben a szent pillanatban azt kérjük az áldozatokért 
cserébe, ne nézzétek tétlenül, hogy nincstelen földönfutókká válunk, 
hogy mindenünk odavész, hogy szertefoszlik őseink gazdagsága! 
Mutassatok inkább példát azoknak, akikben megvan a hajlandóság a 
város szolgálatára, mit várhatnak tőletek válságos helyzetekben!

(24) Az élők között nincs rokonom, tisztelt bírák, akit fölkérhet
nék, hogy értünkkönyörögjön: egyik fele derekasságáról tanúbizony
ságot téve, a város nagyságát növelve esett el a háborúban, (25) másik 
fele a demokráciáért és a ti szabadságotokért halt meg a bürökpoharat 17

17 Amennyiben a három hajó nem a Spárta által a békeszerződésben engedélyezett tíz 
hajó közé tartozik, ez a szöveghely a legkorábbi adat arra, hogy Athén ismét hajóhaddal 
rendelkezhetett a flotta 404-cs megsemmisítése után.
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a harmincak parancsára kiürítve — magányunkat őseink kiválóságának 
és a város szomorú sorsának köszönhetjük! Méltán várhatjuk hát el, 
hogy ezt szem előtt tartva, készséggel siessetek segítségünkre, annak 
az elvnek a jegyében, hogy a nép uralma idején azok érdemelnek 
kedvező elbírálást tőletek, akik a csapásokat veletek együtt viselték a 
kevesek uralma alatt

(26) Helyénvalónak élezném, ha az adósságbehajtók is jóindulatot 
tanúsítanának irántunk, arra az időre emlékezve, amikor a hazátokból 
elűzve, vagyonotokát elvesztve az értetek elesetteket tartottátok a 
legkiválóbb férfiaknak, és azért könyörögtetek az istenekliez, hogy 
áldozatukat meg tudjátok hálálni az ő utódaiknak. (27) íme most 
elérkezett a hála pillanatai Most várjuk tőletek a viszonzást, a szabad
ságért legtöbb veszélyt vállaló férfiak gyermekei és leszármazottai! 
Most kérünk benneteket, ne pusztítsatok el bennünket igazságtala
nul, hanem segítsetek a sorscsapásokat veletek vállvetve elszenvedő 
társaitokon! Könyörögve és a térdetek elé borulva esengünk hozzá
tok, teljesítsétek kérésünket, hisz nem csekélység, minden vagyo
nunk a tét!

M agyarázatok

A címben szereplőepibgos kifejezés kétféleképpen is érthető: a ránk 
maradt szöveg vagy egy valamikor teljes beszéd záró fejezeteit 
tartalmazza csupán, vagy egy korábban elhangzott „főbeszéd* ki
egészítése, de mint ilyen teljes (vö. az 5. beszéd magyarázataival). 
Az előbbi értelmezési lehetőség mellett szól, hogy a beszélő sze
mélyesen és elsődlegesen érintett a vagyonelkobzási ügyben, amit 
a beszed első szavai is megerősítenek („azon is tűnődjetek el”): egy 
gyakran alkalmazott átvezető fordulat, amellyel a szónokok az 
érvelés utáni egyéb szempontokra hívják fel a figyelmet.18 Más 
visszautalást korábban említett érvekre vagy adatokra azonban 
hiába keresünk a szövegben, amely így a kezdő fordulattól eltekint
ve önálló beszéd benyomását kelti.

A beszélő szándéka jól körülhatárolható: családja érdemeinek

18 Ushcr (1999: 83).
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felsorolásával próbál a bírák méltányosságára hatni.19 Az ügy lénye
gét közvetlenül nem érinti; a legszorosabban tárgyhoz tartozó érv 
a vádemelés jogosságát vitatja (13-19). A család érdemeiből azon
ban bőséggel lehet idézni. Lysias megrendelője ugyanis nem akár
milyen családból származik. Legismertebb rokona atyai nagybáty
ja, Nikias: a róla elnevezett békeszerződés tető alá hozója, Athén 
egyik legkiválóbb hadvezére, aki végül a végzetes szicíliai hadjárat
ban lelte halálát (2-3). A beszélő apját Eukratésnak hívták. Ó t az 
Aigospotamoinál elszenvedett vereség után választották meg had
vezérnek az egyik ott elhunyt stratégos helyére, majd a harmincak 
végezték ki (4—5). Apja másik fivére, Diognétos felett a beszélő 
először gyorsan átsiklik, később azonban elárulja róla, hogy a 
404-es békeszerződés előtt száműzetésben élt (ennek okait már 
nem közli), hangsúlyozza viszont, hogy a harmincak idején sem
milyen módon nem kompromittálta magát, sőt döntő szerepe volt 
abban, hogy Pausanias spártai király belátta: a Lysandros által 
sürgetett és később spártai katonai segítséggel életben tartott oli
garcha rezsim valójában nem a „derekak” uralmát valósítja meg, 
ezért a továbbiakban nem érdemli meg Spárta támogatását (9-12). 
A beszélő megemlékezik még Nikératosról, Nikias fiáról is, aki a 
harmincak idején szintén a városban maradhatott, de szégyenletes 
módon őt is kivégezték (6-8). Futólag történik említés a beszélő 
fivéréről (10, 21), valamint Diognétos fiáról, Diomnéstosról (21).

A beszélő családfája tehát a következőképp rajzolható meg:

Nikias —  Eukratcs ----- Diognétos

i /  \ I
Nikératos B -  B fivére Diomnéstos

A beszéd keletkezésének időpontját csak hozzávetőlegesen lehet 
megállapítani. A 15. fejezetben arról esik szó, Athén milyen lelki- 
ismeretesen tartja be a Spártával kötött békeszerződés feltételeit 
(amelyekbe érdekes módon az eredeti spártai követelésekkel ellen
tétben a hajóhad tartásának tilalma nem tartozik bele, lásd 21).

19 Az érdem jelentőségéről a politikában lásd Adkins (160: 201-214).
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Athén 395-bcn sértette meg a szerződés feltételeit; a beszéd tehát 
minden bizonnyal ezt megelőzően keletkezett. Ennél tovább már 
nehéz ju tn i. Mert igaz ugyan, hogy a beszélő a békeszerződést a 
városiak és hazatérők megbékélésével hasonlítja össze, s ez nem 
túlságosan nagy időbeli távolságot sejtet, később azonban amiatt 
méltatlankodik, hogy a vádlók „túl hosszú idő után” próbálnak régi 
dolgok miatt bosszút állni (19). A kommentátorok ez alapján 
egyöntetűen olyan időpontot részesítenek előnyben, amely minél 
közelebb esik 395-höz, bár a következtetés alapja nem egészen 
szilárd, hisz ez az elfogult „tűi hosszú7’ akárhány év lehet Egyér
telműen a minél későbbi dátum mellett szól viszont, hogy a beszé
lő és fivére 403-ban még kicsiny gyermek volt, akiket Pausanias a 
térdére ültetett (10), a bíróságon pedig húsz vagy esetleg ti zennyolc 
évesen lehetett legkorábban fellépni.20

Komolyabb nehézséget okoz, hogy nem ismerjük magát a vádat, 
sőt teljes bizonyossággal a vádlott személyét sem. A kéziratok 
„Nikias fivére” megjelöléssel tüntetik föl a vádlott nevét a cím
ben,21 az államosítási indítványt ezek szerint Eukratés vagyona 
ellen nyújtotta be a vádló, Poliochos (13), Vajon a bűncselekményt 
is Eukratés követte cl? Ez két okból is kétségesnek tűnik, a) Euk
ratés 404-ben meghalt, éspedig a harmincak végezték ki, b) A 
beszélő, vagyis Eukratés fia a család dicső tagjai között említi meg 
apját (ráadásul úgy, mintha akkor mutatná be először a hallgató
ságnak), azon ősök sorában, akikre hivatkozva kéri az államosítási 
indítvány elutasítását. Hogyan lehet valaki egyszerre vádlott és 
dicsőségben elhunyt támogató?

A lehetséges válaszok számbavételét célszerű három megfigye
léssel kezdeni. Először is a beszélő mindvégig és kivétel nélkül 
többes szám első személyben beszél. És hogy ez nem fejedelmi, 
hanem valódi többes számot jelent, az utolsó fejezetből derül ki

20 A nagykorúság elérése után közvetlenül az örökségi ügyekben engedte meg a 
törvény, hogy valaki bírósághoz forduljon. A vagyonelkobzás] ügyekre nézve nincs 
adatunk, de nem kizárt, hogy ez is kivételnek számított,
21 Gcrnct (1989: 11. 25) a híres Nikias személyére utaló körülírás mögött másolói 
glosszát gyanít, amely az eredeti „Eukratés” nevet szorította ki a szövegből.
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egyértelműen, ahol azt tudjuk meg, hogy a per tétje a család összes 
(valószínűleg két) élő férfitagjának a vagyona (27)* Ehhez kapcso
lódik az a körülmény, hogy a védő kizárólag az elkobzás megaka
dályozására törekszik, vagyis az eredeti állítólagos bűn nem őt 
terheli. Harmadszor, a beszélő egyik kifogása arra vonatkozik, 
hogy a vád ellentétes az amnesztiával, bár, tegyük hozzá, odáig nem 
ment el, hogy az amnesztia megsértése miatt óvást (paragraphé) 
nyújtson be (15). E három körülményből mindenképpen az kö
vetkezik, hogy az államosítás okaként megjelölt esemény vagy a 
404/403-as év előtt vagy alatt történt, és mégiscsak valamiképp 
Eukratés személyéhez kapcsolódik.

Mi történhetett hát? Amikor Eukratést kivégezték, szinte bÍ2tos, 
hogy a harmincak elkobozták a vagyonát. „A harmincak idején 
hozott összes ítélet és igazságtétel, akár magán-, akár közvád útján 
született meg, legyen érvénytelen” -  hozta meg döntését valószí
nűleg 403/402-ben22 a népgyűlés. Eukratés örökösei ezek alapján 
joggal tarthattak igényt apjuk elkobzott vagyonára. Ha az elkobzott 
vagyon ingatlanokból állt, és nem került új vagy esetleg harmadik 
tulajdonoshoz, a visszaszerzés egyszerű volt. Az ingóságok vissza
szerzése komoly akadályokba ütközött, az újra- vagy többszörösen 
eladott ingatlanoké jogilag lehetséges volt, de alkalmasint nehéz
kesen cs csak sokak érdeksérelme árán történt.23 A 18. beszéd 
alaphelyzete az, hogy Eukratés örököseinek -  nyilván gyámjuk 
segítségével -  sikerült visszakapniuk az apjuktól elvett hagyatékot. 
Ezt követően léphetett föl Poliochos (vagy egy másik személy, lásd 
14), és azon az alapon javasolhatta Eukratés vagyonának államosí
tását, hogy népellenes bűncselekményt követett el. Eukratés életé
ből a Lysias által említett két eseményen kívül még két epizódot 
ismerünk.

Fivéréhez hasonlóan Eukiatést szintén feljelentették a 415-ös

22 A törvényt Démosthcnés 25.46 idézi, mely azonos az Andokidcs 1.87-ben kisebb 
eltéréssel közölt törvénnyel. Az időponthoz lásd MacDowcll (1962: 198).
23 Vö. lsokratés 18.23, ahonnan az derül ki, hogy Thrasybulos és Anytos lemondtak 
vagyontárgyaik visszaigényléséről. lsokratés 16.46 szerint sok pciraieusi viszont ragasz
kodott korábbi tulajdonához. A kérdésről lásd még az első töredék (FI) magyarázatait.
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szentséggyalázási botrányban, és a tárgyalás dől ő is száműzetésbe 
vonult.21 Fivérével ellentétben azonban hamarosan visszatérhetett, 
mert Aris tophanés24 25 a 412/411-es thrákiai hadjárat résztvevőjeként 
említi, melyen Kleoniké férje „vigyáz rá”. A scholion szerint az 
élcelődő megjegyzés arra vonatkozik, hogy Eukratés mint hadve
zér „megvesztegetés cs árulás” gyanújába keveredett.26 Eukratés 
múltjában tehát mégiscsak voltak olyan pontok, amelyek a nép 
iránti hűtlenség gyanújába keverhették -  akar halála után is. Lehet, 
hogy a vád ezek egyikébe kapaszkodott bele, lehet, hogy az élete 
utolsó evében betöltött hadvezéri tisztség során elkövetett „gazda
sági visszaélés” bűnét vetette a szemére.27 Mindkét változat nem
csak a család iránti mély gyűlöletről tanúskodik, melyet talán az 
váltott ki, hogy a három fiú nemrégiben látványosan megjelent a 
közélet porondján,28 hanem azt is mutatja, milyen tág lehetősége
ket biztosított az athéni igazságszolgáltatás a bosszú kiélésére.

24 Andokidés 1,47.
25 L ysisfra té  130.
20 A scholion az idegen származást is említi, de nagy valószínűséggel egy másik 
EuhTatéss.szaí keveri össze, lásd MacDowcll (1962: 97),
27 Gernct (1989: II. 57-59) ésTodd (2000: 192) is erre gyanakszik.
28 Esetleg ezzel magyarázható az is, hogy az „eredeti bűnös” apa mellékszereplővé, 
ráadásul pozitív hőssé változik; a vád igazi célpontja a két fiú cs unoka testvér ük.
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19. AR1STÜPHANÉS VAGYONA ÜGYÉBEN 
A KINCSTÁR ELLEN

Szinte megbénít a gondolat, tisztelt bírák, hogy ha most ebben a per- 
ben nem beszélek jól, nemcsak engem, hanem az apámat is bűnösnek 
tartjátok majd, s emellett még egész vagyonúnkat is elveszítjük. Ezért, 
bár nem születtem szónoknak, minden tőlem telhetőt meg kell 
tennem, hogy apámon és magamon segítsek. (2) Ellenségeim felké
szültségét és elszántságát nyílván látjátok, nem is szükséges erre több 
szót vesztegetnem, de az én tapasztalatlanságommal is tisztában van 
mindenki, aki csak ismer engem* Jogos és könnyen teljesíthető szí
vességet kérek hát tőletek: miként a vádlókat, minket is harag nélkül 
hallgassatok. (3) Hiszen az, aki védekezik, akkor is óhatatlanul hátrá
nyosabb helyzetben van, ha azonos mércével méritek szavait. A 
vádlók ugyanis tervüket hosszú időn át szövögetve, a maguk veszé
lyeztetése nélkül emeltek vádat, mi viszont félelmek között és rágal
mak kereszttüzében, a végveszéllyel hadakozva küzdünk Illő volna 
hát, hogy nagyobb megértéssel fogadjátok a védekezőket. (4} Gon
dolom, persze, azért arról a sok korábbi esetről is tudtok mindnyájan, 
amikor a súlyos vádak tömegével érkező vádlóról már az első pilla
natban olyan egyértelműen kiderült, hogy hazudik, hogy valamennyi 
jelenlévő gyűlölettől izzó tekintetétől kísérve kellett távoznia* Az is 
előfordult, hogy úgy ítéltetek el embereket hamis tanúskodásért, 
vagyis mások igazságtalan elpusztításáért, hogy az áldozatokon 
akkor már segíteni nem lehetett* (5) Ha tehát napról napra szám
talan ilyen eset történik (ahogy mesélik nekem), joggal várható cl 
tőletek, tisztelt bírák, hogy addig ne adjatok hitelt a vádlók szava
inak, amíg mi el nem m ondtuk a magunkét. Többször hallottam 
már, ahogy, gondolom, közületek is sokan ismerik a mondást, nincs 
veszedelmesebb dolog a rágalomnak (6) Ennek igazát leginkább 
akkor láthatja az ember, amikor sokan kerülnek ugyanazzal a váddal
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bíróság elé. Az esetek többségében az utoljára tárgyalt ügyek fel
m entő ítélettel zárulnak. Addigra ugyanis a ti haragotok is elpáro
log a vádlottak iránt, és szívesebben hallgatjátok végig a védekezők 
cáfolatait is.1

(7) Gondoljátok hát meg, hogy Nikophémos és Aristophanés 
tárgyalás nélkül halt meg, még mielőtt bárki védelmükre kelhetett 
volna bűnük vizsgálatakor.1 2 De hisz elfogatásuk után még látni sem 
látta Őket senki, sőt testük eltemetését sem engedélyezték! Olyan 
szörnyű sors jutott osztályrészükül, hogy még a végtisztességtől is 
megfosztották őket, (8) De nem akarom ezt bolygatni, úgysem volna 
értelme; sokkal nyomorultabbnak látom Aristophanés gyermekeinek 
helyzetét. Hisz anélkül, hogy bármelyikük is magánszemély vagy a 
közösség ellen vétett volna, nemcsak atyai örökségüket vesztették cl 
a ti törvényeiteket sértő módon, hanem maradék reményüket is, hogy 
nagyapjuk vagyonából fólnevelkedhctnek, a teljes kilátástalanság vál
totta föl. (9) S folytathatnám azzal, hogy mi rokonainkat veszítettük 
el bennük, a hozományunktól estünk el, három csöpp gyermek 
nevelése zúdult a nyakunkba, emellett rágalmazók karmai közé ke
rültünk, és őseink becsülettel megszerzett s ránk hagyott vagyonát 
fenyegeti komoly veszély. Pedig, tisztelt bírák, az én apám világéle
tében többet költött a városra, mint önmagára és családjára, egészen 
pontosan kétszeresét annak, amivel most rendelkezünk -  onnan 
tudom, hogy gyakran ott voltam mellette, amikor számvetéseit készí
tette. (10) Nem  szabad hát elhamarkodottan bűnösnek ítélnetek azt 
az embert, aki önmagára keveset költött, rátok viszont minden áldott

1 Ap ro o itn io ti általános megfontolásokat tartalmazó részében (1-5) cgés2 tagrnondatok 
egyeznek meg Andoktdcs kb, tizenkét évvel korábban, 403/402-bcn elhangzott védő- 
beszede bevezetőjének egyes mondataival, Lysias vagy tőle veszi át cs igazítja az adott 
helyzethez -  mindössze néhány szó különbséggel — a fordulatokat, vagy egy Andokidés 
által is használt közhclygyűj te menyből emel át toposzokat. A helyzetet az teszi ínég 
érdekesebbe, hogy Isokratcs 34cwcl később, 355-ben ugyanezt teszi majd a 15. beszéde 
bevezetőjében: néhány változtatástól eltekintve .szó szerint ismétli meg az először 
Andokídésncl felbukkanó gondolatokat. A szövegek részletes összehasonlítását lásd 
Adams (1905: 168-172).
2 Az Aristophanés és apja által elkövetett diplomáciai vagy katonai hiba olyan súlyos 
lehetett, hogy azt még c beszéd elhangzásakor sem volt célszerű firtatni.
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évben tetemes összegeket, szemben azokkal, akik atyai örökségüket 
meg bármit, amihez honnan, honnan nem hozzájutottak, a legocs- 
mányabb élvezetekre pazarolják. (11) Egyszóval nehéz, tisztelt bírák, 
azzal a képpel hadakozni, melyet egyesek Nikophémos vagyonáról 
kialakítottak magukban. Ráadásul ebben a várost szorongató pénz
szűkében a kincstár ellenében kell küzdenünk; mindazonáltal, még 
ilyen körülmények között is hamar rá fogtok jönni, hogy a vádak 
alaptalanok. Én pedig minden eszközzel és minden erőmmel arra 
kérlek benneteket, hogy hallgassatok mindvégig jóindulattal ben
nünket, s hozzatok olyan ítéletet, amit a leghelyesebbnek és eskütök
kel leginkább összhangban állónak éreztek.

(12) Nos, először is azt szeretném elmagyarázni nektek, hogyan 
kerültünk velük rokonságba. Amikor Konón a Peloponnésos környé
kén teljesített hadvezéri szolgálatot,3 megkérte apámat, akivel trié- 
rarchosi szolgálata óta régi jó  barátságban állt, hogy adja feleségül 
nővéremet Nikophémos fiának. (13) Apám látva, hogy ők Konón 
bizalmasai, tekintélyes személyek, akik a városban -  legalábbis az 
akkori időkben -  népszerűségnek örvendenek, beleegyezett a házas
ságba (mit sem sejtve a későbbi vádaskodásokról), egy olyan pillanat
ban, amikor közületek is bárki szívesen vette volna a velük való 
rokonságot. Merthogy nem a pénz miatt tette, azt könnyű belátni 
apám egész életéből és minden egyes tettéből. (14) Amikor ugyanis 
házasuló korba lépett, megtehette volna, hogy más nőt vegyen el a 
hatalmas vagyonával együtt, ő mégis anyámat választotta, hozomány 
nélkül is, csak mert Xenophónnak, Euripidés fiának volt a lánya, aki 
nemcsak magánéletével vívta ki mások elismerését, de, ahogy tudom, 
a hadvezéri tisztre is méltónak találtátok.4 (15) Amikor aztán néhány 
dúsgazdag kérő szerette vol na nővéreimet feleségül venni, hozomány 
nélkül, ő nem adta őket, mert úgy érezte, nem születtek elég jó 
családban, hanem az egyiket a paianiai Philoméloshoz5 adta, akit 
általában inkább deréknak, mint gazdagnak tartanak az emberek, a

3 Valószínűleg 393/392-ben (Xcnophón: H elL  4.8.7-8).
4 441 é s  430 között többször is megválasztották hadvezérnek. A chalkisick ellen 
harcolva esettel 429-ben,
5 A család több tagjának neve is fennmaradt irodalmi forrásokban és feliratokon.
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másikat pedig a myrrhinusi Phaidroshoz,6 unoka fivéréhez, aki ko
rántsem hitványsága miatt lett szegény, mindkettőt 400 mina hozo
mánnyal, ahogy később Ari stopban ésh ez is ugyanennyivel adta újra 
fcijhez. (16) Emellett, amikor lehetőségem nyílt volna, hogy szép 
hozományra tegyek szert, az ő tanácsa az volt, legyen inkább kevesebb 
a hozomány, csak abban legyek biztos, hogy leendő rokonaim rendes 
és tisztességes emberek. És most az alópekéi Kritodémos7 lánya a 
feleségem, azé, akit a spártaiak öltek meg a Heliéspontosnál vívott 
tengeri ütközetben.8 (17) Ezek után cl tudjátok-e képzelni, tisztelt 
bírák, hogy aki maga is pénz nélkül vitt házába asszonyt, a lányait sok 
ezüsttel házasította ki, fia számára pedig kevés hozományt fogadott 
el, ez az ember a pénz miatt lett az ő rokonuk?

(18) Azt pedig, hogy Aristophanés, amikor a nővérem már az ő 
felesége volt, sok más emberrel állt inkább közeli kapcsolatban, mint 
az apámmal, még könnyebb belátni. Hisz nagy volt közöttük a 
korkiilönbség is, ám természetük még inkább elütött egymástól. 
Apám a maga dolgaival törődött, Aristophanés nemcsak a magánéle
tének szentelte magát, hanem a kÖ2ügyekben is részt kívánt venni, s 
ha pénz állt a házhoz, a dicsőségvágytól sarkallva nyomban el is 
költötte. (19) Mindjárt megtudjátok, hogy igazat beszelek. Először is, 
amikor Konón Szicíliába akart küldeni valakit, ő vállalkozott Euno- 
mossza] az útra,* Dionysios ismerősével és vendégbarátjával, aki sok 
szolgálatot tett nektek, a népnek, ahogy ezt peiraieusi katonatársaitól 
hallottam. (20) A hajóút hoz azt a reményt fűzték, hogy sikerül

6 Sókratés barátja, a Platón-dialógus címszereplője, Lysias csodál ója. Phaidros amiatt 
vesztette el vagyonát, hogy belekeveredett a 415-ös szentségtörési botrányába, az 
evekkel későbbi vagyonelkobzásról tehát a házasságkötés idején a feleknek meg sejtel
mük sem lehetett (Phaidros neve is szerepel az elárverezés adatait rögzítő feliraton, 
lásd 12. o.). Nem elképzelhetetlen, hogy Aristophanés sógora mint nővére előző 
fcijcnek bárdiját kereste föl Lysiast, hogy beszedet vele írassa meg.
7 Ő maga máshonnan nem ismert; fiából kisebb jelentőségű közéleti személyiség 
lett.
8 Az Aigospotamoi melletti vereséget írja körül. A megfogalmazás azt sugallja, Krito
démos annak a háromezer athéni hadifogolynak volt egyike, akit Lysandros ölctctt le, 
v 394-ben vagy 393-ban. Eunomos 389/388-ban egy balul végződött tengeri vállalkozás 
hadvezéri tisztet töltötte be.
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rávenniük Dionysiost, hogy Euagor ásnák10 rokona a spártaiaknak 
ellensége, a ti városotoknak pedig barátja és szövetségese legyen. 
Tették mindezt számtalan háborús veszéllyel dacolva, erőfeszítései
ket mégis siker koronázta: Dionysios11 végül is nem küldte el a 
spártaiaknak az cpp akkorra felszerelt háromevezőseit. (21) Később 
pedig, amikor a támogatást kérő követek Kyprosról megérkeztek,12 
odaadó lelkesedése egy pillanatra sem hagyott alább. Ti tíz három
evezőst adtatok nekik, és megszavaztátok a hozzájuk tartozó egyéb 
kellékeket is, mégsem volt elég pénzük a kíhajó2áshoz. Eleve kevéssel 
érkeztek, és rettentően sokra volt szükségük, mert nemcsak a hajókra 
kellett a pénz, hanem a könnyűfegyverzetűek zsoldjára is, s ehhez 
járultak még a fegyvervásárlás költségei is. (22) Nos hát, Aristophanés 
a pénz java részét személyesen maga ajánlotta föl, de minthogy ez 
sem volt elegendő, kérésekkel és biztosítékok ígéretével megnyerte 
az ügynek a barátait is, továbbá a fivérénél -  közös apától született 
fél testvérénél -  letétbe helyezett 40 minát is mind erre a célra hasz
nálta föl. A vízre szállás előtti napon betért apámhoz is, cs összes 
készpénzét kölcsönkérte, azzal az indokkal, hogy a könnyűié gyver- 
zetűek zsoldjára még mindig nem elég a pénz. 7 mina volt nálunk, 
amit ő átvett, és a vállalkozásra költötte, (23) M ert kiről tudjátok 
elképzelni, tisztelt bírák, hogy miközben ég a becsvágytól, naponta 
érkeznek hozzá apjától a levelek, hogy Kyproson majd semmiben 
nem lesz hiánya, ráadásul követnek választották, cs Euagorashoz 
készül hajózni, egy ilyen ember ebben a helyzetben meghagy bármit 
is a vagyonából, és nem ajánl föl mindent, amire csak képes, hogy 
Euagorasnak kedvére tegyen, cs aztán hasonló viszonzásban részesül- 
jön? Hogy tehát ez az igazság, szólítsátok nekem Eunomostí 

[T anúvallomás]
Szólítsátok, kérlek, a többi tanút is!

[T anúvallomások]
(24) A tanúktól nemcsak azt hallottátok, hogy az ő kifejezett

A kyprosi Salam is Athén-barát uralkodója.
111. Dionysios a spártaiak segítségével szereli te inog hatalmát 406-ban Syrakusai felett, 
későbbi pályájáról lásd a 33. beszéd magyarázatait.
12 A perzsák ellem harchoz.
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kérésére kölcsönöztek neki, hanem azt is, hogy vissza is kapták a 
pénzüket, amit egyébéként a háromevezős szállított haza.

A mondottak alapján tehát könnyű megérteni, hogy ebben a hir^ 
télén előállt helyzetben senki sem kímélte volna a maga vagyonát.
(25) Erre a következő eset a legjobb bizonyíték. Demos,13 Pyrilampés 
fia, az egyik Kyprosba tartó háromevezős parancsnoka megkért, hogy 
menjek el Aristophanéshez, és mondjam meg neki: van a birtokában 
egy aranycscsze, a nagykirálytól való biztosíték, azt ő szívesen odaad
ná neki zálogba 16 minácrt, hogy legyen miből a háromevezősök 
költségeit fedeznie, s ha majd megérkezik Kyprosra, 20 mináért 
visszaváltja, mert ezzel a biztosítékkal rengeteg kedvezményhez és 
pénzhez fog hozzájutni az egész partvidéken.14 (26) Aristophanés 
meghallgatta Démos ajánlatát, közben én is támogattam a kérést, és 
szívesen vitte volna ő is az aranyat, és kapta volna meg érte a 4 mina 
kamatot, de végül mégis nemet mondott. Esküvel erősítette, hogy 
maga is kölcsönökbe verte magát az idegen zsoldosok miatt, de 
egyébként ő volna a legboldogabb, ha most azonnal elvihetné ezt a 
nem akármilyen biztosítékot, és kérésünket teljesíthetné. (27) És 
hogy ez így történt, tanúkkal bizonyítom nektek.

[T anúvallomás]
Az elhangzottakból és a tanúvallomásokból most már könnyű 

belátni, hogy Aristophanés sem ezüstöt, sem aranyat nem hagyott 
itthon. Néhány ötvözött bronztál nála maradt ugyan, de amikor az 
Euagorastól érkező követeket vendégül látta, már kölcsön kellett 
kérnie evőeszközöket. Most pedig hallgassátok meg az itthon hagyott 
tárgyak leltárát!

[B ronzedények  leltára]
(28) Néhányotok talán kevesli, tisztelt bírák, de gondoljátok csak 

meg, hogy Konón tengeri győzelme előtt15 a parányi rhamnusi telkén 
kívül nem volt földtulajdona, a tengeri ütközet pedig Eubulidés

13 Demos apjától örökölhette a csészét, aki rendszeresen járt diplomáciai küldetésben 
a perzsa királynál. Egy királyi pecséttel megjelölt csésze feltétlen bizalmat ébresztett 
tulajdonosa iránt perzsa körökben.
14 Kis-Ázsiában,
1j Konón népszerűségét 394-es knidosi győzelme állította vissza, lásd 76, o.
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archónsága idején zajlott, (29) az alatt a négy vagy öt cv alatt tehát, 
amikor semmilyen kezdőtőkével nem rendelkezett, nehéz volt ám, 
tisztelt bírák, kétszer tragédiák karvezetését elvállalni, egyszer a maga, 
egyszer az apja nevében, három éven át folyamatosan háromevező
söket felszerelni, rengeteg adót befizetni, egy 50 minás házat vásárol
ni, több mint 300 plethron földet16 szerezni! Azt hiszitek, hogy 
ezenfelül még sok ingóságot hagyott hátra?

(30) De még a régóta gazdagnak tartott emberek sem tudnának 
igazán értékes tárgyakat felmutatni, hisz nem mindig vehet meg 
minden olyasmit az ember, amiben megvétele után élete végéig 
örömét lelheti. (31) De arra is gondoljatok, hogy mások vagyonának 
elkobozása után nemhogy a bútorok eladására nem került sor, de még 
a szobaajtóikat is leszerelték, mi viszont, amikor az államosítási 
végzés már megszületett, és nővérem kiköltözött a házból, Őrt állítot
tunk az üres ház mellé, hogy sem a faanyag, sem az edények, sem 
semmi más ne tűnjön el szőrén-szálán. Az ingóságainkat több mint 
1000 drachmára becsülték -  ennyit soha senkitől nem kaptatok. (32) 
Ezen túlmenően, ahogy már korábban, úgy most is készek vagyunk 
a lehető legnagyobb biztosíték felajánlásával a pénzügyőrök előtt 
megerősíteni,17 hogy Aristophanés vagyonából semmi sincs a mi 
birtokunkban, sőt még nekünk tartoznak a nővérem hozományával 
és azzal a 7 minával, melyet apámtól vett kölcsön távozásakor. (33) 
Lehet-e hát nyomorultabb helyzetben ember, mint akiről saját va
gyonának elvesztése után még azt hiszik, hogy a másé is a tulajdoná
ban van? Es ami a Icgszomorubb az egészben: házamba fogadtuk 
nővéremet a sok aprósággal, mi neveljük őket, közben pedig nekünk 
sem lesz már semmink, ha maradék vagyonúnkat is elveszitek!

(34) Az olymposiakra kérlek benneteket, tisztelt bírák, a másik 
oldalról is nézzétek meg az ügyet! Ha, teszem azt, valamelyikőtök 
Timotheoshoz,18 Konón fiához adja lányát vagy húgát, és távollété

16 Alkibudés azonos méretű földtulajdona mellett (Platón: A lk ib ia d é s  123C) ez az 
általunk ismert legnagyobb birtok; éneke 19,42 szerint 5 talanton volt.
17 Valószínűleg a pénzügyőrök számára is meggyőző eskü letételére gondol.
18 A később jelentős politikai pályát befutó Timothcos karrierje ekkor még nem vette 
kezdetét. Első tisztségét 37ty377-ben látta. el.
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ben vádak kereszttüzébe kerül, és elkobozzák a vagyonát, és a város
nak egész vagyona elárverezése után nem marad több 4 talanton 
ezüstnél, amiatt ügy ítélnétek helyesnek, hogy pusztuljanak a fiai és 
rokonai, amiért az általatok remélt összegnek még kicsiny töredékét 
sem tette ki a vagyon? (35) Azt persze mindannyian tudjátok, hogy a 
tisztséget Konón viselte, Nikophémos csak az ő parancsait teljesítette. 
Mármost a hadi zsákmányból Konón feltételezhetően csak nagyon 
keveset engedett át másnak, úgyhogy akik azt gondolják, Nikophé- 
moshoz csak úgy dőlt a pénz, abban egyetérthetnek velem, hogy 
Konónnak legalább tízszer annyija lehetett. (36) Továbbá, annak 
sincs semmijeié, hogy bármiféle nézetkülönbség lett volna közöttük, 
ezért valószínűsíthető, hogy a pénzügyekben is ugyanolyan elvek 
szerint rendelkeztek: mindketten armyi pénzt hagynak itthon fiaik
nak, amennyire szükségük van, a többit azonban maguknál tartják. A 
dologhoz tartozik ugyanis, hogy Konónnak Kyproson volt felesége 
és fia, Nikophémosnak pedig felesége és lánya, és úgy gondolták, az 
ottani vagyonuk éppolyan biztonságban van, mint az itteni,19 (37) 
Ezenkívül vegyétek azt is figyelembe, hogy ha valaki szétosztja fiai 
között a vagyonát, melyet nem maga szerzett ugyan, hanem a nagy
apjától örökölte, nem kis reszt megtart magának is, mert mindenki 
jobban szereti, ha úgy gondozzák fiai, hogy közben megvan a maga 
tartaléka, mint hogy pénztelensége miatt mindenben kiszolgáltatott 
nekik.

(38) Most tehát, ha elkoboztátok volna Timotheos vagyonát (ami 
isten őrizz, hogy megtörténjék, ha csaknem származik ebből valami
lyen különösen nagy előnye a városnak), és kisebb összeghez ju tná
tok, mint amennyi Aristophanés vagyonából származott, emiatt azt 
tartanátokjó megoldásnak, hogy a rokonai áldozzák föl a saját vagyo
nukat? Ez aligha képzelhető el, tisztelt bírák! (39) Hiszen Konón 
halála és végrendelete is egyértelműen bebizonyította, hogy az álta
latok remélt összegnek csak kicsiny töredékét tette ki a tényleges 
vagyona. Athcnának és a delphoi Apollónnak 5000 statért ajánlott föl 
fogadalmi ajándékul, (40) unoka fivér ének, aki vagyonát gondozta és

19 Euagoras kifejezetten ösztönözte görögök kyprosi letelepedését, vö. Isokratés 
9.49-50 (a beszed kötelező tananyag a mai ciprusi középiskolákban).
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kezelte Kyproson, körülbelül 10 000 drachmát adott, fivérének 3 
talantont, a maradék 17 tálán tont pedig fiára testálta.20 Mindezek 
teljes összege nagyjából 40 talantont tesz ki, (41) És senki nem 
állíthatja, hogy széthordták a vagyonát, vagy hogy nem tisztességesen 
vezették a könyvelését, hisz személyesen maga végrendelkezett be
tegségekor, ép elmével. Es most szólítsd a tanúkat!

[ T anúvallomások]
(42) De mielőtt kiderült volna a két vagyon pontos összege, min

denki azt gondolta volna, tisztelt bírák, hogy Nikophémosé csak 
töredéke Konón vagyonának. Mármost Aristophanés földje a hozzá 
tartozó házzal együtt több mint 5 talantont ért. A karvezetés a maga 
és az apja nevében 5000 drachmába került. Háromevezősökre 80 
minát költött. (43) Adóba kettej ük nevében legalább 40 minát fizetett 
be. A szicíliai liajóútra 100 minát áldozott. A kyprosjaknak megsza
vazott tíz háromevezős hajó útnak indításához, valamint a könnyű- 
fegyverzetűek zsoldjálioz és a fegyvervásárláshoz 30 000 drachmával 
járult hozza. Mindezek összege kis híján 15 talantont tesz ki. (44) 
Ezek után semmi alapja nem lehet az ellenünk irányuló vádjaitoknak, 
hiszen feketén-fehéren az áll itt, hogy Konón vagyona, melynek köny
veléséről mindenki elismeri, hogy saját kezűleg és hitelesen történt, bár 
Nikophémos vagyona többszörösének hitték, még háromszor sem ak
kora. Es ehhez még nem is számoltuk hozzá, amit Kyproson hagyott 
Nikophémos, ahol szinten volt egy felesége és egy lánya.

(45) Ezen adatok tükrében, ennyi és ilyen komoly bizonyítékok 
ismertetése után, tisztelt bírák, én nem akarom elhinni, hogy az 
igazság megcsúfolásával pusztulás lehet a sorsunk. Apám és az öre
gebbek sokszor mesélték, hogy nemcsak most, hanem a régi időkben 
is sokak vagyonát becsültétek meg tévesen. Annak, akit életében 
gazdagnak hittetek, a halála után a feltételezgetésekhez képest egész 
más képet mutatott a tényleges anyagi helyzete. (46) Isomachosról21

2ü Elméletben minden vagyonát törvényes fiának kellett volna örökölnie. Talán azért 
nem így történt, mert fia nem Athénban élt, de az sem kizárt, hogy a valóság ezen a 
téren gyakran eltért a jogi kívánalmaktól.
21 Valószínűleg azonos Sókratés beszélgetőpartnerével Xenophón A  g a z d á lk o d á sró l c. 
dialógusában.
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például úgy hallottam, hogy amíg élt, mindenki azt hitte, 70 tálán - 
tonnál is több pénze van. Két fia aztán apjuk halála után 10 talantonon 
osztozott. S tép ha nősről,22 Thallos fiáról azt rebesgettek, több mint 
50 talantona van. Halála után kiderült, vagyona kb. 10-et tesz ki. (47) 
Itt van aztán Nikias23 vagyona. Az emberek arra számítottak, legalább 
100 talantont ér, s ennek zömét otthon, készpénzben tartja. Nikératos 
aztán azt közölte halálos ágyán, hogy Ő sem hagy hátra arany- vagy 
ezüstpénzt, a fiára testált tulajdona pedig nem ér többet 14 taian- 
tonnái. (48) Hasonlóképp, az a hír járta Kalliasiól is, Hipponikos24 * 
fiáról, hogy ő a leggazdagabb görög ember, és állítólag nagyapja annak 
idején 200 taiantonra becsülte a maga vagyonát, nemrég azonban a 
vagyonbecslés alá eső tulajdonát még 2 taiantonra sem értekeitek. 
K leophónróP pedig mindnyájan tudjátok, hogy sok éven át 6 kezelte 
a város minden vagyonát, s azt hitték, töméntelen sok pénzt szerzett 
tisztségéből. Halála után azonban sehol nem találták ezt a pénzt, és 
vérrokonai csakúgy, mint a felesége rokonai, akikre minden bi
zonnyal ráhagyta volna, közismerten szegény emberek. (49) Nyil
vánvaló tehát, hogy az ősidők óta gazdag emberek esetében éppúgy, 
mint az újgazdagnak tartott személyekkel kapcsolatban az emberek 
általában súlyos tévedésben szoktak lenni. Ennek pedig szerintem az 
az egyszerű oka van, hogy egyesek túl könnyen veszik a bátorságot, 
hogy feltételezzék, ez vagy az a személy rengeteg talantont harácsol 
össze a tisztsége révén. Amit a halottakról Összehordanak, azon még 
nem is nagyon csodálkozom (merthogy ok biztosan nem fognak 
tudni tiltakozni), annál inkább azokon a hazugságokon, melyeket az 
élőkről próbálnak kitalálni. (50) Hisz a saját fületekkel hallottátok a 
minap a népgyűlésen, hogy Diotimos26 állítólag 40 talantonnal több 
pénzt kapott a teherhajó-tulajdonosoktól és a gabona-nagykereske-

22 Máshonnan ismeretlen.
23 Lásd a 18. bestédet.
24 Xcnophón Nikias mellett őt említi, mint aki különösen nagy vagyonra tett szert az
ezüstbányászat révén (A  b evételekrő l 2,14-15). Kaliias egyebek mellett szofisták támo
gatására is fordította vagyonát, vö. 151. o.
2 j A spártaiak békcajánlatát ellenző politikájáról é s  haláláról lásd 13.7-12 és 30.10-13. 
A vagyon eltűnése talán a kivégzést követő vagyonelkobzással is összefüggésben állt. 

Hadvezér a 380-as évek elején.
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dóktól, mint amennyit maga elismer. Amikor pedig visszaérkezése 
után vagyonbevallást készített, s méltatlankodott, hogy távollétében 
ilyen vádakkal illették, senki nem indítványozott vizsgálatot, pedig a 
város ugyancsak pénzszűkében volt akkoriban, s ő készséggel átnyúj
totta volna költségvetését (51) Képzeljétek csak el, mi lett volna, ha 
azután, hogy valamennyi athéni azt hallja, Diotimosnak 40 talantona 
van, történik vele valami, mielőtt visszaér hajóútjáró)! Akkor aztán 
benne lettek volna a bajban a rokonai, ha egy ilyen súlyos váddal 
szemben kell tisztázniuk magukat, mit se tudva a dolgok valódi 
állásáról! Abban pedig, hogy már sok mindenkivel kapcsolatban 
tévedtetek, sőt néhányukat, mi tagadás, Igazságtalanul el is pusztítot
tátok, azok a bűnösök, akik felelőtlenül hazudoznak, és életelemük 
mások rágalmazása. (52) Hisz, gondolom, azt tudjátok, hogy Alki- 
biadés négy vagy öt éven át úgy töltötte be megszakítás nélkül a 
hadvezéri tisztséget,27 hogy mindvégig a spártaiak fölé tudott kere
kedni, és sorozatos győzelmeket aratott, a városok pedig úgy döntöt
tek, kétszer akkora összeget adnak neki, mint más hadvezérnek, 
úgyhogy egyesek számítása szerint vagyona 100 talanton fölé emel
kedhetett. Halála után aztán kisült, hogy ennek fele sem igaz, mert 
kevesebbet hagyott örökül fiának, mint amennyit ő vett át annak 
idején gyámjaitól.

(53) Hogy megesett már ilyesmi a múltban is, ezt könnyű elhinni, 
de azt is mondják, minél nemesebb és bölcsebb valaki, annál inkább 
kész megváltoztatni a véleményét. Ha tehát úgy érzitek, tisztelt bírák, 
hogy nem légből kapottak az állításaink, és elég meggyőzőek a bizo
nyítékaink, minden módon és minden eszközzel fejezzétek ki együtt
érzéseteket, mert mi akkor is bízunk abban, hogy az igazság birtoká
ban ügyünk diadalmaskodni fog, ha ilyen súlyos vádakat szórnak a 
fejünkre. Am ha semmi szín alatt nem vagytok hajlandók hinni 
nekünk, a végső reménysugarunk is kihunyt a megmenekülésre! (54) 
De az olymposi istenekre, tisztelt bírák! Válasszátok inkább igazságos 
felmentésünket, mint igazságtalan elpusztításunkat! És higgyétek el, 
hogy az beszél igazat, aki, bár egész életében meg sem szólal, mégis 
becsületes és törvénytisztelő életet ék

27 411/410-től 407/4O6-ig a notíoni csatáig.
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(55) Eddig magáról a vádiratról beszéltem nektek, és számoltak be 
a tanúk, arról, Hogy miként lettünk rokonok, hogy Aristophanésnak 
nem volt elég pénze a hajóexpedícióhoz, hanem mástól is kölcsönöz
nie kellett Most röviden magamról is szólni kívánok. Harmincesz
tendős múltam, de még sem apámmal nem ellenkeztem soha, sem 
egyetlen polgár nem emelt ellenem panaszt, és bár közel lakom az 
agorához, sem a bíróságon, sem a tanácsteremben soha nem látott 
senki, mielőtt ez a csapás le nem sújtott (56) Magamról ennyit 
mondanék, ami pedig apámat illeti, minthogy a bűnösség látszatát 
keltő vádak érték, azonnal megbocsátotok, ha elsorolom, mennyit 
áldozott a városra és a barátaira. Nem  kérkedésből teszem ezt, csak 
annak a képtelen feltételezésnek a kizárására, hogy ugyanaz az ember 
egyszer önszántából hatalmas összegeket költ el, másszor az életet 
kockáztatja, csakhogy megkaparintson valamit a közvagyonbóL (57) 
Vannak egyesek, akik nemcsak emiatt költenek sokat, de azért is, hogy 
általatok tisztségeidhez jutva, utána kétszeres haszonra tegyenek szert. 
Az én apám azonban sohasem vágyott tisztségre, a karvezetői felada
tokat viszont mindig becsülettel láttáéi, kétszer szerelt föl háromeve
zőst, adót pedig sokszor és nagy Összegben fizetett be. Hogy ti is 
lássátok, olvassátok föl egyenként a közszolgálatait!

[ Közszolgálatok]
(58) Halljátok, tisztelt bírák, micsoda sorozati Apám ötven éven át 

egyfolytában szolgálta a várost vagyonával és személyes közreműkö
désével egyaránt. Ennek tükrében aligha képzelhető el, hogy ő, aki 
mindig is tehetős ember hírében állt, ilyen hosszú idő alatt akár csak 
egyszer is kibújt volna valamilyen költség vállalása alól. Ennek elle
nére tanúkat is állítok elétek.

[T anúvallomások]
(59) Ezek végösszege mindösszesen 9 talanton és 2000 drachma. 

Ezenfelül magánemberként néhány szegényebb polgártársának is 
segített kiházasítani lányát és húgát, másokat pedig kiváltott az ellen
ség fogságából, megint másoknak tisztes temetésre adott pénzt. Es 
mindezt azzal a meggyőződéssel tette, hogy egy jó  embernek segí
tenie kell a barátait, még ha erről senki nem szerez is tudomást; 
most is csak a helyzet kívánja, hogy halljatok tőlem erről. És most 
szólítsd Őt meg Őt!
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[T anúvallomások]
(60) Hallottátok a tanúkat, most pedig gondolkozzatok el azon, 

hogy kedvező benyomást néhány pillanat alatt is kialakíthat önmagá
ról az ember, a hitványságot azonban képtelenség hetven éven át 
titokban tartani. N o hát az apámra más okokból esetleg panaszkodhat 
valaki, a pénzügyeibe azonban még a legádázabb ellenfelei sem me
részeltek belekötni. (61) Semmiképp sem szabad tehát nagyobb hitelt 
adni a vádlók szavainak, mint a tetteknek és az időnek, mely szerin
tetek is az igazság legbiztosabb próbaköve. Hiszen ha nem ilyen 
ember, nem ilyen keveset hagy hátra hatalmas vagyonából. Ha ugyan
is ezúttal most félrevezetnek benneteket ezek az alakok, cs államosít
ják a vagyonúnkat, még két talanton sem üti a markotokat. Úgyhogy 
célszerű nemcsak a hírnevetekre, de a számokra is tekintettel felmen
tő ítéletet hoznotok, mert sokkal nagyobb hasznotok származik ab
ból, ha ez a pénz a mi tulajdonunkban marad. (62) Gondoljátok csak 
át az elmúlt idők alapján, mennyit áldoztunk a városra, a számok 
ékesen bizonyítják! Én jelenleg is triérarchiát vállalok a maradék 
pénzünkből, apámat pedig a triérarchosi szolgálatai közben érte a 
halál. S amiként őt öle láttam, azon leszek a jövőben is, hogy aprán
ként csekély Összegeket teremtsek elő a közösség javára, úgyhogy 
valójában már régóta a városé a vagyonunk, s ha elveszítek a pénze
met, nem azt fogom érezni, hogy velem történt igazságtalanság, 
ahogyan abból is nektek származik több hasznotok, ha nem koboz
zátok el. (63) Emellett azt is figyelembe kell vennetek, milyen termé
szete volt apámnak. Minden szükségesen felüli kiadásával a város 
hírnevét öregbítette. Amikor például a lovasságnál szolgált, nemcsak 
pompás lovakat vásárolt, hanem az isthmosi és nemeai játékokon 
kocsihajtó versenyeken is győzelmet aratott, hogy a város nevét 
győztesnek hirdessek ki, őt pedig megkoszorúzzák. (64) Arra kérlek 
hát benneteket, tisztelt bírák, erre és az összes többi általam említett 
szolgálatára emlékezve segítsetek rajtunk, s ne nézzétek ölbe tett 
kézzel, hogy az ellenségeink tönkretesznek bennünket! Ha kérésün
ket teljesítitek, igazságosan ítéltek, és a magatok érdekeit is megvé
dnek.
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M agyarázatok

Aristophanés minden bizonnyal annak a tíz hajóból álló katonai 
egységnek kíséretében vagy esetleg előőrseként28 indult útnak 
hivatalos követként, melyet az athéniak Euagorasnak, a kyprosi 
Salamis királyának megsegítésére küldtek, nagy valószínűséggel 
390/389-ben.29 Euagoras, aki névleg a perzsák megbízásából kor
mányozta a szigetet, ahhoz kapta meg az athéniak támogatását, 
hogy hatalmát a perzsáktól függetlenítse és az egész sziget fölé 
kiterjessze. A segédcsapatok küldése Athén részéről meglehetősen 
kockázatos lépés volt. Athén ugyanis a Spárta ellen folytatott küz
delmében (a 395-386-ig tartó koriiithosi háború kellős közepén 
vagyunk) erősen támaszkodott a perzsa segítségre, Euagoras célki
tűzése viszont nyilvánvaló módon a perzsa érdekek durva megsér
tésével volt csak megvalósítható. Az athéni támogatás megszavazá
sában döntő szerepet játszott Konón, aki a spártai flotta fölötti 
394-es knidosi -  igaz, perzsa színekben kivívott -  győzelmével (vö. 
2.59) ismét megcsillantotta a reményt az athéni hegemónia vissza
szerzésére Spártával szemben. Konón, az Aigospotamoi mellett 
megvívott csata egyjk hadvezére, aki az akkori vereség után nem 
tért vissza Athénba, hanem a perzsa király szolgálatában álló Eua- 
gorasnál talált menedéket, perzsa erők élén aratta a győzelmet, 
ahogy perzsa pénzen építette újjá Athén falait is. Konón azonban 
Euagoras mellé állt függetlenségi törekvéseiben, így Athén kényes 
választás elé került A tárgyalásokat már nem Konón bonyolította 
le, mert időközben, 390 táján meghalt (vö. 39-41), hanem bizal
masa, Nikophémos, Aristophanés apja. A Kyproson tartózkodó 
Nikophémos, aki talán már 405 óta követte hűségesen hadvezérét, 
és Konón politikáját halála után is képviselte, Athénban élő fia 
közvetítésével érte el, hogy a népgyűlés igent mondjon Euagoras

28 Adams (1905: 163).
29 Az ügy történeti hátteréről és kronológiájáról lásd Tuplin (1983). Az athéniak 
388/387-bcnis kiildtckegy kontingenstChabrias vezetésével (Xenophón: H e tt 5.1.10). 
Ez a második küldöttség sikerre! járt, így szinte kizárt, hogy Aristophanés megbízatása 
hozzá kapcsolódna.
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kérésére. Aristophanés, legalábbis a beszélő szerint, mindent egy 
lapra tett föl: teljes személyes vagyona feláldozásán túl még köl
csönbe is verte magát az expedíció sikerében bízva (23).

A spártaiak azonban Teleutias vezetésével a küldöttség mind a 
tíz hajóját elfogták és elsüllyesztették Rhodos közelében.30 A hely
zet iróniájára remekül mutat ráXenophón: „Mindkét fél éppen az 
ellenkezőjét tette, mint amit tenniük kellett volna, az athéniak 
ugyanis baráti viszonyban álltak a királlyal, s mégis szövetségesi 
segítséget nyújtottak az ellene harcoló Euagorasnak, Teleutias 
pedig, bár a lakedaimóniak hadban álltak a királlyal, elpusztította 
azokat, akik hajóikkal éppen ellene indultak háborúba.”31 Aristo- 
phancsnak valahogy mégis sikerült Kyprosra jutnia (például azért, 
mert nem került spártai fogságba, vagy valaminek fejében szabadon 
eresztették, vagy eleve nem is a tíz hajóval együtt utazott). A 
szigeten azonban közelebbről ismeretlen okok miatt apát és fiát 
letartóztatták, tárgyalás nélkül -  valószínűleg még ott a helyszí
nen32 -  halálra ítélték, és kivégezték (7). Az eljárás a bíróságokat 
rendkívüli hatalommal felruházó Athénban nem mindennapos 
esemény lehetett, de fontos kiemelni, hogy a beszélő (Apollodóros 
sógora) csupán a kivégzés és a temetés körülményei miatt érzett 
fájdalmának ad hangot, jogszerűségét nem vitatja.33

A kivégzést követően került sor az elhunytak vagyonának elkob
zására, Az erre vonatkozó törvényjavaslatot Aisehinés nyújtotta be, 
akivel szemben az örökösök alkotmánysértésre hivatkozva vádat

30 Xcnophón: H e ti . 4.8.24. A z  Aristophanés vezette és a Xcnophón álul tudósított 
küldöttség azonosítása melletti érvekről lásd TupJin (1983: 172-173).
31 Xcnophón: H e lt. 4.8.24.
32 Egyesek, így például Rauchcnstein (1859: 109), Adams (1905: 161), Gcrnet (1989: 
II. 37-38), azt feltételezik, a letartóztatottakat Athénba szállították. A temetés körül
ményei nem erre utalnak; a helyszíni kivégzés melletti egyéb érveket lásdTuplm (1983: 
173-175).
33 Valószín illeg a hadvezérek ekkor meg rendelkeztek az azonnali kivégzés jogival 
például hazaárulás (p ro d o sia ) vagy a nép félrevezetése (a p a té d é m u )  esetén, amellyel a 4, 
század későbbi szakaszában már nem ( A P  61.2), vö. Rhodcs (1993: 683-684), aki több 
5. századi példát is hoz, Aristophanés és Nikophcmos bűne a tíz hajó pusztulásához, 
esetleg Aristophanés szabadulásának gyanús körülményeihez kapcsolódhatott.
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(graphé paranomón) emeltek, a beszéd megírására pedig Lysiast 
kérték föl.34 A pert a család elvesztette, de hatalmasat csalódott a 
demos is, amikor az államosításra kerülő vagyon összege messze 
alulmúlt minden várakozást. Egy ismeretlen személy újabb vád
iratot nyújtott be, ezúttal a vagyonőröknek (syndikot) Aristophanés 
apósa ellen, veje vagyonának eltüntetése vádjával. A tárgyalás előtt 
a hetvenes éveiben járó vádlott meghalt; helyét fiának kellett át
vennie. A fiú szintén Lysias segítségét kérte; így született meg a 19. 
beszéd.

A védő természetesen elsősorban azt igyekszik bebizonyítani, 
hogy a feltételezett vagyon nincs a birtokában, sőt egyáltalán nem 
is létezik. A bizonyítást érdemes annak szem előtt tartásával olvas
ni, hogy a pénzügyietek és tulajdonviszonyok korabeli dokumen
tációja jóval hiányosabb és megbízhatatlanabb volt a mai -  tulaj
donlapokra, bankszámlákra stb. épülő, de meg így is kijátszható -  
módszereknél. Hogyan lehet tehát bizonyítani a találóan „láthatat
lannak” (aphanés) nevezett vagyontárgyak nem  létezését? A tárgyi 
bizonyítékok hiánya esetén máskor is jól bevált módszerrel: követ
keztetéssel, valószínű feltételezésekkel. Lysias elsősorban a követ
kező négy állításról kívánta meggyőzni hallgatóságát:

a) A beszelő apja nem anyagi megfontolásokból adta lányát 
Aristophancshcz (12-17).

b) A beszélő apja és Aristophanés -  a köztük meglévő jó kapcso
lat ellenére -  tökéletesen más életfelfogást követett, ezért kizártnak 
tekinthető, hogy a vő apósára bízta volna pénzügyeit (18-20).

c) Aristophanés minden pénzét elköltötte a kyprosi út előtt 
(21-27).

d) Az Aristophanés vagyonára vonatkozó feltételezések alaptala
nok (28-54).

34 A Harpokratión ni tál Lysias művei kozott számon tartott műnek csak a címét 
ismerjük: V á d b e szé d  A isc h in é s  ellen  A r is to p h a n és  va g y o n á n a k  ü g yében . Egészen kicsi a 
valószínűsége annak, hogy a beszed nem ehhez az ügyhöz kapcsolódik, Aischinés 
személyéről pedig lásd még a 38. töredék magyarázatait. Egy harmadik forrásnak 
köszönhetően ezúttal abban a ritka szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a megrendelő 
cs a logográfus között egyéb kapcsolatot is felfedezhetünk, lásd a 15. fejezetet.
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Míg az első két tétel azt támasztja alá, hogy Alis topba nés esetle
ges pénze nem válhatott apósa számára hozzáférhetővé, az utolsó 
kettő a feltételezett pénz meglétét cáfolja.

Az érvelésben ezúttal különösen nagy szerep ju t a példáknak. A 
beszélő apja és a maga házasságának példájával bizonyítja, hogy az 
ő családjukban a jövendőbeli kiválasztásában mindig a tisztcsségés 
a jó  származás élvezett elsőbbséget a hozományhoz, illetve a vőle
gény vagyonához képest. Aristophanés esetében a házasság kezde
ményezője, sőt sikerének biztosítéka nem más, mint Konón volt, 
akinek katonai vállalkozásaiban mind Nikophémos, mind a beszé
lő apja tevékenyen részt vett Lysias ügyesen kerüli meg azt a 
lehetőséget, hogy a tisztesség vagyonnal is párosulhat, így kevésbé 
tűnik föl, hogy a beszélő családja, mely nyilván maga is az athéni 
elithez tartozik, kizárólag előkelő családok tagjaival lépett rokoni 
kapcsolatra.35 A bizonyítás érvényességét az egyes esetekben nem 
tudjuk ugyan megítélni, érdemes viszont fölfigyelni a bizonyítás 
elvi alapjára, mely szerint a házastárs megválasztásának módjából 
jogosan következtethetünk az illető család vagyoni helyzetére.36

A hasonló esetek ennél jóval bővebb gyűjteményét kapjuk a (d) 
tétel bizonyításakor. Nem kevesebb, mint hét, dúsgazdagnak hitt 
személy példáját hozza föl, akikről haláluk után derült ki tényleges 
és a feltételezettnél jóval szerényebb vagyoni helyzetük (46-51). 
Az itt közölt adatok rendkívül jelentősek a korabeli magánszemé
lyek, különösen a politikában aktívan részt vevők pénzügyi hely
zetére és meggazdagodási lehetőségeire vonatkozólag. A beszélő 
nem titkolt szándéka persze a hivatalt betöltő személyek vagyon
szerzési lehetőségeinek a minimalizálása; okfejtéseit éppen ezért 
célszerű például a hasonló helyzetben, de a vád számára megírt 28. 
beszéd érveivel ütköztetni, amely ezeknek a lehetőségeknek maxi
malizálására törekszik.37

A logikai bizonyítás mellett Lysias nagy gondot fordít a jellem- 3

3o A család tagjairól cs baráti kapcsolataikról alapos áttekintést nyújt Cox (1998: 23-26).
36 Todd (2000: 202).
37 A saját zsebére dolgozó (cs megvesztegethető) politikus alakjáról lásd a 28. beszed 
magyarázatait.
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rajzra is. A beszélő tapasztalatlanságát „durvább” eszközökkel fejezi 
ki: nyíltan a hallgatóság elé tárja (2, 3, 53)* Szerénységét, lelkiisme
retességét cs őszinte tckintclytiszteletét sokkal inkább közvetett 
módszerekkel hiteti el, melyek közül különösen hatásosak a koz- 
beszúrt „ahogy hallottam”, „ahogy cn tudom”-féle (például 5, 14, 
19, 45, 53) fordulatok. A beszélő óvakodik minden túlzástól, 
megalapozatlan és nagyképű kijeién testűi; szavai megfontoltak cs 
éppen ezért súlyuk van. A beszédstílus révén kibontakozó önarc
kép közvetett, mégis döntő jelentőségű: elképzelhetetlenné teszi, 
hogy ez a tisztességtudó fiatalember kétszínű volna, hazudna, és 
letagadott vagyont rejtegetne. Egészen más képet kapunk Aristo- 
phanésről. Ő t a becsvágy tölti be, mely anyagi szempontból szinte 
már ésszerűtlen kockázatoktól sem tartja vissza. A sugalmazás itt is 
egyértelmű: kizárt, hogy efféle habitussal valaki hatalmas vagyo
nokat halmozzon föl.



20. POLYSTRATOS VÉDELMÉBEN 
A DEMOKRÁCIA FELSZÁMOLÁSÁNAK VÁDJA ELLEN

Szerintem nem a négyszázak nevétől kellene haragra gerjednetek, 
hanem attól, amit néhányuk művelt. Egy részük valóban összeeskü
vést szőtt, másik felük azonban azzal az elhatározással lépett a tanács
terembe, hogy sem a városnak, sem egyiketeknek nem fog ártani, 
hanem megőrzi hűségét irántatok. Közéjük tartozott az itt megjelent 
Polystratos is. (2) O t azért választották be phylc társai,1 mert talpig 
becsületes embernek ismerték mind dcmostársaival, mind az egész 
néppel szemben. Ehhez képest az ellene felhozott vád úgy szól, hogy 
hűtlen lett a nép ügyéhez -  azok után, hogy phylctársai választották 
meg, akik csak jobban el tudják dönteni saját magukról, melyikük 
milyen emberi (3) De ugyan miért is vágyott volna oligarchiára? M ert 
olyan korban járt, hogy felszólalásaival eredményeket érhetett volna 
el nálatok? Vagy hogy testi erejében bízva c rős zakó skod hass ék vala- 
mclyikőtökkel? De nézzétek csak korát; éveinek száma inkább má
sokat rettenthetne vissza attól, hogy vele szemben erőszakoskod
janak I (4) Aztán aki műltjának valamilyen sötét foltja miatt polgár
jogától megfosztva1 2 tört az államrend megváltoztatására, az nyilván 
e korábbi vétke miatt, személyes érdekből cselekedett, az ő lelkén 
azonban nem száradt olyan bűn, ami miatt saját vagy gyermekei 
érdekében ellenetek, a nép ellen kellett volna gyűlölettel fordulnia.

1 Gomme-Andrcwes-Dovcr (1981: 205) úgy véli, Polystratos bizottsági tagsága nem 
jelentett automatikus tagságot a négyszázak tanácsában, Polystratost az előbbitől füg
getlenül választották be az utóbbi testületbe is, A beszelő titkolja a kettős tagságot, ezért 
kapcsolja össze őket- A négyszázakat a következő módon választották: „Ősi módra 
négyszáz tagja legyen a tanácsnak, negyven mindegyik phyléből, az előre kiválasztottak 
közül, akiket a harminc éven felüliek sorából phylctársaik szemeltek ki.” { A P  31,1).
2 Bírósági ítélet vagy kifizetetlen államadósság következtében.
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Mert egyikük Szicíliában tartózkodott, a többiek pedig Boiótiában, 
úgyhogy miattuk sem akarhatott más államformát,

(5) Aztán azzal is vádolják, hogy túl sok tisztséget viselt. Azt 
azonban egyikük sem tudja bizonyítani, hogy nem becsülettel viselte 
őket. Az én felfogásom szerint pedig ezen a téren nem az a bűn, ha 
becsvágya van az embernek, hanem ha valaki kevés tisztséget vállalva 
sem végzi hivatalát a város szempontjából a legjobban. Hisz nem a 
becsületes, hanem a becstelen tisztségviselők szokták elárulni a vá
rost. (6) Polystratos viszont, amikor először Óróposban3 töltött be 
tisztséget, sem árulásra nem adta fejét, sem az új alkotmány felállítá
sában nem vett részt, ellentétben a többi tisztségviselővel, akik áruló 
módon mind megfeledkeztek eredeti megbízatásukról. Nem is mer
ték aztán számadásukat vállalni, elismerték bűnösségüket. Ezzel 
szemben ő, bűntelenségéről mélyen meggyőződve, vállalja a tör
vényszék előtt a megmérettetést. (7) S míg a valódi bűnösök ügyeit a 
vádlók zsarolással eltussolják, akiktől semmit sem tudnak kicsikarni, 
azokat bűnösnek tüntetik föl. A vádaskodáskor pedig ugyanúgy vá
dolják azt, aki javaslatot tett a tanácsban, mint aki meg sem szólalt. Ez 
az ember pedig semmiféle indítványt nem terjesztett elő rátok, a 
népre vonatkozólag. (8) Én tehát egyáltalán nem tartanám méltá
nyosnak, ha őt és a hozzá hasonló tanácstagokat bármiféle retorzióban 
részesítenétek azon az alapon, hogy bár hozzátok hívek maradtak, 
a tanács többi tagjának haragját mégsem vonták magukra. Hiszen a 
velük ellenkezők vagy sorra száműzetésbe kényszerültek, vagy éle
tükkel fizettek, úgyhogy ha valaki azt fontolgatta magában, hogy 
szembeszáll velük a ti érdekeiteket képviselve, a félelem és az előttük 
felszólalók sorsa szép lassan mindenkit eltántorított szándékától. (9) 
így aztán a többség mindent rájuk hagyott, mert akire nem száműze
tés, arra halál várt. Azt viszont, aki hajlandó volt engedelmeskedni 
nekik, és vállalta, hogy nem szervezkedik ellenük, és nem szivárogtat

3 Az Attika és Boiótia határún fekvő Órópos ez idő tájt Thébai fennhatósága alá 
tartozott. Wilamowitz (1893:11.357) ezért az cuboiai városok közül egyedül szövetsé
gesnek maradt Ó t ü o s  nevére javítja a szöveget, mások, így például Gernct (1989: II. 
57), azt feltételezik, hogy a tisztség vállalására az Attikához tartozás valamely korábbi 
időszakában került sor. A szövegösszefüggés nem egészen támasztja ezt alá.
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ki semmit, fontos feladatokkal bízták meg. Az államforma megvál
toztatására így nem sok lehetőségetek maradt. (10) Ebből pedig az 
következik, hogy semmiképpen sem jogos azokat felelősségre vonni, 
akik hűségesek maradtak irántatok. Sehogyan sem akar a fejembe 
férni, hogyan részesülhetnek ugyanolyan bánásmódban az egész nép 
sorsát megpecsételő javaslatok előterjesztői, mint aki meg sem szó
lalt [ Hetven esztendőn át semmit nem követett el ellenetek, nyolc 
nap alatt viszont igen?! Aki világéletében aljas gazember volt, az vádlói 
lekenyerezése után becsületes polgárnak minősült a számvevői vizs
gálaton;4 * aki viszont veletek mindig is becsületesen járt el, abból 
egyszerre gazember lett!

(11) Aztán a sok szemenszedett hazugság között, mellyel apámat 
legalábbis a korábbi perben vádolták,3 azt is szemére vetették, hogy 
Phrynichos6 rokona. Persze, ha valakinek kedve van, tőlem akár az 
én beszédem kontójára is hozhat tanúkat, és nyugodtan igazolhatja a 
rokonságot Phrynichosszal. Az elhangzott vádak ettől még továbbra 
is hamisak. Szó sincs arról, hogy gyerekkora óta barátja lett volna! 
Míg ő vidéken, nagy szegénységben őrizte a nyájat, addig apám a 
városban kapott tisztességes nevelést. (12) Felnőttkorba lépve, apám 
a földjét művelte, Phrynichos viszont feljött a városba, és rágalma
zással kereste kenyerét. Ég és föld a két ember élete! És amikor 
Phrynichosnak büntetést kellett fizetnie a kincstárba, apámnak eszé
be sem jutott pénzzel segíteni őt. Márpedig leginkább a bajban derül 
ki, kik az igazi barátok. És ha démostársa volt, csak nem jogos ezért 
bűnhődnie apámnak, kivéve persze, ha ti is bűnösök vagytok, amiért 
a polgártársatok volt.7 *

4 Az állami pénzek kezelésével megbízott tisztségviselők számadása során gazdasági
tevekenysegüket a számvevők ( logistés)  ellenőrizték, lásd a magyarázatokat 
3 Vagy a számadást követő, vagy a tanács előtt tartott perre gondolhatunk (lásd 361. o.); 
a bcszélőváltásról szintén lásd a magyarázatokat,
6 A négyszázak hatalomra jutásának és kormányának egyik főszereplője, lásd 13.70.
7 Phrynichos az ötszáz tagú tanácsban három hellyel rendelkező Dciratiódai démos
szülötte volt, Todd (2000: 221) számításai szerint a három hely azt jelenti, hogy a 
helységben mindössze 120-180 férfi élhetett. Összetartásuk így egyáltalán nem tűnik 
képtelen feltételezésnek.
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(13) De hogyan mutathatta volna ki jobban bárki is a nép iránti 
elkötelezettségét, mint hogy a döntésetek után, miszerint az ügyek 
irányítását 5000 emberre kell bízni, a polgárlista összeírójakent 9000 
embert vett föl a jegyzékbe, nehogy valamelyik démostársa megne
hezteljen rá, viszont mindenkit, aki erre igényt tart, ráírjon, ha 
valakinek pedig ez nem állt módjában, jóindulatát kifejezze? Márpe
dig nem azok bomlasztják a nép sorait, akik növelik a polgárok 
számát, hanem akik csökkentik.8

(14) Ráadásul nem is szabad akaratából jelentkezett sem az eskü
tételre, sem az összeírásra, hanem kényszerítették rá, büntetéseket és 
megtorló intézkedéseket helyezve kilátásba. Miután pedig meghajolt 
a kényszer előtt, és letette a kötelező esküt, ilyolcnapi tanácstagság 
után fogta magát, és elhajózott Eretriába. O tt aztán derekasan kitün
tette magát a tengeri csaták során.9 Sebesüléssel tért haza, már a 
gyökeres fordulatot követően. S bár soha semmiféle javaslattal nem 
szólalt föl, és nyolc napnál hosszabb ideig nem látogatta a tanács 
üléseit, hatalmas összegű pénzbírságra ítélték, miközben rengetegen 
kaptak felmentést, akik a ti érdekeitek ellen szólaltak föl, és az első 
perctől az utolsóig a tanács oszlopos tagjai maradtak. (15) De nem 
az ő szerencséjükre irigykedve beszélek, hanem a mi sorsunkat 
fájlalva. N éhány gyanúsítottat ugyanis fölm entettetek azok kéré
sére, akik tetteikkel bizonyították hűségüket hozzátok, több nyil
vánvaló bűnös pedig megvette vádlóit, cs nyomban nem számított 
már bűnösnek. Hogy ne volna ezek után szörnyen igazságtalan, ami 
velünk történt?

(16) Aztán azzal is vádolják a négyszázakat, hogy rossz szándék 
vezette Őket. Csakhogy ti magatok voltatok, akikkel elfogadtatták a

9 A lista elkcszítcsénckbizonytalanságaitjól érzékelteti, hogy Thukydidcsnél mégjóval 
kcsobh sincs kijelölve az ötezer polgár. Megítélésünk szerint nem egészen indokolt 
tényként kezelni a2 itt hevenyészve odavetett és elfogult adatot, ahogy ezt például 
Németh (1996/2: 195,199-200,212) teszi.
9 Valószínűleg a Thvmocharcs vezette hadjárat során (Thukydidés 8.95.3), Eretriánál 
az athéniak olyan súlyos vereséget szenvedtek, hogy Orcos kivételével egész. Euboia 
Spártához került. Athén legfontosabb gabonaellátó területének elvesztése döntően 
hozzájárult a négyszázak bukásához is.
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hatalom átadását az ötezreknek,10 és ha ti, ilyen sokan hagytatok 
magatokat rábeszélni, miért lett volna tilos a négyszázak egyes tag
jainak, hogy hagyják magukat rábeszélni? De valójában nem ók a 
bűnösök, hanem azok, akik ártó szándékkal fél revezettek benneteket. 
Ennek az embernek a hűségét viszont többek között az is mutatja, 
hogy ha bármilyen felforgató tervet szőtt volna ellenetek, a nép ellen, 
akkor nem szállt volna hajóra, nem távozott volna el és főleg nem 
nyolcnapi tanácstagság után.

(17) Azt is mondhatná valaki, hogy egyszerűen nyereségvágyból 
hajózott el, némelyek példáját követve, akik valóban vittek és rabol
tak, amit csak tudtak. Róla azonban senki nem állíthat olyasmit, hogy 
bármit is elsajátított volna a köztulajdonból. Előbb vádolhatják meg 
bármi egyébbel, mint hivatali ténykedésével kapcsolatban. Egyébként 
is, akkor bezzeg a vádlók sem m ijeiét nem adták a nép iránti hűsé
güknek, s nem nyújtottak semmiféle támogatást; most viszont, ami
kor a nép belső Összefogása a lehető legerősebb, névleg nektek segí
tenek, valójában azonban saját maguknak.

(18) Es ne csodálkozzatok, tisztelt bírák, hogy ekkora bírságot 
róttak ki rá. Barátok nélkül, egymagában lepték meg, egyszerre vá
dolták őt is meg bennünket is, így nyerték meg a pert vele szemben. 
Hisz mellette, még ha lett volna tanúja, sem tanúskodik senki a 
vádlóktól való félelmében, őnekik viszont meg a hazugságaikat is 
tanúsították a megfélemlített emberek. (19) Mondhatom, bírák, 
szörnyű nagy igazságtalanság volna, ha azokat, akik tagadni sem 
tudják a pénzeitek elsikkasztását, egy közbenjáró barát kérésére föl
mentitek, tőlünk viszont, akik magunk is bizonyítottuk már az irán
tatok való elkötelezettségünket, ráadásul apánk sem vétett nektek 
semmivel, megtagadnátok ezt a kegyet. S ha egy idegen járulna elétek, 
hogy anyagi támogatást kérjen, vagy a jótevő címre fejezze ki igényét, 
minden bizonnyal teljesítenetek kérését, nekünk meg azt sem adjátok 
meg, hogy veletek azonos jogú polgártársaitok lehessünk? (20) I Ia 
pedig egyesek nyíltan a ti kormányotok ellen fordultak, vagy hátsó

10 Az államforma megváltó7Látásához mindössze az alkotmánysértő törvényjavaslat 
(g ra p h é p a ra n o tn ó n ) vádját ke llett hatályon kívül helyezni; a ncpgyűlcs valóban.saját maga 
szüntette meg és adta át a hatalmát (Thukydídés 8.67.2-3).
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szándékú törvényjavaslatot tettek, ezért nem a távollevők hibáztatha
tok, főleg azok után nem, hogy még a jelenlévőket is felmentettétek. 
Persze ha valaki az itt élők közül szándékosan rossz tanácsával meg
győz benneteket, semmiképpen sem ti vagytok a hibásak, hanem az, 
aki titeket félrevezetett, (21) A valódi bűnösök azonban eleve beis
mertek vétkességüket, és eltűntek a színről a felelősségre vonás elől. 
A kisebb bűnösöket pedig, akik azért mégiscsak bűnt követtek cl, a 
tőletek és a vádlóktól való félelem készteti otthonuk elhagyására és 
arra, hogy inkább katonának álljanak, s ezáltal engeszteljenek ki ben
neteket, és győzzék meg vádlóikat, (22) Polystratos azonban, noha 
semmit sem vétett ellenetek, rögtön az események után, amikor 
bennetek is frissen éltek az emlékek, és az ő állításai is a leginkább 
ellenőrizhetők voltak, vállalta, hogy elfogadja tőletek az ítéletet. Vál
lalta, mert tiszta volt a lelkiismcrcte, és bízott abban, hogy az igazság
gal az oldalán győzni fog a perben.

Most pedig mindjárt azt bizonyítom be nektek, hogy a demokrácia 
híve volt. (23) Először is annak, hogy mennyire nem maradt ki 
egyetlenegy hadi vállalkozásból sem, hanem ott szolgált a seregben, 
a démostársai mint szemtanúk a leghitelesebb megmondhatói. Aztán 
bár meg lett volna a lehetősége, hogy vagyonát láthatatlanná téve, 
egyáltalán nem támogat benneteket, inkább azt választotta, hogy ti is 
tudjatok róla, mégpedig azért, hogy még ha akarja, se tehesse meg, 
hogy tisztességtelen játékot űzzön, hanem fizesse a rendkívüli adókat 
cs közszolgálatokat vállaljon. Egyúttal nekünk is megadta a lehetősé
get, hogy minél hasznosabb polgárai lehessünk a városnak. (24) 
Engem aztán Szicíliába küldött, és nem voltam számotokra [ . ..] ,11 
úgyhogy a lovasok jól tudják, mennyire helyén volt a szívem, amíg a 
seregünk egysége még meg nem bomlott. Miután pedig szétesett, 
Katanéba menekültem. Itt vertem tanyát, és innen pusztítottam rab
lótámadásokkal az ellenséget. A végén több mint 30 mi na értékben 
ajánlottam föl az istennőnek a zsákmány tizedét, és kiváltottam az 
ellenség fogságába esett katonatársai mát is. (25) Aztán a katari éiak 
lovas szolgálatra köteleztek. Beálltam lovasnak, és itt sem próbáltam 
soha egyetlen veszélyes helyzetből sem megszökni, úgyhogy m in

11 Egy szó {például „haszontalan”) valószínűleg kiesett: a szövegírói
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denki tudja, milyen fából faragtak, akár lovasként, akár gyalogosként 
kell harcolni. Mindezt pedig tanukkal igazolom nektek.

[T anúvallomások]
(26) Hallottátok a tanúkat, tisztelt bírák, most pedig azt szeretném 

világossá tenni számotokra, milyen az cn magatartásom veletek szem
ben, a néppel. Egyszer odajött hozzánk egy syrakusai ember, cs eskü 
szövegét tartva kezében próbált felesketni minket. Külön-külön mind- 
annyiunkat, aki ott volt, igyekezett megkörnyékezni- Én az első 
pillanatban ellene beszéltem, odamentem Tydeushoz,12 és jelentet
tem az esetet. O  aztán egybehívta a katonákat, és hosszasan vitattuk 
a dolgot. A tanukat pedig kérem, tanúsítsák, mi volt az cn javaslatom!

[T anúvallomások]
(27) Vegyük aztán apám nekem küldött levelét is, hadd lássuk, a 

nép javát akarta-e vagy sem. A családi ügyeken túl ugyanis arról is ír 
benne, hogy ha kedvezően alakulnak a szicíliai dolgok, menjek haza. 
Márpedig az ottaniak érdeke és a ti érdeketek megegyezett, úgyhogy 
ha nem lettem volna lojális a város iránt és irántatok, sohasem küldött 
volna nekem ilyen levelet.

(28) Szeretném továbbá legkisebb öcsémről is megmutatni, mi
lyen volt az ő magatartása veletek szemben. Amikor a száműzöttek 
lerohantak bennünket, akik nemcsak itt okoztak anyagi kárt, ameny- 
nyit csak tudtak, hanem az erődítményük környékén is fosztogattak,13 14 
és elhajtottak bennünket, öcsém kivált a lovasok soraiból, és egyikü
ket megölte. Ezt maguk a szemtanúk fogják nektek tanúsítani.

[T anúvallomások]
(29) Végül legidősebb bátyámat saját katonatársat ismerik a legjob

ban (ti, akikLeónnaP voltatok együtt a Helléspontoson), s tapaszta
latból mondják, hogy senki mögött sem marad el bátorság dolgában. 
Kérlek, lépjetek idd

12 Laniadiosnak, z z  athéni hadvezérnek volt egy Tydeus nevű fia, de az azonosítás 
bizonytalan. Nem világos az itteni Tydeus szerepe sem: katona ti szt-e vagy szabadcsa
patok vezére.
‘3 Dckeleia 413-as elfoglalásakor a spártaiakhoz csatlakozó oligarcha-száműzöttek.
14 A „Le ón "-olvasat Wilamowitz konjektúrája. Az illető 4 \2 J A \1-ben volt strategos, cs 
valószínűleg azonos a s a! ami sí Le ónnal. Az oellene kiadott letartó ztatási parancsot 
tagadta meg Sókratés a harmincaknak.
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[TanúVAUomások]
(30) Ezek után hogy ne volna természetes, hogy viszonzást kapunk 

tőletek, amiért ilyen életet élünk? Vagy talán úgy igazságos, hogy a 
rágalmak miatt, melyekkel apánkat előttetek befeketítették, pusztul
nunk kell, a városért tett önfeláldozó szolgálatainknak viszont sem
miféle hasznát nem látjuk? Nem, ez semmiképpen sem volna igaz
ságos! Sőt, ha a rá szórt rágalmak miatt jócskán kijut nekünk is a 
hátrányokból, akkor Önfeláldozó magatartásunk alapján joggal vár
hatjuk el, hogy magunkkal együtt őt is kimenthessük a bajból. (31) 
Hisz egyáltalán nem azért tettünk jó t veletek, hogy anyagi előnyök
höz jussunk, hanem azért, hogy ha bajba kerülünk, méltó viszonzásra 
leljünk nálatok. De már csak mások miatt is hálásnak kell lennetek, 
felismerve, hogyha akadnak lelkes híveitek, nemcsak velünk fogtok 
jó t tenni, hiszen rólunk m ára kérésünk előtt tapasztalatból megtud
hattátok, milyenek vagyunk veletek, mások lelkesedését viszont to
vább növelhetitek, amennyiben minden esetben méltó módon meg
jutalmazzátok azt, aki jó t tesz veletek, (32) És semmiképpen se 
erősítsétek azok igazát, akik azzal a végtelenül alantas gondolattal 
próbálnak érvelni, miszerint a szenvedés emléke erősebb a jótett 
emlékénél Hisz ki akar majd ezentúl derék polgár lenni, ha a jó te
vőket háttérbe szorítják a gonosztevők?

(33) M ert valójában a tét a következő, tisztelt bírák: a szavazóka
viccsal az életünkről döntőtök, nem a vagyonúnkról. Amíg békeidő
ben éltünk, volt birtokunk, és apánk derék földművesként dolgozha
tott rajta. Amikor betört az ellenség,13 mindenünk odalett. Éppen ez 
hajtott bennünket, hogy odaadó lelkesedéssel támogassunk bennete
ket, hisz tisztában voltunk azzal, hogy büntetések kifizetésére sehon
nan nem tudnánk pénzt előteremteni, ha viszont mi magunk minden 
erőnkkel benneteket szolgálunk, akkor méltán számíthatunk a hálá
tokra. (34) Márpedig azt látjuk, ha valaki gyermekeit előttetek felso
rakoztatva siratja cs jajong, megesik a szívetek a gyermekeken, tisztelt 
bírák, hogy apjuk miatt jogaikat elvesztve földönfutókká válnak, cs a 
gyermekek miatt szemet hunytok az apák bűnei felett, noha nem is 
sejthetitek, jóravaló vagy hitvány emberek lesznek-c, ha majd férfivá

13 Dekeleia elfoglalásakor.
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érnek; rólunk viszont jól tudjátok, hogy önfeláldozóin szolgáltunk 
benneteket, és apánkat semmi bűn nem terheli. (35) De a mi hely- 
zctünk épp az ellenkezője, mint másoké. Mások ugyanis gyerme
keiket maguk melle állítva kémek benneteket, mi viszont apánkat és 
magunkat elétek állítva kérünk, ne tegyetek minket, teljes jogú pol
gárokat jogfos z tóttá, ne űzzetek el hazánkból hontalanként, hanem 
szánjátok meg idős apánkat, és szánjatok meg minket! Ha bennünket 
jogtalanul tönkretesztek, hogyan élvezhetné apánk a mi társaságunkat 
vagy mi magunk egymásét, amikor hozzátok és a városhoz nem 
vagyunk méltók? De mindhárman kérünk benneteket, engedjétek, 
hogy 2 továbbiakban még nagyobb odaadással szolgálhassunk benne
teket! (36) Kérjük hát tőletek, mindenre, kinek-kinek ami kedves -  
akinek fia van, fiára, aki velünk vagy apánkkal egykorú, rá gondolva 

szánjon meg, és mentsen föl bennünket, s ne hiúsítsa meg szán
dékunkat, hogy a várost szolgáljuk! Micsoda kegyetlen játéka volna a 
sorsnak, ha azok után, hogy az ellenség karmaiból, akitől végképp 
nem várja az ember, hogy futni hagyja, sikerült megmenekülnünk, 
tőletek nem kapnánk segítséget, hogy kimeneküljünk a bajból!

M agyarázatok

Nagyon valószínű, hogy a 20-ként hagyományozott beszéd való
jában nem egy, hanem két csonka szónoklatot tartalmaz, melyek 
egy-egy szószóló számára készültek.16 Az első beszélő személye 
(1-10) azonosíthatatlan, a másodiké Polystratos egyik fia (11-36). 
Polystratos egyike volt annak a száztagú bizottságnak,17 amelyre a 
411 -es államcsíny idején az ötezer fős polgárlista összeírását bízták, 
vagy másként: a polgárok közül kizárandók kijelölését (1). Felada

16 Wilamowitznak (1893: II. 60) ezt a feltételezését általában, bár nem egyöntetűen 
elfogadják az értelmezők,
17 Wilamowitz (1893: II, 357), iíletve nyomán Gernet (1989: II. 55—56) szerint ugyanez 
a száztagú testület volt az, amelyiknek tagjai három-három újabb tag kooptálásával 
négyszáz főre bővítették ki a tanácsot (Thukydidcs 8.67.3). Thukydidés nem utal arra, 
hogy az ő feladatuk lett volna az Ötezres lista összeállítása is.
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tát nyolc napon belül teljesítette, sőt túlteljesítette, amennyiben a 
„legalább ötezer” helyett fia szerint kilencezer személyt is alkal
masnak talált arra, hogy teljes polgárjoggal rendelkezzék (13). Az 
állítással azonban csínján keli bánnunk. Polystratos értelemszerű
en nem egyedül végezte az összeírást, az egyes szám használatában 
tehát erős csúsztatás rejlik; valójában nemcsak az ő, hanem a 
testület valamennyi tagja jóvoltából nőtt ilyen magasra a polgár Ság
ra javasoltak száma. Az sem biztos, hogy a javasoltak listája azonos 
a véglegesített változattal (később ötezrekről van szó!). Ráadásul a 
későbbiekben nem vált döntő jelentőségűvé, hogy kik kerültek be 
az „ötezrek” közé, mert a tényleges hatalmat kizárólag a négyszázak 
gyakorolták. A legnagyobb nehézséget azonban az okozza, hogy 
Polystratos -  fia állítása szerint -  nyolc napon belül végzett a lista 
elkészítésével. Ez a gyorsaság még inkább erősíti a gyanút, hogy 
Polystratos csupán a rá eső feladatot látta el, például a maga phylé- 
jével kapcsolatos munka egytizedét. Ez pedig azt jelenti, hogy 
befolyása jóval kisebb lehetett: nem annyira ötezerből csinált ki
lencezret, mint inkább ötvenből kilencvenet. Nagyobb számok 
esetén nagyobb befolyást is feltételeznünk kell, ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha Polystratos nem csupán egyike volt a száz összeíró- 
nak, hanem valamiképp az összesítésben is részt vett; sőt, ha 
valóban az ő javaslatára került kilencezer a polgárlistára, akkor ő 
volt a testület vezetője. Ez mindjárt más megvilágításba helyezné 
szerepét, de egyéb erre utaló jelek híján, a munka nyolcnapos 
elvégzése miatt célszerű inkább valahol középen kere.sni az igazsá
got: Polystratos talán nagyobb befolyással rendelkezett az átlagos
nál, de csak saját phyléjének listájába volt beleszólása.18

Nyolc nap után mindenesetre Euboiába sietett; a szövegössze
függés azt sugallja, azért, hogy a spártaiak ellen vívott, létfontosságú 
tengeri csatában vegyen részt (14). A szeptemberben, tehát a jú n i
usi összeírásnál kb. három hónappal későbbi ütközetnek a beszélő 
csupán hazafias oldalát hangsúlyozza, a csata belpolitikai hátteréről

18 A másik lehetőség innak félté telexe se, hogy Polystratos egyszerűen dolgavégezetien 
távozott, így Gommc-Andrewcs-Do ver (1981:202). Ebben az esetben a beszelőóriási 
ménékben eltúlozza Polystratos szerepét.
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és a négyszázak sorsát megpecsételő hatásáról mélyen hallgat. 
Sietsége, majd az ezt követő három hónap tétlensége így minden
képpen magyarázatot igényel. Gomme-Andrewes-Dover arra gya
nakszik, hogy Polystratost eredetileg a demokratikus berendezke
désű euboiai városok rendszerváltoztatásával bízták meg, s talán az 
óróposi tisztség is ezzel kapcsolatos.19 A közel hetvenéves Poiy- 
stratos minden bizonnyal derekasan küzdött, még sebesülést is 
szerzett, de már csak a négyszázak hatalmának megdöntése után 
tért haza Athénba.

Az ötezrek átmeneti kormánya idején megtartott hivatali beszá
molóján (euthynai) aztán bíróság elé állították, és súlyos pénzbün
tetésre ítélték (5, 6,10, 17). A vád pontos természetét nem ismer
jük; a beszélők két fő érvéből (Polystratos nem szólalt föl a négy
százak tanácsában, tisztségét megvesztegethetedenül látta el) sem 
könnyű következtetéseket levonni. Lehet, hogy valamit elhallgat
nak a védencük elleni vádakból, lehet, hogy Polystratos mégsem 
végezte olyan jóindulatúan és részrehajlás nélkül az összeírás m un
káját, mint ahogyan ezt szószólói állítják, de az sem kizárt, hogy a 
főbűnösök felmentése miatt a mellék-, de látványosan hálátlan 
szerepet játszó Polystra toson csattant az ostor (10,15-16).

A fizetési határidőnek a kilencedik prytaneia végén, vagyis 410 
utolsó negyedévében kellett lejárnia. Polystratos talán kifizette 
komoly összegűnek mondott büntetését (vö. 18), valószínűbbnek 
tűnik azonban, hogy -  hála az időközben bekövetkező rendszer
változásnak- tartozását elengedték.20 Polystratos mégsem lélegez
hetett föl. A kyzikosi győzelemnek köszönhetően, 410 kora nyarán 
visszaállított teljes demokrácia első lépései között szerepelt Démo- 
phantos törvényjavaslatának elfogadása is. Eszerint mindenki, aki 
ezentúl a demokrácia megdöntésére törekszik, vagy a demokrácia 
megdöntése után tisztséget tölt be, törvényen kívülinek tekintendő.21

19 Gommc-Andrewcs^-Dovcr (1981: 202). Az efféle kísérletekre utaló szöveghely és 
dokumentum: Thukydidés 95.6; föd 82.
20 Gémet (1989: 11. 58-59) feltételezi ezt, mert a szöveg sem azt nem állítja egyértel
műen, hogy Polystratos kifizette a büntetést, sem azt, hogy nem.
21 Andokidés 1.96-98.
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A törvény minden bizonnyal nem volt visszamenőleges érvényű. 
Polystratost nem is ennek a törvénynek alapján, de bizonyos érte
lemben mégis szellemének megfelelően ismét vád alá helyezték. 
Minthogy Polystratos hivatali számadásán túl volt,22 büntetését 
vagy kifizette, vagy elengedtek, a legkézenfekvőbb arra gondolni, 
hogy feljelentés (eisangelia) útján indítottak eljárást a Harpokradón 
által megőrzött vádmegjelölés („demokrácia felszámolása") alap
ján.23 A 20. beszéd talán a tanács ülését24 követő bírósági tárgyaláson 
hangzott cl. A vádlottat, sőt egész családját polgárjogaik elvesztése 
fenyegeti (35), feltételezhetően azért, mert egy esetleges újabb 
súlyos pénzbüntetést már képtelenek volnának kifizetni. A vád 
súlyosságához képest ez a büntetés tulajdonképpen enyhének te
kinthető,25 de talán az előző ítélettel és a vádlott viszonylagosan 
kisebb bűnével is magyarázható. Egy fontos körülmény azonban 
mindenképpen tisztázatlan: pusztán a vádemelés „horizontja” tá
gult-e ki, vagy a konkrét vádpontok is kibővültek a második perre. 
Azt ugyanis, hogy a vádirat valóban nem egyezett meg a két per 
esetében, abból is valószínűsíthetjük, hogy a két beszélő egyike 
sem emel óvást a tárgyalás törvénysértő volta miatt.

Az összeír ói bizottsági tagság önmagában valószínűleg kevés volt 
Polystratos újabb elítéléséhez. I Iclyzctét a következő szempontok 
súlyosbíthatták:

a) nagyobb hatalommal és felelősséggel rendelkezett a bizottság 
átlagos tagjainál (13);

b) egyéb tisztséget is betöltött a négyszázak alatt (5-6), katona
ként is az ő hatalmukat segítette (14);

22 Lipsius (1905: 286) fordítva képzeli: az első per csupán egyetlen tetthez kötődik, míg 
a 20. beszed a hivatali számadásra készült, ligy cdüli érve a Polystratos hivatali tevé
kenysége re vonatkozó megjegyzés (17). Hamson (1998: II. 208) „szinte biztosan 
ctithytiának" tartja, érthetetlenül, hiszen maga. említ meg egy másik, cnnekellcntmondó 
körülményt: a beszámoltatás harmincnapos határideje már rég lejárt.
23 Elsőként Wilamowitz (1983: II. 218-220 cs 359-360).

Gcrnct (1989: II. 60) a 11 -ben említett„korábbi per vádaskodásain” a tanács előtti 
tárgyalást, nem pedig a számadást érti.
25 (lemet (1989: II. 60).
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c) Phrynichos rokona (11-12);
d) korábbi súlyos pénzbüntetése eleve bizonyítja bűnösségét

(18).
Magával a megválasztással kapcsolatban az első beszélő két té

nyezőt hangsúlyoz: egyrészt alulról, azaz phvlétársai választották 
meg, másrészt személyes érdekei nem fűzték az oligarchia létre
hozásához (1—4). Az első állítás azonban kissé mást sugall, mint 
ami a valóságban történhetett. Polystratost ugyanis értelemszerűen 
ott, helyben, a kolónosi népgyűlés bízta meg a feladattal, vagyis 
phylétársakon csupán azt a néhány tucat személyt kell értenünk, 
akik a gyűlésben jelen voltak2'" (létszámukról lásd 12), A legkíno
sabb kérdésre pedig (miért vállalta el polgártársai jogfosztásának 
nyilvánvalóan demokráciát romboló feladatát?) ügyesen leplezett 
paradox választ ad: „a nép iránti hűségből.” A korabeli politikai 
nyelv szótárában ugyanis ez a demokráciához való hűséget jelenti, 
így a beszelő nem kevesebbet állít, mint hogy a demokrácia felszá
molásában tevékenyen részt vevő védence tulajdonkeppen a de
mokrácia érdekeit szolgáltai Az első beszélő később a négyszázak 
megosztottságínak hangsúlyozásával egészíti ki ezt az érvet: a ja 
vaslattevőkkel szemben tökéletesen kiszolgáltatott helyzetben bó
lintott mindenre igent a négyszázak halálosan megfélemlített, 
csendes többsége (7-10).

Az (a) és (b) vádpontot inkább csak feltételezhetjük a védők 
szavaiból, így egyenes cáfolatukra értelemszerűen nem kerül sor. 
Mind az óróposi (óreosi) tisztséggel, mind az crctriai tengeri 
csatával kapcsolatban homályban maradnak a részletek, a beszélő 
mintha szándékosan ezzel a módszerrel igyekezn éjóra magyarázni 
Polystratos ténykedéseit. A (c) vádat Polystratos fia utasítja vissza 
egy szinte tankönyvbe illő összehasonlítási gyakorlattal: apja és 
Phrynichos vérrokonsága nem jelent egyúttal szellemi affinitást is 
( 11- 12).

A fiú érvelésének legnagyobb részét azonban a család előélet
ének, katonai pályájának ismertetése teszi ki, mely világosan bizo
nyítja mind az apa, mind fiai demokratikus elkötelezettségét (22-29). 26

26 Rhodes (1993: 402-403),
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A felidézett epizódok egyedüli forrásként tudósítanak a szicíliai 
katasztrófa után Katanénál tanyázó athéni szabadcsapatok életéről.

A tárgyalás végeredményét közvetlenül nem ismerjük, régészeti 
leletek alapján azonban jó  okkal feltételezhetjük a felmentő ítéletet. 
Keratea közelében ugyanis, néhány kilométerre Dciratiódai dc- 
mostól, melyhez a Polystratos család közigazgatásilag tartozott
(12), három díszesen faragott 4. századi stélé került elő sírfelira
tokkal (IQ II.2 12499, 12658, 12967), melyek egy bizonyos Poly
stratos két fiának állítanak emléket (az idősebbiket Philopolisnak 
hívták). A 20. beszéd vádlottjával való azonosítás tálcán kínálja 
magát. Újabb pénzbüntetés, fizetésképtelenség, polgárjog elvesz
tése esetén (vö. 35) ezek a sírkövek aligha készültek volna el.27

A két beszéd kb. 410 második, 409 első felében keletkezhetett. 
Ha szerzőjük Lysias volt, ez ellentmond annak az ókori hagyo
mánynak, mely szerint Lysias 403/402-bcn kezdte logográfusi 
pályáját. A kutatók többsége szerkesztési és stílusbeli gyengeségek
re hivatkozva is erősen vitatja a beszéd hitelességét.

27 Tudd (2000: 218-219).
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21. VÉDŐBESZÉD MEGVESZTEGETÉS 
VÁDJA ELLEN, NÉVTELENÜL

A vádakkal szemben, tisztelt bírák, kellőképpen tisztáztam magamat, 
de volna még egy kérésem. Hadd mutassam be magam más oldalról 
is, hogy tisztán lássátok, kiről is fogtok dönteni személyemben. 
Thcopompos archónsága idején1 avattak nagykorúvá; karvezetőnek 
neveztek ki, s én 30 minát költöttem a tragédia-előadásokra. Két 
hónappal később, Thargélia ünnepén, ahol győzelmet arattam a fér
fikarral, 2000 drachmát, Glaukippos archónsága idején,1 2 a nagy Pana- 
thénaián pedig 800 drachmát a harci táncosokra. (2) Ugyancsak az ő 
archónsága alatt győztem a nagy Dionysián a férfikarral, és a felaján
lott tripust is beleszámítva összesen 5000 drachmát fordítottam az 
előadásra. Dioklés idején,3 a kis Panathénaián, a kör táncos okra4 5 300 
drachmát költöttem. Közben, hét éven keresztül0 tartottam fenn 
hadihajókat, s mindez hat talantonomba került. (3) Bár kiadásaim 
ilyen tetemes összegeket emésztettek föl, az életemet pedig napról 
napra kockára tettem értetek a távoli szolgálatok során,6 rendkívüli 
hadiadót is fizettem: egy alkalommal 30 minát, másodszorra 4000 
drachmát. Alexias archónsága idején,7 amint a tengeri szolgálatról 
visszatértem, rögtön elvállaltam a Prométheus tiszteletére rendezett 
versenyjátékok8 szervezését, és 12 mina költségen győzelmet arattam.

1 411/410-ben.
2 410/409-bcn.
3 409/408-ban.
4 Dithyrambos-karokra.
5 Valószínűleg 411/410 és 405/404 kö2öu.
6 A hajó felszerelője ceyúttal a hajó parancsnoka is volt.
7 405/404-ben.
8 A versenyt fáklya futásban rendezték.
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(4) Később* egy gyermekkórus vezetésével bi2tak meg; erre több 
mint 15 minát költöttem, Eukleidés archónsága idején10 K éphiso 
dórosnak állítottam kart a komédia-előadásokra, győzelmet arattam, 
és ez a felajánlott kellékekkel együtt 16 minába került. A kis Pana- 
thénaián, a még borotválatlan ifjak harci tánckarának a vezetőjeként 
7 minát költöttem. (5) Győzelmet arattam a snnioni háromevezős 
versenyen;11 c2 15 minába került. S ekkor meg nem is számítottam a 
szent követség, az erréphoria,12 és más hasonló események megszer
vezésének a kiadásait! Pedig ezekre több mint 30 minát fizettem ki. 
És ha csak a törvényben előírt közterheket akartam volna teljesíteni, 
a felsorolt összegeknek a negyedét sem költöttem volna. (6) Abban 
az időben pedig, amikor triérést szereltem föl, az én hajóm volt a 
legjobb az egész flottában. Erre nem akármilyen bizonyítékom van: 
Alkibiadés -  bár sokért nem adtam volna, ha nem velem hajózik -  
eleinte mindig az én hajómat választotta, pedig sem barátom, sem 
rokonom, sem phylétársam nem volt. (7) Márpedig azt, gondolom, 
jól tudjátok, hogy stratégosként,13 a maga korlátlan cselekvési szabad
ságával, soha nem szállt volna fel más hajóra, csakis a legkiválóbbikra, 
elvégre ő is az életét kockáztatta. Miután pedig elmozdítottátok őket 
a hatalomból, (8) és ThrasyHosszal14 együtt tíz vezetőt választottatok, 
mindegyikük az én hajómra akart szállni. Végül sok huzavona után a 
phrearréi Archestratos lett a hajópaiancsnok, majd, hogy ő Myti- 
lénében meghalt, Erasinidés hajózott velem. Nos hát, szerintetek

* Az időrend alapján ez 404/403-bán keltett hogy történjen; a beszel őTodd (2000: 231) 
szerint azért nem mondja ki a rossz emlékű év archónjának, Pythodórosnak a nevét, 
mert ez egyértelművé tenné, hogy a harmincak idején a városban maradt, sőt a velük 
való együttműködés gyanúját is felkelthetné,
10 403/402-ben.
11 Erre a Panathcnaia keretében került sor.
12 Fiatal lányok beavatási szertartása, melynek során Aphrodité, illetve Athéné szent 
tárgyait vitték át az isten nők szentélyeiből, A szent követségek a nevezetes görögországi 
ünnepekre küldött hivatalos athéni küldöttségek,
13 411/410-tol a 406-ban vívott notioni csatáig folyamatosan megválasztották hadve
zérnek,
14 Az alább említett I£ras midé sszel együtt az arginussai ütközet után kivégzett hadve
zérek egyike.
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mennyibe kerül egy ilyen jól felszerelt hajó? És mennyi kárt okozott 
már az ellenségnek? Mennyi hasznot hozott a városnak? (9) A követ
kező eset jól megvilágítja. Amikor a végső tengeri csatában15 a hajóink 
megsemmisültek, bár egyetlen hadvezér sem volt az én hajóm fedél
zetén (ezt azért kell megemlítenem, mível a hajó parancsnokait 
szintén hibáztattátok a szerencsétlenség miatt), én a saját hajómat is 
visszahoztam, és a phalcroni Nausimachosét is kimentettem.16 (10) 
És ez nem a véletlennek volt köszönhető, hanem a felszereltségének. 
Hiszen kellő fizetség fejében mindvégig Phantiast alkalmaztam kor
mányosnak, Görögország elismerten legjobb szakemberét, és gon
doskodtam a neki megfelelő legénységről, meg evezős személyzetről 
is. Hogy igazat mondok, mindannyian tudjátok, akik ott szolgáltatok 
katonaként. De szólítsd Nausimachost isi 

[T anúvallomásJ
(11) Nos, a hajókból tizenkettő17 menekült meg. Én kettőt hoztam 

vissza nektek, a sajátomat és Nausimachosét. És azok után, hogy ilyen 
sok veszélyt vállaltam értetek, és ennyi jó t tettem a városnak, most 
nem kitüntetést kérek, ahogy mások ezt kapnak ilyen tettekért, ha
nem azt, hogy ne fosszatok meg a vágyónomtó), mert úgy érzem, 
rátok nézve is szégyen volna, ha akár a beleegyezésemmel, akár az 
akaratom ellenére elvennétek tőlem.

(12) N em  is annyira az bánt, hogy elvesztem a vagyonomat. A 
megaláztatást nem bírnám elviselni. Annak gondolatát, hogy a köz- 
szolgálat alól kibújók azt higgyék, míg én a rátok költött pénzt az 
ablakon dobtam ki, ők helyesen tettek, hogy semmit sem adtak 
nektek a vagyonukból. 1-Ia tehát rám hallgattok, egyszerre fogtok 
igazságosan ítélni és a saját érdekeiteknek megfelelően dönteni. (13) 
Hiszen látjátok, tisztelt bírák, milyen kevés a város bevétele, és azt is 
elrabolják az állami vezetők. Ezért hát azok vagyonát kellene a város 
legbiztosabb jövedelmének tekinteni, akik önként hajlandók közter
heket vállalni. Ha helyesen határoztok, legalább úgy vigyáztok a mi

15 Aigospotamoínál 405-ben.
16 Vö. F 9.102-104,
u  180-ból (Xenophón; H e ti. 2.1.28-29). A megmenekült tizenkét hajó parancsnokai 
közül ketten is Lystas kliensei lettek.
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vagyonúnkra, mint a saját magánvagyo no tokra, (14) jól tudva, hogy 
minden, ami a miénk, éppúgy rendelkezésetekre áll majd, ahogy 
korábban is. Azzal, gondolom, mindnyájan tisztában vagytok, hogy a 
saját pénzem sokkal jobb kezekben lesz nálam, mint a város vagyonát 
őrző kincstárnokoknál. Magatoknak tesztek rosszat, ha engem sze
génységbe döntőtök, hiszen ezt a pénzt is mások fogják maguk között 
szétosztani, ahogy a többit is. (15) Azon is el kellene gondolkodnotok, 
mit kíván tőletek a tisztesség. Igazság szerint adnotok kellene nekem 
a tietekből, nem  pedig elvitatnotok az enyémet; szánnotok kelle
ne, hogy elszegényedem, nem pedig irigykednetek a gazdagságomra. 
Imádkoznotok kellene az istenekhez, hogy a többiek is ilyen jó  
polgárok legyenek, és ne fájjon a foguk a vagyonotokra, hanem rátok 
költsék a saját pénzüket. (16) Meggyőződésem, tisztelt bírák (és senki 
ne nehezteljen meg ezért), hogy sokkal igazságosabb lenne, ha a 
nyomozók18 titeket írnának fel az adósok listájára, amiért tartoztok 
nekem, minthogy most azzal a váddal akasztanak pert a nyakamba, 
hogy közpénzekkel tartozom. M ert bizony én úgy vagyok a várossal, 
hogy odahaza sajnálok bármire is költeni, ha azonban a közösségről 
van szó, örömmel vállalom a közszolgálatokat, és nem az utánuk 
megmaradt vagyonomra vagyok büszke, hanem a rátok fordított 
kiadásaimra, (17) mert úgy tartom, ezeket én tettem, míg a vagyono
mat mások hagyták rám; a pénzem miatt igazságtalanul rágalmaznak 
az ellenségeim, míg a jótetteimért jogosan védtek meg. Ezért nem 
volna méltó, hogy mások könyörögjenek nektek értem, hanem épp 
ellenkezőleg, ha valamelyik barátom ilyen perbe keveredett volna, én 
kérhetnélek benneteket, hogy hálátokat mutassátok ki irántam, ha 
pedig mások előtt állnék vádlottként, tőletek kérném, hogy az érde
kemben közbenjárjatok. (18) Hiszen azt senki sem mondhatja ko
molyan, hogy sok tisztség viselése révén került hozzám a pénzetek, 
vagy hogy gyalázatos perekben vettem volna részt, vagy bármiféle 
aljasságban lennék bűnös, vagy örömmel néztem volna a várost ért 
csapásokat. Szentül hiszem, hogy minden tekintetben -  a magán
ügyeimben éppúgy, mint a közügyekben -  ilyen polgártársatok vol
tam, és ti is jól tudjátok, hogy nem szorulok védekezésre ezeket

18 Feladatuk kizárólag az államadósokkal kapcsolatos vizsgálatokra teijedt ki.
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illetően. (19) Ezért hát azt kérem, hogy ugyanazt gondoljátok rólam, 
tisztelt bírák, amit eddig is, és ne csak a közösségnek tett szolgálata
imra emlékezzetek, hanem a magánéletemre is legyetek tekintettel, 
mert higgyétek el, hogy a legfáradságosabb közszolgálat -  a rendezett 
és józan élet egész életen keresztül. Az, hogy az ember se a gyönyö
röknek ne legyen rabja, se a pénztől ne szédüljön meg, mutatkozzék 
olyannak, hogy senki se szólhasson rá egyetlen rossz szót, és ne merje 
bíróság elé idézni egyetlen polgár sem. (20) N em  szabad hát, tisztelt 
bírák, ilyen vádlók szavaira elítélnetek engem, akiket az tett ennyire 
arcátlanná, hogy istentelenség vádja ellen kénytelenek védekezni, s 
mert magukról nem tudnának megfelelő védőbeszédet mondani, 
arra vetemednek, hogy vakmerőén másokat vádoljanak. Azok méltat
lankodnak a város helyzeten, akiknél még a közismerten gyáva Kiné- 
sias19 is több hadjáratban vett reszt. Semmihez sem járulnak hozzá, 
amitől a város felvirágozhatna, ellenben mindent megtesznek, hogy 
a jótevői ellen forduljatok. (21) Inkább ők adhatnának számot, tisztelt 
bírák, a viselkedésükről a népgyűlés előtt, hiszen ennél nagyobb 
csapást nem is tudnék nekik kívánni. Én viszont arra kérlek benne
teket, azért könyörgök és esedezem, hogy ne ítéljetek el megveszte
getés miatt, meg se forduljon a fejetekben, hogy van annyi pénz, 
amennyiért bármi módon a város kárát kívánnám. (22) Hiszen őrült 
volnék, tisztelt bírák, ha az atyai örökségemet bőkezűen rátok költe- 
ném, a város vesztére viszont hagynám magam lefizettetni másoktól. 
S bizony, nem is tudom, kiket kívánhattam volna ügyemben bírák
nak, mint titeket, ha már a jótétemények részeseinek azért kell 
imádkozniuk, hogy saját jótevőik ítéljenek róluk. (23) És még vala
mit, tisztelt bírák (mert ezt feltétlenül szeretném hozzátenni): vala
hányszor közszolgálatot kellett vállalnom értetek, sohasem azt tartot
tam szörnyűségnek, hogy ezzel gyermekeimet teszem szegényebbé, 
sokkal inkább azt, ha nem végzem el teljes odaadással a rám rótt 
feladatokat. (24) Ha olykor kockáztatnom kellett az életemet a tengeri 
ütközetekben, sohasem a feleségemet meg a gyermekeimet sajnál
tam, soha nem őket sirattam, egyetlen zokszót sem ejtettem miattuk,

19 Aristúphanés komcdiáiban gyávasága, cingár alkata és zeneszerzői stílusa miatt 
gyakran kigúnyolt személy; szentségtörő viselkedéséről lásd F 5.
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mert nem azt tartottam rettenetesnek, ha az életemet a hazáért 
áldozva apátián árvákat hagyok hátra, sokkal inkább azt, ha gyalázatos 
módon életben maradok, de szégyent hozok magamra és rájuk is, (25) 
Cserébe most azt kérem, fejezzétek ki hálátokat mindezért, és-m ivel 
a veszély idején olyan jóindulattal voltam irántatok -  most, amikor 
biztonságban vagytok, kérlek benneteket, jól becsüljetek meg engem 
és ezeket a gyerekeket. Gondoljátok csak meg, hogy számunkra 
rettenetes csapás, rátok nézve pedig szégyen lesz, ha ilyen vádak 
alapján polgárjogunkat kényszerülünk elveszteni, vagy vagyonúnktól 
megfosztva koldusbotra kell jutnunk, olyasmit elszenvedve, ami 
mind személyünkhöz, mind a nektek tett szolgálatainkhoz méltatlan 
volna. Ez semmiképpen sem történhet meg, tisztelt bírák, viszont 
felmentésünk esetén, ugyanazt a polgárt kapjátok vissza bennünk, aki 
korábban is a rendelkezésetekre állt.

M agyarázatok

Már az első szavakból kiderül, hogy nem teljes beszéddel van 
dolgunk. A vádak cáfolata után a vádlott közszolgálatainak tizen
négy tételes, nagy ívű sorozatát tárja a bírák elé, hogy ezáltal 
tudatosítsa bennük, kit veszítene el a város személyében kedvezőt
len ítélet esetén (1-11). A szöveg második fele erős érzelmi hatá
sokra törő perorációt tartalmaz (12-25). A beszéd töredékessége 
kétféleképpen is magyarázható. Lehet, hogy a szövegkiesésért a 
hagyományozás a felelős, de éppúgy elképzelhető az is, hogy eleve 
csak a beszéd végére szólt a megrendelés.20 Ez utóbbi feltételezést 
erősítheti, hogy a ránk maradt kéziratok nem jeleznek lakúnát, és 
a logográfusi segítségnek ez a formája sem példa nélküli.21 Az 
viszont kissé furcsának tűnik, hogy a vádlott miért éppen egy 
adatokkal telizsűfolt részlet kidolgozásához vette igénybe egy be
szédíró szolgálatait.

A beszéd időpontját a felsorolt közszolgálatok alapján valószínű-

20 Todd (2000:228).
21 Vő. Isokratés 16.
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síthetjük. A többnyire dátummal is ellátott tételek a 411/410. évvel 
kezdődnek, a legutolsó pedig a 403/402, esztendőből való. Ebből 
következtethetünk arra, hogy a beszéd 402/401-ben vagy nem 
sokkal később keletkezett.

A számunkra ismeretlen vádlott ellen azzal a váddal indult 
eljárás, hogy közpénzek vannak a birtokában. Az el tűnte tettnek 
vélt összegek felkutatására nyomozókat (zététai) bíztak meg (16). E 
sajátosan vágyó ne lkobzási ügyekben alkalmazott bizottságjelenlé- 
tcből íipo^mp/íé-eljárásra következtethetünk.22 Később azonban a 
vádlott azzal vág vissza vádlóinak, hogy „inkább ők adhatnának 
számot a viselkedésükről a népgyűlés előtt7’ (21); a megjegyzés 
mögött értelemszerűen azt sejthetjük, hogy a beszélő szintén hi
vatali elszámolási kötelezettségének (euíhynai) tesz eleget.23 Azt is 
megtudjuk, hogy a vád szerint a közpénzek megvesztegetés révén 
kerültek a vádlotthoz (21). Az apographé feltételezése mellett szóló 
érv azonban a szóban forgó bizottság speciális jellegéből fakadóan 
jóval súlyosabbnak tűnik, ráadásul az elszámolás viszonosságára 
nem feltétlenül kell következtetnünk.24 Akárhogy is, három dolog 
biztosnak látszik. Először is a tárgyalásra rendes bíróság előtt kerül 
sor. Másodszor, a vádlottra vagyonelkobzás büntetése vár. Har
madszor, a címben megadott vádmegjelölés félrevezető, amennyi
ben a megvesztegetési közvád (graphé dórán) procedúrájára látszik 
utalni. A szöveg ezt nem támasztja alá, a cím tehát nem több mint 
tematikus eligazító.

A 21. beszéd különleges történeti értéket a közszolgálatok rend
kívül részletes listája adja. Davies összehasonlító elemzései alapján 
a tíz éven át, megszakítás nélkül, évente többször is vállalt láturgia- 
sorozat nem tekinthető tipikus jelenségnek.25 Sejtése szerint a 
hatalmas Összegek felajánlásával az illető valamit jóvá akart tenni. 
A szolgálatvállalás 412/411-es kezdete nem lehet véletlen: a vádlott

22 Elsőként Thalhcim (1913:19), legutóbb Todd (2000: 228).
23 így látja a beszéd jogi hátterét Blass (1898: 498), Lipsius (1905: 286).
24 Bizos (1989: II, 71-2) áthidaló megöl dóssal megvesztegetés és sikkasztás kettős vádját 
feltételezi, éspedig hivatali beszámoló keretében.
25 Davies (1971:592-593).
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az előző évben végrehajtott államcsínyben játszhatott olyan szere
pet, amelyet a közösség anyagi támogatásának megelőző művele
tével igyekezett elfeledtetni. A nem mindennapi vagyonnal rendel
kező polgár azonban mintha a harmincak idején is a „kevesek” 
oldalára állt volna (4). Ezek után már nem védhette ki, hogy perbe 
fogják. Arra nincs adatunk, hogy sikerült-e tisztáznia magát.
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22. VÁDBESZÉD A GABONAKERESKEDŐK1 ELLEN

Sokan kerestek föl, tisztelt bírák, azon csodálkozva, hogy vádat emel
tem a gabonakereskedők ellen a tanácsban,1 2 és arra emlékeztettek, 
hogy ti még akkor is sykophantának nézitek, aki ellenük szót emel,3 
ha őket magukat egyébként nyilvánvaló bűnösöknek tartjátok. így hát 
először is arról szeretnék beszélni, mi kényszerít arra, hogy bevádol
jam  őket.

(2) Amikor a prytanisok4 beterjesztették ügyüket a tanácsnak, oly 
nagy lett a felháborodás, hogy egyes szónokok azt indítványozták, a 
gabonakereskedőket bírósági ítélet nélkül át kell adni a tizenegyeknek 
kivégzésre. Én viszont, mivel rettenetes dolognak tartottam volna, ha 
a tanács efféle módszereket hoz szokásba, azzal a javaslattal álltam elő, 
hogy törvény szerint vonjuk felelősségre a gabonakereskedőket, ab
ból a megfontolásból, hogy ha valóban főbenjáró bűnt követtek el, ti 
legalább annyira képesek lesztek megítélni, mint mi, hogy mit követel 
az igazságosság; ha viszont nem követtek el semmit, akkor nem 
szabad őket ítélet nélkül megölni. (3) M iután a tanács elfogadta ezt a 
javaslatomat, azon nyomban rágalmakat szórtak a fejemre, miszerint

1 A gabonakereskedő (s itapó lés) megkülönböztctcndő a nagykereskedőtől (ernporos). Az 
utóbbi gabona importőr, az előbbi viszonteladó volt, aki a Pciraiusba beérkező szállít
mány legfeljebb cgyh armadát a peiraicusi piacon, legalább kétharmadát az athéni 
piacon adta cl a fogyasztónak.
2 Az eljárásról lásd a magyarázatokat.
3 Vagyonuk, jogilag hátrányos helyzetük és népszerűtlenségük miau vonzó célpontul 
szolgálhattak a sykophanták számára.
4 Végrehajtó hatalommal cs ügyintéző feladatokkal rendelkező ötventagú testület, 
melyet a tanács azonos phyléhez tartozó tagjai alkotnak, folyamatosan váltva egymást 
az év tíz havában. Ok határozták meg a tanácsülések tárgyalási témáit is.

373



Beszédek

csak azért szólaltam föl, hogy megmentsem őket. Nos hát, a tanács 
előtt, amikor ügyükben ítélkeztünk,5 tetteimmel adtam választ a vá
dakra: míg a többiek némán ültek, én felálltam és vádat emeltem a 
gabonakereskedők ellen, ezzel pedig mindenki előtt világossá tettem, 
hogy nem az ő érdekükben, hanem a fennálló törvények védelmében 
szólaltam föl akkor. (4) Nos hát, ezen okok miatt vágtam bele ebbe 
az ügybe: féltem a vádaktól, de most már nagy szégyennek erezném, 
ha feladnám, mielőtt belátásotok szerint szavaznátok róluk.

(5) Először is lépjetek elől
-  Mondd meg nekem, metoikos vagy?
-  Igen.
-  S milyen elhatározással telepedtél le (melóikéin) közénk: hogy 

betartsad városunk törvényeit, vagy hogy mindent a magad kénye - 
kedve szerint tegyél?

-  Hogy betartsam.
-  Megérdemled-e akkor a halálbüntetést, ha olyan törvényt sértet

tél meg, amelynek megszegéséért halál jár?
-M eg .
-  Most pedig erre felelj: bcvallod-e, hogy több gabonát vásároltál 

fel,6 mint az az ötven kosár,7 amit a törvény megenged?
-  Igen, de a hatóság utasítására.
(6) Ezek szerint, tisztelt bírák, ha emberünk bizonyítani tudja, 

hogy van olyan törvény, amely a gabonakereskedőket felvásárlásra 
utasítja, akkor, amennyiben valóban a hatóság utasítására cselekedtek, 
mentsétek fel őket. De ha nincs, el kell őket ítélnetek! Mert mi a

5 A tanács ezúttal előzetes tárgyalás után utalta az ügyet a bírósághoz. A tanács ítéletét 
a bíróság nem volt köteles figyelembe venni.
6 Az eredeti szó (sy ttó n e is íh a i, illetve sym p ria s th a i) „összevásárlást” és „egymással együtt
működő vásárlást” is jelenthet, azaz a viszontkercskcdők együttműködését a vásárlás
kor; a két értelmezési lehetőségről lásd a magyarázatokat.
7 A kosár (p h o rm o s) gabo namértek pontos nagyságát nem ismerjük, de ha azonos a más 
szövegekben említett kosár mértékegységgel, akkor néhány kilogrammnál nem Ichc- 
tclt nehezebb, mert azok tanúsága szerint ekkora mennyiséget könnyedén el lehetett 
lopni (például Aristophanés: N ő k  ü n n epe 814, P lu to s  547). Figueira (1986: 155-157) 
kctli az azonosságot.
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magunk részéről már idéztük nektek a törvényt, amely tiltja, hogy a 
város bármely lakója ötven kosárnál több gabonát vásároljon föl.

(7) Vádbeszédnek ennyi bőven elegendő kellene hogy legyen, 
tisztelt bírák, hiszen ő elismeri, hogy felvásárolta a gabonát, a törvény 
viszont egyértelműen tiltja ezt, nektek pedig az eskütök értelmében 
a törvények szerint kell szavaznotok. Mindazonáltal, hogy meggyő
ződjetek arról: még a tisztségviselőkről is hazudnak, valamivel hosz- 
szabban szükséges beszélnem róluk. (8) Minthogy folyamatosan a 
tisztségviselőkre akarták hárítani a vádat, beidéztük és kihallgattuk 
őket. Ketten3 * * * * * * tagadták, hogy bármit tudnának az ügyről, Anytos 
viszont a következőket mondta. Tavaly télen, amikor a gabona drága 
volt, ezek pedig egymással vetekedve licitálták túl egymás árait, ő azt 
tanácsolta nekik, szüntessék be a versenyt, arra gondolt ugyanis, hogy 
nektek, akik tőlük veszitek a gabonát, az az érdeketek, hogy ők a 
lehető legolcsóbban szerezzék be, hiszen csak egy obolosszal drágáb- 
bany adhatják tovább. (9) Hogy tehát nem a gabona felvásárlására cs 
felhalmozására adott utasítást, hanem csak az árverseny befejezését 
tanácsolta nekik,10 erre magát Anytost szólítom tanúként.

[T anúvallomás]
Emellett mindezt az előző tanács alatt javasolta, ezek az emberek 

viszont egyértelműén a jelenlegi tanács alatt vásárolják föl a gabonát!
(10) Hallottátok tehát, hogy a gabonát nem hatósági utasításra 

vásárolták föl; ráadásul ha valóban a színtiszta igazat mondják a 
tisztségviselőkről, ezzel megítélésem szerint nem magukat fogják 
védeni, hanem őket vádolni; hiszen ha valamely ügyben világos 
szavakkal rendelkeznek az írott törvények, akkor egyformán kell azt 
is büntetni, aki a törvényeket megszegi, és azt is, aki a törvénysértésre 
utasításokat ad.

3 A kéziratok k e lten  olvasatát Bergk riégyen re, Thai keim morfra javítja,
9 A szövegösszefüggés azt sugallja, hogy az 1 obolos hasznot egy' kosár után kell
értenünk. Ez azonban mindössze 50 obolos hasznot tenne lehetőve 50 kosár után, ami
nagyon kevésnek tűnik, vö. Todd (1993:319). ligy másik megöl elás szerint az, 1 obolos
a drachmához ( = 6  obolos) viszonyított 1 /6 - a s  haszon kulcsot jelöli. Figueira ennek
nyelvi akad ályá t  látja (1986: 162-163).

Anytos tanácsáról lásd 381-382, o.
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(11) De aligha, fogják, tisztelt bírák, az érvelésnek ezt a vonalát 
választani. Könnyen lehet viszont, hogy azzal jönnek, amit a tanács 
előtt is hangoztattak, hogy tudniillik városunk iránti jóindulatból 
vásárolták föl a gabonát, azért, hogy minél olcsóbban adhassák cl 
nektek. Egyértelmű és világos bizonyítékom van arra, hogy hazud
nak. (12) Nyilvánvaló ugyanis, ha miattatok tették volna ezt, akkor 
több napon át ugyanazt az árat kellett volna kérniük gabonájukért, 
amíg a készletük teljesen el nem fogy. A helyzet ezzel szemben az, 
hogy olykor ugyanazon a napon egy teljes drachmával felvittek az 
árat, mint akik medimnosonként vásárolnak.11 És erre ti vagytok 
tanúim! (13) De az sem fér a fejembe, hogy amikor a rendkívüli 
hadiadó kivetésére kerül sor, amiről biztosan mindenki értesülni fog, 
akkor Ők egyszer sem hajlandók fizetni, hanem szegénységüket hoz
zák fel ürügynek; miközben egy olyan bűncselekmény esetében, 
melyért halálbüntetés jár, cs tanácsosabb volna észrevétlenül meghú
zódniuk, azt hangoztatják, hogy az irántatok érzett jóakaratból szeg
ték meg a törvényeket. Ráadásul mindnyájan pontosan érzitek, hogy 
az ő szájukból különösen furcsán hangzik az efféle érvelés. Hiszen 
az ő érdekeik ellenkeznek mások érdekeivel: ők ugyanis akkor húzzák 
a legnagyobb hasznot, ha rossz hír érkezik a városba, s így drágán 
adhatják a gabonát. (14) S akkora örömmel szemlélik a titeket sújtó 
csapásokat, hogy a róluk szóló hírekről vagy ők értesülnek elsőként,

11 Kct ponton is vitatott értelmezésű hely. 1. Mi a viszonya a medinmosnak (mely egy 
ember 48 napi adagja, á s  kb. 52 liter, ilL 41 kg) a kosárhoz? Kisebb vagy nagyobb nála, 
esetleg ugyanannak az egységnek csupán másik elnevez esc? A szövegösszefüggés 
mindenesetre inkább azt kívánja meg, hogy medim noson kenti vásárlás (vagyis egy
szerre 1 medimnos megvétele) jelentősen kisebb 50 kosárénál. 2, Nem egyértelmű 
az „cgydrachrnás áremelés” sem. 1 obolos helyett hatszoros haszonnal dolgoznak (1 
drachma = óoboJos)? Vagy nem a hasznukat emelik, hanem az árat (a fordítás Stanton 
[1985] nyomán ezt az értelmezést követi)? Az áremelés hivatkozott oka pedig szintén 
kétféle lehet: a kereskedő úgy tesz, mintha nem 50 kosárnál is nagyobb mennyiségben 
vásárolt volna, hanem csak „medimnosonként”, azaz kis tételben, következésképpen 
jóval drágábban; vagy pedig úgy csinál, mintha csak egyetlen medimnosnyit vett volna 
a korábbi olcsó gabonából, és már kénytelen lenne az időközben 1 drachmával meg
drágult újból adni. Mindkét magyarázat eseten a gabonakereskedő azzal él vissza, hogy 
olcsóbban beszerzett készleteit az áremelkedésnek köszönhetően drágábban adhatja el.

3 7 6



22, BESZÉD

vagy maguk költenek efféle rémhíreket: „Odavannak a pontosi ha
jók!”, „A spártaiak elfogták őket útban a Bosporos felé!”, „Blokád alá 
vették a kikötőket!”, „Meg fogják sérteni a fegyverszünetet!”; (15) sőt 
már annyira a gyűlölet irányítja őket, hogy az ellenséggel pontosan 
egy időben támadnak minket hátba. Éppen amikor a legnagyobb 
szükségetek van gabonára, akkor szedik össze, akkor nem hajlandók 
eladni. Az árat aztán szóba se merjük hozni; tartsuk szerencsénknek, 
ha úgy mehetünk haza, hogy egyáltalán sikerült tőlük vásárolnunk, 
bármennyibe került is. így hát olykor még békeidőben is ostromzár 
alá vesznek bennünket. (16) Régen kiismerte már városunk ezek 
rosszindulatú ravaszkodását, s míg az összes többi árucikk ellenőrzé
sére piacfelügyelőket szoktatok kinevezni, erre az egy mesterségre 
külön sorsoltok ki gabonafelügyelőket, sőt többször előfordult már 
az is, hogy ezeket polgár létükre a legsúlyosabb büntetéssel sújtottá
tok, mert nem voltak képesek azok aljasságát megfékezni. Ezek után 
mit érdemelnek tőletek a valódi bűnösök, ha már tehetetlen felügye
lőket is kivégeztek?

(17) Gondolkodjatok: egyszerűen lehetetlen, hogy felmentsétek 
őket! Mert ha beismerő vallomásuk ellenére, miszerint egybetömö
rültek a kereskedők ellen, mégis így tesztek, akkor mindenki azt hiszi 
majd rólatok, hogy ti is a kikötőnkbe érkező importőrök ellen szer
vezkedtek. Hiszen még ha másként próbálnák tisztára mosni magu
kat, akkor sem vethetné senki a szemetekre, hogy elítéltétek őket: 
rajtatok áll, hogy akár a vád, akár a védelem érveit fogadjátok el, 
belátástok szerint. így viszont hogy ne vetne rátok rettenetes gyanút, 
ha a bűnösöket, akik törvényszegésüket maguk is bevallották, futni 
hagyjátok? (18) Tisztelt bírák, emlékezzetek, sokakat ért már ez a vád, 
s bár tagadták bűnösségüket, és igazuk alátámasztására tanúkat vonul
tattak föl, ti mégis kimondtátok a halálos ítéletet, mert úgy láttátok, 
hogy a vád érvei az erősebbek. Ezek után hogyne volna furcsa, ha ti, 
ugyanazon bűntettekről ítélkezve, inkább azokat büntetnétek szigo
rúan, akik mindent tagadnak?

(19) Ráadásul azzal, gondolom, mindnyájan tisztában vagytok, 
tisztelt bírák, hogy az ilyen perek érintik a legmélyebben az egész 
közösséget, mindenkit, aki ebben a városban cl. Mert ebből fogják 
megtudni, hogyan gondolkodtok ebben a kérdésben: ha kimondjátok 
a halált ezekre az emberekre, arra számítanak majd, hogy az életben
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maradottak tisztességesebbek lesznek; ha azonban büntetlenül sza
badon engeditek őket, szavazatotokkal arra adtok engedélyt, hogy 
kényük-kedvük szerint cselekedjenek. (20) Nemcsak azért kell őket 
megbüntetni, hogy megtoroljuk, ami megtörtént, hanem azért is, 
hogy példát állítsunk a jövőnek, mert különben aligha tudjuk majd 
elviselni őket. Tartsátok szem előtt, hogy ez az üzérkedés sokak életet 
veszélyezteti, és azt is, hogy ők annyit profitálnak belőle, hogy inkább 
vállalják napról napra a halálos kockázatot, semmint hogy abbahagy
ják a titeket károsító gonosz nyerészkedést. (21) De még ha esdekelve 
könyörögnek is hozzátok, akkor sem volna jogos, Hogy őket szánjátok 
meg -  sajnáljátok inkább azokat a szerencsétlen polgártársainkat, akik 
ezek elvetemültsége miatt pusztultak el, és az importkereskedőket, 
akik ellen ezek összcszövetkeztek; ha felelősségre vonjátok emezeket, 
azok kedvében jártok majd, és megnyeritek magatoknak őket. Ám ha 
nem így tesztek, szerintetek mit gondolnak majd, ha azt hallják, hogy 
felmentettétek ezeket a szatócsokat, akik bevallottan összeesküdtek 
ellenük? (22) Nem  is tudom, mit kellene még mondanom! A többi 
bűnöző esetében, amikor eljön az ítélet ideje, a vádlótól kell tudakol
nunk a tényeket -  ezek hitványsága közismert. Ha elítélitek őket, 
igazságos döntést hoztok és a gabonát is olcsóbban vehetitek. Ha nem, 
hát drágábban.

M agyarázatok

Athén egész története folyamán gabona behozatalra szorult. Az 
Attikában megtermelt, gyengébb minőségű gabonafajták (elsősor- 
bán árpa) a szükségletek felét-kétharmadát fedezték, a hiányzó 
részt az 5. század végén és a 4. század elején elsősorban a kiváló 
minőségű búzát termelő északi területekről (Thrákia, a Bosporus 
és Fekete-tenger vidéke) szerezték be, a szicíliai és egyiptomi 
import jóval kisebb méretű volt.12 A behozatali kényszerből adó
dott az athéni gazdasági élet egyik legnehezebben megoldható 
problémája: hogyan lehet a gabonaellátást folyamatossá tenni?

12 Magyarul jó áttekintést nyújt Polánvi (1984: 182-232), Németh (1999: 171-179). A 
gabonakérdest új S2cmpontok szerint tárgyalja Garnscy (1988).
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Ami a korabeli nemzetközi kereskedelem körülményeit illeti, a 
lehetőségek teljes mértékben függtek a két partnerállam közötti 
politikai és katonai kapcsolatoktól, és további nehézséget jelentett, 
hogy a szállítási útvonalat is biztosítani kellett. A gabonatermelő -  
többnyire -  királyságokat Athén elsősorban diplomáciai eszközök
kel (szerződések, kitüntetések) nyerte meg magának szövetségesül 
és gazdasági partnernak, a gabonautat viszont főleg katonai eszkö
zökkel tette járhatóvá, az út menti területek fennhatósága alá vo
násával. (Fontos hozzáfűzni azonban, hogy az athéni külpolitikát 
alapvetően nem a kereskedelmi érdekek irányították, még ha olykor a 
gabonahiány vált is a legégetőbb kérdéssé.) Az athéni birodalom 
összeomlásával és a tengeri uralom elvesztésével azonban a katonai 
eszközök egészen 394-ig, amikor is Korion helyreállítja Athén tengeri 
fölényét, vagy még inkább 389-ig, amikor Thrasybulos ténylegesen 
is megnyitja a gabonautat (28.5), nem álltak rendelkezésre. Ráadásul, 
minthogy a nagykereskedők (emporos), avagy „behajózók” (eispkontes) 
között döntő többségében nem athéni állampolgárok, hanem me- 
toikosok, de még inkább külföldiek voltak, a jogi és adminisztratív 
szabályozás is erősen korlátozott mértékben hozhatott megoldást. 
Két ilyen jellegű intézkedés azonban említést érdemel:

a) athéni lakos (akár polgár, akár metoikos) csak Athénba szál
líthat gabonát, és csak Athénba szállító gabonakereskedőnek (ha
jó  tulajdonosnak) adhat kölcsönt,13

b) a gabonaszállító (emporos) kirakodási kötelezettsége, melynek 
értelmében a szállítmány kétharmadát a városi gabonapiacra volt 
köteles vinni, a maradék egyharmadát pedig Peiraius nagybani 
piacán (emporion) adhatta el.14

S minthogy a külföldi gabonaszállítók gazdasági viselkedésére 
Athén közvetlenül nem tudott igazán hatni, a gabonakérdést a 
belső piac szabályozásával próbálta megoldani. Két jellegzetesen 
fogyasztói szempont élvezett elsőbbséget (melyek mögött nem 
nehéz észrevenni az athéni polgár igényeit): az ellátás folyam a tos-

13 Démosthcnés 35.50 (338 előtti adat); Lykurgos: L eohratés ellen  27: (330); Demos- 
thenés 34.37 (327/326).
™ A P  51.
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sága és az árak stabilitása. Mindezt az állam adminisztratív eszkö
zökkel igyekezett elérni: a kereskedelem mindenegyes résztvevője 
szabott árakkal (kivéve persze a nagykereskedők árait!) és szabott 
profittal dolgozhatott (vö. 22.8 és 12), az árak betartását pedig 
állami tisztségviselők ellenőrizték a búza megérkezésének pillana
tától kezdve egészen a kenyér eladásáig. A kereskedelmi láncot a 
következő szereplők alkották: a gabona-kiskereskedő" (sitopólés vagy 
általánosabb szóval kiskereskedő: kapélos), aki a nagykereskedőtől 
vett gabonát a molnároknak adta el, a molnárok, a pékek, a kenyér
árusok. (Egyes fogyasztók természetesen bármelyik ponton lerö
vidíthették a láncot, cs akar a hajóról is vásárolhattak búzát.) Az 
árak rögzítésén túl azonban a kereskedelembe bevonható mennyi
séget is hatóságilag maximalizálták, de a közbeavatkozást csak az 
első láncszemnél tartották szükségesnek. A törvény azt tiltotta, 
hogy a kiskereskedők 50 kosárnál (phormos) nagyobb mennyiséget 
vásároljanak össze (22.5; a „kosár” és az „Összevásárol” értelmezés 
sének problémáiról lásd alább).

A tisztségviselői kar pontosan követte a gazdasági szereposztást. 
A rakomány megfelelő arányú szétterítését a kikötőfelügyelők 
(ewporiu epimtlétai) ellenőrizték, és ők szedték be a 2 százalékos 
vámot is. A kereskedelmi lánc többi tagjának ár- és haszonképzését 
a gabonafelügyelők (sitophylakai) ellenőrizték, öten a Peiraieusban, 
öten a városban.15

Ezt az önmagában működőképes rendszert egyvalami boríthatta 
föl: a gabonahiány és az ebből eredő áremelkedés. A 22. beszed 
előzményei pontosan egy ilyen válságra nyúlnak vissza (8). Egé
szen pontosan azt tudjuk meg, hogy az előző év telén is felszöktek 
az árak, és most ugyanennek előjelei tapasztalhatók (15). Az ese
mények hátterében nagy valószínűséggel az húzódik meg, hogy 
Thrasybulos halála után (388) a spártai Antal kid as igyekszik vissza
hódítani a gabonaút feletti hatalmat. A perzsa segítséggel végrehaj-

15 „Ezek gondoskodnak először is arról, Hogy a piacon levő feldolgozatlan gabona 
méltányos áron kerüljön eladásra, azután, hogy a motnárokaz árpa árának megfelelően 
árusítsák a lisztet, hogy a kenyérárusok a búza árának megfelelően a kenyeret, hogy a 
kenyér olyan súlyú legyen, amit ők megállapítanak.” ( A P  51,3).
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totr hadműveleteit végül 387-ben sikerül befejeznie, ezáltal ismét 
lehetetlenné válik vagy legalábbis komoly akadályokba ütközik az 
átbajózás a Jdosporusori.16 A nagykirály olyannyira rossz szemmel 
nézte az athéniak próbálkozásait erőfölényük visszaszerzésére, 
hogy a kot inthosi háborút 386-ban lezáró békeszerződést a spártai 
érdekek előnyben részesítésével hozza tető alá. A beszéd világosan 
utal a törékeny fegyverszünetre (14), így nagy valószínűséggel a 
386. cv elején folyó béke tárgyal ások idejére keltezhető-

A 22. beszéd érdekes dokumentuma annak, hogyan próbálták az 
athéniak ezúttal gazdaságpolitikai lépésekkel kivédeni a gabonahi
ány okozta hatásokat, éspedig úgy, hogy belenyúltak a normális 
körülményeket feltételező pénzügyi szabályozási rendszerükbe. A 
beszéd amiatt is tanulságos, hogy milyen következményei lettek 
ennek a mentési műveletnek, s kit tettek felelőssé a kudarcért.

Az egyre ritkuló szállítmányok és a csökkenő kínálat miatt tehát 
a kiskereskedők, vagyis viszonteladók egyre magasabb áron tudtak 
csak gabonához jutni (8). A kiskereskedők árversenyének igazi 
vesztesei azonban a fogyasztók lettek, ezért Anytos, az egyik gabo
nafelügyelő tanácsot adott a kiskereskedőknek; a szónok szerint 
csupán arra, hogy fejezzek be az árversenyt, a gabonakereskedők 
szerint pedig arra, hogy vásároljanak Össze akár a törvény engedte 
50 kosárnál több gabonát is (5), sőt „vásárolják föl” az (Összes 
beszállított?) gabonát (8-9), De ki mond igazat? Mit is tanácsolha
tott Anytos? Azt biztosan, hogy a gabonakereskedők állapodjanak 
meg egy egységes árban, és mindnyájan ezen az áron vegyék meg 
a kikötőbe érkező szállítmányokat a nagykereskedőktől. Az így 
„megpiszkált” rendszer a viszonteladóknak egyenlő, de biztos 
hasznot, a fogyasztóknak kiszámítható cs méltányos árakat jelen
tett. Aváltoztatásnak azonban két következményét is feltételezhet
jük. Először is a nagykereskedő érdeke az lett, hogy minél nagyobb 
tételekben szabaduljon meg az árujától. Ha nincs licitálás, és az 
egész szállítmány ugyanazon az áron kel el, akkor számára az az 
ideális megoldás, ha egyetlen tranzakció keretében egyszerre ad el 
mindent. Érdekei érvényesítésére pedig nemcsak azért számítha

16Xenophón: H e t i  5.1.28.
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tott, mert az ár maximalizálása számára veszteséget hozott (hiszen 
Anytos a fogyasztói ár csökkentését várta a lépéstől), s így valami
féle kárpótlásra tarthatott igényt, hanem azért is, mert a nagykeres
kedők kívánságait maguk az athéniak is elsődleges szempontnak 
tekintették (vö. 21). Másodszor, Anytos tanácsa, hogy ugyanazon 
az áron vegyék meg a teljes rakományt, mellékessé nyilvánítja, s 
így szinte feloldja a mennyiségi korlátozás szabályát. Ha az egy
séges ár jelenti a főszempontot, akkor a szállítmány 50 kosaras 
tételekre osztása a kiskereskedők számára is csak bonyolítja a vá
sárlás műveletét. Ráadásul joggal erezhették úgy, hogy a teljes 
fölvásárlás szolgálja a város érdekeit is, hiszen így marad olcsó a 
gabona (a 11-ben ezzel védekeznek). Végül az sem mellékes, hogy 
az egységesített ár -  a mennyiségi limit cs a rögzített haszon kulcs 
mellett -  mindenféle versenyt is kiküszöbölt a kiskereskedők kö
zött, így a mennyiség növelése tűnhetett az egyedüli lehetőségnek a 
hasznuk növelésére. Azt természetesen nem tudjuk, hogy a törvénye
sen megengedettnél nagyobb mennyiség megvételére Anytos enge
délyt (sőt utasítást) is adott-e vagy sem, esetleg látva az árak megnyug
vását egyszerűen szemet hunyt fölötte, az azonban nagy on valószínű, 
hogy nagy- és kiskereskedő egyaránt érdekelt lett volna benne.

Az igazi problémát az okozta, hogy az ár maximalizálása csak 
rövid távon: a már behajózott szállítmányok szétosztásában hozha
tott eredményt. Mihelyst új hajó érkezett drágább áruval, a kiske
reskedőknek ehhez a kínálathoz igazodva, cs nem az előző rako
mány árából kiindulva kellett kialakítaniuk egységes árajánlatukat. 
A magasabb árak azonban eljutottak a fogyasztókhoz is. Ekkor 
jelentik föl a kiskereskedőket a tanácsban.

A vádemelésre minden bizonnyal a súlyos bűncselekmények 
esetében alkalmazott eisangelia („közérdekű feljelentés”) eljárás 
keretében került sor. A feljelentő személye nem derül ki a beszéd
ből, talán valamelyik gabonafelügyelő lehetett. A beszélő csak a 
feljelentés tárgyalásakor avatkozik be az ügybe, amikor egyesek 
tárgyalás nélkül azonnali kivégzést javasolnak,17 Ragaszkodik a

17 A 4. század vegén eisangeíia esetén a tanács 500 drachmáig terjedő bírságokig maga 
szabhatott ki büntetést, vagy előzetes tárgyalás után, vagy anélkül átadhatta az ügyet
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demokratikus módszerek alkalmazásához, és bírósági tárgyalást 
indítványoz. Itt aztán már csupán azért is képviselnie kell a vádat, 
nehogy a gabonakereskedők védelmének gyanújába keveredjék 
(2-4). Maga a büntetés számára sem kétséges: a vádlottak csakis 
halálbüntetést kaphatnak.

A vád legszembetűnőbb vonása az, hogy a nyilvánvalóan külső 
okokra visszavezethető áremelkedésért kizárólag a metoikos jogál
lású gabonakereskedőket kívánja felelőssé tenni, éspedig azon az 
alapon, hogy megszegték a -  csakis a belső piacot szabályozó! -  
törvényeket. Anytos tanácsát említi ugyan, és kifejti annak felté
telezhető célját is, de a tényleges következményekről már csak a 
gazdasági összefüggésektől elszakítva beszél, hogy minden bajt 
a gabonakereskedők fejére olvasson. Legkönnyebb dolga az 50 ko
saras törvény esetében van, hiszen a törvénysértés tényét nem kell 
bizonyítania, ennek beszédességére pedig láthatólag minden gaz
dasági elemzésnél jobban számít.

Részben a szakszerűséget kerülő megközelítéssel magyarázható, 
hogy bár a helyzet nagyjából világosnak látszik, a részleteket illető
en rengeteg a bizonytalanság. Három lényeges ponton egymástól 
jelentősen eltérő értelmezések lehetségesek.

a) Mit jelent az 50 kosár összevásárlásának tilalma? Egyszerre, 
egy hajóról nem lehetett 50 kosárnál nagyobb tételt venni, vagy 
Összesen nem lehetett 50 kosárnál nagyobb mennyiség a birto
kukban?1 8 Vagy nem  is a felhalmozást próbálták tiltani, hanem a 
kereskedők együttműködését a vásárláskor, azaz árkartell létreho
zását?^

valamelyik bíróságnak, rendkívüli horderejű ügy esc tón a népgyiíl ősnek. Aristotelés 
beszámol arról, hogy „korábban a tanácsnak a pénzbüntetés kiszabása, bebörtönzés és 
kivégzés is jogában állott” (AP 45.1), de ezt a jogát később elvesztette, Rhodcs szerint 
a tanács csak a harmincak idején (cs közvetlenül utána) bitorolta ezt a jogot (1972: 
179-207). Minthogy Lysias megrendelője csak rettenetesnek, de nem törvénytelennek 
nevezi a tárgyalás nélküli kivégzés lehetőségét, lehet, hogy a tanács a metoikosok 
esetében rendelkezett ezzel a joggal,
18 Scagcr (1966: 170).
19 így Figueira (1986), aki az „összevásárol” szó igekötőjét „egymással együtt” értelem
ben az alanyokra vonatkoztatja. Az értelmezés gyengéi, hogy 1. Anytos tanácsa arver-
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A hagyományos első értelmezés egyszerűbbnek és logikusabb
nak látszik, hisz a felhalmozás tiltása két cél elérését is elősegíthette: 
az árnövelés megakadályozását és a gabona minél gyorsabb eljut
tatását a fogyasztóhoz.

b) Mekkora a kosár űrtartalma, és mekkora hasznot lehet 1 kosár 
eladása után szerezni? Azonos-c a medimnosszal ( =  52 liter), 
nagyobb vagy kisebb nála? Az 1 obolos haszon pedig 1 kosár 
nagyker- és kiskerárának különbségét jelenti-e, vagy az 1 drachmá
hoz viszonyított haszonkulcsot adja meg, amely így 1/6, azaz 16,66 
százalék (lásd 5 és 12)?

c) Mit jelent a „medimnosónkénti vásárlás”, és ennek megfe
lelően mekkora mértékben emelték áraikat a gabonakereskedők 
(12)? A magasabb ár annak a következménye, hogy kis tételben 
tudott csak vásárolni a kereskedő, vagy pedig annak, hogy hamar 
elfogyott a regi olcsó készlete, és már csak az 1 drachmával drágább 
újat tudja adni?

A per kimenetelét nem ismerjük

senyt feltételez, 2. az árkartell korlátozása a nagykereskedők érdekeit vcdcnc, 3. a 15. 
fejezetben használt szinonima („összeszed”) egyértelműen a felhalmozásra utal, 4, az 
cgyobolosos árnövelést Anytos jövőre vonatkozó ajánlásának érti, nem pedig egy 
meglévő szabálynak; vö. Todd (1993: 319).
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23. VÁDBESZÉD PANKLEÓN FXLEN, 
IIO G Y Ő  SOSEM VOLT PLATA1AI

Ebben az ügyben, tisztelt bíróság, sokat beszélni nem tudnék, de 
véleményem szerint nem is szükséges. Csupán azt igyekszem bebi
zonyítani nektek, hogy illetékes bíróságnál indítottam pert a jelen 
lévő Pankleón ellen, minthogy nem plataiai.

(2) Pankleón hosszú ideje jogtalanságok egész sorát követte el 
ellenem,1 ezért elmentem a tisztítóba, ahol dolgozik, s megidéztem 
a polemarchos elé, ugyanis metoikosnak gondoltam. Mikor ő pla- 
taiainak mondta magát, a démosát2 kérdeztem, mert a velem lévők3 
egyike javasolta, hogy az elé a phylé elé is idézzem meg őt, amelyhez 
állítólag tartozik. Pankleón azt válaszolta, hogy dekclciai. Akkor meg
idéztem őt a Hippothóntis phylében tevékenykedő bírák4 elé is, {3)

1 Különös, Todd (2000: 246-247) szerint egyenesen gyanús, hogy nem pontosítja a 
vita eredeti tárgyát. Paoli (1933: 83-84,108skk) azzal magyarázza ennek hiányát, hogy 
a beszed aparn g ra p h én á l korábbi eljárási formához igazodik, sőt ténylegesen is 401/400 
előtt keletkezett, Wolff (1966: 18-20, 108-112) viszont, aki szerint ap a ra g ra p h é  során 
kizárólag a tárgyalásra bocsáthatóságról születik döntés, természetes jelenségnek veszi,
2 Attika legkisebb közigazgatási egysége. A 139 de most 10 phylcbc sorolták.
3 A felperesnek tanúk jelenlétében, személyesen kellett az illetékes tisztségviselő elé 
idézni azt a személyt, aki ellen vádat kívánt emelni.
4 Kisebb ügyek tárgyalásával megbízott, negyventagú bírói testület, phylénként négy- 
négy bírával (lásd a ÍZ bekezdést). A tíz drachma alatti perekben maguk hoztak ítéletet, 
amikor ennél nagyobb érték alkotta a vita tárgyát, állami döntőbírókhoz utaltáka2 ügyet, 
A korábbi gyakorlattal szemben c beszéd megírásakor láthatólag már állandó helyen 
üléseztek. A beszelő lépese nem egészen logikus, mert addig nincs értelme a negyvenek 
elé megidézni Panklcónt, amíg nem bizonyosodott be, hogy a szóban forgó phylébc 
tartozik Az idézés folytatásáról egyébként nem esik szó, cs ez azt az érzést kelti, mintha 
az ügy megállt volna a polgáqog hiánya miatt, noha a szöveg nem állítja egyértelműen, 
hogy a testület nem fogadta cl a vádemelést.
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aztán elmentem a Hermák sztoája melletti borbélyműhelybe, melyet 
a dekcleiaiak látogatnak, kérdezősködtem utána, és kifaggattam az ott 
talált dekclciaiakat, ismernek-e bizonyos dekeleiai illetőségű Pank- 
lcónt. Senki sem mondta, hogy ismeri; megtudtam viszont,5 hogy 
néhány pere folyamatban van, néhányat pedig elvesztett a pole- 
marchos előtt. így hát magam is pert indítottam ellene. (4) S most az 
itt jelenlévők közül először az általam kikérdezett dekeleiaiakat állí
tom elétek tanúul, aztán azokat, akik a polemarchosnál ellene pert 
indítottak, illetve pert nyertek. Kérlek, állítsd meg a vízi órát.6 

[T anúvallomások]
(5) Az ő tanúságtételüktől meggyőzve indítottam ellene pert a 

polemarchos előtt, csakhogy Pankleón egy viszontkeresetheti a bíró
ság illetékességét kétségbe vonta. Nekem szilárd elhatározásom volt, 
hogy inkább ne nyerjek jogorvoslatot az engem ért jogtalanságokra, 
semmint bárki gőgös akarnoknak tekintsen. Ezért először Euthy- 
kritoscól, a tudtommal legidősebb és ennélfogva -  gondolom -  1 ég
táj ékozottabb plataiaitól kérdeztem meg, ismer-e bizonyos plataiai 
származású Pankleónt, Ilipparmodoros fiát. (6) Mikor aztán ő azt 
válaszolta, hogy Hipparmodórost ismeri ugyan, de egyetlen fiáról, 
sem Pankleónról, sem másról nincs tudomása, az összes előttem 
ismert plataiait végigkérdeztem. Egyikük sem ismerte a nevét; pontos 
felvilágosítást kaphatok viszont, mondták, ha elmegyek a fehér7 sajtok 
piacára újholdkor, mert ott havonta ezen a napon tartanak találkozót 
a plataiaiak. (7) Elmentem hát a jelzett napon a piacra, és megtuda
koltam tőlük, ismernek-e polgártársaik között bizonyos Pankleónt. 
Mind tagadóan válaszoltak, egyikük azonban kijelentette, hogy ilyen 
nevűt a polgárok soraiban nem ismer ugyan, viszont, tette hozzá, van 
egy szökött rabszolgája, akinek Pankleón a neve; ráadásul m eg elölte 
az alperes korát és a foglalkozást, amelyet űz. (8) Hogy pedig mindez 
igaz, tanúul állítom elétek Euthykritost, akit először kérdeztem ki, a 3

3 Nem tudjuk meg, kitől.
6 A másoknál gyakori fordulatot Lysias csak ebben a beszédében használja. Egyesek 
ebből arra következtetnek, hogy a beszed nem hiteles.
7 Azaz friss criclésu.
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többi plataiait, akikkel személyesen beszeltem, s azt, aki ellenfelem 
gazdájának mondta magát. Kérlek, állítsd meg a vízi órát.

[T anúva(xomások|
(9) Néhány nappal később aztán ezt a Pankleónt a szemem láttára 

akarta hazahurcoltatni Nikomédés, iménti tanúvallomása szerint a 
gazdája.8 Odamentem, mert szerettem volna tudni, mi történik vele. 
Eleinte veszekedtek, aminek az vetett véget, hogy Pankleón pártfogói 
közül egyesek bejelentették: van védencüknek egy fivére, az majd 
igazolja Pankleón szabad voltát; erre hivatkozva kezességet vállaltak, 
hogy másnap9 kísérik, s már mentek is el. (10) Következő nap a most 
tárgyalt viszontkereset és az egész per miatt szükségesnek láttam 
tanúk kíséretében odamenni, hogy megismerjem Pankleón mentő
tanúját és az érveket, melyekkel szabad voltát bizonyítja. Csakhogy a 
kezesség ellenére sem a fivér, sem senki más nem jött velük. Egy 
asszony10 viszont vitába keveredett Nikomédésszel, erősködött, hogy 
Pankleón az ő szolgája, nem fogja tűrni, vágta oda, hogy Nikomédés 
hazavigyc őt. (11) Hogy mi minden hangzott cl ott, azt hosszú volna 
töviről-hegyire elbeszélnem, de végül is Pankleón pártfogói és ő 
maga is olyan erőszakosan léptek fel, hogy mind Nikomédés, mind 
az az asszony szívesen lemondott volna róla, ha valamelyikük akár 
szabad voltát bizonyítja, akár saját szolgájának vallja, cs magával viszi. 
Pankleón pártfogói azonban egyiket sem tették, csak kiragadták on
nan védencüket, és elmentek. Hogy pedig az első napon miért 
kezeskedtek, s hogy másnap erőszakkal ragadták el, és mentek el vele, 
azt tanúkkal igazolom előttetek. Kérlek, állítsd meg a vízi órát. 

[T anúvaixom ásokJ
(12) Könnyű belátni tehát, hogy maga Pankleón sem tekinti magát 

nemcsak plataiainak, de meg szabad embernek sem. Ha egyszer képes 
volt erőszakos elvitelével inkább az erőszakos kiszabadítás bűntettébe 
sodorni saját társait, semmint törvényesen szabaddá nyilvánítva ke-

K Érdekei; egybeesés.
9 A fordítás Rauchcnstcin javításán nyugszik; a kéziratokban a szövegösszefüggésbe 
nem illő „agorán” szerepel,
10 Újabb furcsa véletlen: előkerül egy újabb állítólagos gazda, noha aligha kapott 
értesítést Nikomédcstol vagy Panldcón fivérétől.
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resni jogorvoslást az őt elhurcolni szándékozók ellen, senkinek sem 
nehéz rájönnie: szolga voltának tudatában félt attól, hogy kezeseket 
állítson, és sorsáért a bíróság előtt küzdjön meg.

(13) Hogy tehát távolról sem plataiai, azt, úgy gondolom, az el
mondottakból már világosan látjátok. Azt pedig, hogy ő, saját jogál
lásának legjobb ismerője, maga sem igen merte magát plataiainak 
feltüntetni előttetek, mindjárt a cselekedetein merhetitek le. A jelen 
lévő Aristodikos ugyanis pert indított ellene. Pankleón a kölcsönös 
eskütétel során vitatta ugyan, hogy peres ügyei a polcmarchos hatás
körébe tartoznának, de mikor nem plataiai mivolta mellett tanúskod
tak, (14) ő csak kifogást emelt, eljárást azonban nem indított a tanú 
ellen,11 s hagyta Aris tód i kosnak megnyerni a pert. Sőt, mikor túllépte 
a határidőt, még ki is fizette a büntetést11 12 -  már amennyit Aristodi- 
kosszal el tudott fogadtatni. Hogy mindezt igazoljam, tanúkat idézek 
elétek. Kérlek, állítsd meg a vízi órát.

[T a nú v allo m á so k ]
(15) Mármost Pankleón, mielőtt kiegyezett volna Aristodikosszal, 

tőle való félelmében elment innen, és Thébaiba költözött. Ti azon
ban, gondolom, tudjátok: ha valóban plataiai, mindenhová inkább 
költözött volna, mint éppen Thébaiba!13 S hogy hosszú ideig mégis 
ott lakott mint metoikos, azt mindjárt tanukkal igazolom előttetek. 
Kérlek, állítsd meg a vízi órát.

[T ANÚ vallomások]
(16) Véleményem szerint beérhetem az elmondottakkal, tisztelt 

bíróság. Ha pedig érveimet alaposan megfontoljátok, tudom, az igaz
ságnak megfelelően fogtok szavazni. JÉs én ezt is kérem tőletek.

11 Amikor Pankleón tiltakozott a per le folytathatósága ellen, fölszólította Aris tód i kost, 
hogy tanúval cáfoljon rá, ha tud (az un. rfúiroar/yrw-cljárás révén). Aristodikos tudott 
olyan tanút állítani, aki igazolta Pankleón metoikos voltát. Pankleón okkor két dolgot 
te J i c Cet t: vagy el fogadj a h itdesne k a c á föl ó tan ú va (lomását, vagy pert i nd í t c 11 ene h am i $ 
tanúskodásért. Minthogy csak a kifogásolásig jutott, ezzel -  közvetve -  elismerte a 
vallomás igazát.
12 Feltehetően a perben vitatott, majd Aristodikosnak megítélt tartozását.
13 Plataia ősellenségéhez.
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M agyarázatok

431-ben Thcbai megtámadta az Athénnal közel száz éve szoros 
szövetségben álló Plataiát.14 Két évvel később a spártaiak közbeavat
koztak, ostrom alá vettek, majd 427-ben bevették a várost. Kétszáz 
plataiainak sikerült elmenekülnie, a városban maradt férfiakat 
azonban a győztesek bíróság elé állították és kivégeztek; a nőket 
eladták rabszolgának. A menekülőket Athén fogadta be. 479 után 
tett nagyvonalú ajánlatukat, mellyel bármely plataiai számára fel
kínálták az athéni állampolgárságot a perzsák elleni bátor kiállásuk 
elismeréséül, az egész közösség számára megerősítették, és csopor
tosan jutalmazták meg őket polgárjoggal.15 A kitüntetés egyetlen 
feltétele mindössze az volt, hogy át kellett venni, azaz hivatalosan 
is be kellett jelentkezni az egyes démosok, illetve phylék vezetői
nél. A plataiaiak, úgy tűnik, nem mind éltek az ajánlattal (a 3. 
beszédben szereplő plataiai származású fiatalember családja való
színűleg szintén nem lett athéni). Egyeseket talán a visszatérés és 
újjáépítés reménye tartotta vissza a határozottabb elkötelezettséget 
jelentő döntéstől az új haza mellett (a hazatérésre egyébként 386- 
ban valóban sor került), másokat talán az athéni közélet kockázatai 
riasztottak a város ügyeiben való teljes jogú részvételtől. M inden
esetre a plataiaiak erősen őriztek önazonosságukat, amit havonta 
állandó helyen megtartott találkozójuk (6), valamint az is bizonyít, 
hogy athéni lakosként is plataiainak mondták magukat (2).

Pankleón egyike volt az Athénban tartózkodó plataiaiaknak. 
Hogy pontosan mit követett el Lysias kliensével szemben, nem 
tudhatjuk meg a beszédből, azt viszont igen, hogy vitatta a vádeme
lés szabályosságát. Azt nehezményezte, hogy a vádló a polemar- 
choshoz fordult jogorvoslatért, akihez a metoikosok ügyei tartoz

14 Thukydidcs 2.1-6, 71-78; 3.20-24,52-68.
15 Apollodóros [ Demos thenés] 59.94—103. Bizonyos problémát jelem, hogy az első 
kitüntetésről Apollodóros, a másodikról pedig Thukydidés nem tesz említést. Valószí
nű azonban, hogy mindketten csak részleges beszámolót adnak; vö. Pelling (2000: 
61-67 és 74—77). A polgárjog az örökölt papi tisztségekre és a kilenc archón hivatalára 
nem terjedt ki.
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tak, Pankleón viszont athéni polgárnak tartotta magát. Kifogását 
viszontkereset benyújtásával tette meg, melyet a kutatók többsége 
a 401/400-ben Archinos javaslatára meghozott paragraphé nevű 
eljárással azonosít.16 Egy ilyen lépés következtében általában a 
vádló és a védő szerepet cserélt. Két körülmény azonban amellett 
szól, hogy a szerepcsere ezúttal nem történt meg. A kézirat vádbe
szédnek nevezi a 23. beszédet; semmilyen utalás nem történik az 
ellenfél már elhangzott beszédére, vagyis egy feltételezett vádbe
szédre;17 a beszédben szereplő megnevezés (anligraphé) nem azo
nos a vádirat elfogadhatóságát és a per lefolytathatóságát vitató 
eljárás máskor szokásos nevével (paragraphé). Az elnevezés különb
ségét nem tekinthetjük véletlennek vagy mellékesnek. A 23. beszé
det így inkább egy olyan eljárás egyedüli példányának kell tarta
nunk, amely a máshonnan18 sokkal jobban ismert paragraphéval 
rokon, de nem azonos vele.

A beszédben két szembetűnő furcsasággal találkozunk. Az egyik 
a beszélő előbb említett hallgatása az eredeti konfliktusról. A másik 
a Panklcón jogi helyzetével kapcsolatos magánnyomozás menete 
és eredménye. A beszélő mindvégig azt a benyomást igyekszik 
kelteni, mintha lelkiismeretesen cs körültekintően járna el a vád
lott azonosságának kiderítésekor, de mint kiderül, a tényleges 
adatokra nem ennek során, hanem „véletlenek” réven bukkan, és 
különös gondot fordít c véletlenek ellep lezésére. Eredetileg metoi- 
kosnak gondolta Pankleónt, de hogy milyen alapon, azt ekkor még 
nem közli (2). Feltevését aztán maga Pankleón cáfolja, athéninak, 
közelebbről dekeleiainak vallva magát A beszélő ekkor kezd nyo
mozásba. Pankleón állítását azonban nem Dekeleiában, a démar- 
chosnál érdeklődve, a tisztségre választható démostagok listája 
(U'xiarchikon grammateion), az egyedül hivatalosnak tekinthető pol
gárjegyzék alapján ellenőrzi, de nem keresi föl a polgárjog adomá

16 WolfF (1966) alapvető monográfiája meghatározó volt e tekintetben, lásd még 
Hamson (1989: II. 108, 131) és Todd (1995). Wolffal szemben Paoli (1933) nem 
azonosította a két eljárási formát.
17 Todd (1995: 168).
18 Isokratés 18; Demos thenés 32—38.
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nyozását és az új polgárok neveit megörökítő kőtáblát sem.19 Ehe
lyett a dekeleiaiak athéni törzshelyén esetlegesen felbukkanó ven
dégekkel elegyedik beszélgetésbe. Az eredmény persze az, hogy 
Pánideónt senki nem ismeri. A beszélő ugyanakkor észrevétlenül 
egy nyilvánvalóan máshonnan származó értesülését is becsempészi 
az itt szerzett információk közé: tudomására jutott, hogy többen 
pereskedtek már vele a polemarchosnál, Pankleón tehát nem athé
ni polgár (3—4). A hír forrását azonban a beszélő ezúttal is elhall
gatja (később hivatkozik csak Aristodikos perére). Továbbmegy 
viszont a plataiai szálon, és kikérdezi közösségük legjobban értesült 
tagjait. Az eredmény meg meglepőbb: Pankieónt egyetlen embert 
leszámítva a plataiaiak sem ismerik, ez az egyetlen személy azon
ban nem akárki: Pankleón egykori gazdája (5-8). A véletlen talál
kozást újabb véletlen tetézi. A beszélő néhány nappal később éppen 
annak lesz szemtanúja, hogyan próbálja hazahurcolni Pankieónt, 
egykori szökött rabszolgáját hajdani gazdája, a beszélő informátora, 
Nikomédés. Pankleón pártfogói azonban közbeavatkoznak, és ke
zességet vállalnak, hogy másnap Pankleón fivére igazolni fogja 
szabad voltát. Másnap aztán az ügy újabb váratlan fordulatot 
vesz: a fivér mégsem megyei a megbeszélt találkozóra, megjelenik 
viszont egy újabb állítólagos gazda, ezúttal egy asszony. A Pankleón 
szabad vagy szolga voltát eldönteni hivatott összejövetel kisebb 
verekedéssé fajul, és Pankleónék önkényes távozásával végződik 
(9-11).

A sok meglepő fordulat során kibontakozó kép azt mutatja tehát, 
hogy Pankleónnal kapcsolatban nemcsak az vitatott, hogy athéni 
polgár-e vagy metoíkos, hanem az is, hogy szabad em ber-e egy
általán vagy szökött rabszolga, sőt, hogy ki a valódi gazdája. A 
beszéd végén ráadásul még egy fejleményről értesülünk, ezúttal 
teljes ismeretlenségben hagyott forrásból: Pankleón ideiglene
sen Thébaiban is letelepedett m int metoíkos. A szerteágazóan 
bonyolult előzmények így felvetik annak lehetőségét, hogy a be
szélő szintén nem e vitától függetlenül indított eljárást Pankleón

19 Egy ilyen kőtábla létére az Apollodóros által idézett (és hitelesnek tűnő) határozat 
alapján következtethetünk, lásd Pellmg (20(X): 66).
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ellen.20 Hírforrásainak elhallgatása és a főleg Níkomédés szemé
lyével kapcsolatos véletlenek azt a gyanút erősítik, hogy a beszélő 
számára nem a Pankleón ellen benyújtott vádemelés után vált 
világossá, kivel is áll szemben. Nem kizárt, hogy az eredeti sérel
mekről azért nem tudunk meg semmit, mert sokkal fontosabb 
ennél, hogy hol tárgyalják az ügyet. Ha a pert a polemarchos előtt 
folytatják le, ez hivatkozási alapot jelenthet annak számára, aki 
tagadja Pankleón athéni polgárjogát. Nikomédés biztosan szívesen 
vette volna Pankleón viszontkeresetének elutasítását, mert elkép
zelhető", hogy Pankleón polgárjogainak megvonásával szabadsága 
is kétségessé válhat.

Az eset hátteréről ezen túl már csak találgatásaink lehetnek. 
Elképzelhető, hogy Pankleón úgy igényelt magának polgárjogot 
Athénba költözése után (és talán kapott is), hogy ezt megelőzően 
rendezetlen és vitatott volt plataiai státusa.

Az ügy ugyanakkor meglepő hasonlóságot mutat a 40ó-ban 
vívott arginusai csatával kapcsolatos eseményekkel. A 405 január
jában bemutatott Békák parabasisában (694. sor) Aristophanés azt 
kifogásolja, hogy míg a tősgyökeres athéni polgárok egyetlen hiba 
miatt elveszthetik polgárjogaikat, addig egyes rabszolgák egyetlen 
tengeri ütközetben való részvételük alapján „plataiaiak” lehettek. 
A célzás arra a csata előtt tett ígéretre vonatkozik, melynek értel
mében a hajón evező és harcoló rabszolgák (katonai alkalmazásuk 
már önmagában is kivételesnek számított) polgárjogot kaphattak.21 
A komcdiarcszlet értelmezése nem egyértelmű. N em  teljesen 
világos, hogy „plataiaivá lenni” azt jelenti-e,

1. a felszabadított rabszolga szó szerint plataiai polgár lett-e, s ha 
igen, akkor mint ilyen

a) Athénban metoikosként élhetett-e tovább (vagy eset lég jogo
sulttá vált arra, hogy a plataiaiak számára felajánlott Skionén tele
pedjen le), vagy

20 Először Wilamowitzban merült föl, hogy a beszelő összejátszik Nikomédésszel 
(1893: II. 368-73).
21 Vídal-Naquet (1986: 164, 170).
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b) esetleg arra is lehetőséget kapott, hogy athéni polgárjoghoz 
jusson, vagy

2. a kifejezést metaforikusán kell értenünk, mint ami a polgárjog 
adományozásának kollektív jellegére vonatkozik.

Pankleón esete, aki feltételezhetően rabszolgából lett plataiai, s 
plataiai polgárjoga alapján tartotta magát athéninak, különösen az 
(a)-val vágna egybe, de a másik két lehetőséggel sem összeegyez
tethetetlen. A párhuzam természetesen lehet a véletlen műve is, 
ám talán nem alaptalan a feltételezés, hogy Pankleón szabadságá
nak és polgárjogának igazolása az arginusai csatában részt vevők 
kitüntetésére épülhetett (hogy jogosan-c, azt természetesen nem 
tudhatjuk.)

Mindez magyarázatot adna arra a furcsa tényre is, hogy Pankleón 
plataiai létére Thébaiba költözött (15). Ha ugyanis Pankleón csak 
díszplataiai, akkor számára nem veszélyes a város ősellenségénél 
letelepedni,

A beszédet 387/386 elé szokás keltezni, éspedig azort az alapon, 
hogy Pankleón Thébaiba, és nem Plataiába menekül athéni tarto
zása elől. A hazatelepülés akadálya e logika szerint egyszerűen az 
volt, hogy Plataiát csak 387/386-ban építették újjá. Ez a gondolat
menet azonban nem teljesen kikezdhetetlen. Ha Pankleón jogi 
státusa valóban vitatott volt Plataiában, ez szintén elegendő ok 
lehetett számára, hogy ne oda térjen vissza. Minderre persze sor 
kerülhetett 387 előtt is, de indokoltabb teljesen bizonytalannak 
tartani a beszéd keletkezésének időpontját.
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Szinte hálás vagyok, tisztelt tanács, vádlómnak, hogy kezdeményezte 
ezt a pert. Eddig ugyanis nem volt alkalmam, hogy számot adjak 
életemről, most ezt tőle megkaptam. Megpróbálom hát bizonyítani 
beszédemben, hogy ez az alak hazudik, magam pedig ez idáig úgy 
éltem, hogy inkább dicséretet érdemiek, semmint irigykedést. M ert 
úgy érzem, más indítéka nem volt arra, hogy ekkora veszélybe sodor
jon, csakis az irigység. (2) Márpedig az olyan ember, aki irigyli azokat, 
akiket mások szánnak, mit gondoltok, milyen bűnre nem képes? 
Hiszen ha még a vagyonom megszerzése érdekében jelentett volna 
fel!1 De nem is ellenségeként akar bosszút állni rajtam, mert hitvány
sága miatt soha szóba nem álltam vele, sem mint baráttal, sem mint 
ellenséggel. (3) Nos hát, tisztelt tanács, világos, hogy irigy rám, mert 
ilyen szerencséden létemre is jobb polgár vagyok, mint ő. M ert 
bizony, az a véleményem, tisztelt tanács, hogy a test fogyatékosságait 
a lélek erényeivel kell pótolni. Ha ugyanis gondolkozásom és élet- 
módom olyan lesz, mint testi fogyatékosságom, akkor miben külön
bözöm majd ellenfelemtől?

(4) Hát erről legyen elég ennyi! Amiről pedig beszélnem kell, 
annyit fogok mondani, amennyit az idő enged. Vádlóm azt állítja, 
hogy nem jogosan kapok a várostól pénzt, mert jó  erőben vagyok, 
következésképpen nem tartozom a testi fogyatékosok közé, továbbá 
olyan mesterséget folytatok, hogy a szóban forgó segély nélkül is 
megélhetek belőle. (5) Azzal bizonyítja testi erőmet, hogy lóra tudok 
szállni, a mesterségemmel teremtett jólétemet pedig azzal, hogy 
olyan emberekkel vagyok együtt, akiknek telik a költekezésre.

1 Amennyiben ajánlatot tesz a vádlottnak, hogy bizonyos összeg fejében ejti a vádat.
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Ami a mesterségemmel szerzett jólétemet és általában az életemet 
illeti, úgy vélem, mindnyájan ismeritek, röviden mégis szólok róla. 
(6) Apám bizony nem hagyott rám semmit, anyámnak pedig éppen 
csak két éve még, hogy nem viselem gondját; akkor halt meg szegény. 
Gyermekeim nincsenek, akik törődhetnének velem. Olyan mester
séget tanultam, amely nem sokat hoz a konyhára, sajnos jómagam 
csak nehezen tudom gyakorolni, és nem vagyok képes fogadni vala
kit, aki helyettesíthetne.2 Más jövedelmem nincs, csak ez a segély, s 
ha ettől megfosztotok, a legnagyobb nyomorúság fenyeget (7) N e 
akarjatok hát, tisztelt tanács, jogtalanul tönkretenni, mikor jogosan 
megmenthettek, és azt, amit fiatalkoromban, amikor erősebb voltam, 
megadtatok, ne akarjátok elvenni tőlem, amikor öregebb és gyengébb 
lettem. Ti, akik korábban még azok iránt is könyörületesek voltatok, 
akik semmiféle betegségben nem szenvedtek, ellenfelem kedvéért 
most ne bánjatok szigorúan azokkal, akik még az ellenségeikben is 
szánalmat keltenek Ha veszitek a bátorságot, hogy velem szemben 
jogtalanságot kövessetek el, akkor a hozzám hasonlók helyzetét is 
reménytelenné teszitek. (8) M ert bizony furcsa lenne, hogy amikor 
csak testi fogyatékos voltam, megkaptam a segélyt, most pedig, m iu
tán már az öregség, a betegségek meg a hozzájuk társuló bajok 
gyötörnek, megfosszatok tőle. (9) Szegénységem nagyságát pedig 
szerintem a vádlóm tudná a leginkább bebizonyítani. Ha ugyanis 
engem -  mondjuk -  kórusvezetővé választanának egy tragédiaver
senyre, és vagyoncserére szólítanám fel ellenfelemet, inkább tízszer 
is vállalná a kórusvczctcst, mint egyszer is elcserélje velem vagyonát. 
Hát nem borzasztó, hogy most azzal vádol: nagy vagyonom folytán 
a leggazdagabbakkal vagyok egy sorban, ám ha bekövetkezne, amit 
feltételeztem, olyannak ítélne, amilyen vagyok? Van-e ennél nagyobb 
gonoszság?

(10) A lovagló tudásomról pedig, amit ez az alak szóvá mert tenni 
előttetek -  nem félve a sorstól, és nem szégyellve magát előttetek-, 
röviden ennyit mondhatok. Megfigyeltem, tisztelt tanács, hogy 
mindazok, akik valamilyen fogyatékosságban szenvednek, szüntelen 
azt keresik, szüntelen azon törik a fejüket, hogyan találhatnának olyan

2 Ilyen feladatra általában rabszolgát volt szokás felkérni.
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megoldást a kialakult helyzetre, ami a legkevesebb kellemetlenséggel 
jár. Én is pontosan ezt tettem. Amikor ebbe az állapotba kerültem, 
azt eszeltem ki, hogy így könnyíteni meg a magain számára a liosz- 
szabb utakat, amelyeket feltétlenül meg kell tennem. (11) De legna
gyobb bizonyítéka annak, hogy testi fogyatékosságom miatt, nem 
pedig kérkedésből sZcállok lóra -  ahogyan vádlóm állítja a követke
ző: ha vagyonom lenne, öszvért tartanék, azt szerelném föl, és azon 
járnék, nem pedig más lovára szállnék fel. Mivel azonban anyagi 
helyzetem miatt effélét nem vásárolhatok, gyakran kényszerülök arra, 
hogy másoktól lovat kölcsönözzek.3 (12) Hát nem képtelenség az, 
tisztelt tanács, hogy ha öszvéren lát, egy szót sem szólt volna ellenem 
(mert mit is mondhatott volna?), most viszont, hogy kölcsönlovon 
járok, arról próbál meggyőzni benneteket, hogy egészséges vagyok? 
Ám azt a tényt, hogy két bottal járok, míg mások csak eggyel, nem 
hozza fel testi épségem bizonyítására, arra viszont hivatkozik, hogy 
lóra szállók. Pedig hát ugyanazon okból használom a botokat is és a 
lovat is.

(13) Ennél szemérmetlenebb alak nincs is a világon! Egyedül akar 
meggyőzni valamennyi ötöket arról, hogy nem vagyok testi fogyaté
kos. De ha meg tud győzni riéhányatokat erről, akkor mi akadálya 
annak, hogy sorshúzás útján a kilenc archón egyike legyek? S miért 
ne foszthatnátok meg engem mint egészségest az obolosomtól, és 
adhatnátok oda neki mint nyomoréknak? Mert az nyilvánvaló, hogy 
akitől mint egészségestől megvonjátok az anyagi támogatást, azt a 
törvényőrök nem fogják kizárni a sorsolásból mint fogyatékost, (14) 
Azonban ti nem úgy vélekedtek, mint ahogy -  tiszta pillanataiban -  
ő maga sem. M ert úgy jö tt ide, mintha örökös lány kezéért, nem pedig 
az én szerencsétlen állapotomról szállna vitába, és arról próbál meg
győzni benneteket, hogy nem olyan vagyok, mint amilyennek saját 
szemetekkel láttok. Ti azonban -  a józan észre hallgatva -  inkább 
hisztek saját szemeteknek, mint ezen alak szavainak.

3 Mástól lovat bérelni tehát kevesebbe kerül, mint saját öszvért tartam. Az állítás 
igazságának ellenőrzésére nincsenek adataink. De vajon miért nem öszvért kölcsönöz, 
amely egyrészt olcsóbb, másrészt felszállni is sokkal könnyebb rá, cs oldalt ülve 
kényelmes ebben lehet rajta utazni is?
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(15) Azt állítja, hogy nagyképű, erőszakos és igen féktelen vagyok, 
mintha szelídebb hangon, túlzások nélkül nem lehetne igazat m on
dani, csak nagy szavakkal. Én viszont bízom abban, tisztelt tanács, 
hogy ti bölcsen meg tudjátok ítélni, milyen emberek tehetik meg, 
hogy önhittek legyenek, és milyenek nem. (16) Mert nem a szegé
nyekre és a nincstelenekre jellemző az Önhittség, hanem azokra, 
akiknek jóval többjük van annál, mint amennyi szükséges; de nem is 
a testi fogyatékosokra jellemző, hanem azokra, akik a leginkább 
bízhatnak testi erejükben; sem azokra nem jellemző, akik előrehalad
tak már a korban, hanem a fiatalokra meg azokra, akik még fiatalosan 
gondolkodnak. (17) A gazdagok ugyanis pénzükkel megváltják a 
veszélyeket, a szegények viszont szorongató nincstelenségük miatt 
arra kényszerülnek, hogy önmérsékletet tanúsítsanak. A fiatalok mél
tán számítanak az idősebbek elnézésére, de ha egyszer az idősebbek 
hibáznak, fiatal és idős egyaránt a szemükre hányja hibájukat. (18) Az 
erősek, még ha nem éri is sérelem őket, nagyképűen megalázhatnak 
bárkit, akit csak akarnak, a gyengék viszont, még ha megalázzák is 
őket, nem állhatnak bosszút a sértegetőkön, s ha tán ők akarnának, 
megalázni másokat, bizonyosan ők húznák a rövidebbet. Ezért úgy 
gondolom, hogy amikor a vádlóm a nagyképűségemet emlegeti, nem 
gondolja komolyan, amit mond, hanem tréfálkozik, és nem az a 
szándéka, hogy erről meggyőzzön benneteket, hanem az, hogy en
gem kigúnyoljon, mintha nagyon szellemes volna.

(19) Azt állítja továbbá, hogy korhely naplopók gyűlnek össze a 
boltomban, olyanok, akik a maguk vagyonát elpazarolták, és azokéra 
fenik a fogukat, akik a sajátjukat meg akarják őrizni. Nektek azonban 
észre kell vennetek, hogy efféléket állítva nem egyszerűen engem 
vádol, hanem inkább a többi kézművest, és nem is azokat, akik 
hozzám járnak, hanem inkább a többi kézműves vevőit. (20) Hiszen 
közületek is mindenki el szokott járni valahová, ki illatszeres boltba, 
ki fodrászüzletbe, ki cipészműhelybe, ki meg oda, ahová éppen 
elvetődik; általában a legtöbben azokhoz mennek, akiknek üzlete az 
agorához közel esik, s a legkevesebben azokhoz, akiknek üzlete e 
helytől a legtávolabb van. így hát, ha valaki közületek gazembernek 
tartja azokat, akik hozzám járnak, nyilvánvalóan azokat is annak tartja, 
akik másokhoz járnak, tehát minden athénit, hiszen mindnyájan el 
szoktatok járni valahová, és hol ennél, hol annál szoktatok időzni.
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(21) De nem tudom, miért kellene tovább fárasztani benneteket 
azzal, hogy aprólékos részletességgel védekezem minden egyes állí
tása ellen. M ert ha a legfontosabbakra megfeleltem, miért kellene 
apró-cseprő dolgokkal fontoskodnom, ahogyan ő teszi. Arra kérlek 
tehát valamermytőtöket, tisztelt tanács, hogy ugyanúgy vélekedjetek 
rólam most is, ahogyan korábban. (22) Vádaskodása miatt ne fossza
tok meg attól az egyetlen adománytól, amellyel a sors megajándéko
zott hazámban, s egyetlen embertől meggyőzve ne vegyétek cl tőlem 
azt, amit egykor valamennyien egyhangúlag megadtatok nekem. A 
város azért szavazta meg nekem ezt a járadékot, tisztelt tanács, mert 
az istenség a legnagyobbtól fosztott meg, és úgy ítélte, hogy a jóra és 
a rosszra egyenlő esélye van mindenkinek. (23) Miután a sors meg
fosztott a legszebbtől és a legnagyobbtól, bizony, én volnék a legsze
rencsétlenebb, ha vádlóm szavai miatt elvennétek még a2t is, amit 
városom adományozott nekem, mert gondoskodni akart az ilyen 
állapotban lévőkről. Semmiképp se szavazzátok meg ezt, tisztelt 
tanács! De hát hogyan is érdemelnék tőletek ilyen elbánást?

(24) Talán bíróság elé állítottam valakit, s az elvesztette vagyonát? 
Nincs olyan, aki e2t bizonyíthatná. Vagy bajkeverő, arcátlan és köte
kedő vagyok? (25) N em  rendelkezem olyan anyagi háttérrel, ami az 
ilyesmit lehetővé tenné. Vagy talán túlságosan nagy képű és erőszakos 
vagyok? Ezt meg vádlóm sem állítaná, ha nem akarná még ezzel is 
szaporítani hazugságainak számát. Vagy tán a harmincak idején ne
kem is nagy hatalmam volt, és bajt okoztam sok polgártársamnak? De 
hiszen veletek együtt én is száműzetésbe mentem Chalkisba, s bár 
nyugodtan élhettem volna szabad polgárként az itthon maradottak
kal, mégis veletek együtt távozva vállaltam a veszélyt.

(26) Ezért, tisztelt tanács, kérlek benneteket, ne bánjatok velem, az 
ártatlannal úgy, mint azokkal, akik sok bűnben vétkesek, hanem 
hozzatok rólam ugyanolyan ítéletet, mint a korábbi tanácsok, emlé
kezve, hogy nem a rám bízott állami pénzek kezeléséről adok számot, 
s ticm is hivatalom letelte után igazolom most intézkedéseimet, 
hanem csupán egyetlen járadékról beszélek.4 így valamennyien olyan

4 A hivatali beszámolovai vont párhuzam sokkal érthetőbb éves ellenőrzés, mmt soron 
kívül benyújtott feljelentés eseten (lásd a magyarázatokat).
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ítéletet hoztok majd, amely igazságos, s én viszonzásul illő hálával 
fogok tartozni nektek, ez az alak pedig megtanulja, hogy a jövőben 
ne a nála gyen gébbekre acsarkodjék, hanem a hozzá hasonlókon 
győzedelmeskedj ék.

M agyarázatok

Szociális védőháló Athénban is létezett. Az állam részben törvé
nyek segítségével gondoskodott arról, hogy a magánszemélyek 
teljesítsek ilyen jeli egű kötelességeiket (például tartsák el szüleiket 
idős korukban), részben anyagi támogatást nyújtott a rászorulók 
egyes csoportjainak. A hadiárvák (vö. F 3) és szorult anyagi hely
zetbe került polgárok5 mellett külön segélyezésben részesültek a 
munkaképtelenek. A törvény értelmében „a három mínánál kisebb 
vagyonúakat, akik testileg annyira rokkantak, hogy nem képesek 
semmi munkát végezni, vizsgálja felül a tanács, és adjon az állam 
terhére eltartásukra mindegyíbiek naponként két obolost”.6 A 
juttatást havonta kapták meg az erre jogosultak, a jogosultságot 
pedig évente ellenőrizte a tanács nem sokkal hivatalba lcpcsc után. 
Lysias 24. beszéde nagy valószínűséggel egy ilyen ellenőrzés (doki- 
masia) alkalmával emelt kifogás ellenében hangzott el. (A kézirati 
szöveg címébe utólagosan és tévesen kerülhetett a „feljelentés” 
[eisangelia] kifejezés.)

A juttatás megvonását a beszélő ellenfele a törvény által megsza
bott mindkét feltétel hiányára hivatkozva kérte. Tagadta azt is, 
hogy a beszélő testi fogyatékos volna, s azt is, hogy a segélyre anyagilag 
rászorulna. Az előbbit azzal bizonyította, hogy a vádlott rendszeresen 
jár lovon, az utóbbit pedig azzal, hogy üzletet működtet, gazdag 
vevői körrel. Érveinek azzal adott nyomatékot, hogy hevesen kifo
gásolta a vádlott {és a nála lebzselő törzsvevők) életvitelét és má
sokkal szemben tanúsított arrogáns viselkedését, ami különösen 
visszatetszést kelt egy segélyben részesülő személy esetében.

5 Nem egyértelműen bizonyított, hogy a KJcophón javaslatára bevezetett kctobolosos 
juttatás (dióbeíia) célja valóban ez volt, de a kutatok többsége így tartja valószínűnek (AP 283).
6 A P  49.4. A három mina a leggazdagabbak vagyonának kb. 1/60-75-öd része.
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A 24. beszéd mesteri választ ad a vádakra, pontosabban, mesteri 
módon tér ki a tételes válaszadás elől. Jogi szempontból a védő 
alighanem reménytelenül gyenge helyzetben volt. A tényszerű 
cáfolattal meg sem próbálkozott, ehelyett a két vádpontot (sem testi 
állapota, sem anyagi helyzete nem indokolja a támogatást) egymás
sal összekeverve, a valószínűség alapján történő következtetésekkel 
és feltételezésekkel tüntetette fel képtelennek. Taktikájának talán 
meg fontosabb elemét a híres lysiasi éthopoia adja. Önmagát az 
érzelmeknek pontosan azzal a kettősségével láttatja, mely a kora
beli közönségben élt a testi fogyatékosokkal szemben. Együttérzé
süket patetikus önsajnálattal, nevetésüket kíméletlen öngünnyal 
kelti föl önmaga iránt, s az így támadt hallgatói rokons2envet teljes 
egészében az ellenfél iránti ellenszenv erősítésére fordítja, A cél 
egyértelmű: a bírák ne a vádló érveire, hanem érzéketlenségére és 
kicsinyes irigységére figyeljenek.

Nézzük a jogi szempontból döntő' két érvet. Az a tény, hogy a 
vádlottnak műhelye cs üzlete volt, melyet ráadásul személyesen és 
egyedül vezetett (6), ügy tetszik, eleve kizárja munkaképtelensé
gét, anyagi rászorultságát pedig erősen kétségessé teszi, A munka
képtelenséggel kapcsolatban egyetlen jogi kiskapu nyitva hagyását 
azért talán mégis feltételezhetjük: egy másik forrás nem fogalmaz 
ilyen egyértelműen, és a segélyben részesíthetők körébe mindazo
kat beveszi, akik „nem képesek önmaguk ellátására”.7 Lysias párt
fogolnának viszont akkor legalább ezt illett volna igazolnia; ő 
azonban meg betegségét sem írja le pontosan, csak viccelődik vele, 
és az általa említett két botjából, valamint járással kapcsolatos 
nehézségeiből arra kell következtetnünk, hogy az legfeljebb csak 
megnehezítette számára a munkát. Hasonló a helyzet a vagyonával. 
A vádat egyféleképpen utasíthatta volna vissza minden kétséget 
kizáróan: ha dokumentumokkal és tanukkal igazolja, hogy nem 
rendelkezik három minánál többel. Ehelyett sem atyai öröksége 
összegét, sem jövedelmét nem árulja el, sőt még azt sem tudjuk 
meg, mivel is foglalkozik tulajdonképpen. Erre alighanem egyetlen 
oka volt: vagyona messze meghaladta az előírt határt.

7 Seholia ad Acschims orationcs 1.103.
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25. VÉDŐBESZÉD A DEMOKRÁCIA 
FELSZÁMOLÁSÁNAK VÁDJA ELLEN1

Titeket, tisztelt bírák, tökéletesen megértelek, ha egy ilyen beszéd 
hallatán a történteket felidézve különbség nélkül mindenkire hara
gudtok, aki a városban maradt; vádlóim viselkedése azonban meg
döbbent, saját dolgaikat nagyvonalúan mellőzve mások ügyeiben 
vájkálnak, és bár egyértelműen tudják, kik az ártatlanok, és kik a 
főbűnösök, mindenáron meg akarnak győzni titeket, hogy egyfor
mán vélekedjetek mindannyi linkről. (2) Nos hát, ha azt hiszik, hogy 
a harmincak valamennyi bűnét sikerült rám fogniuk, akkor csapni
való szónokok, állíthatom, rémtetteiknek meg a töredékétsem sorol
ták el. Ha viszont azért beszélnek róluk, mert szerintük van valami
lyen közöm hozzájuk, rögtön bebizonyítom, hogy minden szavuk 
hazugság, mert a legderekabb peiraieusi demokrata sem lehetett 
volna nálam becsületesebb, ha a városban marad. (3) Kérlek hát 
titeket, tisztelt bírák, ne kövessétek az aljas vádaskodók felfogását. 
Mert ezek hivatásos rágalmazók, az ártatlanokat is bevádolják (belő
lük húzhatják ugyanis a legnagyobb hasznot), ti viszont azért vagytok, 
hogy egyenlő feltételeket biztosítsatok tisztességes polgártársaitoknak 
a közéleti szereplésre. így gyarapíthatjátok leginkább az alkotmányos 
rend híveinek számát! (4) Méltán várom el tehát, tisztelt bírák: ha 
kiderül, hogy senki szenvedéséhez nincs közöm, sőt életemet és 
pénzemet fölajánlva többször is komoly szolgálatot tettem a város
nak, legalább azt adjátok meg nekem, ami nemhogy a jótevőknek, de 
az egyszerű becsületes embereknek is kijár. (5) Hiszen -  szerintem 
-  egyértelműen engem igazol ez is: ha képesek lettek volna vádlóim 
személy szerint az én bűnösségemet bizonyítani, nem a harmincak

A cím hitelességéről lásd a magyarázatokat.
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bűnlajstromával vádolnának engem, s nem tartották volna szükséges
nek, hogy az Ő bűneikkel rágalmazzanak másokat, hanem magukat 
a vétkeseket büntetnék; szemlátomást azonban abból indulnak ki, 
hogy a harmincak iránt érzett gyűlölet elegendő teljesen ártatlan 
emberek elveszejtésére is. (6) En bizony éppúgy igazságtalanságnak 
tartanám, ha a város tényleges jótevői helyett mások gyújtenénk be 
tőletek a nekik kijáró elismerést vagy hálát, mint ha néhány súlyos 
gonosztevő bűne már-már természetes vádként nehezednék az ártat
lanokra. Éppen clcg ellensége van városunknak, akik örömest látják, 
ha ártatlanokat rágalmaznak.

(7) Most pedig megpróbálom kifejteni véleményemet arról, mi
lyen polgárokról feltételezhető szerintem, hogy oligarchiára vagy 
demokráciára törekszenek. Hisz ennek alapján fogtok ti is ítéletet 
hozni, s én is annak bizonyításával védekezem majd, hogy sem a nép 
uralma idején, sem az oligarchiában semmi olyat nem tettem, amiből 
személyemmel kapcsolatban a legcsekélyebb mértekben is népelle
nes gondolkodásra lehetne következtetni. (8) Mindenekelőtt gondol
juk  csak meg, egyetlen ember setn a természet rendelése folytán eleve 
oligarchikus vagy demokrata beállítottságú. Az egyes államformák 
iránti vonzalmat sokkal inkább az határozza meg, hogy kinek-kinek 
melyik a kedvező:2 így hát nem kis felelősség hárul rátok, hogy minél 
többen állítsáke mostani alkotmányt, bizony, könnyen beláthatjátok 
ezt, ha a közelmúlt eseményeit fontolóra veszitek. (9) Hiszen itt 
vannak mindjárt, tisztelt bírák, mindkét államforma esetében a veze
tők, hányszor forgatták köpönyegüket! Lám, nem az történt, hogy 
Phrynichos, Peisandros és a népvezér társaik,3 számos ellenetek el
követett bűnük után, a várható büntetéstől megrettenve vezették be 
az első oligarchiát? Hát nern úgy volt, hogy a négyszázak közül sokan

2 Hasonló, de nem azonos gondolatot fogalmaz meg Isokratcs: „senki sem tenné szettől 
fogva demokrata vagy oligarchikus beállítottságú, hanem mindenki azt az államformát 
szeretné létrehozni, a mc lyikbcn a legnagyobb elismeréshez juthat.” (8.133)
3 A 411-cs államcsíny két szélsőséges kulcsfigurája. Phrynichos megelőző népvezéri 
működéséről lásd Andokidés 1.36. Peisandros a 420-as évektől kezdve aktív politikus, 
a 1-Icmia-csonkítók elleni vizsgálatok egyik irányítója. A 411-es hatalomátvétel első
sorban az ő szervezőmunkájának eredménye volt.
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a peíraieusi száműzöttekkel tértek vissza,4 néhányan viszont azok 
közül, akik annak idején a négyszázakat elkergették, kcsobb a har
mincak tagjai lettek?5 Vannak olyanok is, akik miután feliratkoztak az 
eleusisi kitelepülök közé,6 veletek vonultak hadba, cs ostrom alá 
vették barátaikat. (10) N em  nehéz belátni, tisztelt bírák, hogy nem 
az államformák, hanem az önös érdekek miatt alakulnak ki az embe
rek között az ellentétek. Ezek alapján kell tehát nektek a polgárokat 
megmérnetek: meg kell vizsgálnotok, miként vettek részt a közélet
ben a népuralom idején, és arra a kérdésre kell választ keresnetek, 
vajon származott-e valamilyen hasznuk a rendszerváltozásból. Csak 
így alkothattok valóban igaz ítéletet róluk. (11) A magam részéről úgy 
gondolom, azok vágynak -  nagyon is érthetően -  más államformára, 
akiket a népuralom  idején m egfosztottak a polgárjoguktól vagy 
a vagyonuktól, vagy valami más efféle csapás érte őket, a változás 
ugyanis ezeket kecsegteti valamilyen kedvező fordulat reményével; 
azok viszont, akik a néppel számos esetben jó t tettek, rosszat pedig 
soha, s akik inkább a hálátokra számíthatnak, mintsem hogy felelős
ségre vonják őket tetteikért -  nos, alantas dolog az ilyen emberekre 
szórt rágalmakat komolyan venni, még akkor is, ha az állam irányítói 
kórusban szajkózzák, hogy oligarchiapártiak.

(12) Ami tehát engem illet, tisztelt bírák, a nép uralma idején7 sem 
a magán-, sem a közéletben soha semmiféle hátrányt nem szenved
tem, ami miatt a bajok megszűnésének reményében államformavál
tásra áhítoztam volna. Hiszen ötször szereltem fel hadihajót, négy

4 A jogfosz torták hazatércsere az Aigospocamoi után 405 Őszén meghozott Patroklci- 
dcs-félc törvény alapján kerülhetett sor (Andokidcs 1.73-00; Xcnophón: H e ll 2.2.11). 
A 404 márciusa táján megkötött békeszerződés értelmében a szám űzőitek is vissza
térhettek. Más forrás híján nem tudjuk megbecsülni, kik és hányán lehettek azok, 
akik ilyen sokáig halasztották visszatérésüket. Egyetlen ilyen életpályát sem is
merünk.
* Thcramenésrc érvényes állítás.
6 A harmincak tagjai, valamint támogatóik szabad elvonulási jogot kaptak El eusisba./LP 
39.4—5 szerint egyesek ki sem települtek a feliratkozás után, mások hamarosan vissza
tértek Elcusisból. Az Eleusisban maradt oligarchákkal az Athénban él ok végül 401/400- 
bán számoltak le,
7 411 és 404 között.
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tengeri ütközetben8 vettem részt, többször fizettem rendkívüli hadi
adót, és egyéb szolgálataimmal sem maradtam el senkitől a városban.
(13) Higgyétek ek éppen azért vállaltam az államilag meghatározott 
költségeknél rendszeresen többet, hogy ennek megfelelően különb 
embernek tartsatok, így ha valamilyen bajba kerülnek, jobb remény- 
nyel állhassak a bíróság elé. Mindez semmit nem ért az oligarchia 
idején: ők ugyanis nem a nép kisebb-nagyobb jótevőit méltatták 
elismerésükre, sőt: a ti legádázabb ellenségeiteket emelték magasra, 
mintha ez lett volna a tőletek kapott megbízatásuk. Gondoljátok ezt 
végig mindannyian, és ne a vádlók szavainak higgyetek, hanem a 
tények alapján ítéljétek meg minden egyes ember tettet. (14) Mert 
én, tisztelt bírák, nem voltam a négyszázak tagja, nem ám -  tessék, 
lépjen ide bármelyik vádlóm, és cáfoljon meg! De azt sem fogja rám 
sütni senki emberfia, hogy a harmincak hatalomátvétele után akár 
tanácstag, akár köztisztviselő lettem volna bármilyen hivatalban. No 
lám, ha a lehetőség dacára akkor nem akartam hivatalt viselni, most 
tőletek teljes joggal megillet ez az elismerés. Ráadásul ennél ékeseb
ben nem is tudnám bizonyítani vádlóim hazugságát, mint hogy az 
akkori hatalmasságok nem óhajtottak bevenni a hatalombal

(15) De a többi tettem alapján is érdemes mérlegelnetek, tisztelt 
bírák! I la ugyanis mindenki ügy viselkedett volna a várost sújtó 
balsors idején, ahogy én, egyikőtöknek sem esett volna bántódása, 
Mert én egyetlenegy embert sem kísérteni be az oligarchia idején, 
egyetlen ellenségemmel sem számoltam le, (16) és egyetlen baráto
mat sem karoltam fel (ne csodálkozzatok ezen az utóbbi kijelenté
sen: abban az időben ugyanis nehéz volt jó t tenni, vétkezni viszont 
bárki könnyen vétkezhetett). Nem  fog kiderülni rólam, hogy athé
nit írattam fei a feketelistára,9 vagy döntőbíróként elítéltem vala

8 Az öt legjelentősebb ütközet (410: Kyzikos, 407: Notion és Mytilcnc, 406: Arginusai, 
405: Aigospotainüi) négy valamelyikén vehetett részt.
9 A3000-ck köze fel nem vett, s így polgárjogától megfősztottathéniak listájára, melyet 
azokból állítottak össze, akiket a harmincak különösen veszélyesnek ítéltek. Lysias 
egyik töredéke (F 45a. 35c Medda), valamint Isokratcs két beszéde említést tesz egy 
Lysandros által összeállított listáról (18.16; 21.2). Egyes értelmezők, például 'l'odd 
(2000: 265), ez alapján egy Lysandros vezetése alatt álló spártai hadseregben kialakított
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kit,10 vagy a titeket sújtó balsorsban szedtem meg magam. Nos hát, 
ha a múlt csapásai miatt haragot éreztek a felelősök iránt, ebből az is 
joggal következik, hogy a bűnteleneket különbnek tartjátok. (17) 
Ráadásul, tisztelt bírák, úgy gondolom, demokrata elkötelezettsé
gemnek van egy megkérdőjelezhetetlen záloga: hiszen nyilvánvaló, 
ha akkor, a bőségesen kínálkozó lehetőségek dacára nem követtem el 
bűnt, most, amikor jól tudom, hogy egy esetleges vétkemet azonnal 
felelősségre vonás követi, minden erőmmel igyekszem becsületes 
embernek maradni. Valójában mindig is ez volt az alapé] vem: oligar
chiában nem szabad a máséra vágyakozni, a nép uralma idején pedig 
vagyonommai titeket kell támogatnom.

(18) Véleményem szerint, tisztelt bírák, méltánytalan lenne gyű
lölnötök azokat, akik az oligarchia alatt nem szenvedtek, miközben 
haragotok lesújthat a népcllcnes gonosztevőkre. Igazságtalan lenne, 
ha a száműzőitek helyett az itthon maradottakat tartanátok ellensé
geiteknek, mások tulajdonának fosztogatói helyett a saját vagyonu
kért aggódó tulajdonosokat, a hatalom gyilkos szándékú részesei 
helyett azokat, akik saját biztonságuk érdekében maradtak a városban. 
Ha viszont úgy gondoljátok, hogy akiket ezek a törvénytiprók életben 
hagytak, nektek kell elpusztítani, a polgároknak írmagja sem marad.

(19) Ne feledkezzünk meg azonban a következőkről sem, tisztelt 
bírákl Mert mindannyian pontosan tudjátok, hogy az előző népura
lom idején11 számos állami vezető lopta a közvagyont, egyesek busás 
fizetségért elárultak titeket, mások pedig állandó, aljas vádaskodása
ikkal elpártolásra késztették a szövetségeseinket.12 És mi tagadás, ha a 
harmincak csak ezeket büntették volna meg, alighanem ti is derék

athéni egységre gondolnak. A.szöveg ebben az esetben így fordítandó: „bárkit fel íratta ni 
volna az athéniak listájára”. Az ősellenségnél teljesített szolgálat mélyen megalázó 
lehetett.
10 Tekintve, hogy a harmincak idején nem üléseztek a bíróságok, egymással egyezségre 
nem jutó felek a szokásosnál gyakrabban fordulhattak magánúton felkert döntőbírá- 
hoz. Ezért nőhetett meg a döntőbírói hatalommal való visszaélés veszélye is.
11 A 404 előtti időszakról van szó.
12 A szövetséges polisokban elő polgárok ügyeinek egy részéi Athénban tárgyalták. A 
szövetségesek gyakran voltak elégedetlenek az ítélkezés módjával és eredményével (vö. 
Aris top háncs: M a d a ra k  1422).
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embereknek tartanátok őket; ezzel szemben viszont mi történt: ami
kor a vezetők bűnei miatt a népet akarták bántani, felháborodtatok, 
mert visszataszítónak tartottátok, hogy a kevesek gyalázatát az egész 
városra hárítják. (20) Alantas dolog volna tehát az általuk követett 
bűnös módszereket alkalmaznotok, ha most másokkal szemben igaz
ságos szenvedésnek tartanátok, amit saját bőrötökön tapasztalva igaz
ságtalanságnak tartottatok! Épp ellenkezőleg! Ugyanúgy tekintsetek 
ránk a száműzetésből hazatérve, miként önmagatokra tekintettetek a 
menekülés közben: mert így fogjátok megteremteni a legteljesebb 
egyetértést, így lesz városunk hatalmas, és így fogtok szavazataitokkal 
keserves kínokat szerezni ellenségeiteknek

(21) Jusson hát eszetekbe, bíráskodó férfiak, mi történt a harmin
cak idején, hogy ellenségeitek hibáiból okulva bölcsebbek legyetek a 
saját dolgotokban. Mert valahányszor a városiak egyetértéséről szól
tak a hírek, távolabbra került számotokra a visszatérés reménye, 
tudtátok ugyanis, hogy száműzetésetek rákfenéje a mi egyetértésünk.
(22) Akkor viszont, amikor arról értesültetek, hogy a háromezrek 
meghasonlottak, a többi polgárt kiközösítették, a harmincak nem 
értenek egyet,13 a veletek rokonszenvezők pedig többen vannak, mint 
esküdt ellenségeitek, lelki szemeitek előtt kezdett már a visszatérés 
és a bosszúállás reménye fel sej leni. Pontosan azért imádkoztatok az 
istenekhez, amit ők a szemetek láttára műveltek, hiszen tudtátok, 
hogy sokkal inkább a harmincak hitványsága hozza majd el a menek
vést, semmint a száműzettek ereje a hazatérést. (23) Legyenek hát a 
korábbi események intő példák előttetek, bíráskodó férfiak, mikor 
a jövőről tanácskoztok, és azokat tartsátok a nép leghívebb barátainak, 
akik az egyetértés érdekében kitartanak az esküvel szentesített kiegye
zés mellett, abban a meggyőződésben, hogy városunk üdvének ez a 
legfőbb záloga, ellenségeinknek pedig ez a legnagyobb átka. Hiszen 
keresve sem találnánk ennél nagyobb csapást számukra: szüntelen azt 
hallják, mi is szerephez ju tunk az állam irányításában, és folyvást azt 
érzékelik, a polgárság szellemisége olyan, mintha egyetlen szemrehá
nyás sem hangzott volna el közöttünk. (24) Mert tudnotok kell,

13 AP 37.1 kivételével valamennyi forrás szerint Thrasybulos azt követően foglalta el 
Phylct, hogy Kritias halálra ítéltette a vele S2cmbcs2á!lóThérarnenést,
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tisztelt bírák, a száműzöttek legfőbb vágya, hogy minél több polgárt 
sújtson rágalmazás és jogfosztás, hiszen így, reményeik szerint az 
általatok megsértett áldozatok az ő soraikat gyarapítják majd. Bizony, 
örömmel vennék, ha közöttetek az aljas rágalmazók fel virágoznának, 
és befolyásuk megnőne a városban, mert ezek gonoszságától várják 
sorsuk jobbra fordulását

(25) Emlékezzetek csak a négyszázak uralmát követő időkre: rög
tön tudni fogjátok, bármit tanácsolnak is ezek, előny abból még 
sohasem származott számotokra, az általam javasolt elvek viszont 
bizonyosan javára válnak mind a két államforma híveinek. Hiszen 
pontosan tudjátok, hogy Epigenés, Démophanés és Kleisthcnés14 * 
busás személyes hasznot húztak városunk szenvedéséből, a közösség
nek viszont komoly károkat okoztak. (26) Mert ezek vettek rá titeket 
arra a néhány, bírói eljárás nélkül született halálos ítéletre, a tömeges 
és jogtalan vagyonelkobzásokra, polgártársaitok száműzésére és jog
fosztására. M indent elárul róluk, hogy a bűnösöket fizetség fejében 
futni hagyták, az ártatlanokat pedig elétek idézték, és megölték. Nem 
nyughattak addig, míg a várost polgárháborúba, súlyos szenvedések
be nem taszították, maguk pedig nincstelenből gazdaggá nem lettek.
(27) Végtére azonban addig feszítették a húrt, hogy a száműzötteket 
visszafogadtátok, ajogfosztottakat kárpótoltátok, az általános megbé
kélést pedig esküvel szentesítettétek/'5 sőt végül már szívesebben 
büntettétek volna meg az elkötelezett demokrata rágalmazókat, mint 
az oligarchia egykori vezetőit. Nincs is mit csodálkozni ezen, tisztelt 
bírák, hiszen ma már mindenki tisztán látja, hogy oligarchia idején a

14 üpigenés talán azonos a 409-ben az Erech cheion építésével megbízott szemé Ily cl. A 
másik két politikust máshonnan nem ismerjük. Schwartz (1889: 121) ezért Démopha- 
nés nevét Dém oph a ntosra javítja, Klcisthcncsct pedig Kleigenésrc. Az előbbi a 410-cs 
törvényösszeírók egyike, az utóbbi KJcophón híve volt.

A három határozat mindegyike valóban a korábban kirekesztett polgárok visszafo
gadását szolgálta, de teljesen más körülmények között, más indíttatásból, sőt más 
időrendben is. A száműzöttek a 404 márciusában elfogadott Thérarncnés-féle béke
szerződés értelmében térhettek haza, ajogfosztottak kárpótlására 405 kora őszén került 
sor épp a spártaiak elleni összefogásjegyében, az eskü a polgárháborút 403 őszen lezáró 
szerződést pecsételte meg. Az összegfüggések figyelmen kívül hagyása jól illik a vádlott 
i deol ógi a men tes ide ológiájá hoz.
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hatalmi visszaélések miatt jön  létre a demokrácia, ezek miatt az el
kötelezett demokrata rágalmazók miatt azonban már két oligarchiá
ban is volt részünk. Nem érdemes tehát újra meg újra ilyen tanács
adókban bíznotok, akikre hiába hallgattatok, belőlük meg soha egy 
fikarcnyi hasznotok sem származott. (28) Fontoljátok meg: a peirai- 
eusiak legtekintélyesebb vezetői, akik valóban megjárták a hadak 
útját, és igen sokjót tettek veletek, már többször határozottan felszó
lították a népgyűlést, hogy tartsatok ki az esküvel szentesített megbé
kélés mellett, mert ebben látják a népuralom biztosítékát: a városiak
nak ugyanis nem kell majd aggódniuk a múlt miatt, a pcíraieusiaknak 
pedig így lehet valóban tartós a hatalmuk.16 (29) Sokkal bölcsebbek 
lennétek, ha nekik hinnétek, s nem ezeknek, akik a száműzetésből 
mások jóvoltából szabadultak, itthon pedig aljas vádaskodásokkal 
próbálkoznak. Alapvetően úgy gondolom, tisztelt bírák, a városban 
maradt, hozzám hasonló gondolkodású polgárok oligarchiában és 
demokráciában egyaránt világosan bizonyították, milyen fából farag
ták őket. (30.) Kíváncsi lennék azonban, hogy ők mit csináltak volna, 
ha alkalmuk adódik a harmincak közé kerülni, hiszen most, a nép
uralom idején teszik ugyanazt, amit a zsarnokok. Villámgyorsan 
meggazdagodtak, soha egyetlen általuk viselt hivatalról el nem szá
molnak, sőt egyetértés helyett kölcsönös gyanakvást teremtettek, 
béke helyett hadat üzentek, és ők azok, akik miatt hitelünket vesztet
tük a hellénség előtt. (31) És, hogy a többit ne is említsem, bár ennyi 
gaztett van a rovásukon, bár semmiben sem különböznek a harmin
caktól (legfeljebb abban, hogy azok oligarchia idején törekedtek arra, 
amire ezek, ezek viszont még a demokráciában is ugyanarra törnek 
mint azok), mégis kötelességüknek tekintik, hogy ily könnyedén 
elbánjanak bárkivel, akivel akarnak, mintha ők feddhetetlen polgárok, 
a többiek pedig aljas bűnözők volnának. (32) (De ezeken igazából

16 A vezetők más források szerint is különös figyelmet fordítottak a megtorlások 
meghiúsításáraés a nagyvonalúságra. Archinos a tanács elé állította és tárgyalás nélkül 
azonnal kivégeztettc az amnesztia egyik megsértőjét (A P  40.2), és javaslatára törvényt 
fogadtak cl, hogy a jövőben óvással lehessen megakadályozni az amnesztiát sértő peres 
eljárásokat (Isokratés 18.2), lásd 243-244. o. Thrasybulos és Arrytos -  a peiraicusiak 
többségével ellentétben -  lemondott a harmincak által elkobzott birtokaik visszaper- 
téséről (Isokratés 16.46),
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nincs mit csodálkozni, annál inkább rajtatok, mert azt hiszitek, de
mokráciavan, miközben rendre az történik, amit ők akarnak, hiszen 
nem  azok állnak bíróság elé, akik a népfelség ellen vétenek, hanem 
akik nem hajlandók javaikról önként lemondani.) Ezek bizony in
kább azt kívánnák, hogy városunk nyomorúságba süllyedjen, sem
mint mások révén megerősödjék és virágozzék, (33) mert úgy vélik, 
most, a peiraicusi megpróbáltatásaik miatt bármit megtehetnek, ha 
viszont később, másoknak köszönhetően felvirrad számotokra a sza
badulás napja, Ők semmivé lesznek, a jótevőknek pedig nagyobb lesz 
majd a befolyásuk. így hát egy emberként szállnak szembe, ha má
soktól valami jót remélhettek. (34) Mindezt bárki könnyedén belát
hatja, aki nem behunyt szemmel jár, hiszen ők maguk sem igyekez
nek titkolni, sőt egyenesen röstellik, ha nem gazemberek hírében 
állnak, részben pedig ti is látjátok, vagy sokszor másoktól halljátok. 
Ezzel szemben mi, tisztelt bírák, azt tartjuk helyesnek, ha ti minden 
polgárral szemben kitartotok az esküvel szentesített megbékélés mel
lett, (35) persze ha azt látjuk, hogy a csapások felelőseit olykor mégis 
törvényszékeié állítjátok, megértéssel fogadjuk, mert nem felejtettük 
cl az akkoriban veletek történteket, ha viszont a bűnösökkel egy kalap 
alá véve nyilvánvalóan ártatlanokat büntettek, ezzel az elítélő szava
zattal mind annyiunkat meggyanúsítotok [ ...] .17 *

M agyarázatok

A címben foglalt vád súlyos bímcselekménynek számított. Már 
Solón szigorú büntetést helyezett kilátásba a demokratikus rend 
védelmére: azt, aki egyeduralomra tört, vagy egyeduralom létreho
zásában segédkezett, egész nemzetségével együtt jogfosztottnak 
nyilvánította.10 A solóni törvényt erősítette meg az oligarchikus

17 A codex Palatínus X szövege ezen a ponton megszakad. A kéziratból 8 lap, mintegy 
4<J00 szú esett ki. Ebből a beszédből (mely jelenleg kb, 2000 szóból áll) néhány fejezet 
vagy mondat maradhatott ki, a következőből (mclyjclcnlcg durván 1400 szót tartalmaz) 
jelentősebb mennyiség. A kézirat tartalomjegyzéke szerint a 25. és 26. beszéd között 
szerepelt még a N ik id é i  ellen írt beszéd is, amely azonban nyomtalanul eltűnt.
1Ŝ 4P 16.10. A törvény solóni eredetéről lásd Rhodcs (1992:22-23).
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államcsíny bukása után, 410-ben elfogadott Démophantos-féle 
indítvány, mely bárkit, aki a demokrácia megdöntésében részt vesz 
vagy utána hivatalt tölt be, Athén ellenségének nyilvánít, és mint 
ilyen büntetlenül megölhető, vagyona pedig elkobzandó (vö. 361— 
362. o.).19 20 A demokrácia felszámolásával gyanúsított polgárral szem
ben halálbüntetéssel járó eisangdia eljárást lehetett indítani a nomo- 
í/t címeknél.20 Lysias 25. beszédében azonban sem a halálbüntetés
ről, sem egyáltalán semmiféle büntetésről nem esik szó,21 a vádlot
tal szemben felhozott vád pedig mindössze abban merül ki, hogy 
azon 3000 polgár egyike volt, akiknek a harmincak megengedték, 
hogy jogaikat megtartva a városban maradjanak. A kutatók egyön
tetű véleménye szerint a cím utólag került a beszéd elejére, és fél
revezetőén jelöli meg a vádat: a vádlott nem feljelentéssel, hanem 
átvilágítási vizsgálat során felhozott kifogásokkal szemben igyek
szik tisztázni magát. Minthogy szavait bírósághoz intézi, korábbi 
tanácsdöntésre pedig nem hivatkozik,22 feltételezhető, hogy a ki
lenc főhivataltól különböző tisztségek valamelyikére sorsolták ki.

A beszéd hangneme szintén nem arra vall, hogy a szónoknak 
komoly büntetéstől kellene tartania; nemcsak ellenfeleivel, de 
bíráival szemben is magabiztos hangot üt meg, tapasztalatait és 
tanácsait közli velük, már-már kioktató modorban. Védekezését 
ráadásul egy szabályos politikai hitvallás kifejtésére alapozza, mely 
a maga kiábrándultságával és illúziótlanságával egyfelől határozot
tan eltér a politikáról vallott szokásos nézetektől, másfelől nem 
pusztán a maga személyes védelmét szolgálja. A bemutató beszé
dekre emlékeztető stílusban megírt szónoklatot, melyben igen 
sűrűn fordulnak elő azonos hosszúságú és szerkesztésű, ritmi- 
kailag és hangzásban egymásnak megfelelő tagmondatok, többen 
nem valóságos helyzetben előadott beszédnek gondolják. Dover és 
Ushcr politikai pamflctnck tekinti.23 A feltételezést sem alátámasz

l9Andokidés 1.96.
20 Lykurgos 1.126; Demosthencs 24.144.
21 A z  5-ben említett „clvcszcjtés11 megfoghatatlanul általános.
22 Lásd 306-307. o.
23 Dover (1968:188-189) azt is árulkodó jelnek tartja, hogy másokhoz képest a beszélő 
jóval kevesebb részletet kÖ2öl közszolgálataival kapcsolatban. Ushcr (1986: 270) egy
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tani, sem elutasítani nem könnyű, különösen azért, mert magának 
a vádnak általánossága eleve meghatározza a rá adható válasz rész
letektől inkább tartózkodó jellegét. Az mindenesetre tény, hogy a 
beszéd valóban szokatlanul általános elvek megfogalmazására tö
rekszik az emberek politikai indítékaival kapcsolatban, cs a kifejtett 
nézetrendszert szokatlanul átfogó módon, a közelmúlt viharos 
tizenkét évének24 értelmezésére alkalmazza. M indez azonban 
éppúgy magyarázható a számunkra ismeretlen beszélő feltéte
lezhető személyiségevei is, akinek sokfele rendszerben edzett 
jelleméről könnyen elképzelhetjük, hogy a túléléshez -  melles
leg nem teljesen eredeti elemekből -  sajátos filozófiát alakított 
ki magának.

A restaurált demokrácia alapvetően szörnyű balesetnek, a demos 
ellen összeesküvő és a démost félrevezető árulók által külső segít
séggel megszervezett puccsnak, a démosra kívülről rákenyszerített 
rendszernek tekintette a harminc zsarnok uralmát, mellyel sem
miféle közösséget nem vállalt. A 403 utáni közbeszédben a „mi” a 
kényszerű száműzetésből hazatérő demokratákat jelentette, szem
ben az „ők”-rtek tekintett harmincakkal és támogatóikkal. De mi
közben a szónokok mint hazatérteket szólították meg a tanács, a 
népgyűlcs és a bíróság tagjait {akik között szinte biztosan mindig 
ültek otthon maradtak is), a megbékélési szerződés nem tett kü
lönbséget a városban maradt és a városból száműzött polgárok 
között, maga Athén pedig a Spártának törlesztendő adósságokat és 
a békeszerződés betartását illetően is vállalta a jogfolytonosságot a

eredetileg elhangzott beszéd pamflctté bővítésére gondol. Murphy ( 1992: 544) szerint 
az általánosító megközelítésnek határozott célja van: a városi frakció egészet kívánja 
megvédeni a támadásoktól.
24 A beszéd legnagyobb valószínűséggel 400 utolsó hónapjára, vagyis júliusára datálha
tó, A szöveg egy fel Ól mint múltbeli eseményre utal az Elcusisba kitelepültek rncgosi- 
romlására (9), másfelől száműzötteket emleget a demokrácia ellenségei között (24). 
M i nthogy a ki tele p ü 1 ők in ég megtar th a ttá k poi g á  rj oga ika t., a z „ eleus isi p rob 1 ém a" p cd i g 
A P  40.4 szerint 401/400-bán rendeződött, a beszéd nem sokkal ezután keletkezhetett, 
amikor Eleusis elfoglalását követően a kiköltözöl* néhány tagja számfízöttkém más 
városokban telepedett lc7 s talán valóban szervezkedett is a demokraták ellen. A beszélő 
a 411-es államcsíny előtti évekig nyúl vissza a közelmúlt értékelésekor.

4 1 1



B eszédek

zsarnoki rezsimmé),25 Az „alkotmányosan” cgyenjogúnak nyilvá
nított, de lélekben, sut szavakkal idegenszívűnek bélyegzett váro
siak jogosan vagy jogtalanul, de skizofrén helyzetben érezhették 
magukat. A 25, beszéd szónoka, aki Mancitheoshoz hasonlóan 
(lásd a ló. beszédet) átvilágítási vizsgálata alkalmával szembesül 
azzal, hogy egyes polgártársai másodrangú állampolgárnak szeret
nék őt tudni, arra tesz kísérletet, hogy betemesse a városiak és 
peiraieusiak között húzódó árkot. A műveletet sajátosan végzi. 
Először is egy pillanatra sem tagadja meg „városi” múltját. Nem 
próbálkozik azzal, hogy utólag faragjon belső ellenállót magából, 
aki kényszerből elfogadta ugyan a harmincakat, de lelke mélyén 
megmaradt igaz demokratának.26 Ehelyett olyan életfilozófiával áll 
elő, mely arra ad magyarázatot, hogyan szolgálhatta ki becsülettel 
ugyanaz az ember az oligarchiát is, és támogathatja őszintén a 
demokratikus rendszert is. Alaptétele így hangzik: az egyes ember 
érdekei szerint választja az egyes államformákat, és törekszik meg
őrzésükre vagy megdöntésükre. A tézis igazi jelentését a vele 
szemben nyújtott alternatíva tagadása mutatja meg: „egyetlen em
ber sem a természet rendelése folytán oligarchikus vagy demokrata 
beállítottságú” (9). A maga esetére alkalmazva, az oligarchiát nem 
azért fogadta el, mert belső hajlamai mások vagyonának megszer
zésére ösztönözték volna, a demokráciát pedig azért nem akarta 
fölszámolni, mert ez -  biztos anyagi helyzete és közéleti megbe
csültsége miatt -  érdekeivel ellentétes lett volna (12,17). A beszélő 
láthatóan a lehető legfinomabb formában alkalmazza önmagára 
tételét,27 hiszen mondhatta volna úgy is: az oligarchia ellen, a de

25 A P  39,6, 40.4.
26 Ez a lépés különösen annak fényében érdekes, hogy állítása szerint semmilyen 
tisztséget nem viselt a harmincak idején, sőt egyetlen politikailag kompromittáló 
cselekedetet sem hajtott véghez. Ennek többféle oka lehet (a 13-17-ben tagadott 
eseteket leszámítva): 1. közvetve fejezte ki lojalitását, például pénzzel, információval, 
tanácsokkal stb.7 2. barátainak köszönhetően védett helyzetbe került, s így megtehette, 
hogy ne vegyen reszt a közéletben, 3, szerencséjére nem vettek eszre politikai közöm
bösséget.
27 Érvelésének megvan a maga logikai gyengéje, éspedig az „érdekek” kétértelműsége, 
melyeket hol jogos, hol bűnös cselekvésre ösztönző erőnek tekint. Alaptétele ennek
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mokrácia megőrzése és visszaállítása érdekében azért nem tett 
semmit, mert fél tette életét és vagyonát, vagy még du rvábban: mert 
nem hisz a demokrácia magasabbrendűségében, A beszélő ugyanis 
igazi szónoki dilemmát kínált, vagyis hamisan korlátozta csupán két 
alternatívára az emberek államformák iránti rokonszenvének oka
it. Egy igen fontos lehetőséget azonban kihagyott: azt, hogy valaki 
meggyőződésből, az értékek racionális mérlegelése után, elvi ala
pon hozza meg választását. A beszélőnek azonban nemcsak jó  oka 
volt arra, hogy ne erkölcsi eszményekről beszéljen, hanem bőséges 
példatára is, mellyel gazdagon illusztrálhatta illúziók nélküli, már- 
már cinikus nézeteit. A 411-es oligarchikus államcsíny mögött 
éppúgy egyéni érdekeket mutat ki (egészen pontosan, bűnözők 
menekülési szándékát az igazságszolgáltatás karmai elől), ahogy a 
403-ban hazatérő demokraták között is megtalálja az egykori négy
százak egyes tagjait (9-10). A példák bizonyító ereje persze nem 
teljes, hisz a köpönyegforgatók léte nem zárja ki, hogy mások más 
motiváció szerint cselekedtek, de arra elegendő, hogy a beszélő 
igazságát alátámassza. Amit a maga és a hozzá hasonló „városiak” 
nevében kínál, az a demokrácia haszonelvű szolgálata. N em  örök 
hűseget fogadó, magasztos ígéret, de legalább hitelesen hangzik.

Ennek az álláspontnak a demokrácia híveire nézve is érdekes 
következményei vannak. Ha az államformákat egyéni érdekek 
alapján választjuk, akkor semmi alapja nincs annak, hogy a demok
raták erkölcsi vagy bármi okból fölényben érezhetnek magukat a 
városiakkal szemben. És a beszélő valóban ezt hangsúlyozza az első 
pillanattól fogva: a városban maradt polgárok szintén választás elé 
kerültek, és dönthettek arról, hogy becsületesek maradnak-e vagy 
sem. Az pedig, aki akkor kiállta a próbatételt (2), még a szám űzői
teknél is komolyabb bizonyságát adta tisztességének. A város meg-

mcgfelelően a maga esetében felmentésre, mások esetében elítélésre ad alapot. A 
határok elvi tisztázása helyett azonban (ti. hol húzódik a határvonal az érdekek jogos 
és jogtalan védelme között) a beszélőnek sokkal fontosabb, hogy tétele gyakorlati 
igazságát valószínűsítse, Ezért marad meg a konkrétumoknál, s ezért bizonyít annak 
részletezésével, mit tett meg ő a demokrácia idején (12-13), mit nem tett meg az 
oligarchiában (14—17), illetve hogyan cselekedtek mások (9-11).
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maradása egyenesen azon városiaknak köszönhető, akik ellenálltak 
a bűn csábításainak, és meg tudtak maradni tisztának (15-17). A 
beszélő, ahogy a városiak egységes csoportját is bűnösökre és 
ártatlanokra bontja, ugyanígy új határvonalat húz a saját érdekeiket 
gátlástalanul érvényesítő, illetve javaikat és személyi biztonságukat 
józanul védelmező polgárok között. És itt következik a fordulat: a 
bűnös oligarchák a gátlástalanok táborában a demokrácia örök 
rémalakjaiban, a sykophantákban lelnek méltó társakra, azokban, 
akik már kétszer is ürügyet szolgáltattak a demokrácia megdönté
sére, most pedig a beszélő vádlóiként föllépve veszélyeztetik a 
város nehezen kiharcolt belső békéjét. Ráadásul a mostani syko- 
phantáknem  akárhonnan, hanem éppen a hazatérők közül kerül
nek ki! A „főbűnös” oligarchák és sykophanta demokraták össze
terelésével Lysias igen hatásos fegyvert szegezett a hazatérő de
mokraták propagandájával szembe, mely válogatás nélkül vala
mennyi városi ellen irányult. Az új jelszónak azonban van egy 
gyenge pontja. Kik is azok a „főbűnösök”, akiket az „ártatlanok” 
helyett kellene vagy lehetne megbüntetni? Ha a harmincakra és 
legközelebbi híveikre kell gondolnunk (vö. 1-2, 6), ők vagy nem 
tartózkodtak Athénban, vagy ha igen, már rég túl kellett esniük a 
számadásukon, és ezzel jogi védettséget élveztek. I la a harmincak 
tágabb holdudvarához tartozó személyekre (akikre viszont már 
nem teljesen igazságos a bűnöket hárítani), jó  részük a várható 
bosszú dő l valószínűleg kiköltözött Elcusísba, az Athénban mara
dókat viszont éppúgy védte az amnesztia, mint a vádlotthoz hason
ló „ártatlanokat”. A városban tartózkodó és megbüntethető „főbű
nösök” társasága fantomokból áll.

Az együttműködés vádjának cáfolata (8-18) után a vádlott amel
lett érvel, hogy esetleges elítélése az állam jelenleg legfontosabb 
érdekét sértené: az összefogást és a belső békét hiúsítaná meg 
(19-28), majd ez utóbbi értékek fontosságát taglalja (29-34).

A demokratikus restauráció utáni közélet lehetséges útjairól lásd 
még a 34. beszéd magyarázatait.
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26, VÁDBESZÉD EUANDROS 
ÁTVILÁGÍTÁSA ÜGYÉBEN

[..-]1 arra számítasz, hogy most, ennyi idő múltán1 2 nem vetnek alá 
komoly átvilágításnak, átvilágításnak, mert pontosan tudod, mennyi 
bűnt követtél el ellenük, azt hiszed, már feledésbe merültek tetteid, 
sőt néhányaknak már fogalmuk sincs semmiről. Mélységesen fel 
vagyok háborodva, hogy éppen ebben bízik, itt, előttetek állva, mint
ha tudom is én, kik volnának az áldozatok, s nem éppen átvilágító 
bírái, mintha nem ugyanazok volnának egykori áldozatai és mostani 
hallgatói! (2) De ennek ti vagytok az okai: mert nem gondoltok bele, 
hogy városunk spártai megszállása idején ezek még a szolgasorsban 
sem kívántak osztozni veletek. Kiűztek titeket a városból, ti pedig 
cserébe Athén megszabadítása után nemcsak a szabadságot terjesztet
tétek ki rájuk, hanem még a bíróságokon és a népgyűlésen is hellyel 
kínáltátok őket!3 Ne csodálkozzatok hát, ha ilyen ostobának tartanak 
titeket! (3) íme, itt van közülük egy, akinek nem elég, ha az ember 
békén hagyja, hanem még mielőtt meglakolt volna egykori tetteiért, 
már megint4 hivatalra pályázik. Már hallom is, amint az ellene felho
zott vádakra csak úgy foghegyről válaszol, és a tényeket szőrmentén 
tárgyalva, védőbeszédében kiforgatja a vádiratot. Szépen majd előso
rolja, mennyi mindent költöttek a városra, milyen elszántan adakoz

1 A beszéd eleje hiányzik; a hiányzó rész talán csak néhány sort tartalmazott, de a ránk 
maradt szöveg egyharrxiadánál nem lehetett több, vö. 25.35.
2 Más értelmezésben „az idő rövidsége miatt”.
3 A városban maradt polgárok részleges jogfosztásának lehetősége inkább csak a vá
rosiak politikai kiszorítását célzó utólagos fenyegetés, mintsem az amnesztia rendelet 
komoly alternatívája.
4Vö. 10.
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tak a közjóra, hány nagyszerű győzelmet arattak a népuralom alatt, 
milyen törvénytisztelő ember ő, hogy őt senki nem látja olyasmit 
tenni, amit egyesek itt nem átallanak, bizony-bizony, kizárólag a 
magánügyeivel foglalkozik. (4) Azt hiszem azonban, nem nehéz 
ezeket az állításait megcáfolnom; ami a közadakozást illeti, jobb lett 
volna, ha nem áldoz az apja a közjavára, kár volt ennyit elpocsékolnia 
vagyonából! Mert így férkőzött a fia a nép bizalmába, hogy aztán 
fölszámolhassa a demokráciát! Erre pedigjobban emlékszünk, mint 
az adakozásaiból származó felajánlásokra. (5) Ami pedig a visszahú
zódó természetét illeti, nem most kell a mértékletességét vízsgálgatni, 
amikor nincs alkalma dorbézolni, hanem azt az időszakot tekintsük, 
amikor megválaszthatta életmódját, mert akkor a törvénytipró köz- 
szereplést választotta. A feddhetetlenségét ugyanis most korlátok 
szavatolják, akkoriban azonban valóban a jellemétől és csupán a 
felettesei engedékenységétől függtek tettei. így hát, ha ilyen alapon 
sürgetné átvilágítása sikerét, induljatok ki ebből; ne nézzen már 
ostobának titeket!

(6) I la pedig azzal próbálnak érvelni, hogy nincs idő mást kisor
solni, és ha őt el utasítjátok, semmiképp nem tudjuk ősi áldozatainkat5 
bemutatni, jusson eszetekbe, hogy már rég kifutottunk az időből. 
Ebből az évből már csak a holnapi nap van hátra, ezen a napon pedig 
a Megmentő Zeusnak áldozunk, és kizárólag törvényszegés árán 
lehet ítélkezésre összegyűlni.6 (7) De ha ő ezt mégis kierőszakolja, 
ugyan mire számíthattok, vajon az engedély birtokában mit tesz 
majd hivatalában, ha már a leköszönő tanácsot is sikerült rávennie, 
hogy miatta megszegje a törvényt? Ugye majd elvétve tesz ilyes
félét hivatali évében? Én bizony kötve hiszem. (8) De ne csak erre 
legyetek tekintettel, hanem arra is, vajon melyik istennek tetszőbb 
cselekedet: ha az archón basileus és archóntársai mutatják be a 
leendő archón nevében is az áldozatot, miként ez már korábban is 
előfordult, vagy ez, akinek a szemtanúk vallomása alapján vér tapad a 3

3 E z t  az áldozatot az archón basileus mutatta be [A P  56.5).
6 A tanács elutasító döntése és Euandros tiltakozása eseten mindenkepp bírósági 
tárgyalást kellett tartani. Az áldozatot pedig, minthogy nem a basileusi címre pályázott, 
nélküle is megtarthatták; az érv csak elsőre tűnik komolynak.
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kczchcz?7 Vajon talán arra esküdtetek, hogy egy átvílágítadan embert 
iktattok a hivatalba,8 vagy arra, hogy az átvilágítást követően egy valóban 
méltó pályázót koszorúztok meg; de hisz éppen ezért vagytok itt!

(9) Sőt gondoljátok meg, az átvilágítási törvény alkotója9 nem 
utolsósorban éppen az oligarchia idején hivatalt viseltek ellen java
solta e törvényt, mert otrombaságnak tartotta, hogy azok, akik meg
döntötték a nép uralmát, ismét ugyanúgy hivatalt kapjanak, ők sáfár
kodjanak az alkotmányos renddel cs a várossal, akik a korábbi alka
lommal ilyen aljas cs kegyetlen módon elbántak vele. Súlyos hiba 
tehát az átvilágítást lebecsülni, vagy nemtörődömségből, az ügy je 
lentéktelensége miatt mellőzni, ellenkezőleg, éberen Őrködjetek, 
hogy minden egyes pályázó törvényes módon lépjen hivatalába, mert 
ebben rejlik az alkotmányos rend és a nép uralmának záloga. (10) Ha 
történetesen tanácstag szeretne lenni, és azzal várná az átvilágítást, 
hogy neve szerepel a harmincak idején szolgált lovasok listáján, még 
vádlóra sem lenne szükség, rögtön elutasítanátok.10 * Ebben a helyzet
ben viszont, amikor [egyértelmű tény, hogy nemcsak a lovasság és 
a tanács tagja volt,11 hanem] még népellenes bűn is terheli, nem ma
ga volna a teljes képtelenség, ha végül nem ugyanúgy ítélkeznétek 
felette?

(11) Pedig, gondoljátok meg, ha ötszázadmagával kapna zöld utat 
a tanácsnokságra, a többiekkel együtt, s csupán egy évet ülne ott, így 
ha ezalatt akarna valamit ártani, a társai könnyen megakadályoznák* 
Ha azonban ezt a hivatalt elnyeri, cgyes-egyedül fog eljárni, aztán 
pedig az Areiospagos tanácsának tagjaként az idők végezetéig illetékes

7 A vád súlyát növeli, hogy az amnesztia csak azokra nem vonatkozott, akik saját 
kezűleg öltek meg másokat. A tanúk emlegetése még erősebben fenyeget egy gyilkos
sági per lehetőségévé].
8 A szöveg .szűkebben is értelmezhető: „archóni tisztségbe”.
9 Az átvilágítási törvénynek erről a cikkelyéről nincs más adatunk,

10 A megfogalmazás azt sugallja, mintha a harmincak idején teljesített lovas szolgálat a 
törvényből következőleg zárná ki a tanács tagságot. Mantitheos azonban pontosan 
ennek mond ellent (16.6-7). Valószínű tehát, hogy a szóban forgó azonnali elutasítás 
csak a tanácstagok feltételezett nézetazonosságának a következménye.

Minthogy a beszéd többi részében semmi nem utal arra, hogy Euandros a lovasság 
vagy a tanács tagja lett volna a harmincak idején, többen kirekesztik a tagmondatot.
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marad legfontosabb ügyeinkben.12 (12) Ezért tehát ezzel a hivatallal 
kapcsolatban a többihez képest mélyrehatóbb átvilágítást kötelessé
getek tartani. Ha nem így tesztek, mit gondoltok, milyen hatása lesz 
a társadalomra, ha látják, hogy azt az embert, akinek elkövetett bű
neiért felelnie kellene, ti ilyen hivatalba helyezitek? Ha olyan ember 
ítélkezik gyilkossági perekben, kinek magának kellene ilyen ügyben 
az Areiospagos tanácsa előtt állnia? Sőt, ami mindennek a teteje, ha 
látják, hogy archóm koszorúval a fején ez lesz az özvegyek és árvák 
gyámolítója, pedig nem egy esetben ő volt árvaságuk oka?13 (13) Mit 
gondoltok, talán nem esik-e majd a nehezükre, s nem titeket tarta- 
nak-c mindenért felelősnek, ha rendre azok az idők kísértenek majd, 
amikor ezek sokukat bebörtönözték, ítélet nélkül kivégezték, vagy 
szülőföldjükről elűzték? Hát ha még belegondolnak, hogy ugyanen
nek az embernek, Thrasybuiosnak14 köszönhetik Leódamas elutasí
tását cs Euandros elfogadtatását egyaránt, amazt ugyanis vádolta, 
emezt pedig körmönfontan védte, pedig nagyon jól tudta, hogy mit 
érez városunk iránt, és hány bűnt követett el ellene!? (14) Mit 
gondoltok, milyen szitkok özönölnek majd rátok, ha hisztek ezek
nek? Akkor ugyanis azt hitték, jogos felháborodásból vetettétek el 
Leódamast, ha viszont Euandrost elfogadjátok, pontosan tudni fog
ják, hogy igazságtalanul bántatok vele* Ezeknek itt ti vagytok az 
ellenfél, ti viszont az egész város színe előtt álltok, mert Athén árgus 
szemmel figyeli, mit is gondoltok róla. (15) És nehogy egyikőtök is 
azt higgye, hogy Euandrost Leódamas kedvéért vádolom, mert tör
ténetesen a barátom, egyáltalán nem, veletek és a várossal törődöm. 
A dolog lényegéből ugyanis mindez könnyen belátható: Leódamas- 
nak Euandros elfogadtatása az érdeke, mert így ér majd titeket a 
legtöbb vád, így gondolják majd rólatok, hogy néppárti emberek 
helyett zsarnokbérenceket ültettek a hivatalokba, nektek viszont 
Euandros elutasítása az érdeketek, mert ezzel olybá tűnik majd, hogy

12 A z  Areiospagos tanácsának a kilenc archón lett tagja hivatali évük lejártával.
13 Az archón epóiivinos felügyeli cs, ha szükséges, terjeszti bíróság elé az összes 
árvákkal, örökösnőkkcl és általában gyámsággal kapcsolatos ügyet (A P  56,6-7).
14 A kollytosi, s nem a steiriai Thrasyb tilosról van S2Ó,
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Leódamast is jogosan utasítottátok el: ha viszont erre nem mondotok 
nemet, úgy az sem volt jogos.

(16) No persze, már előre hallom, amint állítja, hogy nem csak róla 
szól ez az átvilágítás, hanem mindazokról, akik itt maradtak a város
ban, amint emlékeztet titeket a megbékélést szentesítő esküre, hogy 
az eljárás során ezzel állítsa maga mellé a városban maradottakat. Én 
viszont a nép nevében csupán annyit kívánok mondani neki, hogy a 
társadalom nem egyformán vélekedik az összes városban maradott
ról, mert az ilyen bűnösökkel kapcsolatban az általam követelt ítéletet 
helyesli, a többiekkel kapcsolatban viszont éppen ellenkezőleg. (17) 
Mi erre a bizonyíték? M ert a város legalább akkora becsben tartja 
ezeket az embereket, mint Phylé veteránjait vagy Peiraieus visszafog- 
lalóit. És bizony ez nagyon is érthető: utóbbiaknak ugyanis kizárólag 
a népuralom alatt tanúsított magatartását ismerik, arról azonban 
egyáltalán nincs tapasztalatuk, milyenek lennének egy oligarchiában. 
Emezek viszont mindkét államforma próbáját sikerrel állták ki, így 
hát teljes joggal bíznak bennük. (18) És azt is gondolják, hogy Euand- 
ros és a hozzá hasonlók miatt történtek a letartóztatások és a kivég
zések, a többieknek köszönhetően viszont néhányan megmenekül
hettek, mert ha mindenki egytől egyig azonos véleményen lett volna, 
nem lett volna sem száműzetés, sem visszatérés, sem semmi egyéb, 
ami még a várossal történt. (19) Sőt, ami egyesek számára olyan 
furcsa, azaz hogyan tudott győzni az a kevés pciraicusi a túlerő felett, 
arra is csak egyetlenegy magyarázat van: az itt mar adottaknak köszön
hető, mert ezek inkább kívántak a visszatérőkkel szabad államban 
élni, mint a harmincakkal a spártaiaknak szolgálni. (20) Mindezért 
tehát a nép a legnagyobb tisztelettel övezi őket, lovaskapitányok, 
hadvezérek, teljhatalmú követek kerülnek ki közülük, s még sohasem 
okoztak csalódást. Nos, az átvilágítás eljárását a főbűnösök miatt 
iktatták törvénybe,15 a megbékélési szerződés pedig a vétlenek miatt 
köttetett. Ennyi hát a nép nevében adott válaszom neked.

(21) Tisztelt bírák, nektek kell immár megfontolnotok, hogy ezen 
az átvilágításon a jobb döntés érdekében kettőnk közül kinek higgye
tek, vajon nekem, vagy Thrasybulosnak, aki Euandros szószólója lesz.

A z  é r v  sántít, mén átvilágításon mindenkinek át kellett esnie.
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Nos hat, rólam, apámról vagy Őseimről semmilyen népellenes tettet 
nem tud majd elővenni, mert az oligarchiához sem nekem nem volt 
közöm (a férfi korral járó polgárjogot ugyanis később kaptam meg), 
sem apámnak (mertjóval a polgárháború előtt, szicíliai hivatala idején 
meghalt),16 (22) de az őseimnek sem, akiképpen mert zsarnokok alatt 
születtek, életük végéig ezek ellen küzdöttek. Sőt még azt sem mond
hatja, hogy vagyonúnkat a háború alatt szereztük, a várost pedig 
egyáltalán nem támogattuk, mert homlokegyenest az ellenkezője az 
igaz: nyolcvan talentumot érő családi vagyont halmoztunk fel a béke 
idején, a háborúban pedig az egészet a város megmentésére áldoztuk.
(23) Én viszont Thrasybulosnak három olyan égbekiáltó bűntettét 
tudom fölsorolni, melyek egyenként is halált érdemelnek. Először is: 
fizetség fejében megdöntötte a demokratikus boiót alkotmányt, és 
megfosztott minket ettől a szövetségesünktől; másodszor: elárulta a 
flottát és árulása folytán városunk végveszélybe került; (24) harmad
szor pedig: harminc minával megzsarolta a hadifoglyokat, akiket 
éppen ő juttatott oda, fennen hangoztatva, hogy nem fogja őket 
kiváltani, ha nem fizetik ki neki az összeget saját vagyonukból.17 Nos, 
bcavattatva immár mindkettőnk életébe, az említettek fényében fon
toljátok meg, hogy Euandros átvilágításáról melyikünknek kell hin
netek, és így nem fogtok hibázni.

M agyai*ázatok

Euandros személye ellen az ötszázak tanácsa előtt folyó átvilágítási 
vizsgálat során emelt kifogást Lysias megrendelője. Belső és kül
ső érvek alapján is valószínűsíthető, hogy Euandros az archóni 
(archón epónymos) tisztségre pályázott. Arra, hogy a kilenc ar

16 Alighanem a 415-413-as szicíliai hadjárat során. A beszélő tehát egészen kisgyer
mekkorában lett árva,
l7Xcnophón:Hí'fl. 5.1.27 szerint cgv nyolc hajóból álló, Thrasybuíos parancsnokságára 
bízott egységet ejtett fogságba az ellenség 387-ben, a Helléspontosnál. A kudarc 
jelentőségét a szónok némileg eltúlozza. A boiótiai eseményekről más források nem 
tudósítanak, de Thrasybuíos kiváló boiót kapcsolatairól igen (Aischinés 3.138).
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chón1* egyikének sorsolták ki, három szöveghelyből is következ
tetni lehet A 6. fejezet a kilenc főhivatalnok beiktatásának szertar
tására utal, valamint az átvilágítás második szakaszára, a bírósági 
tárgyalásra, mely szintén csak az ő esetükben volt szükséges (lásd 
a 16. beszéd magyarázatait.). A 12. fejezet szerint ajelölt a vizsgálat 
jóváhagyása esetén az Areiospagos tagja lesz. A 12. fejezetből azon
ban az is kiderül, hogy a jelöltre vár az árvák és örökös nők védelme; 
ez a feladat pedig egyértelműen az archón epónymos hatáskörébe 
tartozott.18 19 A külső források még további adatokkal szolgálnak az 
ügy hátterével kapcsolatban. Euandros neve rajta van az athéni 
archónlistán is, éspedig a 382/381-cs évnél. Az azonosítást az teszi 
különösen indokolttá, hogy a 21. fejezetben a kollytosí Thrasy- 
bulos -X enophón által is megemlített -  387-es ténykedéseiről esik 
szó. Lysias 380 körül halt meg, így nagyon csekély annak a valószí
nűsége, hogy néhány éven belül egy másikEuandrosnak kedvezett 
volna a szerencse.

Egy harmadik forrás még ezenfelül is ad egy űjabb összekötő 
láncszemet. Ennek megértéséhez azonban szükséges az ügy előz
ményeit is ismernünk. Lysias beszédéből kiderül, hogy a sorsoló
gép először nem Euandrost, hanem Leódamast hozta ki nyertes
nek. Leódamas azonban megbukott az átvilágítási vizsgálaton; 
Euandrost az ő helyére sorsolták ki. Lysias kliensét minden bi
zonnyal az ösztönözte leginkább az Euandros elleni fellépésben, 
hogy Leódamast, akivel baráti kapcsolatban állt, ugyanaz a Thrasy- 
bulos akadályozta meg az archóni tisztség elnyerésében, aki a 
póttagként kisorsolt Euandros politikai szövetségese és támogatója 
volt. A vádló határozottan tagadja ugyan, hogy kicsinyes bosszú 
vezetné, amiért barátját, Leódamast elutasították, de érvei egyálta
lán nem meggyőzőek (13-15). Azt igyekszik ugyanis elhitetni 
hallgatóságával, hogy Leódamas csak örülne Euandros sikerének, 
hisz ez az újabb igazságtalan ítélet még fényesebben igazolná az ő 
elutasításának igazságtalanságát. Az említett harmadik külső forrás,

18 Közéjük tartozóit az archón (máskéntarchón e p ó n y m o s), az arehón hasit eus, apolem arch os  

é s  a hat ihesm otheies.

^  A P  56.
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egy Aristotelés20 által megörökített riposzt megerősíti, hogy Thra- 
sybulos valóban támadta Leódamast, s ami fontosabb, támadását 
pontosan arra alapozta, amire Lysias kliense az Enandros ellen 
emelt kifogását! Nevezetesen azzal vádolta, hogy a jelölt a harmin
cak cinkosa volt, sőt tevékenyen is részt vett polgárok meggyilko
lásában. Az emlékezetes válasz Leódamas szájából hangzott el, 
amikor „Thrasybulos azon vádja ellen védelmezte magát, hogy a 
neve szerepelt az Akropolison lévő szegyentábIán,21 de kivésette 
a harmincak idején. »Bz lehetetlcn«, jelentette ki, »ha a nép iránti 
gyűlöletem bronzba lett volna vésve, jobban bíztak volna bennem 
a harmincak.«” Az eset is jól mutatja, milyen árat fizetett a restaurált 
demokrácia a harmincak idején elkövetett törvénytelenségek am
nesztiájáért, a múlt lezáratlan és megemésztetlen voltáért. Elmo
sódott a határvonal bűn és bűntelenség között, s ez olyan gyanakvó 
légkört teremtett, amelyben még húsz év múltán is bárki ellen 
kijátszható volt átvilágítási vizsgálata során a „zsarnokok kiszolgá
lója” kártya. Hol sikerrel, mint Leódamas ellen, hol sikertelenül, 
mint Euandros ellen; pedig, ha csak nem teljesen légből kapottak 
az ellenük felhozott vádak, eredetileg mindketten városiak voltak.

A beszéd olvastán nem teljesen meglepő Lysias kliensének ku
darca. A vád ugyanis nem áll biztos lábakon a tényeket és bizonyí
tékokat tekintve. Konkrét bűncselekményre nem mutat rá, amely
ben Euandros akár önszántából, akár parancsra részt vett, vagy 
néma cinkosként közreműködött volna. Tanuk és dokumentu
mok idézése nélkül, valamint a bizonyítás egyéb módszereinek 
mellőzésével egyszerűen nyilvánvaló tényként kezeli, hogy a vád
lott lovas szolgálatot teljesített, és a tanács tagja volt a harmincak 
idején.22 A vádbeszédet ehelyett zsarnokellcncs közhelyek te
szik ki.

Vajon a beszéd hiányos volta az oka mindennek? Nem zárható 
ki, a fennmaradt szöveg azonban inkább ellentmond ennek a fel

2 0 Réiorik<t 1400a.
21 Valószínűleg a négyszázak puccsa során különösen súlyos bűnöket elkövető „haza- 
áru lók” nevét véshettek föl a bronztáblára.
22 Ezt is mindössze egyetlen helyen (10).
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tételezésnek. A beszédbe ugyanis egy jellegzetes prooimion-motí- 
vumnál, a felháborodás kifejezésekor kapcsolódhatunk be (1-2).23 
Olyan lépés ez, mellyel a beszélő a számára legkedvezőbb beszéd
helyzetet teremti meg, és szerepeket oszt ki ellenfele, bírái és 
önmaga számára. Felháborodására ezúttal a vádló arcátlansága ad 
okot, aki háta helyett (amit büntetése elengedése miatt húsz év óta 
is éreznie, a politikától való visszavonultságával pedig hitelesítenie 
kellene) érdemesnek tartja magát az egyik legnagyobb közméltó
ságra. A beszélő azzal igyekszik hallgatóságát is feltüzelni, hogy az 
egykori áldozatokkal azonosítja őket. A vádlott annak idején tőlük 
nyert bocsánatot, velük szemben mutat most hálátlanságot. A 
felháborodás érzése ellen ható tényező, a mindent begyógyító idő 
erejét a bűnök elévülhetetlenségének -  szerinte még a vádlott által 
is elfogadott -  tézisével ellensúlyozza. Ennek megfelelően a pályá
zó várakozásait úgy mutatja be, mintha az eltelt húsz cv egyedül a 
hallgatóság ostobasága, halványuló emlékezete miatt tölthetné el 
bizonyos reményekkel.

A felháborodás aztán ahhoz is lendületet ad a vádlónak, hogy a 
vád pontos ismertetése helyett kisebb kerülővel induljon támadás
ra. Mielőtt a lényegre térne, előbb a vádlott mellébeszéléseinek 
igyekszik elejét venni, és cáfolja a vádlott szájából várhatóan el
hangzó enyhítő körülményeket. A beszélő olyan hirtelen kezd bele 
a még el sem hangzott mentegetőzések visszautasításába, hogy első 
pillanatban szinte föl sem tűnik a kezdés szokatlansága, s annak 
gyanú ja sem vetődik föl, hogy azért vár annyi mellébeszélést a 
vádlottól, mert maga a vád üres.

Először Euandros érdemeit igyekszik aláásni, melyekkel várha
tóan ellenfele „bűneit* ellensúlyozza majd (3—4). Nem  a közada
kozások tényét cáfolja (nyilván ezt aligha vonhatná kétségbe), 
hanem a mögöttük meghúzódó szándékokat fordítja az ellenke
zőjükre: a jótétemények, melyek költségét ráadásul apja fedezte,

23 Eízcl együtt elképzelhető, hogy a beszéd -  más átvilágítási szónoklatoktól eltérően 
-  mégis tarul mázott elbeszélést, mely adatokkal is szolgált Euandros lovassági és 
un ácsbe li szereplésére vonatkozóan. Az elemzésben azonban abból a valószínűbbnek 
látszó feltevésből indultam ki, hogy a hiányzó rész teijedelmc nem jelentős.
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valójában a vádlott ördögi terveit szolgálták. Az érv igazi erejét ezen 
gonosz célok bizonyítása adhatná, de paradox jellegével így is képes 
az önmagában feltétlenül érdemnek számító közszolgálatok érté
két megingatni.

Következik az Euandros jellemére hivatkozó érv előzetes cáfo
lata (5). A vádló szavaiból, bármennyire homályos is a megfogal
mazásuk, az derül ki, hogy Euandros húsz éven át egyáltalán nem 
vett részt a közéletben. A vád számára egyetlen lehetőség maradt 
ellenfele visszavonultságának kétségbe vonására: Euandros húsz 
évvel ezelőtt mutatta meg igazi arcát, azóta csak ügyesen leplezi 
magát.

A tényleges kifogás még ezután sem hangzik el; helyette inkább 
egy újabb -  immár harmadik -  mellékes ellenérvet cáfol: az Euand
ros esetleges elutasítása miatt fellépő időhiány veszélyei nem ko
molyak (6-8).

A vádat ezt követően ismerhetjük meg legkonkrétabb formájá
ban, egy meglehetősen különös érv részeként (9-10). A vádló 
amellett érvel, hogy az átvilágítási törvény szellemének is Euandros 
elutasítása felelne meg, hiszen „az átvilágítási törvény alkotója nem 
utolsósorban éppen az oligarchia idején hivatalt viseltek ellen hoz
ta meg e törvényt”, róla pedig „egyértelmű tény, hogy nemcsak a 
lovasság és a tanács tagja volt, hanem meg népellenes bűn is 
terheli”. A törvény erre vonatkozó rendelkezéseit máshonnan nem 
ismerjük. Lysias idézetében a törvény tele van kétértelműségekkel. 
Először is nem egészen világos, kik a „hivatalt viseltek”. A tanács
tagságnál magasabb rangú tisztségeket nagy valószínűséggel ki
zárhatjuk, hiszen Lysias aligha hagyta volna említetlenül, hogy 
Euandros ilyen fontos pozíciót töltött be. Ráadásul a megbékélési 
szerződésben számadásra kötelezett „főbűnösök” számadásuk 
után vagy védettekké váltak, vagy eleve nem is tartózkodhattak a 
városban (vö. a 25. beszéd magyarázataival). Ha viszont éppen az 
igazi döntéshozók kerülnek ki a törvény hatálya alól, akkor erősen 
kétséges egy ilyen törvény értelme és tényleges létezése. Az érvelés 
egésze is azt sugallja, hogy az átvilágítási törvény, melyre Lysias 
hivatkozik, nem kifejezetten azok ellen irányul, akik a harmincak 
idején tanácstagok voltak. Lysias ugyanis egy argumentum a maiore 
érv segítségével éppen annak képtelenségét hangsúlyozza, hogyha az
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egykori lovas szolgálat nyilvánvalóan önmagában is kizárja24 a 
tanácstagságot, akkor az egykori lovas szolgálat és tanácstagság 
együttesen (sőt egyéb népellenes bűnökkel súlyosbítva) hogy ne 
zárná ki az archóni hivatal elnyerését. A képtelen helyzet pontosan 
azért állhat elő, mert nincs ellene egyértelmű törvényi biztosíték; 
más szóval, az egykori hivatalt viseltekre vonatkozó tilalom25 csu
pán a törvény egyik lehetséges értelmezése. De a törvény mely 
általunk is ismert részét értelmezheti így Lysias? Leginkább a 
törvény egészet. Lysias arra ad magyarázatot, milyen szükséghely
zet, milyen veszély hívta életre magát az átvilágítás intézményét. 
Megfogalmazása azonban félrevezető, amennyiben a törvényhozó 
szeme előtt lebegő általános „oligarchiát” nem különbözteti meg a 
harmincak idején ténylegesen megvalósuló zsarnokságtól. Ügy 
beszél a törvényhozóról, mintha prófétai lélekkel hozta volna meg 
a retorzióit a majdani harmincak csatlósai ellen. Az átvilágítás 
szükségességének ez az értelmezése azonban köthető a vizsgálat 
utolsó szakaszához is, amikor bárki bármilyen indokkal kétségbe 
vonhatta a pályázó alkalmasságát. S noha a törvény a politikai meg
bízhatóság szempontjára vonatkozólag semmiféle konkrét rendel
kezést nem tartalmazott, a gyakorlatban kezdettől fogva vizsgálhat
ták, 405-től pedig bizonyítottan fontosabbnak is ítélték a jogosult
ságot megállapító feltételeknél.26

A törvény szándékának értelmezése után a vádló hamarosan 
visszatér a mellékes körülmények tárgyalásához. Mielőtt újabb 
lehetséges ellenérveket cáfolna, okibb a nagyítás eszközeihez nyúl. 
Annak a képzeletbeli helyzetnek szörnyű következményeit ecsete
li, amely a bűnös Euandros megválasztása esetén állna elő (11-15). 
A legrészletesebben vizsgált ellenvetés az amnesztiarendeletre hi
vatkozik (16-20). Lysias ezúttal is egyéni módon értelmezi zz 
eseményeket. Célja ezúttal egy olyan városi rétegnek a kijelölése,

24 Hogy ez a törvény betűjéből vagy szelleméből következik-c, vitatott, vö, 309. o.
25 Érdemes arra 15 fölfigyelni, hogy a tiltást egy feltűnően nem jogi kategória: a 
„szörnyűnek tartotta” kifejezés mondja ki (meg ha erről cl kell is ismerni, hogy tiltást 
is jelenthet).
26 Lysias 13,10.
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amely clesen szembeállítható az Euandros-fél ékkel, és akik tisztes
séges magatartásukkal nemcsak azt bizonyították, hogy még a 
hazatérők jelentős részénél is kiválóbb emberek, hanem -  újabb 
paradoxonnal -  nélkülük egyenesen nem jöhetett volna létre a 
megbékélés. A beszéd utolsó részében is a jellem alapján érvel, csak 
ezúttal a maga érdemeit sorolja (21-22), illetve Euatidros szószó
lójának, Thrasybulosiiak személyét igyekszik lejáratni (23-24),
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27. VÁDBESZÉD EPIKRATÉS 
[ÉS KÖVETTÁRSAI] ELLEN -  EP1LOGOS

Nos, athéni férfiak, a vádbes2éd alapján meggyőződhettetek Epik- 
ratés [és követtársai | bűnösségéről, de ezenfelül jusson még eszetek
be, milyen gyakran hallottátok tőlük,1 valahányszor jogtalanul el 
akartak veszejtení, hogy ha a követeléseiknek engedve nem ítélitek el 
a vádlottakat, aligha fogtok fizetést kap ni.1 2 (2) Hát most is éppen ilyen 
szűkösen vagyunk, ezért a nép [.., ] .3 Tetteik gyalázata rajtatok ragad, 
a haszon viszont az övék: hiszen tapasztalatból tudják, ha egy-cgy 
fellépésük és koholt érveik hatása várhatóan titeket majd igazságtalan 
ítéletre sarkall, könnyűszerrel hajthatják be a kenőpénzt a bűnösök
től. (3) De hát milyen menekvést reméljünk: amikor városunk léte a 
pénzen áll vagy bukik, és a pénzt ezek a választott felügyelők, a bűn 
üldözői, rendre ellopják vagy kenőpénzként zsebre teszik? Ráadásul 
nem most először érik őket tetten, már korábban is álltak vesztege
tésért törvényszék előtt. (4) Ezt egyébként tekintsetek szemrehányás
nak, mert ugyanezért a bűntettért Onomasast4 elítéltetek, Epikratést 
viszont felmentettétek, pedig ugyanazok voltak a vádló, sőt a terhelő 
tanúk is, s ezek nem hallomásból, hanem tapasztalatból beszéltek, 
mert maguk voltak a vesztegetések és ajándékozások tevékeny köz
vetítői. (5) Pedig nagyon is jól tudjátok mindannyian, nem akkor 
szolgáltattok elrettentő példát az ellenetek vétkezőiknek, ha az ügye- 
fogyottakat büntetitek meg, mert csak akkor fognak egytől egyig

1 Vagyis Epikratéstól és társaitól, amikor hasonló helyzetben ők voltak a vádlók.
2 A bírák napidíjác, melynek összege ekkor fejenként három obolos volt, részben a ki rótt 
büntetések és vagyonelkobzások fedezték.
3 Foertsch „szenvedésére javítja a kéziratok „nép'4 olvasatát.
4 Ismeretlen személy; a név szokat lansága miatt szövegromlásra lehet gyanakodni.
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felhagyni kártékony kísérleteikkel, ha a hatásosan érvelőket vonjátok 
felelőségre. (6) Jelenleg azonban zavartalanul lo p ha tjákjavai tokát. Ha 
észrevétlen maradnak, nincs mitől tartaniuk, elvezhetik a lopott 
holmit, ha viszont tetten érik őket, a lopott pénz egy részével rend
szerint megváltják az eljárást, vagy megjelennek ugyan a törvényszék 
előtt, de lehengerlő stílusukkal kivágj ák magukat. Itt az alkalom tehát, 
tisztelt bírák, mutassatok intő példát a többieknek: ezentúl tiszteljék 
a törvényt, mert íme, ezeket felelőségre vontátok! (7) Tessék, itt van 
városunk összes felelős vezetője, de nem azért, hogy engem hallgas
sanak, hanem hogy megtudják, hogyan is vélekedtek a sikkasz tokról. 
Ha tehát fölmentitek Epikratcst cs társait, egyáltalán nem tekintik 
majd veszélyes dolognak, ha becsapnak titeket, cs a közvagyonból 
gazdagodnak, ha viszont leszavazzátok, és halálra ítélitek, a többiek- 
ben is fokozni fogjátok a törvények iránti tiszteletet, és még Epikra- 
tésék bűneit is megtoroljátok* (8) Egyébként az a véleményem, athéni 
férfiak, ha megvonnátok tőlük a törvényszéki eljárás lehetőségét vagy 
kifütyülnétek Őket a védőbeszédük alatt, majd a szavazás után így 
mérnétek rájuk a legsúlyosabb büntetést, akkor sem törvénytelen 
ítélet alapján vesznének, hanem csupán az őket megillető büntetés
sel lakó Inának. M ert nem azok esnek el a méltányos bírói ítélettől, 
akikről ti, a tetteik biztos ismeretében rögtön leszavaztok, hanem 
azok, akiket az ellenségeik előttetek ismeretlen vádakkal rágalmaz
nak, meghallgatást azonban nem nyernek, Epikratéséket viszont a 
tények vádolják, mi csupán terhelő tanúként vagyunk jelen: (9) de 
félreértés ne essék, nem attól félek, hogy ha meghallgatjátok, fölmen
titek őket, egyszerűen az a véleményem, nem a megérdemelt bünte
tésüket kapnák, ha meghallgatásukat követően szavaznátok le őket.5 
Hogyan is kapnák, tisztelt bírák, hiszen érdekeik szöges ellentétben 
állnak a tiétekkel! Ezek a szegénységet feledve a háború alatt a ti 
javaitokból gazdagodtak meg, ti viszont miattuk szegényedtetek el. 
(10) Márpedig a ncp felelős vezetőire nem az jellemző, hogy a titeket 
sújtó balsorsban elveszik azt, ami a tietek, ellenkezőleg, a magukét is 
nektek adják. Hát igen, már ott tartunk, hogy akik a békeidőben még

5 A bírósági ítélkezés szükségtelensége mellett szóló érv már-már a bírósági tárgyalás 
játékszabályait vonja kétségbe.
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magukat sem tudták fenntartani, most nektek, a közjavára adakoz
nak, kórusokat6 állítanak, és villákban laknak. (11) Volt idő pedig, 
amikor ilyesmikért az ősi vagyonok birtokosaira is ferde szemmel 
néztetek, manapság azonban a város egészen elváltozott, így nem a 
lopásaik miatt haragudtok, hanem az alamizsnáért hálálkodtok, mint
ha ti élnétek az ő fizetségükből, s nem ők lopnák a ti vagyonotokat.
(12) Az azonban minden képzeletet felülmúl, hogy míg a magán vadas 
perekben a sértettek sírnak és keltenek szánalmat, közvádak esetében 
a vétkesek lesznek sajnálatra méltók, és ti, a sértettek szánjátok őket, 
Földijeik és barátaik most is, régi bevált szokásuk szerint, alighanem 
arra készülnek, hogy sírva könyörögjék ki őket tőletek. (13) Nekem 
azonban mások az elvárásaim: ha Epíkratésék szerintük ártatlanok, 
bizonyítsák be a vádak koholtságát, és így vegyenek rá titeket a 
felmentő ítéletre, ha azonban bűnösségüket elismerve kérlelni fog
nak titeket, nyilvánvaló lesz, hogy szívük mélyén a bűnösök oldalán 
állnak inkább, s nem a tieteken, a sértettek oldalán, így nem a ked
vezésre, hanem-alkalom adtán-abosszútokra méltók. (14) Ráadásul 
teljes joggal feltételezhető, hogy a vádlókat is alaposan megkornyé- 
keztek. Azt hihették, hogy nálunk, e néhány vádlótól hozzátok képest 
sokkal gyorsabban elérhetik kérésük teljesítését, ráadásul mások 
könnyebben gyakorolnak kegyet, ha a ti dolgotokról van szó, mint 
vélhetően tt magatok, (15) Mi azonban nem akartunk árulást elkö
vetni, de ugyanezt elvárjuk tőletek is. Gondoljátok csak el, milyen 
dühödten sújtanátok le ránk, ha egyszer horogra akadnánk -  ahogy 
ez vétkesek esetében általában bekövetkezik ha Epikratcsék pénzé
ért vagy bármi más módon kiegyeztünk volna a vádlottakkal. Nos hát, 
ha a törvénysértő vádalkuk részeseire haragudtok, magukra a bűnö
sökre irgalmatlanul 1c kell sújtanotok! (16) Rajta hát, bírák, szavazzá
tok le Epikratést, és mérjetek rá a legsúlyosabb büntetést, ne úgy 
tegyetek, miként idáig megannyiszor, hogy bűnösségének kimondása 
után, a büntetés mértékének megállapításakor7 szokás szerint bünte

6 A közszolgálatok te Ijcsí tését hátsó szándékok sej te tésévcl lejáratni ritka jelenség.
' Bizonyos pereknél először arról kellett a bíráknak szavazniuk, bűnös-e a vádlott. A 
bűnösség megállapítása esetén második szavazás döntött a büntetés mértékéről, még
pedig a vádló cs a vádlott által javasolt büntetés formák közötti választás révón, vö. 21. 
d) bekezdés.

4 2 9



B eszédek

tés nélkül futni hagyjátok, mert így csak hergelitek, nem lesújtjátok 
a vétkest, mintha csak a becsülete, nem pedig az élete forogna kockán. 
Tudjátok jól, hogy az első szavazáskor semmi egyebet nem csináltok, 
mint elmarasztaljátok a vétkest, és a büntetés megállapításával álltok 
igazán bosszút a bűnözőkön.

M agyarázatok

Lysias 27. beszéde, csakúgy, mint a rákövetkező 2B. és 29., epitogos, 
azaz egy szószóló által előadott „kiegészítés”, mellyel a már elhang
zott vádbeszédet támogatja a második vádló.H E ráadás értelemsze
rűen nemcsak terjedelmében, de szerkesztési elveiben és tartalmi 
utalásaiban is jelentősen eltér az első vádbeszédtó'L Emiatt bizony
talan a vád tartalma, hiszen a második vádló már nem ismétli meg 
a vádiratot teljes egészében. Mások a fővádlót tekintik a beszéd 
előadójának, és úgy vélik, hogy az epílogos „befejezést” jelent, a 
beszédnek pedig vagy a hagyományozás során veszett el az eleje,9 
vagy eleve csak ez a része készült el.10

A vádlott Bpikratés személyét máshonnan nem ismerjük. Ariy- 
nyit tudunk meg róla, hogy korábban ő is fellépett mások vádlója
ként, de hasonló ügyben vádlottként is állt már bíróság előtt; a 
legtehetősebb polgárok közé tartozik. A beszédből további három 
körülményre derül fény: Epikratés hivatali tisztsége az államkincs
tár kezelésére szólt; a vádat ellene megvesztegetéséit és a közva
gyon clsikkasztásáért (3-4) emelték; a perben javaslatot kellett 
tenni a büntetés módjára és mértékére, a vádló pedig halálbüntetést 
indítványoz.

Bizonytalan a peres eljárás fajtája. Az „athéni férfiak” megszólí
tást (1,8) a népgyűlés előtt volt szokás használni, a „bírák” fordu-

ő A legközelebbi párhuzamot Lysias 18 és 21 nyújtja. Szószólók számára készült még; 
Lysias 5, 6, 14, 15, 20 cs 3, de talán csak a 6., 14. és 15. tekinthető másodlagosnak; a 
pereskedők oldalán fellepő szószólókról lásd Rubinstcin (2000).
9 Blass (1898), Upsius (1905-1915). 

ia Rubinstcin (2000:),
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latot (6, 9, 16) viszont bíróságokon. A népgyűlcs nagyjelentőségű 
ügyekben elláthatott igazságszolgáltatói feladatokat, így például 
akkor is, ha valaki azonnali bejelentést (eisangelia) tett egy tisztség
viselő ellen súlyos törvénysértés miatt. A közvagyon kárára elkö
vetett bűncselekmények értelemszerűen feljogosíthattak efféle be
jelentésre. Az eisangelia révén nyilvánosság elé tárt ügyek azonban 
rendes körülmények között bíróságok elé kerültek, A „bírák” meg
szólítás mögött tehát szinten lehet eisangelia. Lehet azonban más is, 
legkézenfekvőbb módon hivatali beszámoló (euthyna). A vád konk
rét adatokat nélkülöző és általános jellege miatt ez utóbbi alterna
tíva tűnik a legvalószínűbbnek.11

A közpénzek hűtlen kezelésével, eltulajdonításával, megveszte
getéssel stb. kapcsolatos bűncselekmények általában cgy-egy na
gyobb anyagi áldozattal járó katonai vállalkozás kudarcát jelzik. 
Mindennél többet mond, hogy a görögben nincs külön szó „aján
dékra” („ajándékozásra”) és „kenőpénzre” („megvesztegetésre”), 
mindkettőt a dóra (dórodokia) szó fejezi ki; az aktuális jelentest az 
ajándék mindenkori sikere vagy kudarca dönti cl.11 12 A balsikeríí 
harci vállalkozás gyanúja miatt szokás ezt a beszédet is a korinthosi 
háború (395-387) valamelyik epizódjához kötni; ennél pontosab
ban nem határozható meg a beszéd keletkezésének időpontja.

A címet és az első mondatot valószínűleg a grammatikus Theo- 
dóros egészítette ki a hűtlen követségre utaló követtársak szó beszú
rásával. Thcodóros minden bizonnyal Démosthenés Hűtlen követ
ség című beszédének 277. fejezete alapján próbálta „Epikratést és 
társait” (7) azonosítani, mert itt Démosthenés egy bizonyos -  több 
nemzedékkel korábban élt -  Epikratést említ, akit a nép demokrata 
érdemei ellenére hűtlen követség miatt halálra ítélt.13

11 Lipsius (1905-1915:287) és Harrison (1998: TT. 208).
12 Todd (1993: 304)
13 Lamb (1930: 576) szerint nem kizárt, hogy ugyanarról a személyről van szó (ami 
.Epikratés mostani felmentését is feltételezi), de semmiképpen sem ugyanarról az 
ügyről.
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Athéni férfiak! Ergoklést annyi vád terheli, bűnei oly szörnyűek, hogy 
én azt mondom: még ha minden egyes tettéért külön-külön halálnak 
halálával lakolna meg, akkor sem adhatna méltó elégtétek nektek! 
Hiszen bizonyított tény, hogy városokat árult el, súlyos bűnöket 
követett el Athén vendégbarátai1 és polgárai ellen, szegénységéből a 
ti pénzetek révén kapaszkodott fel és gazdagodott meg. (2) Hogyan 
lehetne megbocsátani nekik, amikor az alájuk rendelt hajóka szeme
tek eló'tt hullanak darabokra, számuk pedig egyre fogy a pénzhiány 
miatt,1 2 miközben ők, akik szegényen és nincstelenül hajóztak ki, egy 
csapásra akkora vagyonra tettek szert, hogy az a leggazdagabb polgá
rokéval vetekszik? Ebben a helyzetben egy dolgot tehettek, athéni 
férfiak: gyűlöljétek az ilyeneket! (3) Mert bizony furcsa volna, ha ti 
most, a rendkívüli hadiadóktól sújtva, megbocsátanátok a lefizetett 
tolvajoknak, noha egészen idáig, amikor a gazdaság virágzott, és az 
állami bevételek bőségesen folytak, már azokat is rendre halállal 
büntettétek, akik csak szemet vetettek a közvagyonra.

(4) Feltételezem ugyanis, hogy mindannyian egyetértetek abban, 
ha Thrasybulos azt ígérte volna nektek, hogy újonnan felszerelt 
csatahajókkal hajózik ki, és ezekkel a roncsokkal tér vissza, a kocká
zatot ti vállaljátok, az előnyök viszont a barátait illetik, titeket az

1 Egy város vendegbarátja (p ro x en o s) diplomáciai feladatokat látott cl két város között. 
Saját varosában elve képviselte egy másik város polgárainak érdekeit. Az athéni biro
dalom kiépítésében és működtetésében fontos szerepet játszottak ezek a vendégba
rátok.
2 Diodóros megemlíti, hogy Thrasybulos 23 hadihajót vesztettel egy tengeri viharban 
(14.94).
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adókkal szegénységbe taszít, Ergoklést és a körülötte lebzselő hízel
gőket viszont a leggazdagabb polgárokká teszi, nos, nincs az az ember 
köztetek, aki ilyen feltételek mellett megengedi neki, hogy nekivág
jon  a flottával az útnak. (5) Főleg nem azok után, hogy mihelyt 
határozatot hoztatok a városoktól behajtott pénz tételes elszámolásá
ra, és a kíséretében lévő tiszteket azonnal hazarendeltétekjelentésté- 
telre, Ergoklés nyomban azt kezdte hajtogatni, hogy lám, most már 
rosszindulatúan vádaskodtok, és az Ősi szokásokat3 sírjátok vissza. 
Thrasybulost pedig Byzantion elfoglalására buzdította,4 és azt taná
csolta neki, tartsa mega hajókat, és vegye el Seuthos lányát, (6) „Hogy 
véget vess az aljas rágalmaknak!” -  tette hozzá. „Ezzel majd leszokta
tod őket arról, hogy otthon üldögélve összeesküvő terveket forralja
nak ellened meg a barátaid ellen, és eléred, hogy inkább saját magu
kért aggódjanak,” így aztán, athéni férfiak, mihelyt nagy élvezettel 
eltöltekeztek mindazzal, ami a tiétek, attól a pillanattól fogva már 
idegeneknek érezték magukat, akiknek mások az érdekei, mint a 
városnak. (7) Meggazdagodásukkal együtt járt az is, hogy gyűlöljenek 
benneteket, és ezentúl már ne engedelmességre, hanem uralomra 
törjenek fölöttetek. S mivel féltikaz elsikkasztott vagyont, már készek 
megszállni területeket is, ott oligarchiát létrehozni, és mindent meg
tenni azért, hogy benneteket napról napra a végveszély fenyegessen. 
Számításuk pedig az, hogy így majd nem az ő vétkeikre figyeltek, 
hanem saját magatokért és a városért aggódtok, őket pedig békén 
hagyjátok. (8) Ami pedig Thrasybulost illeti, athéni férfiak, nem is 
érdemes több szót vesztegetni rá: jói tette, hogy meghalt, ahogy 
meghalt,5 Hiszen neki, egy ilyen gonosz összeesküvés kitervelését 
követően sem életben maradnia nem lett volna szabad, sem pedig 
korábbi érdemei és szolgálatai után általatok elpusztulnia, hanem

3 Az adóbehajtásnak a peloponnesosí háború előtt érvényesített módszereit melyek 
Athén hatalmi helyzetének meggyengülése miatt ebben az időben már nem voltak 
alkalmazhatók.
4 Vagyis ahelyett, hogy megbízatása szerint a Rhodos mellett állomásozó spártai flotta 
ellen vonulna, azzal szerezzen népszerűséget, hogy visszafoglalja a gabonaútvonalat 
biztosító városokat. Thrasybulosnak sikerült is a városok visszahódítása, először a 
pcloponnésosi háború kitörése óta.
3 Az aspendosiak lázadása során ölték meg 389/388-ban.
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ekképpen kellett elbúcsúznia a várostól, (9) Azt látom azonban, hogy 
a tegnapelőtti népgyűlés6 után a többiek már a vagyonukat sem 
kímélik, hanem próbálják megvásárolni életüket a szónokoktól, az 
ellenségeiktől, a prytanisektől egyaránt, de az egyszerű athéni polgá
rok közül is minél többet igyekeznek pénzzel megvesztegetni. Ezen 
vádak ellen egyféleképpen védekezhettek: ha most igazságot mondo
tok felette, cs minden embernek bebizonyítjátok, hogy nincs az a 
pénz, ami rávehet benneteket arra, hogy a bűnösöket ne büntessétek 
meg méltó módon.

(10) Gondoljátok csak meg, athéni férfiak, hogy nemcsak Ergok- 
lésről születik ítélet, hanem az egész városról! Hiszen most azt 
mutatjátok meg a vezetőiteknek, vajon becsületesnek kcll-e lenniük, 
vagy pedig az utolsó obolosig elsikkaszthatják a pénzeteket, cs utána 
ugyanúgy felmentésre számíthatnak, ahogyan most ők is ezzel pró
bálkoznak, (11) Márpedig egyvalamit nem szabad elfelejtenetek, 
athéni férfiak. Az az ember, aki a ti mostani nehéz helyzetetekben 
városokat árul cl, pénzt lop, enged a megvesztegetésnek, az képes a 
falakat és a hajókat is az ellenségnek kiszolgáltatni, a demokráciából 
pedig oligarchiát létrehozni. Éppen ezért nem szabad engednetek a 
próbálkozásainak! Mutassatok példát mindenkinek, hogy sem a hasz
not, sem a szánalmat, sem bármi egyebet nem tartotok többre az ő 
megbüntetésüknél!

(12) Arra számítok, athéni férfiak, hogy Halikarnassosszal, hivatali 
megbízatásával7 8 és a tetteivel kapcsolatban Ergoklés nem fog azzal 
próbálkozni, hogy tisztázza magát, ehelyett azt hangoztatja majd, 
hogy a Phyléből tért vissza,a hogy demokrata érzelmű, s hogy veletek 
együtt ugyanazokat a veszélyeket vállalta. Én viszont, athéni férfiak, 
nem így gondolkodom az ilyen emberekről. (13) Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy mindazok, akik a szabadság és a jog szercte-

6 Ezen a népgyfíléscn készítették elő az Ergoklés elleni vádemelést, de az itt született 
határozat jogi tartalmát nem lehet közelebbről megállapítani.
7 Valószínűleg hadvezeri megbízatásról van s z ó ,
8 Vagyis a demokráciát visszaállító Thrasybulos leghűségesebb támogatóihoz tartozik, 
Lysias a phy lébeliek jókra és rosszakra osztásával visszájára fordítja a demokraták és a 
harmincak közti szokásos ellentetet, és a „rossz demokraták” a zsarnokoknál is dvete- 
mültcbb gazemberekké válnak, vő. 413—414. o.
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tétol hajtva, a törvények visszaállításának szándékával és a törvénysér
tők iránti gyűlöletből veletek együtt vállalták a veszélyeket, hitvány 
polgárok, vagy hogy igazságtalan volna figyelembe venni esetükben 
a száműzetésüket. Akik azonban hazatérésük után a demokrácia 
idején követnek el ellenetek jogtalanságot, és a saját birtokaikat a ti 
vagyonotokból növelik, sokkal inkább megérdemlik, hogy haragot 
erezzetek irántuk, mint a harmincak. (14) A harmincakat ugyanis 
azzal a céllal választották meg, hogy minden lehető módon kart 
okozzanak nektek. Rájuk viszont azért bíztátok saját magatokat, hogy 
naggyá és szabaddá tegyék a várost; ebből azonban semmi nem 
valósult meg, sőt amennyire csak rajtuk múlik, a legrettenetesebb 
veszélyekbe sodornak benneteket. Ennélfogva az igazság sokkal in- 
kább azt diktálja, hogy önmagatokat, mintsem ezeket sajnáljátok, és 
saját gyermekeiteken meg feleségeiteken essen meg a szívetek, hogy 
ilyen emberek gyaiáznak titeket. (15) M ert amikor azt hisszük, hogy 
már biztonságban vagyunk, akkor sokkal fájóbb a saját vezetőinktől, 
mint az ellenségtől kapott ütés. Azt pedig mindannyian tudjátok, 
hogy az első hiba után elvesz minden remény a menekülésre. Szán
játok rá llát magatokat, és szabjátok ki ezekre az emberekre a legsú
lyosabb büntetést, a többi görögnek pedig mutassátok meg, hogy a 
vétkeseket megbüntetitek -  ezzel jobbá teszitek vezetőiteket!

(16) Én a magam részérói erre buzdítalak benneteket. Nektek 
pedig tudnotok kell, hogy ha rám hallgattok, helyesen döntőtök saját 
sorsotokról, ha viszont nem, akkor hitványabb polgárokkal fogtok 
együtt élni. Ráadásul, athéni férfiak, hiába mentitek föl őket, nektek 
cseppet sem lesznek hálásak, csakis a megvesztegetésre fordított és 
sikkasztásból származó pénzeiknek. Titeket továbbra is gyűlölni fog
nak, felmentésükért viszont a pénzüknek lesznek hálásak. (17) És azt 
sem szabad elfelejteni, hogy a halikarnassosiak és a többiek is, akik 
ellen vétkeztek, ha a legnagyobb büntetéssel sújtjátok a bűnösöket, 
azt gondolják majd, hogy bár vesztüket ezek okozták, de ti az ő ol
dalukra álltatok. Ha viszont életben hagyjátok ezeket az embereket, 
azt fogják hinni, hogy egy követ fújtok az árulóikkal. Éppen ezért, 
mindezt figyelembe véve, a tisztesség azt kívánja, hogy barátaitoknak 
is kedvében járjatok, és a bűnösöket is megbüntessétek.
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M agyarázatok

A 28. és 29. beszéd történeti hátterét ugyanazok az események 
adják. Mindkettő a hazatérő demokraták vezetőjének, a steiriai 
Thrasybulosnak szerencsétlenül végződő, utolsó katonai vállalko- 
zásához kapcsolódik. 390-ben, a korinthosi háború derekán Thra- 
sybulos arra kapott megbízást, hogy negyven hadihajójával szálljon 
szembe a Rhodos környékén és Kis-Azsia délnyugati partvidéke 
mellett állomásozó spártai erőkkel.'' „Phylé hőse” azonban gyen
gének ítélte győzelmi esélyeit, ezért inkább a I íelléspontos felé 
vette útját, hogy az ott elért sikerekkel növelje erejét. Sikerült is 
szövetséget kötnie Seuthés thrák királlyal, demokratikus fordula
tot előmozdítani Byantionban (vö. az 5. beszéddel, ahol mindez a 
vádlott Ergoklés ötleteként szerepel!), helyreállítani a barátságot 
Chalkédón városával, s így újra megnyitni az Egei-tengeren észa
kon haladó gabonautat. Csak ezt követően indult el eredeti cél
pontja, Rhodos felé. Útközben ismét Athén uralma alá hajtotta 
Lesbost, az átállást visszautasító városoktól pedig kíméletlenül 
elkezdte gyűjteni a spártaiak elleni harchoz szükséges pénzt (vö. 
12, 17). Athénban vegyes érzelmekkel fogadták Thrasybulos sike
reinek hírét. Egyfelől újból életre látszott kelni az egykori athéni 
birodalom, másfelől a bánásmód a szövetségesekkel szemben, va
lamint a perzsa érdekek megsértése9 10 aggodalmat is keltett. 389 
nyarán Thrasybulost és hadvezértársaiteisangdia eljárással számon
kérésre hazahívták, ő azonban tovább folytatta pénzgyűjtő körútját 
dél felé. Ez lett a veszte: a Rhodostól jó  háromszáz kilométerre 
fekvő Aspendosban az adóbehajtás miatt lázadó helybéliek egy 
éjszaka rátámadtak, és sátrában megölték (8).

Ergoklés, a Thrasybulost kísérő egyik hadvezér (12) azonban 
vállalta a számadást az athéni nép előtt. Tárgyalására a népgyűlés 
előtt került sor a leromlott állapotú flotta hazatérése után nem

9 Xenophón: Heli 4.8.25-34. Thrasybulos nem sokkal az első kyprosi küldöttség (lásd 
a 29, beszéd magyarázatait) útnak eresz te se után kapta megbízatását.
10 A perzsa nagykirály e hódítások miatt változtatott görög külpolitikáján, cs támogatta 
később (387/386) a spártai Antalkidas békcjavastatát.
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sokkal (4), tehát 389 végén vagy 388 elején. A vád: megvesztegetés 
cs sikkasztás (3; 29.2). A két nappal korábban megtartott tanácsülés 
után, ahol az ügy népgyűlcs elé bocsátásról döntöttek, a védők -  a 
vádló szerint -  a per valamennyi résztvevőjét igyekeztek lefizetni, 
Ergoklést azonban halálra ítéltek, és kivégezték (vö. 442. o.). Ebben 
talán a Lysiastól szokatlan könyörtelenséggel megírt vádbeszédnek 
is szerepe lehetett, de még inkább annak, hogy Thrasybulos meg
bízatása katonai szempontból összességében sikertelenül végző
dött, a város pedig -  mindettől függetlenül -  rendkívül rossz 
pénzügyi helyzetben volt. Az ilyen szituáció pedig nemcsak bűn
bak keresésére ösztönöz, hanem azzal a reménnyel is kecsegtet, 
hogy a „megtalált” felelősök vagyonának elkobzásával a vállalko
zásba ölt pénz is visszaszerezhető. A remény azonban ezúttal is hiú 
ábrándnak bizonyult (lásd a 29. beszéd magyarázatait).

A beszélő, ahogyan ez egy vádbeszed lezárásakor várható, m in
den lehetséges enyhítő körülményt, ami együttérzést és sajnálatot 
kelthetne, igyekszik kizárni vagy ellenkező színben feltüntetni. 
Különösen szembeszökő ez annál a támadásnál, mellyel Ergoklés 
(és Thrasybulos) demokrata múltját próbálja átírni, és a közelmúlt
ban elkövetett vétkeit a harminc zsarnok bűneinél súlyosabbnak 
feltüntetni (12-15). Az eset a Madách által is megörökített Mil- 
tiadés példájához hasonlóan mutatja, mit is jelent az athéni közvet
len demokrácia: a mindenkori jelen korlátlan hatalmát, melyben a 
legnagyobb múltbeli érdemek is bármikor eltörpülhetnek egy új 
keletű fiaskóval szemben, valamint a közösségi felelősségvállalás 
„szüneteit”, amikor egy korábbi népgyűlcs döntéseiért kudarc ese
tén nem maga a nép, vagyis a következő népgyűlcs viseli a felelős
seget, hanem a döntésre javaslatot tévő vagy a döntést végrehajtó 
személy, aki nyilván félrevezette a népet, illetve elárulta a hazát, 
sikkasztott, megvesztegették stb.

A beszéd szerkezete így fest:
1-3: a vádpontok felidézése olyan hangnemben, hogy az a bo

csánatra hajló gondolatoknak még az írmagját is kiirtsa;
4-17: öt indok Ergoklés elítélésére (melyek egyikét sem bizo

nyítani kívánja a szónok, hanem igazságukat adottnak véve jelen
tőségüket nagyítja);

a) 4-8: Ergoklés érdekei (ti. egyéni meggazdagodása) ellentéte
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sek a város érdekeivel. Ennek szemléltetése narrációvalr Thrasy- 
bulos valójában Ergoklés tanácsára cselekedett megbízatásához 
képest másként;

b) 9: a védők megvesztegetési kísérletei miatt az érintettek {a 
vádemelésért felelős tisztségviselők, a vádlók, a bírák egyaránt) csak 
elítéléssel tisztázhatják magukat (erről lásd még 29.6-7);

c) 10-11: példát kell statuálni a jelenlegi és eljövendő vezető 
tisztségviselőknek;

d) 12-15 (ellenvetés cáfolata): egy demokratától még fájóbb az 
árulás;

e) 16-17: egy esetleges felmentés káros következményei a város 
és a szövetségesek szempontjából.
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Hát ez a per, tisztelt bírák, gazdátlanabb lett, mint korábban gondoltam. 
Mert sokan fenyegetőztek, sőt váltig állították, hogy be fogják vádolni 
Philokratést, de közülük senkit nem látok itt. Az én szememben azon
ban ez csak még inkább a vádirat igazát bizonyítja: mert ha nem lenne 
nála jelentős Összeg Ergokléstől, nem lett volna képes így lekenyerezni 
a vádlóit (2) Én azonban, tisztelt bírák, azt hiszem, mindannyian 
tudjátok, hogy azért ítéltétek halálra Ergoklést, mert az állami vagyont 
megkárosítva több mint harminc talentum vagyont sikkasztott ma
gának. Ennek a pénznek pedig a városban teljesen nyoma veszett* De 
hát kihez kell fordulnunk, hol keressük a pén2t? Mert ha a legközelebbi 
rokonainál és kenyeres pajtásainál nem bukkan föl, az ellenségeinél 
bajosan fogjuk megtalálni. (3) Ugyan kit becsült többre Ergoklés Plulo- 
kratésnál? Kihez fűztek szorosabb szálak? Nem őt emeltc-c ki maga mellé 
a gyalogosok közül, nem őrá bízta pénzügyei intézését,1 végtére pedig 
nem őt tette-e meg hajóparancsnoknak? (4) Különös dolog, hogy míg 
más vagyonos polgárok sírnak-rínak a hajófelszerelés terhei miatt, a 
korábban vagyontalan Philokratés ebben az időben önként vállalta 
magára ezt a közterhet. Ergoklés tehát nyilvánvalóan nem büntetés
képpen tette meg Philokratést hajóparancsnoknak, hanem hogy neki 
is haszna származzék belőle, és a maga vagyonát is őrizze, Philokratés- 
náljobban ugyanis senkiben sem bízhatott. (5) Ezek után, tisztelt bírák, 
véleményem szerint Philokratés kizárólag két dologgal védekezhet:1 2

1 Elképzelhető* hogy valójában nem Ergoklés saját vagyonáról, hanem a hivatalosan 
rábízott állami pénzekről van szó.
2 Jellegzetes szónoki fogás (melyet 13.49-51-ben is alkalmaz): kizárólagosan két 
választási lehetőség felkínálása olyan körülmények között, amikor valójában több 
alternatíva is lehetséges (dilénwia); vö. Usber (1999: 100-101).
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vagy azt kell bebizonyítania, hogy Ergoklés pénze másoknál van, 
vagy hogy Ergoklést igazságtalanul végezték ki, m ert semmit nem 
lopott a közvagyonból, s nem is vesztegették meg* Ha e kettő közül 
egyiket sem teszi, legyen halál fia, ti pedig ne mások megkárosí
tóira haragudjatok, miközben saját vagyonotok bitorlóinak megbo
csátotok.

(6) Ki ne tudná Athénban, hogy Ergoklésért három talanton elő
leget osztottak szét azok között, akik ígéretet tettek megmentésére? 
Miután azonban érzékelték bennetek a bosszúszomjas haragot, 
csöndben maradtak, s nem merték magukat leleplezni. Philokratés 
amikor nem kapta vissza tőlük az előleget, először azt mondta, be 
fogja őket súgni a város vezetőinek, (7) miután azonban ezt is vissza
szerezte, és Ergoklés többi vagyonára is rá tette a kezét, mérhetetlen 
arcátlanságában tanúkat kerített magának, hogy vallomásukkal iga
zolják: ő volt Ergoklés leggyűlöltebb ellensége* Ugyan kérem, föl 
tudtok tételezni oly mérvű őrültséget róla, hogy Thrasybulos hadve
zetése alatt, egy ellenséges Ergoklésszel a háta mögött önkéntesen 
vállalt volna hajóparancsnokságot? Hát lett volna ennél biztosabb 
halál vagy hatásosabb önsanyargatás?

(8) Nos hát ezekről eleget beszéltünk. Én arra buzdítalak titeket, 
hogy saját érdekeiteket kövessétek, és sokkal inkább a vétkeseket 
büntessétek, m int a város vagyonának bitorlóin szánakozzatok. 
M ert egy vasat sem veszít a saját vagyonából, egyszerűen jogos 
tulajdonotokat szolgáltatja vissza, és még jóval több marad nála. (9) 
Ráadásul meglehetősen furcsa lenne, tisztelt bírák, ha a vagyonuk
ból adót fizetni nem tudó polgárokra haragudnátok, és a vagyonu
kat m int holmi bűnözőkét államosítanátok, saját tulajdonotok 
bitorlóit viszont büntetlenül hagynátok, és pénzetektől megfoszt
va még esküdt ellenségeitekké is tennétek őket. (lö) M ert amíg 
magukban tudják, hogy a tiéteket bitorolják, soha nem nyugszanak, 
mindig ellenetek fognak ármánykodni, hiszen úgy gondolják: a zak
latástól csak az esetben szabadulhatnak, ha városunkat balszeren
cse éri.

(11) De továbbmegyek. Véleményem szerint, tisztelt bírák, úgy 
igazságos, ha most Philokratés nemcsak a pénzével, hanem életével 
is felel a törvényszék előtt. M ert igencsak megdöbbentő lenne -  
mikor a magánvagyonok fosztogatói és a cinkosaik egyenlő elbírálás
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bán részesülnek3 ha Philokratés, a közpénzek elsikkasztója és a 
titeket pénzért eláruló Ergoklés tettestársa nem ugyanazt a büntetést 
kapná, hanem aljassága jutalmaképpen megszerezné Ergoklés össze
harácsolt vagyonát. Higgyétek el, megérdemlik haragotokat, tisztelt 
bírák! (12) Mert amikor Ergoklés a törvényszék elé került, Philokra- 
tésék a nép között útón-útfélen azt beszélték, hogy a Peiraieusban 
ötszáz, a városban pedig ezerhatszáz embert vesztegettek meg: lerítt 
róluk, hogy nagyobb a pénzükbe vetett bizalmuk, mint a bűneik miatt 
érzett félelmük. (13) Nos, akkor frappáns választ adtatok nekik, de 
ha helyén van a szívetek, most is mindenki előtt nyilvánvalóvá teszi
tek, hogy nincs az a pénz, amiért a tetten ért bűnözőket futni hagy
játok, és nincs megbocsátás azoknak, akik a közvagyont rabolják és 
fosztogatják. En tehát ezt tanácsolom nektek. (14) Mindannyian 
tudjátok ugyanis, hogy Ergoklés nem a dicsőségért, hanem a busás 
haszonért hajózott ki a flottával, és a pénze egyes-egyedül Philokra- 
tésnál van. Ha tehát józanul mérlegeltek, visszaveszitek azt, ami a 
tiétek.

M agyarázatok

A 28. beszéd vádlottját, Ergoklést halálra ítélték, és vagyonát álla
mosították. Az elkobzott vagyon azonban 30 talantonnal kevesebb
nek bizonyult a reméltnél. A gyanú Philokratésra, Ergoklés egykori 
barátjára terelődött, aki Thrasybulos és Ergoklés hadihajóján hajó- 
pénztárnoki feladatot látott el. Egy számunkra ismeretlen személy 
vagyonelkobzási indítványt (apographé) nyújtott be. Az ügyet ren
des bíróság tárgyalta, szemben az előzővel, mely a népgyűlés elé 
került.4

Lysías 29. beszédének megrendelője néhány vád lótárs át követő
en lépett az emelvényre, hogy nyomatékosítsa a vádat. Ehhez nem 
kis erőfeszítésekre volt szüksége, mert igazi, kézzelfogható bizo
nyíték szemmel láthatólag nem állt rendelkezésére (a polgárok

3 Hasonló törvényt fogalmaz meg Platón (T örvények  955B).
4 Sinclair (1988: 54—66) szerint a két beszed közötti különbségek egy része a bíróság 
eltérő társadalmi összetételére vezethető vissza.
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pénzügyi helyzetét igazoló dokumentumokról lásd a 19. beszéd 
magyarázatait). Számára is a valószínű következtetés módszere 
maradt, csakhogy ezúttal többnyire ennek paradox formája, melyet 
a későbbi rétorikák „erőszakos” érvelésnek neveztek.5 Ebben az 
esetben egy tényből a kézenfekvő következtetéssel ellentétes konk
lúzióra kell jutni. Az erőszakos érvelés jó példája lehet a bevezető 
legelső okfejtése (1). Lysias a vádlók hiányát említi, de természe
tesen nem annak a jól ismert közhelynek igazolására,6 mennyire 
alaptalan a vád, hanem e toposzt megfordítva annak bizonyítására, 
hogy azért nincsenek rajta kívül vádlók, mert a vádlott mindenkit 
lefizetett. Az érv nemcsak azért mesteri, mert a vádlott bűnét egy 
újabbal tetézi (mely ráadásul az előző bűn bizonyítására is szolgál), 
hanem azért is, mert a hirtelen kitörő, méltatlankodó hang, mellyel 
az ügy elárvulására panaszkodik, egy csapásra a hitelesség érzetet 
kelti.

A vagyon elsikkasztására ezt követően az Ergoklés és Philokratés 
közötti barátság tcnyéből próbál következtetni (2-5). Ismét para
dox hatású az az okoskodás is, amely a hajóparancsnoki megbízatás 
elvállalását nem kézenfekvő módon kötelesség teljesítésének, ha
nem tisztességtelen vagyonszerzési akciónak minősíti. A Philokra
tés ellen állított tanúk, akik Ergoklés és Philokratés rossz viszonyát 
igazolják, egyszerűen le vannak fizetve (6-7). A beszéd utolsó 
szakasza a nagyítás jellegzetes eszközével: a közhellyel él; az állami 
pénzek bitorlóit általában ostorozza, hogy a hallgatóságnak ezen 
embertípus iránt érzett gyűlöletét a jelenlegi vádlottra is áttegye 
(8-10). Az utolsó pontban a vádló a legsúlyosabb büntetést kéri 
Philokratésra.

A beszéd elhangzásának időpontja néhány hónappal a 28. beszéd 
utánra, 388 körűire tehető. A bíróság ítéletéről semmit nem tu
dunk; az érvek gyengeségéből semmiképpen sem szabad következ
tetéseket levonni.7

0 Hermogenés: A vitás kérdésekről 3,110; 6,34.
6 Ennek párja a tanúk, sértettek bőségének toposza (10.1; 12.1), vő. Ushcr (1999: 1Ü0).
7 Todd (2000:288).
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30. VÁDBESZÉD N1KOMACHOS [JEGYZŐ] ELLEN 
[HIVATALI BESZÁMOLTATÁSAKOR]

Előfordult már, tisztelt bírák, hogy a törvényszék elé állítva egyesek 
bűnösnek bizonyultak ugyan, ám amikor elétek tárták őseik kiváló
ságát és saját érdemeiket, mégis bocsánatot nyertek tőletek. Ám ha ti 
a vádlottaktól is elfogadjátok az arra való hivatkozást, hogy tettek már 
valamit városunk érdekében, akkor joggal várható el, hogy ugyanígy 
hallgassátok végig a vádlókat is, hadd rántsák le a leplet a vádlottról, 
milyen hitvány gazember reges-régen. (2) Hogy tehát Nikomachos 
apja állami rabszolga volt; hogy 6 maga mivel is foglalkozott ifjúko
rában; s hogy hány évesen vettek fel a phratriájába,1 mindezt elme
sélnem túl nehéz feladat volna. De ki ne tudná, micsoda károkat 
okozott városunknak, amióta a törvények összeírásával bízták meg? 
Arra kapott utasítást, hogy négy hónap alatt írja össze Solón törvé
nyeit;1 2 erre ő Solón helyett saját magából csinált törvényalkotót, négy 
hónap helyett hat esztendeig töltötte be hivatalát, és naponta felvett 
fizetése fejében hol beiktatott, hol meg kitörölt törvényeket!3 (3) Sőt 
már odáig fajultak a dolgok, hogy ő osztogatta nekünk a törvényeket, 
és a pereskedő felek egymásnak ellentmondó törvényekre hívatkoz

1 Egy athéni polgár gyermeke általában a születése evében vált apjajrfira/nVíjának, „ilvcri 
közösségének” tagjává. Minthogy a phraeri a-tagság a polgárjog feltétele volt, idősebb 
korban azok nyertek felvételt, akik felnőtt fejjel kitüntetésként (vagy csalással) szerez
tek polgárjogot. Elképzelhető, hogy Nikomachos anyja revén vált athéni polgárrá, még 
a Peri kies-féle törvény újraszigorítása előtt.
2 Nem  a Solón által egykor megalkotott törvényeket jelentik (szemben a Solón után 
hozottakkal), hanem a Solón által cs Solón óta megalkotott valamennyi törvényt,
3 Nem  annyira a naponta felvett összeg nagysága felháborító, hanem inkább az a tény, 
hogy valaki fizetség fejében végzi a törvénykezés feladatát.
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tak a törvényszék előtt, miközben mindkét fél váltig állította, hogy 
azokat Nikomachostól kapta. Amikor pedig az archónok bírságot 
helyeztek kilátásba, és már törvényszéki eljárást vettek fontolóra, ő 
nem volt hajlandó átadni a törvényeket;4 csakhogy városunk, még 
mielőtt ő leköszönt volna tisztéről, és tevékenységével elszámolt 
volna, rendkívül súlyos válságba5 került. (4) Mindezekre rá pedig, 
tisztelt bírák, anélkül, hogy előző bűneiért felelt volna, most megint 
hasonló szellemben látott hozzá hivatalához. Először is négy éven 
keresztül végezte a törvényösszeírók munkáját korábban is, jóllehet 
harminc nap alatt6 elkészülhetett volna. Aztán meg hiába volt ponto
san kijelölve, mely szövegek alapján kell végeznie az összeírást, ő 
minden kérdésben saját magát ruházta föl végső döntési joggal, s bár 
soha senki kezébe nem adtak ilyen komoly feladatot, tevékenységéről 
egyes-egyedül ő nem számolt eh (5) Mások7 bezzeg havonta számol
nak el hivatalukról, te viszont, Nikomachos, négy esztendő alatt sem 
mékóztattad bemutatni jelentésedet! Szinte már személyes kiváltsá
godnak tekinted, hogy te hosszú ideig hivatalban maradhatsz, hogy 
neked sem elszámolnod, sem a nephatározatoknak engedelmesked
ned, sem a törvényeket tisztelned nem kell; közben pedig hol beírsz, 
hol kitörölsz törvényeket, és önteltséged olyan méreteket ölt, hogy 
állami szolga létedre a város urának tekinted magadat. (6) Nektek kell

4 A mondat kétértelmű. Kimaradt belőle, kit fenyeget a bírság és a bíróság előtti 
felelősségre vonás, így a2 az olvasó első benyomása, mintha Nikomachost akarnák az 
archónok megbüntetni. Sokkal valószínűbb azonban, hogy ő csak a törvények átadását 
„halogatja”,
s Szokásos eufemizmus a 405-ös Aigospotamoi melletti vereséggel kezdődő esemé
nyekre A homályos megfogalmazás azt az értelmezést is megengedi, hogy Njkoma- 
chos elszámolt hivatalával, csak éppen erre már Aigospotamoi után került sor (de még 
a harmincak hatalomra jutása előtt!). A következő mondat szintén nem a beszámoló, 
hanem a büntetés elmaradásáról beszél.
* A feladathoz szükséges időt alighanem Lysias becsüli harmincnaposra; másutt semmi 
nyoma annak, hogy a megbízatás időtartamát a törvény határozta volna meg,
7 Ismét homályos: kollégái? más tisztségviselők? Mindenesetre arra nincs adat, hogy 
rendkívüli feladattal időkorlát nélkül megbízott hivatalnokok havonta számol tak volna 
el teendőikkel. A komolyabb beosztású tisztségvisclőknekcsak hivatali évük leteltével 
kellett számadást tenniük.
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hát helyére tennetek, tisztelt bírák; mert emlékezzetek csak, kik 
voltak Nikomachos ősei, micsoda hálátlansággal jutalmazta bizalma
tokat, amikor a törvényeket tiporta; s minthogy egyes tetteiért külön- 
külön még nem vontátok felelősségre, most mindenért egyszerre kell 
őt megbüntetnetek!

(7) Könnyen el tudom képzelni, tisztelt bírák, hogy saját védelmére 
semmit sem lesz képes mondani, helyette inkább engem próbál majd 
gyalázni. Én mindössze azt kérem tőletek, csak akkor higgyétek el 
neki, amit rólam állít, ha majd megfelelő védekezési lehetőséget 
kapva, képtelen leszek rábizonyítani, hogy hazudik. Ha tehát esetleg 
azzal a rágalommal próbálkozik, amivel a tanács előtt is, hogy én 
állítólag a négyszázak közé tartoztam, akkor töprengjetek el a követ
kezőkön. Ha bedőlünk az efféle állításoknak, a négyszázból mindjárt 
ezer lesz vagy még annál is több, hiszen mostanában ezt a sértést azok 
fejéhez is hozzávágák, akik akkortájt még csak gyermekek voltak, 
vagy külföldön tartózkodtak. (8) Ami viszont engem illet, én oly
annyira nem voltam a négyszázak tagja, hogy még az ötezrek listájára 
sem kerültem föl. Furcsának találom viszont, hogy ha egy magán- 
szerződés ügyében pereskedve bizonyítottam volna rá napnál világo
sabban a törvényszegést, neki sem jutott volna eszébe efféle védeke
zéssel egémtat nyerni, és keresni a felmentését, most azonban, ami
kor a város egészét ér intő kérdésben ítélkeznek felette, azt hiszi, hogy 
sanda gyanúsítgatásokkal elkerülheti nálatok a felelősségre vonást.

(9) És már csak azért is különösnek találom Nikomachosnak ezt 
az eljárását, hogy törvénytelenül felhánytorgatja mások múltját, mert 
éppen ő vett részt, ahogy ezt mindjárt be is bizonyítom, a nép elleni 
összeesküvésben. Hallgassatok csak végig engem is, mert az igazság 
úgy kívánja, tisztelt bírák, hogy az efféle vádakat minden olyan ember 
esetében elfogadjátok, akik a demokrácia felszámolásában játszott 
aktív szerepük után most egyszeriben népbarátnak vallják magukat.
(10) Szóval, amikor a hajók pusztulását követően kezdték előkészíte
ni a fordulatot, Kleophón egyfolytában amiatt szidta a tanácsot, hogy 
az összeesküvők szekerét tolja, s nem a város legfőbb érdekei szerint 
hozza döntéseit.0 Erre a képhisiabeli Satyros mint tanácstag rávette a 8

8 Lásd 13.8^12; Xcnophón: HelL 1.7.40.
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testületet, hogy tartóztassák ie Kieophónt, és állítsák bíróság elé. (11) 
Azok a tanácstagok azonban, akik mindenképp végezni akartak vele, 
tartottak attól, hogy a törvényszéken nem ítélik halálra, ezért rávették 
ezt a Nikomachos fiút, teremtsen elő a törvények közül egyet, amely 
alapján a tanácsnak is részt kell vennie az ítélethozatalban. Erre ez a2 
utolsó gazember olyan végtelen alázattal tett eleget a rendbontók 
óhajának, hogy még az ítélkezés napján előteremtette a törvényt. (12) 
Ami mármost Kieophónt illeti, tisztelt bírák, sok mindent a szemére 
lehetne vetni, abban azonban valamennyi fél egyetért, hogy a demok
rácia felszámolói mindenekelőtt Őt akarták az útjukból eltávolítani, 
és hogy Satyros9 és Chremón (a harmincak későbbi tagjai) nem azért 
vádolták be Kieophónt, mert értetek aggódva tápláltak haragot iránta, 
hanem azért, hogy az ő kivégzésével ártsanak nektek. (13) Céljukat 
pedig éppen c törvény segítségével érték el, amelyet Nikomachos 
teremtett elő. Ebből kiindulva, mindnyájatoknak el kell gondolkoz
notok, tisztelt bírák, még azoknak is, akik Kieophónt rossz polgárnak 
tartották, hogy bizonyára az oligarchia alatt megölt személyek között 
is volt egy-két hitvány alak, de még az ilyen gazemberek esetében is 
felháborodtatok a harmincak eljárásán, hogy nem a bűneik miatt, 
hanem pártérdekből gyilkolták meg őket. (14) Ha tehát védekezni 
próbálna ezzel kapcsolatban, elég arra emlékeznetek, hogy olyan 
helyzetben teremtette elő e törvényt, amikor az állam berendezke
dése már gyökeres átalakuláson ment keresztül; hogy a demokrácia 
megszüntetőinek akart kedvében járni; s hogy végül azt a tanácsot 
ruházta föl a bíráskodásban való részvétel jogával, amelyben Satyros 
és Chremón rendelkezett döntő befolyással, s amelynek számtalan 
kiváló és derék polgár mellett Strombichidés és Kallíadés is áldozata 
lett.10

(15) És minderről egyetlen árva szót sem szóltam volna, ha nem 
hallok szándékáról, miszerint állítólagos ncpbarátságával próbál meg 
kibújni a büntetés alól, meg hogy száműzetését a ncp iránti elkötele
zettsége bizonyítékaként tünteti majd föl. Ami engem illet, tudnék

9 Satyros a tizenegyek lcgvérszomjasabb tagja lett (vö. Xcnophón: Heti 2,3.54), de lehet, 
hogy később ő foglalta el Théramcncs helyet.
10 Lysias 13.13.
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én mutatni másokat is a demokrácia felszámolói között, akiket később 
megöltek, vagy akik száműzetésbe kényszerültek, s nem élhettek 
polgárjogaikkal, (16) úgyhogy semmi esélye, hogy bárki is elfogadja 
ezt a magyarázatát. Hiszen a ti száműzetésetekért részben ő is felelős 
volt, a hazatérését viszont nektek, a népnek köszönheti. Egyébként 
furcsán is venné ki magát, ha mindazért hálásak lennétek neki, 
aminek ő akaratlan elszenvedője volt, szándékosan elkövetett bű
neiért viszont semmiféle büntetéssel nem sújtanátok.

(17) De fülembe jutott az is, hogy szentségtöréssel gyanúsít, mert 
csökkentem akarom az áldozatok számát. Ha én volnék az, aki az 
összeírásukról törvényeket hoz, el kellene fogadnom, Nikomachos- 
nak jogában áll ilyeneket állítani rólam. A helyzet azonban az, hogy 
én csak azt kérem tőle számon, hogy a mindenki által ismert és 
érvényben lévő törvényeknek vesse alá magát. De csodálkozom, hogy 
nem látja át: amikor engem szentségtöréssel vádol, amiért azt han
goztatom, hogy a fahasábokon és a kőtáblákon feltüntetett áldozato
kat kell bemutatni a hozzáfűzött előírások szerint, egyúttal városun
kat is vádolja, hiszen ezeket ti szavaztátok meg. Egyébként ha ezt 
felháborítónak tartod, akkor nincs mese, különösen súlyos bűnökkel 
kell vádolnod a hajdani nemzedékeket is, melyek még kizárólag a 
fahasábok előírásai szerint áldoztak. (18) Csakhogy, tisztelt bírák, az 
istenek tiszteletét nem Nikomachostól kell ám megtanulni, hanem a 
múlt tapasztalataiból. Őseink pedig, akik a fahasábok előírása szerint 
áldoztak, mint legnagyobb és leggazdagabb görög várost hagyták 
örökül Athént, ezért úgy helyénvaló, ha mi is olyan áldozatokat 
mutatunk be, mint ők, egyebektől eltekintve már csupán az áldoza
taik eddigi sikere miatt is. (19) N o lám, lehet-e bárkiben is több 
istenfélelem, mint bennem, aki azt tartom helyesnek, hogy először is 
ősi szokásaink szerint áldozzunk, aztán olyan áldozatokat mutassunk 
be, melyek a legtöbb hasznot hozzák a városunknak, végül pedig 
azokat, amelyeket a nép szavazott meg és a befolyó pénzekből is 
fedezni tudunk? Te azonban, Nikomachos, homlokegyenest az el
lenkezőjét tetted ennek: az összeírásra kijelöltekhez újakat írtál hozzá, 
és emiatt neked köszönhetjük, hogy a befolyó pénzek ezekre mennek 
el, miközben az ősi áldozatokra alig marad valami. (20) Vegyük csak 
például a tavalyi évet! Három talanton értékben maradtak cl áldoza
tok, hiába vannak folvésve a fahasábokra. Árral pedig senki ne hivat
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kozzék, hogy nem volt elegendő az állam bevétele; mert ha ő nem 
emelte volna meg az áldozati költségek összegét hat tálán tonnái, 
akkor az az összeg az ősi áldozatokra is elég lenne, sőt még a városnak 
is maradna három tálán tón. Az eddig elmondottakat pedig íme ta
núkkal is igazolom nektek.

[T a n u k ]
(21) Ezért gondoljátok csak végig, tisztelt bírák: ha az előírások 

szerint járunk el, valamennyi ősi áldozatot bemutatjuk, ha viszont az 
ő kőtábláit követjük, sokat elmulasztunk. Ez a templomrabló meg 
uton-útfclcn azt hangoztatja, hogy őt az istentisztelet vezette az 
összeíráskor, nem pedig a zsugoriság; s ha nektek ez nem tetszik, hát 
töröljetek ei azokat. És még azt hiszi, hogy ezzel meggyőz benneteket 
ártatlanságáról. O, aki két év alatt már tizenkét talantontöbbletkiadást 
okozott, évenként hattalantonnyi büntetéssel akarta megterhelni vá
rosunkat. (22) S tette mindezt annak dacára, hogy látta városunk 
megromlott anyagi helyzetét; hogy közben a spártaiak fenyegetőz
nek, ha nem küldjük el nekik a pénzt; hogy a boiótok lefoglalják 
hajóinkat, mivel nem tudjuk megfizetni a két talantont; hogy a 
hajódokkok nyomorult állapotba kerültek, és a városfalak omladoz
nak.11 És jól tudta a2t is, hogy a mindenkori tanács, amikor van elég 
pénze városunk irányítására, nem tér le a helyes útról, ha viszont 
szűkösek a források, kénytelen-kelletlen utat enged a feljelentések
nek, elkobozza a polgárok vagyonát, és a leghitványabb szónokok 
szólamait követi, (23) Ezért nem az éppen hivatalban lévő tanácsta
gokra kell haragudnotok, tisztelt bírák, hanem azokra, akik városun
kat ilyen sanyarú helyzetbe sodorták. Akik pedig meg akarják lopni 
az államkincstárat, éberen figyelik, hogyan szerepel ebben a perben 
Nikomachos. Ila nem büntetitek meg őt, azoknak adtok szabad 
kezet; ha viszont ellene szavaztok, és a legsúlyosabb büntetést szab
játok ki rá, ugyanazzal a szavazattal a többieket is tisztességesebbekké 
teszitek, cs egyúttal tőle is elégtételt kaptok. (24) Higgyétek el, bírák, 
azzal nem állítotok elrettentő példát, hogy ezentúl senki ne merjen 
bűnt elkövetni ellenetek, ha a silány szónokokat fegyelmezitek, csak

11 Ez a szöveghely fontos bizonyítéka annak, hogy a helyreállított demokráciában a 
spártaiak által korábban előírt békéid te te lek enyhültek.
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azzal, ha a nagy hatasúakat büntetitek meg. Hát ki szolgált rá a városban 
jobban a büntetésre, mint Nikomachos? Ki tett nála kevesebb jó t váró-* 
sunknak? Ki követett el több jogtalanságot, mint ő, (25) aki az emberi 
és isteni törvények összeírójaként12 mindkettő ellen vétkezett? Em
lékezzetek vissza, hány polgárt ítéltetek már halálra a közvagyon 
megdézsmálásáért! Pedig ők csupán pillanatnyi időre ártottak nektek, 
ezek meg itt, akik megvesztegetés fejében átírják a törvényeket [és az 
áldozatokat], örök időre megkárosítják városunkat.

(26) Miért is mentené fel bárki ezt az embert? Tán azért, mert sok 
szárazföldi és tengeri csatában kitűnt az ellenséggel szemben muta- 
tott vitézségével? De hiszen valahányszor veszélyes tengeri vállalko
zásra indultatok, ő itthon maradt, és Solón törvényeinek megrontá
sával bíbelődött! Vagy tán azért, mert pénzét a közjavára fordította, 
és tetemes mennyiségű adót fizetett be? De hiszen nem hogy nem 
adott nektek semmit a sajátjából, hanem még ő tulajdonított el sokat 
a tietekből! (27) Vagy tán a felmenői miatt? Mert akadtak már olyanok 
is, akik emiatt nyertek felmentést tőletek. De hát ha saját személyét 
nézzük, neki már éppenséggel rég halottnak kellene lennie, ősei miatt 
pedig rabszolga piacon eladott árunak! Vagy tán azért, mert ha most 
megkegyelmeztek neki, ajövőben hálásan viszonozza majd a kegyet? 
Éppen ő, aki még a korábban tőletek kapott jótéteményekre sem 
emlékszik! Mert bizony rabszolga helyett polgár, koldus helyett 
gazdag, aljegyző helyett törvényhozó lett belőle!

(28) Mindezt ráadásul a ti szemetekre is vethetné bárki, hiszen őseitek 
egy Solóm, egy Themistoklést és egy Periklést választottak törvényho
zónak, azzal a meggyőződéssel, hogy olyanok lesznek a törvények, 
amilyenek a mindenkori megalkotóik, ti viszont Teisamenost, M édiá
mon fiát, Nikomachost és más holmi aljegyzőket választottatok; és bár 
érzitek, hogy a tisztségeket az ilyenek teszik tönkre, mégis épp bennük 
bíztok meg. (29) Mindebben pedig az a legrettenetesebb, hogy miköz
ben egy aljegyző nem szolgálhatja kétszer ugyanazt a tisztségviselőt,13

12 Talán a ket megbízatásra (411^404 és 403-399) céloz.
13 Egy ilyen törvény feltételezhető célja az illető beosztott ciklusokon átívelő hatalmá
nak megakadályozása lehetett. Nikomachos azonban nem másnak a beosztottja vagy 
aljegyzője volt.
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addig ti a legfontosabb ügyekben hosszú időn át ugyanazokat a 
személyeket ruházzátok föl döntési joggal. És ráadásul azt a Nikoma- 
chost választottátok meg atyáink ősi törvényeinek összeírására, aki
nek atyja oldaláról semmi köze városunkhoz. (30) így aztán az az 
ember ássa alá nyilvánvaló módon a nép hatalmát, akit a népnek már 
reg el kellett volna ítélnie. Tegyétek hát jóvá a tévedéseteket, ezentúl 
pedig nem szabad tűrnötök, hogy efféle emberek keserítsék a város 
életét! Lehetetlen, hogy otthon, egymás között szidjátok a törvény- 
szegőket, most viszont, amikor a megtorlás lehetősége a kezetekben 
van, ne szavazzatok ellenük!

(31) Erről most már legyen elég ennyi. Röviden még azokról 
szeretnék szólni, akik közben fognak járni érte. Néhány barátja és 
államférfi ugyanis ugrásra készen várja már, hogy közbelépjen érde
kében; pedig néhányuk, azt hiszem, jobban tenné, ha saját tetteire 
adna magyarázatot, s nem a törvényszegők védelmezésévei foglalkoz
nék. (32) Nagyon furcsállom, tisztelt bírák, hogy őt, egy szem ember 
létére, anélkül, hogy bármiféle sérelem érte volna a város részéről, 
nem próbálták meg rávenni, hagyja abba a törvénytelenségeit veletek 
szemben, titeket viszont, ennyi embert, ráadásul azok után, hogy 
súlyosan megsértette érdekeiteket, arról igyekeznek meggyőzni, 
hogy nem is kell őt megbüntetni. (33) Ezért tehát amilyen hévvel 
védelmezni látjátok a barátaikat, nektek is akkora elszántsággal kell 
bosszút állnotok az ellenségen, jól tudva, hogy, amennyiben a tör
vényszegőket megbüntetitek, először az ő szemükben nő meg a 
tekintélyetek. De azt is vegyétek figyelembe, hogy közbenjárói közül 
senki sem tett akkora jó t városunkkal, mint amekkora törvénytelen
séget ez az ember elkövetett ellene, így hát a bosszú kötelessége sokkal 
erősebb, mint a segítségadásé. (34) Végül, azt sem árt tudnotok, hogy 
hosszas kcrlclés ellenére sem sikerült meggyőzniük minket, vádlókat, 
a törvényszék elé pedig azért járultak, hogy próbára tegyék a ti sza
vazatotokat, s abban bíznak, hogy ha sikerül a megtévesztés, ajövőben 
büntetlenül tehetnek, amit csak akarnak. (35) Mi, hangsúlyozzuk, 
nem voltunk hajlandók kéréseiknek engedni. Ugyanezt kérjük tőle
tek is: ne az ítélkezés előtt beszéljetek mély gyűlölettel az elvetemült
ségről, hanem az ítélettel büntessétek meg a ti törvényhozó munká
tok megsemmisítőit! így állhat vissza a törvényes rend a város életé
ben mindenütt.
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M a g y a rázatok

A 411-es oligarcha államcsíny egyik fő tanulsága az volt, hogy a 
demokratikus államrend akkori formájában jogilag védtelen a meg
döntésére irányuló kísérletekkel szemben. A hatalomból saját ma
gát kiszavazó démos, uralma visszaszerzése után, a törvények meg
erősítésében látta annak biztosítékát, hogy hasonló eset többé ne 
fordulhasson elő.14 Az alkotmányos rend megváltoztatásával ugyan
is egy olyan veszély vált valóra, mely eleve benne rejlett a korábbi 
törvénykezési és igazságszolgáltatási gyakorlatban. A mindenkori 
nép által meghozott, de „Solón és Drakón törvényeinek” nevezett 
korpusz nem alkotott tökéletesen egységes rendszert. Átfedések, 
ellentmondások, a nyelv és a társadalmi élet változásaiból eredő 
anakronizmusok, a törvények számának megnövekedése s végül, 
de nem utolsósorban a hozzáférési nehézségek szintén hozzájárul
tak ahhoz, hogy a törvények veszélyesen kezelhetetlenné váltak. 
Közvetlenül a demokrácia helyreállítása után ezért egy törvényho
zókból (syngrapheus) álló bizottságot kértek föl a törvények reví
ziójára.15 16 A törvények áttekintése több, mint hat éven át tartott; 
nem sokkal a harmincak hatalomra kerülése előtt, 405-ben vagy 
404-ben fejeződött be. E törvénykezési munka keretében készül
hetett el az a 409/408-ban keletkezett és 1960-ban publikált kőtáb
la, melyre a 7. századi Drakón emberöléssel kapcsolatos törvényeit 
vésték föl.lft A syngrapheusok munkáját anagrapheusók segítették, A 
két tisztség különbségei vitatottak (sőt egyesek szerint egy és 
ugyanazon tisztség két megnevezéséről van szó); a legvalószínűbb 
értelmezés szerint az anagrapheus olyan személyt jelöl, aki a törvény 
felírásáért, azaz nyilvánosan felállítandó végleges formájáért felel, 
a syngrapheus ezzel szemben az, akit a „törvénykönyv” egészének 
elkészítésével bíztak meg.17 A „szakmai” munkát, az összeírás tech-

14 Annak folyamatát, hogyan tett lépéseket az athéni demokrácia a népszuverenitás 
elvétől a jogállamiság irányába, Ostwald elemzi hatalmas monográfiájában (1986).
15 Thukydidés 8.67.1.
161G l.2 115 (= Tód 87).
17 Todd (1996:106-110).
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nikai részleteit ennek megfelelően az anagrapheusok végeztek. Kö
zéjük tartozott a 30. beszéd vádlottja, Nikomachos is.

Nikomachos már 406/405 telén sem járt népszerűsége csúcsán; 
Aristophanés Békák c. darabjának végén (1504-1514) egy -  szá
munkra azonosíthatatlan -  tárgyat™ nyújtanak át neki, hogy annak 
segítségével minél előbb a Hadésbajuthasson. Igazi támadást azon
ban 399 tavaszán, kora nyarán indított ellene egy ismeretlen sze
mély, de a vád alapját nem a fentebb említett tevékenysége nyúj
totta, amelyről valószínűleg hivatalosan is elszámolt (3), hanem 
egy második törvenyösszeírói bizottságban végzett munkája. A2 
újabb sikeres államcsíny, az uralomra ju to tt harmincak vérengzé
sei, valamint az ezt követő polgárháború egyrészt valószínűleg 
eleve meg is szakította az összeírás munkáját, másrészt újabb 
tanulságokkal szolgált, így újabb törvényrevíziót tett szükségessé. 
Nikomachos az állami ünnepeket és szertartásokat szabályozó 
törvények revízióját végezte; ennek eredményét szintén megőriz
ték feliratok.19 A vádló az utólagosan cs hibásan megadott címmel 
(„hivatali beszámoló”) ellentétben20 nem várta meg, amíg Niko
machos hivatali ideje lejár (ezért kell a hivatalos év vége, azaz nyár 
közepe előtti időpontot feltételeznünk). Hivatalban lévő személy 
ellen a tanácsnál vagy a népgyűléscn lehetett feljelentést (eísemgelia) 
tenni; Lysias megrendelője az előbbit választotta (7).2t A tanács a 
szokott ügymenetnek megfelelően először előzetes kihallgatást 
tartott, majd bíróság elé utalta az ügyet.

A beszéd különös tulajdonsága, hogy nem derül ki belőle, pon-

™ Az ókori magyarázók kötélre gondolnak.
19 I G  I3.104 Dow (1960), a felirat kiadója vette eszre, hogy a végleges változatot egy 
korábbi -  nem tökéletesen letörölt -  szövegre véstek föl. A két változat azonosításáról 
egymástól eltérő vélemények láttak napvilágot. Fingarcttc (1971) szerint az elsőt a 
harmincak idején készítették, a második Nikomachosck műve. Clinton (1982) szerint 
Nikomachosék rnég az első revízió során elkészült első változatra írták rá az újat. Velük 
szemben Robcrtson (1990) úgy véli, 2. kitörölt első változatot írta föl Nikomachos, 
amelyet éppen a 30. beszéd revén ismert per elvesztése miatt kellett újraírni.
20 A címben a jegyző” megjelölés sem felel meg a valóságnak, hanem a vádló becsmérlő 
szavait ismétli,
21 Hanscn (1991: 163-164).

452



3 0 . BESZÉD-MAGYARÁZATOK

tosan mivel is vádolják a vádlottat. A vádló hatalmas vehemenciá
val, fölényes és lekezelő hangnemben gázolja le ellenfelét, amiért 
az hatáskörét túllépve nem törvények összeírásával foglalkozik, 
hanem eltörlésével cs hozzáírásával, de sem példát nem hoz ennek 
alátámasztására, sem elvi álláspontját nem fejti ki, hogy szerinte mi 
tartozik az összeíró feladatai közé, és mi nem. Todd ebben az 
ellentmondásban -  a politikai szempontokon túl -  egy sokkal 
mélyebb probléma visszatükröződését látja.22 A 403/402 és 400/399 
között Teisamcnos törvényjavaslatára végzett jogi szabályozás 
olyan szakmai felkészültséget és munkát kívánt meg, amely a 
szabad polgár eszményével nagyon nehezen volt már összeegyez
tethető. Hat éven át, napról napra törvények szövegét összehason
lítani, ellentmondásaikat kiszűrni, félreérthető szavaikat kiiktatni, 
esetleges íráshibáikat helyesbíteni, az egyes törvényeket valamiféle 
rendszerbe foglalni stb, -  mindez nem szabad emberhez való 
tevékenység, hanem rabszolgamunka. Nem is lehet véletlen, hogy 
az összeírás feladatával megbízott Nikomachos alacsony és apai 
ágon rabszolga-származású polgár volt (a polgárságát azért a beszé
lő sem vonja kétségbe, vö. 2). A szakbarbár tudására viszont szük
sége volt a polisnak, a szabad emberek közösségének. Ezért fordul
hattak ismét a hat év alatt hatalmas tapasztalatra, jogi képzettségre 
szert tett Nikomachos hoz, még akkor is, ha sokaknak nem tetszett, 
sőt érthetetlennek tartották, hogyan lehet ennyi időt, pénzt és 
energiát olyan munkára fordítani, amelyet százszor hamarabb is el 
lehetett volna végezni (egészen pontosan negyvennyolcszor: négy 
év helyett egy hónap alatt, vö. 4)1 Lysias nyilván egy szabad ember 
munkatempójára és -minőségére gondolt, de hát pontosan ennek 
következményeit kellett most rendbe tenni.

A vádló és vádlott ellentétét azonban nemcsak a szabad ember 
és szakbarbár szembenállásával lehet jellemezni. Politikai és vallási 
téren is folyik a játszma. Lysias kliense minden látszat ellenére nem 
egyértelműen demokratikus beállítottságú politikus, akinek már a 
négyszázak idején betöltött szerepe sem teljesen tisztázott (a 7-8- 
ban mindent igyekszik cáfolni, de tanúk, sőt bármiféle bizonyíték

22 Todd (1996: 130-131).
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nélkül), a harmincak alatti tevékenységéről pedig gyanúsan mély 
hallgatásba burkolózik.23 Ezzel szemben Nikomachos a demokra
tákkal menekült el, és tért haza a száműzetésből (15-16). Az ő 
múltja sem makulátlan azonban: tevékenyen részt vett az irreális 
békefeltételeket követelő Kleophón eltávolításában (12-14; 13.12). 
Mindenesetre a vádló érveléséből, mellyel a hazatérők táborát 
igyekszik igazi és ál demokratákra osztani, könnyűnek és jogosnak 
látszik a következtetés, hogy ő nem tartozott a hazatérők közé.

A felek feltételezhető politikai rokonszenvével összhangban áll 
a vallási kérdésekben mutatott magatartásuk. A vádló szerint N iko
machos az általa készített szertartási szabályozás révén „hat tá
lán tonnái növelte meg az áldozati költségek összegét” (20), míg az 
ősi áldozatokra három talantonnal kevesebb jutott (20-21). Dow 
az epigráfiai adatokat úgy értelmezi, hogy ezek a többletkiadások a 
démos tömeges részvételével végzett új áldozatokra kellettek, míg 
a hivatalos naptárból, azaz az állami ünnepek sorából az arisztok
ratikus jellegű szertartásokat, nemzetségi (géné) ünnepeket vettek 
ki.2'1 Parker ezt határozottan tagadja, s megítélése szerint Nikom a
chos túlköltekezése inkább abból fakad, hogy semmit nem akart 
kihagyni a naptárból.25 A vádló hangjában érezhető vallási konzer
vativizmusnak így nemcsak őszintesége kétséges, de jogossága is. 
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a vádló a közhangulatnak a 
399. esztendő táján magasba lendülő hullámát igyekszik meglova
golni, melynek következtében a démos mindenütt szentséggyalá- 
zókat keresett, s miként Sókratés esete mutatja, időnként talált is.

23 Dow (1%0:291).
24Todd (19%; 116-117), Parker (1996: 218).
25 Parker (1996: 218).
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Nem  hittem volna, tisztelt tanács, hogy Philón egyszer még arra a 
merészségre vetemedik, hogy önként színetek elé járulva vállalja 
átvilágítását! Minthogy azonban tőle, amilyen gátlástalan, nemcsak 
ez, hanem sok minden más is kitelik, én viszont azzal az esküvel 
léptem a tanács épületébe, hogy a város érdekeit mindenek elé he
lyezve veszek részt a testület munkájában, (2) az esküben pedig az áll, 
hogy az embernekjclcntenie kell, ha valakit tanácstagságra méltatlan
nak ismer a kisorsoltak között, kifogást szeretnék emelni az itt meg
jelent Philón ellen. Határozottan leszögezem, semmiféle személyes 
bosszúvágy nem vezet, s nem is azért szólalok fel, mert gyakran és 
remekül beszélnék körötökben, csakis Philón vaskos bűnlajstroma és 
eltökélt szándékom késztet most erre, hogy letett eskümhöz hű 
maradok.

(3) Nos, ahogy mindjárt észreveszitek, nem azonos felkészülési 
idő állt rendelkezésünkre; nekem arra, hogy rábizonyítsam valódi 
természetét, neki pedig arra, hogy aljasságokkal próbálkozzék,1 de 
mégsem volna igazságos, ha abból, hogy én valamilyen vádpontot 
kihagyok a beszédemből, ő húzna hasznot, hanem ellenkezőleg, az 
igazságügy kívánja, habármit is sikerül kellően tisztáznom, ez alapján 
már alkalmatlannak kell, hogy ítéljétek. (4) Teljességet nem is ígér
hetnék, hisz nem voltam ott minden lépésénél, pontosságot viszont 
igen, mert alaposan kiismertem hitvány természetét. De közületek is 
kérek mindenkit, aki nálam keményebb szavú szónok, domborítsa ki

1 A vádlottak szokásos védekezései (a védő sosem tudhatja előre pontosan, mi lesz a 
vád be szód be n, így rögtönzésre kényszerül; vö. például 7.3) fordítja visszájára, és ezáltal 
megnehezíti esetleges alkalmazását.
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még jobban bűnei gyalázatosságát, és ahol én kifogyok a szóból, vegye 
át tólem, vádolja tovább a maga ismeretei szerint Philónt, elvégre 
nem csak az én szavaim alapján kell megvizsgálnotok, milyen ember 
is Ő valójában.

(5) Az én álláspontom tehát a következő: csak azoknak van joguk 
a tanácsban rólunk dönteni, akik nemcsak polgárok, de örömmel 
vállalják is polgárságukat. Az ilyen embernek nem mindegy, hogy jól 
mennek-e a város dolgai vagy rosszul, mert természetesnek tartja, 
hogy a bajból éppúgy ki kell vennie részét, mint a jóból. (6) Aki 
viszont születésénél fogva polgár, de gondolkodása szerint minden 
földet hazájának tart, ahol a neki szükséges anyagi javakhoz hozzájut
hat,2 nos, az ilyen ember -  efelől nincs kétségem -  akár veszni is 
hagyja a közösség ügyét, ő csak a saját haszna után megy, mert nem 
a várost, hanem a vagyonát tekinti igazi hazájának. (7) A következők
ben most azt fogom megmutatni, hogy az itt megjelent Philón 
előbbre helyezte a maga biztonságát a város egészét fenyegető vesze^ 
delemnél, cs fontosabbnak tartotta, hogy veszélyek nélkül élje életét, 
mint hogy a többi polgárhoz hasonlóan a kockázatokat vállalva a város 
megmentésén fáradozzék.

(8) Amikor városunkat a katasztrófa3 sújtotta (melynek emlékét 
csak azért idézem föl, tisztelt tanács, mert megkerülni nem tudom), 
a harmincak ezt az embert is kitagadták a város közösségéből polgár
társaink hatalmas tömegével együtt.4 Egy ideig vidéken telepedett le,5 
azt követően azonban, hogy a Phyléből érkezők visszatértek Peirai- 
eusba, s nemcsak a vidéken élők, hanem a külföldre menekültek6 is

2 A korabeli közfelfogás szerint a szülőföldhöz tartozás (mely különböző vallási, 
politikai stb, közössegek tagságához elenged he tétlen fel te tel ne k számítót t) összehason
líthatatlanul fontosabb, mint az anyagiak.
3 Apcloponnésosi háborút eldöntő csatit 405 szeptemberében vesz tettek cl az athéniak. 
Utána kb. fel évvel később fogadták el a spártaiak bé kefél tételeit. A harmincak 404 
elején (júliusában), legkésőbb szeptemberben kerültek hatalomra.
4 A harmincak az első tcrrorhullámot kövecőcn jelölték ki annaka háromezer polgárnak 
listáját, akik továbbra is megtarthatták polgárjogaikat, és a városban maradhattak.
5 Minden bizonnyal birtokán, vagyis még Attikában,
6 A háromezrek közé fel nem vett polgárok, a potenciális áldozatok a környező város
államokban kerestek menedéket (pl. Mcgarában 12,7; Chalkisban 24.7; Thcbaiban F 24).
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részben fent a városban, részben lent Pciraieusba.il gyülekezni kezd- 
tek,7 és ki-ki erejéhez mérten igyekezett a város helyzetén javítani, 
Philón valamennyi polgártársától eltérően külön utat választott ma
gának.8 (9) Összekészítette ingóságait, és külföldre költözött. Óró- 
posba9 települt át, ahol vállalta, hogy fizeti a metoikosok adóját, és 
hogy törvényes képviselő gondnoksága alatt kell élnie, mert inkább 
akart őnáluk metoi kos, mint közöttünk polgár lenni.10 11 De még úgy 
sem volt hajlandó az átállásra, ahogy azok a polgártársaink, akik 
azután csatlakoztak a Phyléből érkezőkhöz, hogy látták terveik sikeres 
megvalósítását; nem, ő még a sikerekben sem óhajtott osztozni. A 
készbe akart beleülni, arra azonban, hogy csatlakozzék a hazatérők
höz, és valamit tegyen is a köz javára, nem állt készen. Sem Pci- 
raieusba nem ment el, sem máshová, ahol katonai szolgálatra jelent
kezhetett volna.11 (10) Márpedig az, aki sikereink láttán is el merészel 
árulni bennünket, vajon mit tenne velünk a kudarcok idején? Más
felől azok a polgártársaink, akik saját egyéni tragédiájuk miatt nem 
tudtak osztozni a város akkori veszedelmeiben, még megérdemelnek 
valamiféle bocsánatot, elvégre senkivel sem saját akaratából történnek 
a szerencsétlenségek. (11) Akik azonban számításból vonták ki ma
gukat, azok ne gondoljanak semmiféle bocsánatra, hisz nem a balsze
rencséjük, hanem hátsó szándékaik miatt cselekedtek így. Él az em 
berek között egy igazságos szokás: ugyanazért a bűnért annál jobban 
haragszunk az elkövetőre, minél inkább hatalmában állna nem meg

7 Lysias ezúttal másutt húzza meg a szemben álló felek közötti választóvonalat Először 
is a városiak cs a hazatérők most egyaránt hazafinak számítanak (Philónnal szemben), 
másodszor ezúttal úgy fogalmaz, mintha a hazatérő menekültek a városiakhoz is 
csatlakoztak volna. Erre nagyon kevés példa lehetett.
8 Az események sorrendjének lehetséges rekonstrukcióit lásd a magyarázatokban.
9 Az Attika cs Boiótia határán fekvő település ekkoriban Thébai fennhatósága alá 
tartozott.
10 A letelepülés nem vonta maga után az athéni polgárjog elvesztését (mellyel Philón a 
harmincaknak köszönhetően ekkor már amúgy sem rendelkezett), de erkölcsileg min
denkepp lehetett kifogásolnivalót találni benne. Más kérdés, hogy akinek nem voltak 
vendégbarátai (mint például az F 24 beszélőjének), az rá kény szerű Illetett erre a lépésre.
11 A katonai szolgálat elmulasztása elvben kizárná az átvilágítás elfogadását. Philón 
azonban mint jogaitól megfosztott polgár nem kaphatott hivatalos behívót.
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cselekedni tettét, a rokkantaknak vagy testi fogyatékosoknak viszont 
megbocsátunk, mivel érezzük, hogy nem szándékosan tesznek rosz- 
szat. (12) Nos hát, ez az ember semmiféle bocsánatot nem érdemel, 
hisz sem maradandó sérülés miatt nem vált rokkanttá (nézzetek csak 
rá!), sem vagyoni helyzete nem akadályozta, hogy közszolgálatot 
teljesítsen, ahogy ezt mindjárt bebizonyítom. Hát nem természetes 
ezek után, hogy mindnyájan szívből gyűlöltök egy olyan embert, 
akinek segítőkedvét és lehetőségeit mindig felülmúlta a hitványsága?
(13) Ráadásul egyetlen polgár sem fog megharagudni rátok, ha a 
tanácstagságra alkalmatlannak találjátok, hisz ő nem az egyik felet 
árulta cl nyilvánvaló módon, hanem mindkettőt, úgyhogy nem tart
hat igényt sem az egykori városiak barátságára, mert a veszélyek idején 
esze ágában sem volt hozzájuk csatlakozni, sem pedig a Peiraieust 
visszafoglalok rokonszenvcrc, mert velük sem volt hajlandó együtt 
visszatérni a száműzetésből, noha ő maga is számkivetett volt.12 (14) 
Majd ha tömegével akadnak ilyen polgárok, akik ugyanazt a takti
kát választották, m int ő, majd ha Övék lesz a város (amitől az ég óvjon 
bennünket!), akkor akarjon az ő társaságukban a tanács tagja lenni!

Most pedig, hogy lássátok, igazat beszélek, amikor azt mondom, 
hogy Óróposban törvényes képviselő alatt élt, hogy komoly vagyonra 
tett szert, s hogy sem Peiraieusban, sem a városban nem fogott 
fegyvert, hallgassátok meg a tanúkat!

[ T a nú v allo m á so k ]
(15) Ebben a helyzetben az lehetne az utolsó mentsvára, ha arra 

tudna hivatkozni, hogy valamilyen sebesülés tette időlegesen harc
képtelenné, s ezért nem tudott ugyan a peiraieusbcliek segítségére 
sietni, viszont önként felajánlotta, hogy a rendelkezésére álló forrá
sokból vagy pénzzel támogat benneteket, vagy felfegyverzi néhány 
démostársát, sok -  tényleges katonai szolgálatra alkalmatlan -  polgár
társához hasonlóan.13 (16) Nahát, hogy ne legyen módja hazugságok-

12 Wcstcrm a tm javítása a lapján. A kézi ra ti szöveget mások másként javítják: „cs mindezt 
azok után, hogy állítása szerint ő maga a városiak közé tartozott" (Lamb); „pedig 
ráadásul maga is száműzött volt” (Carcy),
13 A hazatérő demokratákat mctoikosok, köztük Lysias (F 1.10), sőt rabszolgák is 
támogatták.
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kai ámítania benneteket, a nép tagjait, szeretném tisztázni előttetek 
ezzel kapcsolatban a dolgokat, mert ha most elszalasztom az alkalmat, 
később már nem lesz lehetőségem a cáfolatára. És most, kérlek, 
szólítsd az acharnaibeli Diotimost, valamint azokat, akiket vele együtt 
azzal bíztak meg, hogy a felajánlott pénzösszegekből démostársaik 
felfegyverzéséről gondoskodjanak!

[DlOTlMOS ÉS A VELE EGYÜTT MEGBÍZOTTAK TANÚVALLOMÁSA]
(17) Ennek az embernek tehát nem azon járt az esze, hogyan 

segíthetne a városon ebben a nehéz pillanatban és válságos helyzet
ben, hanem azon mesterkedett, hogyan húzhatna hasznot a ti szen
vedéseitekből. Óróposból indulva ugyanis, hol egymagában, hol más 
zsiványok élén, kik a ti szerencsétlenségetekből csinálták meg a 
maguk szerencséjét, (18) becserkészte a környékbeli földeket, és ahol 
idősebb polgárokkal találkozott -  olyanokkal, akik megélhetésükhöz 
nélkülözhetetlen kevéske tulajdonukkal, a nép iránt hűségesen, de 
koruknál fogva támogatásotokra képtelenül a démosukban maradtak 

tőlük ragadta hát cl megmaradt vagyonkájukat. Fontosabb volt 
neki, hogy ő maga bármily keveset, de valamit zsebre vágjon, mint 
hogy ezekkel az emberekkel nejogtalankodjékl Akik egyébként most 
is éppen amiatt nem tudták vállalni valamennyien, hogy ellene szól
janak, ami miatt akkor is képtelenek voltak a városon segíteni .14 (19) 
De az ő tehetetlenségükből semmiképpen sem szabad kétszer is neki 
hasznot húznia; egyszer, amikor őket kifosztotta, másodszor pedig 
most, ha elfogadjátok átvilágítását. Tekintsétek viszont már önmagá
ban azt is nagy jelentőségű ténynek, ha egyáltalán valaki megjelenik 
a sértettek közül, és mélyen vessétek meg ezt az embert, aki azoktól 
vette el maradék vagyonukat, akiknek szegénységét megszánva in
kább mások adtak a magukéból! Szólítsd nekem a tanúkat!

[T a n ú v a llo m á so k ]
(20) De őszintén szólva nem tudom, miért kellene nektek más

képp ítélnetek róla, mint tulajdon rokonainak! Ők pedig olyannak 
ismerték, hogy ha semmi egyéb bűnt nem követett volna el, már

14 A tanúk hiányát, mely mindenkepp gyengíti az elmondottak hitelét, Lysias azzal 
magyarázza, hogy nehezen mozgó, idős emberek lévén, nem tudtak bejönni a városba. 
Valójában ez az akadály kiküszöbölhető lett volna egy ún. közvetítő tanú segítségével.
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pusztán a róla kialakult kép alapján is indokolt volna az átvilágítását 
elutasítani. Hogy mennyit szidta és korholta egész életében az édes
anyja, ezt nem részletezem most, de ha az alapján tesztek következ
tetéseket, hogyan rendelkezett a halálos ágyán, könnyű belátnotok, 
milyen fia is volt szülőanyjának. (21) Anyja ugyanis annyira nem 
bízott abban, hogy halála után gondja lesz rá, hogy inkább Antipha- 
nésba helyezte bizalmát, akihez semmiféle rokoni szál nem fűzte, s 
neki adott át 3 mina ezüstöt a majdani temetésére,15 miközben ezt az 
embert, a saját fiát meg sem említette végrendeletében.16 Hát nem 
egyértelműen azért, mert jól tudta róla, még a vér köteléke is kevés 
ahhoz, hogy megtegye kötelességet? (22) Márpedig ha egy anya, aki 
természettől fogva a legkönnyebben viseli saját gyermeke igazságta
lan bánásmódját, és még a legkisebb hasznot is óriásira nagyítja, mert 
inkább szíve elfogultságával, mintsem józan fejjel nézi a vele történ
teket, úgy ítélte, hogy fia talán még a halálából is üzletet csinálna, mit 
kell gondolnotok róla nektek? (23) Mire nem képes idegenekkel 
szemben az, aki saját vér szerinti rokonaival szemben ilyen bűnök 
elkövetésére képes? S hogy mindez szintén igaz, hallgassátok meg azt, 
aki az ezüstöt kapta és Philón anyját eltemette.

[T a n ú v a llo m á so k ]
(24) Hát akkor milyen megfontolásból fogadnátok el átvilágítását? 

Vajon mert semmi sincs a rovásán? De hisz a hazája ellen elkövethető 
legsúlyosabb bűn terheli lelkét! Hogy még derekabb ember lehet 
belőle? Nagyszerű! Hát akkor tanuljon előbb emberséget, és pályáz
zék azután tanácstagságra, ha már korábbi gonosz tettéhez hasonlóan 
valamilyen jó  cselekedetével is kitűnt! Sokkal tisztességesebb, ha 
mindenki utólag kap elismerést teljesítményeiért; én legalábbis fonák

15 A2 illő temetés a leszármazott vagy közeli rokon kötelessége, melynek elmulasztása 
bűncselekmény. Kérdés azonban, hol tartózkodott Philón a végrendelet elkészítése 
idején, m it tudott róla az anyja, cs ő maga milyen állapotban rendelkezett. Elképzelhető 
például, hogy halálos ágyán, fia közeli viszontlátásának reménye nélkül, sürgősen 
kellett intézkednie saját temetéséről. A 3 mina meglehetősen szerény szertartást és 
s írem le ke c enged meg; másutt 25-30 minás összegeket említenek (32,21).
16 Ez mindenkeppen furcsa, bár lehet, hogy bizonyos körülmények magyarázatot 
adnának rá. Lysias mindenesetre nem támasztja alá ezt az állítását bizonyítékkal.
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dolognak érzem, ha valakinek a már elkövetett bűneit örökre elfelej
tik, egyszer majd megszerzendő érdemeiért viszont már előre kitün
tetik. (25) Vagy esetleg azért, hogy becsületesebbé váljanak a polgá
rok, ha azt látják, boldog-boldogtalant ugyanúgy megbecsülnek? 
Ezért kellene az ő átvilágítását elfogadni? A veszély sokkal inkább az, 
hogy a jóravaló polgárok, ha azt veszik észre, hogy a hitványakkal 
azonos elismerésben részesülnek, szintén letérnek a jó  útról, mert 
úgy okoskodnak, hogy a rosszakat megbecsülni és a tisztességesekről 
megfeledkezni -  ugyanazon érem ket oldala. (26) De érdemes volna 
azon is elgondolkoznotok, hogy ha valaki erődöt árult el, vagy hajót, 
vagy sereget, melyben történetesen polgártársai egy része is tartózko
dott, a legvégső büntetéssel bűnhődnék,17 ez az ember viszont az 
egész várost elárulva nemcsak hogy nem lakói bűnéért, de már arra 
készül, hogy kitüntetését is átvegye érte. Igazság szerint azonban 
annak, aki ilyen nyilvánvaló módon elárulta a szabadságot, mint ő, 
nem a tanácstagságért, hanem a szolgasors és a legsúlyosabb büntetés 
elkerüléséért kellene küzdenie,

(27) De hallom, hogy azzal próbálkozik, hogy ha bűn lett volna 
távolmaradása azokban a pillanatokban, akkor törvénynek kellene 
egyértelműen rendelkeznie erről, más bűntettekhez hasonlóan.18 
Annak tudását persze nem feltételezi rólatok, hogy épp a bűn nagy
sága miatt nem foglaltak írásba erről törvényt! Hisz melyik szónok 
gondolta volna, melyik törvényhozó számíthatott volna arra, hogy 
lesz polgár, aki ekkora galádságra vetemedik? (28) M ert csak nem úgy 
áll a dolog, hogy ha valaki elhagyja a csatasort, amikor nem közvetle
nül a város forog veszélyben, hanem épp fordítva, másokat igyekszik 
végveszélybe sodorni, akkor ezt mint súlyos bűnt ítéli el a törvény,19 
ha viszont valaki magát a várost hagyja cserben, a várost közvetlenül 
fenyegető veszélyek közepette, akkor ezt ne tilthatná törvény? Semmi 
nem szól egy ilyen törvény létezése ellen, legfeljebb az, hogy ez idáig

17 A hazaárulás irt említett fajtái ellen lehetett t i s a n g d ia  eljárást indítani.
18 Solón törvényének cmlítctlcnül hagyásáról lásd a 467-468. o,-t,
19 A csatasor elhagyása tehát nemcsak védekezés, hanem támadás esetén is bűncselc- 
kedetnek számított.
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még senki nem gondolt arra* hogy valamelyik polgártársunk valaha 
is elkövet ilyesmit.

(29) Ki ne vethetné joggal a szemetekre, hogy míg a metoikosokat 
a városhoz méltó módon kitüntettétek,20 amiért a tőlük elvárható 
mértéken felül segítették a démost, addig őt nem büntetitek meg, 
amiért tőle elfogadhatatlan módon elárulta a várost, ha már súlyosabb 
megtorlással nem is, de legalább polgárjogainak ezzel a mostani 
megvonásával? (30) Gondoljatok csak vissza, milyen indokok alapján 
szokták kitüntetni a város irányításában kiemelkedő érdemeket szer
zett polgárokat, cs megfosztani jogaiktól a hitványakat! Mindkét 
intézkedés mindig is elsősorban a jövő, nem pedig a jelen nemzedék 
számára szólt, hogy tudatosan, minden erejükkel kiváló emberekké 
akarjanak válni, hitványsággal pedig semmi szín alatt eszükbe ne 
jusson próbálkozni. (31) És gondolkodjatok el a következő szempon
ton is: szerintetek milyen esküt vesz komolyan az az ember, aki 
cselekedeteivel atyái isteneit21 is elárulta? És hogyan ad jó  tanácsot a 
város teendőivel kapcsolatban az, aki még a város szabadságáért sem 
volt hajlandó egyetlen lépést sem tenni? És hogyan tartja meg a 
titkokat az, aki a nyilvánosan elhangzó parancsszót sem gondolta 
fontosnak betartani? El tudjátok képzelni, hogy ez az ember, aki a 
vészhelyzetben még utolsóként sem jelent meg a színen, most azok 
elé kerüljön, akik ténylegesen is tettek valamit a sikerért, és ilyen 
megbecsülésben részesüljön? Szomorú is volna, ha miközben ő 
valamennyi polgártársát semmibe vette, ilyen ember létére egyedül 
ti nem utasítanátok el átvilágítását!

(32) De látom, hogy néhány polgártársunk most arra készül, hogy 
segítsen neki, s miután engem nem sikerült meggyőzniük, hozzátok 
könyörögjön. Ám akkor, amikor a veszély a nyakunkon volt, amikor

20 Bár Thrasybttlos törvényjavaslatát a Phylénél harcoló metoikosok polgárrá nyilvá
nításáról -valószínűleg meg az életbe léptetése előtt -  Archinos érvénytelenítette, ám 
egy 401/400-as törvény egyes mc tói kosoknak polgárjogot, illetve egyéb kiváltságokat 
adományozott. Ezenkívül Athén saj át halottá inak tekintette a munic hí a i csatámétól kos 
áldozatait is, s az elesett polgárokkal együtt részesítette állami dísztemetéshen, lásd 2.66,
21 Az átvilágítás egyik kérdése cppen két házvédö istenség (Apollón Patróos és Zcus 
1 Icrkcios) tiszteletére is vonatkozik (lásd 307. o.).
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elkeseredett küzdelmet folytattunk, és államunk létezése volt a tét, s 
nem a tanácstagságért, hanem a szabadságért harcoltunk, akkor bez
zeg nem kérlelték őt, hogy segítsen nektek és a város egész közössé
gének, és ne árulja el se a hazáját, se a tanácsot,22 melyre most mél
tónak tarya magát, pedig semmi köze hozzá, mert a nehéz munkát 
mások végezték el helyette! (33) Egyedül neki nem lehet joga egyet
len zokszót is szólnia, ha nem kap helyet köztetek, tisztelt tanács, mert 
nem ti vonjátok meg tőle ezt a jogot, hanem ő fosztotta meg magát 
tőle, amikor nem méltóztatott neki (ahogy most lelkesen megjelent 
a sorsoláson) akkor is harcolni érte, és így helyet biztosítani magának 
soraitokban.

(34) Azt hiszem, még ha sok mindent kihagytam is, eleget beszél
tem, de bízom bennetek, hogy enélkül is a város érdekeinek megfe
lelően fogtok ítéletet hozni. Hisz nem másokat kell mintának venne
tek, ki érdemes tanács tagságra, hanem saját magatokat, milyen pol
gárként álltátok is ki az átvilágító vizsgálat próbáját Mert a példa, 
melyet ez az ember minden ténykedésével követ, teljesen új szá
munkra, és minden demokrácia lényegétől idegen.

M agyarázatok

A harmincak bukását követő időszak átvilágítási beszédei (lásd a ló . 
beszéd magyarázatait) közül mai szemmel talán az akharnaibeli 
Philón elleni vád a legváratlanabb. A vádlott, akit más forrásból 
nem ismerünk, sem a városiakkal, sem a hazatérőkkel nem került 
ellenséges viszonyba, mégis akadt, aki határozottan tiltakozott az 
ellen, hogy a tanács tagja legyen belőle. A többi dokimasia-beszéd 
szerzőjéhez hasonlóan Lysiasnak ez a kliense (akinek még a nevét 
sem ismerjük) sem valamilyen jogi szabálytalanságra23 hivatkozott, 
hanem a pályázó politikai és morális magatartásával szemben emelt

22 A tanácsnak éppenséggel komoly szerepe volt a harmincak hatalomra juttatásában 
(13.20-21).
23 Bár megjegyzendő, hogy a vádló ezúttal egy ilyen jellegű kifogást is igyekszik emelni,
lásd 21.
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kifogást. Azt érezte elfogadhatatlannak, hogy a polis döntéshozó 
testületének leendő tagja semleges maradt a politikai küzdelmek
ben, cs a szemben álló felek egyikéhez sem csatlakozott. A tisztán 
maradásnál ugyanis fontosabb a választás. Ez az elv Solón óta az 
athéni demokrácia törvény erejével is nyomatékosított alapsza
bálya.24

A beszéd időpontja nem határozható meg teljes bizonyossággal. 
Némi támpontot nyújt, hogy a 18-19. fejezet olyan idős szemta
núkat említ, akik nem tudnak megjelenni a tárgyaláson. A beszélő 
csak i.dős korukkal magyarázza távolmaradásukat, és sem arra nem 
hivatkozik, hogy a 404/403-as események óta még inkább nehe
zükre esne a hosszú utat megtenni (sőt elegendőnek tartja m ind
össze ismételten emlékeztetni a hallgatóságot erre a körülmény
re!), sem arra, hogy egyesek közülük már nincsenek az élők sorá
ban. Ez hosszú évekkel később aligha történhetne meg. A beszéd 
így legkorábban 402 végén keletkezhetett (hiszen a 403/402-ben 
visszaállított demokráciának legalább első hivatali évét letöltő ta
nácsa előtt hangzik cl), vagy a rákövetkező évek valamelyikében.25

A vád természetéből adódik, hogy ezúttal a városiak és hazatérők 
kerülnek egy táborba a politikától veszély esetén magukat távol 
tartó polgárokkal szemben.26 A két, egymással szemben álló fél 
ebből a nézőpontból nézve egyaránt jó  hazafinak látszik. M ond
hatnánk, pusztán a szónoki stratégia keltette optikai csalódásról van 
szó, de valójában éppen amiatt, hogy a szónok ezt a nézőpontot 
veszi föl, a tanácstagok valóságos vélekedésére is következtethe
tünk mindebből, A megbékélési szerződés egyik valódi összetartó 
erejét pillanthatjuk meg benne. A két félnek kölcsönösen el kellett 
ismernie egymásról, hogy a másik is valamiképp a közösség javáért 
harcolt (ellentétben például a Theozotidés-törvény szellemével, 
lásd F 6). A közmegegyezésnek ezt a minimumát persze általában

24 Adcley (1983).
2o Tackl (2000: 310). Blass (1898: 481) 398 körűire datálja a beszédet; Carcy (1989: 
179) hasonló időpontra gondol. Gémét (1989: II. 173) korábbra teszi, és annak 
lehetőségét sem zárja ki, hogy ez Lysias első logográíüsi munkája.
26 Hasonló hozzáállás fogalmazódik meg Isokratés 16.14 és 18.50-ben is.
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elnyomták a hazatérők győz elmét a nép győzelmeként hirdető szó
lamok, de csendben és a kritikus pillanatokban többször is bebizo
nyosodott, hogy a peiraieusiak is inkább testvérnek tekintették 
egykori ellenf eleiket, mint ellenségnek. Ilyen pillanat volt, amikor 
arról kellett dönteni, vajon rabszolgák és metoikosok demokráci
ához hű, de mégiscsak idegen tömegei hígítsák-e föl a közös 
származás szentségén alapuló polis közösségét. Ilyen pillanat volt 
az is, amikor arról kellett szavazni, azonnali halált érdcmcl-e az, 
aki az amnesztiát megsértve megtorlást akar az elszenvedett sérel
mekért (lásd 244. o.).

Az összetartásnak erre az érzésére épít Lysias is, amikor Philónt 
kívánja a közélet résztvevői közül kiszorítani. A beszélő személyét 
is olyannak formálja, akit kizárólag a közösség érdekeinek min- 
denekfelettisége és a közéleti szerep komolyan vétele érdekel mind 
a maga, mind mások esetében. Ez ju t kifejezésre felszólalása in
doklásában, melynél csakis esküjéhez való hűségére hivatkozik 
(1-2), és a tanács tagjaihoz intézett kérésében, melyet nem a vádlott 
iránti személyes gyűlölete tesz szenvedélyessé, hanem aggodalma, 
hogy méltatlan ember kerül fontos pozícióba (3^4). Indulatosságát 
a tanács iránti tisztelete és szerénysége ellenpontozza.

A vádpontot elvi álláspontja rövid kifejtésével együtt ismerteti 
(5-7). E szerint közhivatal vállalásához nem elegendő a születéssel 
megszerzett jogokkal rendelkezni, bizonyos kötél ességek teljesíté
se is szükséges, melyekhez a tevékeny és elkötelezett politizálás is 
odatartozik. Ennek a követelménynek megállapítása azért is érde
kes, mert a legáltalánosabban fogalmazza meg az átvilágítási vizs
gálatnak azt a gyakorlatban érvényesülő elvét, melyről a jogi szem
pontból mérvadó AP  szövege nem tesz külön említést.

A bizonyítás fő terhét az elbeszélés hordozza, melyet sűrűn 
szakítanak meg értékelő és érvelő részek, valamint négyszer tanú- 
vallomások (8-23). A legsúlyosabb vádpont az, hogy Philón a 
polgárháború teljes időszaka alatt kivonta magát a küzdelmekből 
(8-16). Ehhez járul, hogy folyamatosan rabolta a tartózkodási 
helyéhez közeli attikai vidéket (17-19), édesanyjával szemben 
pedig elmulasztotta temetési kötelességét (20-23).

A cáfolat első fele a Philón bűneit esetlegesen ellensúlyozó 
szempontok hiányát hangsúlyozza: érdemei nincsenek, felmenté -
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se pedig veszélyes példát mutatna mások számára (24—26). A cá
folat második része azt az ellenvetést utasítja vissza, mely szerint 
Philón közömbössége nem ütközik törvénybe (27-28).

A bizonyítást a bűn jelentőségének nagyítása követi, éspedig a 
kontraszt jellegzetes eszközével: Philón viselkedése mind a me- 
tói kosok magatartásával ellentétes, mind azzal, ami egy tanácstag
tól elvárható (29-31). Végül a Philón érdekében felszólalók hite
lét igyekszik megingatni (32-33), és a tanács tagjainak személyes 
önérzetére appeHálva szólít a pályázó elutasítására (34).

Ami a fő vádpontot érinti, az Attikából távozás és a boiótiai 
Óróposba költözés tényét valószínűleg Philón sem vitatta. Az 
időpontok és ennek megfelelően a szándékok azonban a szöveg 
alapján Philón számára némileg kedvezőbb módon is rekonstru
álhatók. Egy talán nem véletlenül tekervényes mondattal a vádló 
azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha Philón Phylé elfoglalása 
után távozott volna Óróposba, ahelyett, hogy Peiraieusba ment 
volna, ahol a pliyléi győztesek a többi száműzött demokratával 
tartották gyülekezőjüket (8). Xenophómól tudjuk azonban, hogy 
a harmincak még az attikai birtokaikról is kiűzték a névjegyzékben 
nem szereplő polgárokat.27 Erre még a Phylé visszafoglalása előtt 
került sor, így jóval nagyobb a valószínűsége annak, hogy Philón 
is ekkor hagyta el Attikát.28 Arra is volt példa ugyan, hogy egyesek 
Peiraieusból menekültek el a spártai csapatok megérkezésének 
hírére,29 de a vádló aligha hagyja ki ezt a támadási lehetőséget, ha 
Philón is közéjük tartozott volna. Philón ugyanakkor a munichiai 
csatában minden bizonnyal nem vett részt, s talán valóban azért, 
mert féltette az életét. A vádló érvelésében egyedül az ébreszt 
gyanút, mintha szándékosan nem akarná közölni Philón hazatéré
sének időpontját.

Az attikai rablótámadásokkal kapcsolatban a vád tanúkat is fel
sorakoztat, de furcsa indokolása, hogy mások miért nem tettek 
vallomást, bizonyos kételyeket ébreszthet (18). Az átvilágítás szem

27Xcnophón: l l e l i ,  2.4,1,
28Carcy (1989: 189).
29 Isokratcs 18.49.
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pontjából mindenesetre csak közvetve van jelentősége; azt hivatott 
alátámasztani, hogy Philón nemcsak a tétlenül kivárok -  feltehe
tőleg népes -  csoportjához tartozott, hanem tevékenyen is részt 
vett bűncselekmények elkövetésében*30

A beszed egyik rejtélyes pontja, hogy védő és vádló egyaránt úgy 
nyilatkozik Philón távolmaradásáról, mint törvény által nem 
szankcionált cselekedetről, miközben több forrásból tudjuk, hogy 
Solón egyik törvénye pontosan a belviszály idején semleges polgá
rokat büntette, „amely megfosztja polgárjogaiktól azokat az athé
niakat, akik pártviszályok idején egyik fél oldalára sem állnak* Ezzel 
nyilván azt akarta elérni, hogy senki ne legyen közönyös cs érzé
ketlen a közügyek iránt, ne csupán magánvagyonát akarja bizton
ságba helyezni, s ne örvendezzen, amiért távol maradt a zavaroktól, 
és nem vett részt hazája szenvedéseiben. Mindenkitől megköve
telte, hogy csatlakozzék a jobb és igazabb ügyhöz, vegyen részt a 
közös veszélyben, ajánlja föl segítségét, és ne várja ki biztonságban, 
melyik fél lesz a győztes*”31 Solón törvénye olyannyira illik Philón 
esetére, hogy az értelmezők túlnyomó többsége azt feltételezi, 
hogy a törvény vagy nem solóni eredetű (vagyis 4. századi),32 vagy 
pedig Lysias korára elavult, s csak később elevenítették vagy fedez
ték föl ismét létezését.33 Erre 338-nál korábban valószínűleg nem 
került sor, mert Lykurgos, aki a chairóneiai csatát követően némi
leg hasonló váddal: a város elhagyásának és sorsa iránti közömbös
ségnek vádjával fogta perbe Leókratést, szinten nem említi a solóni 
törvényt, sőt Lysiaséval szinte szó szerint megegyező érveléssel 
indokolja az idevágó törvény hiányát34 (nevezetesen azzal, hogy a 
törvényhozó el sem tudta képzelni, hogy valaki ilyen súlyos bűn
cselekményre vetemedjék)* A törvény alkalmazhatóságát a chai
róneiai csata utáni helyzetre azonban többen vitatják. Solón törvé
nyére az első egyértelmű hivatkozást AristotelésPotóífeöjában talál-

3U Carcy (1989: 182),
31 Plutarchos: S o ló n  20; lásd még Aristotclés; P o li t ik a  8 5.
32 Hignett (1958: 26-27).
33 Carey (1989:198—200).
34 Lykurgos: L e ó k  rá tét e llen  9.
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juk. Aristotclés nem nyilatkozik a törvény hatályos vagy elavult 
voltáról, mivel azonban a régi alkotmányok iránt érdeklődő filo
zófus másutt kifejezetten külön csoportként említi a már nem 
alkalmazott solóni törvényeket, kézenfekvőnek tetszik a közö
nyösségről szólót is közéjük sorolni.35

Másoka szöveg merészebb értelmezésével próbálkoznak. Gold- 
stcin szerint a vádló azért tekinti nem létezőnek a solóni törvényt, 
mert hallgatólagosan elfogadja, hogy az amnesztia miatt hatályon 
kívül került.36 Carey azonban teljes joggal mutat rá, hogy a vádló 
feltételezett óvatosságának ellentmond a rablótámadásokkal kap
csolatos vádja, melyre szintén érvényesnek kellene lennie az am
nesztiának (17-18). Bers szerint a solóni törvény azért nem érvé
nyes Philón esetére, mert ő nem semleges kívülállóként, hanem 
ellenségként viselkedett.37 A 8., illetve 13—14. fejezet azonban 
egyáltalán nem támasztja alá ezt az értelmezést, másrészt Bers 
logikája szerint Philónnak hazaárulást kellett elkövetnie, mellyel 
kapcsolatban végképp furcsa lenne törvények hiányáról beszélni. 
Develin azt a lehetőséget veti föl, hogy a közömbösség bűnébe csak 
azok eshettek, akik Attika területén belül tartózkodtak, a külföldre 
menekültekre nem vonatkozott a törvény.38 Carey kifogása ezzel 
az okoskodással szemben is megalapozottnak tűnik: ez a különb
ségtétel olyan finom, hogy Lysiastól legalább az elvárható lett 
volna, hogy szóba hozza a törvényt. Ehhez még azt is hozzátehet
jük, hogy Philón közömbössége már attikai tartózkodása idején 
elkezdődött (8-9), továbbá Lysias egyértelműen a külföldre költö
zést tekinti súlyosabb bűnnek, ez pedig éppen hogy ellenkezik a 
solóni törvénynek ezzel a feltételezett szűkített értelmével.

35 így Rliodcs (1993:157-159).
36 Goldstcin (1972: 542).
37 Bers (1975: 494).
38 Develin (1977: 508).

468



32. DIOGE1TÓN ELLEN

Ha nem lenne oly nagy a most folyó per tétje, tisztelt bírák, soha nem 
engedtem volna védenceimet a színetek ele járulni, mert úgy gondo
lom, nincs szégyenletesebb a családtagok civakodásánál, és pontosan 
tudom, nemcsak a vétkeseket, hanem azokat is megvetitek, akik nem 
képesek lenyelni, ha a rokonaik megrövidítik őket. Csakhogy véden
ceim tekintélyes összegtől estek el, tisztelt bírák, aztán meg olyan 
emberektől szenvedtek el súlyos megaláztatásokat, akiktől a legkevés
bé sem várták, és mert hozzám, sógorukhoz fordultak segítségért, 
kötelességemnek érzem, hogy az érdekükben szót emeljek. (2) A 
feleségem a károsultak testvérhúga, Diogeitonnák pedig unokája 
lévén, hosszas rábeszélés után először mindkét felet meggyőztem, 
bízzák barátainkra a döntést,1 mert fontosnak tartottam, hogy ügyük
ről ne szerezzenek tudomást idegenek. Utóbb azonban Diogeitón, 
minthogy a pénz eltulajdonítása kétséget kizáróan rábizonyult, és ezzel 
kapcsolatban még saját barátaira sem mert hagyatkozni, úgy döntött, 
inkább pereskedik, aztán távol marad, és ő nyújt be ellenkeresetet,1 2

1 A nyilvános bírósági eljárás elkerülhető volt, amennyiben a felek egy mindkét részről 
pártatlannak tarlóit személyhez (vagy személyekhez) fordultak. Az így magánúton 
felkért döntőbíró(k) ítéletét azonban kötelesek voltak elfogadni, fellebbezésre nem volt 
mód. Más szabályok voltak érvényesek az állami döntőin rákra, akiket a negyvenek 
nevezhettek ki hatóságilag. Az ő ítéletükét bármelyik fél megfellebbezhette, és az ügy 
ilyenkor a bíróságon folytatódott. A beszelő nem mondja ki, de Diogeitón kezdemé
nyezéséből pontosan állami döntőbíró elé került az ügyük.
2 Ha valaki nem jelent meg a megadott időben a döntőbíró színe előtt, a bíró távol lé
tében is ítéletet hozott. Ha azonban kellő indokkal igazolni tudta távolmaradását, 
„el lénkére setet" nyújthatott be, és bíróság elé vihette az ügyet. Elképzelhető, hogy

469



13ES7.ÉDFK

sőt meg 2. vegso kockázatot3 is vállalja, mintsem hogy a jogos követe
léseknek eleget téve megszabaduljon a vádjaiktól. (3) Ezért azt kérem 
tőletek: ha sikerül bebizonyítanom, hogy a gyámság ideje alatt annyi
ra gyalázatosán viselkedett a nagyapjuk, ahogy még egy vadidegen 
sem gyámkodott soha senki fölött a városban, szolgáltassatok nekik 
igazságot, ha meg nem sikerül, higgyétek el Diogeitón minden szavát, 
minket pedig tartsatok semmirekellőnek a továbbiakban. De meg
próbálom az ügyet az elejétől megismertetni veletek.

(4) Diodotos és Diogeitón édestestvérek voltak, tisztelt tanácsta
gok, egy apától és egy anyától születtek, az ingó vagyont megosztot
ták, az ingatlant közösen művelték. Miután Diodotos kereskedelmi 
vállalkozásával nagy vagyont szerzett, Diogeitón rábeszélte, hogy 
vegye feleségül a lányát,4 egy szem gyermekét; házasságukból szüle
tett is két fiú és egy kislány. (5) Diodotost nemsokára besorozták 
Thrasyllos nehézfegyverzetű katonái közé,5 ekkor hívatta feleségét, 
aki egyben unokahúga is volt, és az asszony apját, saját sógorát és 
édestestvérét, gyermekeinek nagyapját és nagybátyját, hiszen a szoros 
rokoni kapcsolatok miatt joggal gondolhatta, hogy nem talál nála 
feddhetetlenebb gyámot gyermekei mellé, átadta neki végrendeletét, 
öt ezüsttalantont is letétbe helyezett nála,6 (6) továbbá mutatott egy

Diogeitón valóban időnycrcsi cellái élt vissza ezzel a lehetőséggel, de minthogy az ő 
magyarázatát nem ismerjük, eldönthetetlen, mi az igazság.
3 Ti. a halálos ítéletet. A beszelő túloz; jelen ügyben ez a büntetés nem jöhetett szóba.
4 A családi vagyon egyben tartás a érdekében az athéni szokásjog megengedte az unoka
húg cs nagyba ty, az elsőfokú unokatestvérek, sőt a különböző anyától született fel test
vérek közötti házasságot is. Diogeitón eredeti elképzelése szintén az lehetett, hogy a 
házasság következtében Diodotos lesz az örököse, így az ő kezében ismét egyesülhet 
az apjuktól örökölt vagyon. Döntését Diodotos üzleti sikerei, valamint az a körülmény 
is motiválhatta, hogy neki nem volt fta, aki örökölhette volna a maga vagyonrészét. 
Diodotos lányát azért néni nevezi néven a beszélő, mert a társadalmi normák szerint 
a férfiaknak nemcsak arra kellett vigyázniuk, hogy a felügyeletük alá tartozó nőket no 
engedjék a nyilvánosság elé, de nevüket sem illett a publikum elé tárni; lásd Schapp 
(1977: 323-330).
3 Thrasyllos a peloponnésosi háború egyik sikeres athéni hadvezére. Tevékenységéről 
többször beszámol Thukydidés (8.73-76; 100) ésXenophón (HcIL 1.1.33)
6 Családja fenntartására és a halála esetén felmerülő egyéb költségekre.
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nyilvántartást a tengeri vállalkozásokra kölcsönadott hét talanton 
negyven mináról is [...], és a Chersonésoson7 * befektetett kétezer 
drachmáról. Meghagyta neki, ha valami történne vele, a házuk ingó
ságai mellett adjon egy talantont hozományba az asszonynak, egy 
talantont pedig a lányának. A feleségének is átadott húsz m init és 
harminc kyzikosi statért. (7) Miután mindent elrendezett, és az 
iratokról másolatokat hagyott otthon, hadba vonult Thrasyllos olda
lán. Ő aztán Ephesosnál elesett,0 Diogeitón viszont jó  ideig titokban 
tartotta lánya előtt a férje halálát, és magához vette a lepecsételve 
hátrahagyott iratokat, azzal az ürüggyel, hogy az okmányok alapján 
kell behajtania a tengeri vállalkozásokra hitelezett összeget. (8) Idővel 
mégis közölte velük a halálhírt, elvégezték a szokásos teendőket, és 
az első évben Peiraicusban laktak,9 hiszen annak idején ott hagyott 
hátra mindent Diodotos, ami a megélhetéshez szükséges. Amikor 
aztán kezdték felélni a tartalékot, Diogeitón a gyerekeket a városba 
küldte, anyjukat pedig újból férjhez adta, ötezer drachma hozo
mánnyal, ami ezer drachmával volt kevesebb a férje által erre adott 
összegnél, (9) Több mint hét évvel később,10 amikor az idősebbik fiú 
elérte nagykorúságát, Diogeitón hívatta őket, és azt mondta, hogy az 
apjuk húsz ezüstminát és harminc statért hagyott rájuk. „Én bizony 
nem  keveset áldoztam a saját vagyonombói a nevelésetekre. Amíg 
volt miből, ez nem is számított. De jelenleg magam is pénzszűkében 
vagyok. Egy szó, mint száz, felnőtt férfi lettél, most már nézz utána 
te magad, miből fogsz megélni!” (10) Ennek hallatán feldűltan, 
könnyes szemmel siettek anyjukhoz, s vele együtt, a történtek miatt

7 Nem derül ki, hogy a thrák vagy a Krím-félszigeti Cberson ne soson. Mindkettő 
lehetséges.
s Thrasyllos ióniai expedíciója balul ütött ki, se regével súlyos vereséget szenvedett. 
Diodotos a 409 tavaszán lezajlott ephesosi ütközetben elesett száz hoplita egyike 
lehetett (Xenophón: H eti. 1.2—15). Ezen időpont alapján számolhatjuk ki a beszéd 
dramaturgiai idejét is.
9 A z  athéni kikötő környéke ideális lakóhely egy tengeri kereskedelemben érdekelt 
család számára.
10 A z  özvegy feltehetően a gyászév letelte utánT 408-ban ment újra férjhez. A görög 
időszámításban a kezdőcvet is be kell számítani, így a fenti jelenetre 401/400-ban 
kerülhetett sor.
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siralmas állapotban, szégyenletesen kisemmizve, engem kerestek fel, 
és sírva kérleltek, ne nézzem tétlenül, hogy az atyai örökségből 
kiforgatják és koldusbotra juttatják őket, ráadásul a gazság elkövetői 
olyanok, akiktől a legkevésbé sem várták, hanem siessek segítségükre, 
mind húguk, mind ő maguk kedvéért. (11) Hosszan ecsetelhetném, 
milyen gyászba borult a házam azon a napon! Végül az anyjuk 
könyörögni kezdett nekem, és fohászkodott, hívjam össze az apját cs 
a barátaikat, mert -  mondta -  ha eddig nem volt is szokása beleszólni 
a férfiak dolgába, a válságos helyzet arra kényszeríti, hogy az őket ért 
sérelem minden részletéről beszámoljon nekünk.11 (12) Elindultam 
hát, kipanaszkodtam magam Hégcmónnak,11 12 az asszony második 
férjének, tájékoztattam az ügyről a többi rokont, Diogeitónt pedig 
felszólítottam, hogy számoljon el a vagyonnal. Diogeitón kezdetben 
vonakodott, de barátai rábeszélésére végül mégis beadta a derekát. 
Miután összegyűltünk, az asszony kérdőre vonta, ugyan miféle lélek 
szorult belé, hogy nem átall így viselkedni a gyerekekkel: „Hiszen az 
apjuknak testvére vagy, nekem apám, nekik meg nagybátyjuk és 
nagyapjuk! (13) Ha már az emberek előtt nem szégyelled magad -  
tette hozzá legalább az istenektől félned kellene. Mikor a megbol
dogult elhajózott, öt talanton letétet vettél át tőle. Így történt, erre 
kész vagyok megcskiidni, ahol csak kívánod,13 mind az első, mind a 
második házasságomban született gyermekeim életére. Olyan aljas 
pedig nem vagyok, és a pénz sem érdekel annyira, hogy saját gyerme
keim életére hamisan esküdve távozzak az életből, és jogtalanul 
kaparintsam meg apám vagyonát/' (14) Aztán fejére olvasta, hogy hét 
talantont és négyezer drachmát hajtott be a tengeri vállalkozásokból,

11 Huntcr (1989: 42) annak a ritkán hangsúlyozott, de szerinte valóságos ténynek a 
bizonyítékát látja az anya bátor fellépésében, hogy a nők komoly súllyal rendelkeztek 
a családon belüli vagyoni konfliktusok elrendezésében. Todd (1993: 203-204) Lysias 
fikciójának te kinti a be szedet, amely inkább aj cl le mábrázol ás dramatikus módszereivel 
magyarázható, mintsem valóságos szituációra vezethető vissza.
12 Hégcmónról nevén kívül semmit nem tudunk, A szokásokból kiindulva, Diogeitón 
és Diodotos unokafivere lehet, de nem kizárt, hogy nincs vérségi kapcsolatban velük 
(és így feleségével).
13 Azaz bármelyik isten személyében.
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az összegről szóló bizonylatokat is megmutatta; a költözködés során 
ugyanis, amikor Diogeitón Kollytosból Phaidros házába hurcolko- 
dott,14 a gyerekek véletlenül ráakadtak a kidobott papírokra, és átadták 
neki. (15) Bebizonyította azt is, hogy Diogeitón behajtott száz mina 
jelzálogra adott kamatos kölcsönt,15 16 majd újabb kétezer drachmát, 
nagy értékű ingóságokat szerzett, a tetejébe gabonaszállítmányok is 
érkeztek a Chersoncsosról minden áldott évben. „Es neked -  mondta 
-  ilyen hatalmas vagyon birtokában még volt képed állítani, hogy az 
apjuk azt a kétezer drachmát és harminc statért hagyta rajuk, amit én 
kaptam tőle, és a halála után én adtam teneked? (16) Volt merszed 
kidobni a lányod gyermekeit a saját házukból egy szál ócska köpeny- 
ben, mezítláb, kísérők nélkül, takarók nélkül, ruhák nélkül, az apjuk
tól rájuk hagyott ingóságok és a te őrizetedre bízott pénz nélkül?[lfl 
(17) A mostohaanyám gyermekeit bezzeg most tejben-vajbanfiirösz- 
töd, s nem sajnálod a pénzt a nevelésükre, ami rendjén is volna, 
csakhogy közben tönkreteszed az enyéim életét, szégyenszemre el
kergetted őket a háztól, és minden vágyad az, hogy gazdag létükre 
koldusként végezzék. És ennyi gazságból ítélve az istenektől sem

14 Kollytos az AkropoJistól északra fekvő kerület, a város fa lakon belüli ötdérnos egyike, 
Phaidros valószínűleg azonos a platóni dialógusokban szereplő myrrhínusi Phaid- 
rossal, akinek vagyonút 415-ben kobozták el (lásd 12. o.). Ha az azonosság helytálló, 
feltűnő, hogy még évekkel később is Phaidros házaként emlegetik az épületet, melynek 
Diogeitón bizonyára nem az első tulajdonosa (vagy bérlője) lett,
13 Ennek a kölcsöntípusnak a biztosítéka földtulajdon volt, szemben a tengeri kölcsön
nel (32,6), melyet a hajó jelzálogosításával adták.
16 A szövegben feltüntetett tételek alapján elszámolást készíthetünk Diodotos va
gyonáról;
-  a D iogei tó nná I le té tbe h elye ze tt összeg {5; 13): 5 tál.
-  tengeri kereskedőknek nyújtott kölcsönök (6; 14): 7 cal, 4000 dr,
-  a chersonésosi érdekeltség (6): 2000 dr.
-  a feleségnek adott összeg (6), mely később Diogcitónhoz került (15)
a) 20 mina = 2000 dr,
b) 30 ky2Íkosi statér = 840 dr.
-a  jelzálogra adott kölcsön (15), 100 mina = 1 tál, 4000 dr.
összesen: 15 tál. 840 dr.
Egy ekkora összeg komoly vagyonnak számított.
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félsz, előttem sem szégyelled magad, pedig én m indenről tudok, 
a testvéredre sem gondolsz kegyelettel, mert összesen nem érünk 
neked annyit, mint a pénz.” (18) Ekkor, tisztelt bírák, az asszony 
szájából elhangzott panaszáradat után, mindnyájunkat, akikcsakjeíen 
voltunk, lelkünk mélyéig felkavartak a gyám viselt dolgai cs a fele
ség szavai: láttuk, milyen bánásmódban részesültek a gyermekek, 
eszünkbe jutott, micsoda gazemberre bízta vagyonának felügyeletét 
az elhunyt, belegondoltunk, milyen nehéz olyan személyt találni, 
akire feltétel nélkül rábízhatjuk a vagyonúnkat -  úgyhogy, tisztelt 
bírák, a jelenlévők egyikének sem jö tt ki hang a torkán, éppen úgy 
patakzott a könnyünk, mintha minket ért volna a sérelem, és síri 
csendben távozva hazamentünk. Elsőként az események szemtanúit 
szólítom, lépjetek elő!

[T a n ú k ]
(19) Kérlek benneteket, tisztelt bírák, pontosan figyeljétek az el

számolást, hogy aztán megkönyörüljetek a szerencsétlen sorsú ina
kon, erre az emberre pedig úgy nézzetek majd, mint aki az összes 
polgár haragját megérdemli! M ert Diogeitón jóvoltából olyannyira 
megingott az embertársainkba vetett bizalom, hogy az ember -  akar 
életében, akár a halálos ágyán -  már csak annyira bízhat meg a 
legközelebbi hozzátartozóiban, mint a leggyűlöltebb ellenségeiben.
(20) Ez a megátalkodott meg a vagyon felének még a létezését is 
tagadja, másik felének kézhez vételét végül nagy nehezen elismeri 
ugyan, de a két fiúval cs a lánnyal kapcsolatos elszámolásban a ki
adásokat nyolc év alatt hét talanton ezüstben és hétezer drachmában 
állapítja meg. S mivel a végén már nem tudta, milyen címen számol
jon föl költségeket, akkora arcátlanságra vetemedett, hogy a két fiú és 
a lány élelmezésére napi öt obolost, cipőre, ruhatisztításra és haj vá
gásra pedig, bár nemhogy havi, de még éves elszámolása sincsen, a 
teljes időszakra összesen több mintegy talanton ezüstöt számolt! (21) 
Apjuk síremlékére ötezer drachmát számolt fel,17 felét saját költségé
re, felét a gyermekekére, közben még huszonöt minába sem került. 
N o és a Dionysiák alkalmával, tisztelt bírák (mert azt hiszem, erről

17 Ezért a pénzért már egy kisebb házat lehetett venni, de nem lett volna kirívó, ha 
ennyit költ síremlékre, vö. Davíes (1971: 154).
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is érdemes említést tennem) a kimutatás szerint tizenhat drachmáért 
vett bárányhúst, s ebből az összegből nyolc drachmát szinten a gye
rekeknek számolt fc.1 -  ezt egyenesen vérlázítónak találtuk. Mert így 
van ez, tisztelt férfiak: a nagy összegű csalások esetében olykor a 
kis tételek meg jobban  bántják a károsultakat, hiszen ezek teszik 
a napnál is világosabbá a vétkesek gonoszságát. (22) Különböző ün
nepekre és áldozatokra több mint négyezer drachma kiadást számolt 
fel nekik, s a végösszeget sok egyéb tétel hozzáadásával kerekítette ki, 
mintha csak azért bízták volna rá a gyerekek felügyeletét, hogy pénz 
helyett számlákkal álljon elébük, dúsgazdagból koldusszcgénnyé te
gye őket, és ha volt netán valamilyen ősi ellenségük, azt felejtsék cl, 
és forduljanak gyámjuk, az atyai örökségük eltulajdonítója ellen.10 
(23) Pedig ha hajlandó tisztességesen viselkedni a gyermekekkel, 
megtehette volna az árvákra vonatkozó törvények szellemében is, 
melyek a gyámságra alkalmatlan18 19 és alkalmas gyámoknak egyaránt 
lehetővé teszik, hogy ház bérbeadásával20 szabaduljanak meg a sok 
gondtól és bajtól, vagy földbirtokot vásároljanak, és annak jövedelmét 
fordítsák a gyerekek eltartására. Bármelyiket választja, most lenne 
akkora vagyonuk, mint akármelyik athéninak. De szerintem soha 
egyetlen pillanatra sem fordult meg a fejében, hogy ingatlanba fek
tesse a pénzt, inkább maga akarta megkaparintani a gyermekek örök
ségét, mert a megboldogult hagyatékának, úgy vélte, valódi örököse 
csak saját kapzsisága lehet.

(24) Es ami mindennek a teteje, tisztelt bírák: mikor ez az ember 
Alexissel, Aristodikos fiával közösen szerelt fel egy háromevezőst,21 
arra hivatkozva, hogy az ő hozzájárulása negyvennyolc mina, a költ
ségek felét a két árvának számolta fel, bár az árváknak a város nemcsak 
kiskorúságuk idejére ad adómentességet, hanem még a nagykorűsá-

18 A Diogcitón által felsorolt kiadások mindegyike irreálisan magas.
19 Betegség, hozzá nem értés vagy egyéb kötelezettségek miau,
20 A fold bérbeadásával kapcsolatos teendőket az archón epónymos végezte.
21A közszolgái átok közös vállalására a pcJoponnésosi háború végétől kezdve a gazdasági 
helyzet romlása miatt került sor; a 4. századra még általánosabbá vált ennek gyakorlata. 
Diogeitón, úgy tűnik, csaka költségekhez járult hozzá, a hajón nem teljesített kapitányi 
tisztséget. A ncv szerint említett szereplőkről semmit nem tudunk.
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guk elérése utáni évre is elengedi az összes közterhet. Hz az ember 
pedig, nagyapjuk létére, saját háromevezősének felszerelési költségét 
törvényellenesen fele részben unokái pénzéből fedezte. (25) Vagy itt 
van az Adriára két talanton értékű rakománnyal kiküldött teherhajó 
esete:22 mikor útjára engedte a hajót, az anyjuknak egyfolytában m on
dogatta, hogy a gyerekeké a kockázat, de mihelyt épségben és kétsze
res haszonnal befutott, már azt hajtogatta, hogy övé az áru. Tehát a 
veszteséget az árvák számlájára írja, a hasznot viszont ő vágja zsebre, 
és hogy hova folyt cl a pénz, arról egyszerűen ír egy jegyzéket, közben 
meg könnyűszerrel meggazdagszik a máséból, (26) Persze nagy fel
adat lenne, tisztelt bírák, minden egyes tétellel elszámolni előttetek, 
de miután nagy nehézségek árán sikerült megszereznem tőle az 
iratokat, tanúk jelenlétében megkérdeztem Aristodikost, Alcxis test
vérét -  ő ugyanis már nincs az élők sorában hogy megvan-e neki a 
trjérarchiával kapcsolatos elszámolása. Ő azt felelte, megvan, és mi
után elmentünk az otthonába, azt találtuk, hogy Diogcitón a maga 
hozzájárulásaként huszonnégy minát adott a néhainak a háromeve
zősre. (27) Ez az ember viszont arról adott kimutatást, hogy negy
vennyolc minát költött, úgyhogy pontosan annyit számolt fel az 
árváknak, amennyi a teljes költség volt. Ezek után képzelhetitek, mit 
művelt olyan ügyletekben, melyekről senkinek sem volt tudomása, 
cs amelyeket kizárólag ő intézett, ha még a mások segítségével bo
nyolított vállalkozásai során -  és ezeknek nem nehéz utánajárni -  sem 
átallotta huszonnégy minával megrövidíteni saját unokáit! Lépjetek 
elő, tanúim]

[T a n ú k ]
(28) Hallottátok a tanúkat, tisztelt bírák. Ha csak a hét talanton 

negyven minából, tehát abból az összegből indulókká, amiről vége
zetül elismerte, hogy nála van, ha nem számolok semmilyen nyere
séggel, pusztán az alaptőke fogyásával, és annyit számolok fel, ameny- 
nyit még soha senki a városban, azaz két fiúra, egy kislányra, egy

22 A törvény értelmében a gyám nem fektetheti a rábízott vagyont bizonytalan vállal
kozásokba, így tengeri üzletekbe sem. Az Adria különben is veszélyesnek számított 
hajózási szempontból. A vállalkozás tényét az teszi kétségessé, hogy Lysias csak Dio
gcitón lányának szóbeli közlésével igazolja.
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tanárra és egy szolgálóra évente ezer drachmát, vagyis majdnem 
három drachmát naponta, ami nyolc év alatt éppen nyolcezer drach
ma [,.. ] (29) [ J a  hét talanton negyven minából maradt hat tálán tón 
húsz mina. Hiszen arra nem hivatkozhat, hogy kirabolták a kalózok, 
pénzbírságra ítélték, vagy a hitelezőkre költötte [...]23

M agyarázatok

Halikarnassosi Dionysios a Diogeitón ellen írott beszédet válasz
totta annak szemléltetésére, hogy milyen stílust, érvelő és elbeszélő 
technikákat alkalmaz Lysias a törvényszéki beszéd műfajában.24 
Hosszan méltatja a prooimion erényeit, dicséri a narratio lényegre 
törő fogalmazását, ám a beszéd befejezését elmulasztja értékelni, 
így aztán a ránk maradt szöveg is csonka.

A szóban forgó peres ügy, nagy vonalakban, ennek ellenére 
rekonstruálható. Diodotos, a vagyonos athéni kereskedő, testvé
rének, Diogeitónnak lányát vette feleségül. Házasságukból három 
gyermek született, két fiú és egy lány. Miután Diodotos egy kis- 
ázsiai katonai vállalkozás során életét vesztette, az árvák neveléséről 
a végrendelet értelmében Diogeitónnak kellett volna gondoskod
nia. Egy ideig rendben mentek a dolgok, de amikor a legidősebb 
fiú elérte nagykorúságát, és követelte jogos örökségét, kiderült, 
hogy gyámjuk -  legalábbis szerinte -  rútul visszaélt helyzetével, és 
a törvény adta kereteket jócskán túllépve, saját szakállára gazdálko
dott a hagyatékkal. A kisemmizett árvák érdekeit lánytcstvérük 
férje képviseli, aki Diogeitón kétes ügyleteit írásos feljegyzések, 
szerződések alapján bizonyítja rendkívüli meggyőző erővel, hatá
sos szónoki fordulatokkal. A beszédben található utalások alapján

23 A szö veg  ezen a ponton megszakad. A beszed hiányzó részében valószínűleg a 
következő elemek szerepelhettek: további utalások a vádlott hitvány jellemére, az árvák 
szerencsétlen helyzetének érzékeltetése hatásos képek segítségével, az ügy egyértelmű
ségének hangoztatása, a bírák jóindulatának elnyerését szolgáló megjegyzések.
24 A bemutató bcszédtípust az olympiai (33), a tanácsadóit pedig a Phormisios ellen írt 
(34) szónoklat képviseli.
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a per idejét a 401-es esztendő tájára tehetjük. Szerkezete így tagol- 
ható:

í-3: bevezetés
-  a vádló elnézést kér, hogy családi ügyben lép nyilvánosság elé;
-  tisztázza saját szerepét a2 ügyben;
-  hangsúlyozza az eset különösen súlyos voltát.
4—í 9: a tényállás ismertetése
-  Diodotos és Di egei tón családi körülményei;
-  Diodotos besorozása és halála;
-  Diogeitón magatartása az árvákkal szemben;
-  a család felháborodása;
-  a vádló igazságos elbírálást kér a törvényszéktől.
20-29: bizonyítás
-  A Diogeitón elszámolásában található tételek kifogásolása;
(a beszéd szövege itt megszakad).
Megalapozottnak tűnnek-e a vádak? Három körülmény határo

zottan emellett szól, míg ellene csupán egyetlenegy. Először is ott 
van a vád kezében mind a végrendelet, mind Diogeitón pénzügyi 
nyilvántartása. A tételesen ismertetett adatok pedig azt mutatják, 
hogy Diogeitón -  a beszélő esetleges túlzásai és elhallgatásai elle
nére is -  valóban irreális összegeket számlázott unokaöccsei/uno- 
kái terhére.25 Másodszor, Diogeitón viselkedését lánya és lánya 
gyermekei iránt alapvetően megváltoztathatta, hogy újranősült, cs 
új házasságából fiúgyermeket, vagyis utódai születtek (17) 26 A 
családi viszonyok ekkor a következőképpen néztek ki:

25 Carcy (1989: 206,220-224).
26 Kevésbé valószínű, bár nem teljesen kizárható, hogy Diogeitón második feles egének 
gyermekei nem Diogeitóntól, hanem az asszony előző házasságából születtek.
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beszélő -  lány vádló a vádló öccse fiúk fiúk
(4) (4) (4) (13) (17)

Mielőtt megszülettek volna Diogeitón fiai, Diodotos fiai nemcsak 
az atyai örökség várományosainak tudhatták magukat, hanem Dio
geitón esetleges halálával az ő vagyonrésze is őket illette volna meg. 
A helyzet azért is tiszta és egyértelmű lehetett, mert a családi 
vagyon ingatlanrészét Diogeitón és Diodotos nem osztotta meg 
(4), és Diogeitón feltételezhetően fivére halála után is közösen 
művelte a két birtokot. Diogeitón tehát szintén unokáit (unoka- 
öccseit) kellett hogy a maga s így a teljes családi vagyon leendő 
örököseinek tekintse. Amennyiben mint gyámjuk megrövidítette 
őket, azt a személyes előnyére, de a családi vagyon kárára tette. 
Ilyen magatartás természetesen könnyen elképzelhető, és bárkinél 
előfordulhat, ám a családi vagyon megrövidítése komoly erkölcsi 
vétségnek, az egyik legalapvetőbb kötelesség megszegésének, sőt 
bűncselekménynek számított. Az atyai örökség lényegénél fogva 
tovább örökítendő. Alaphelyzetben tehát inkább az várható egy 
saját utód nélküli gyámtól, hogy a maga érdekeinek megfelelően is 
vigyáz rá. Diogeitón azonban talán éppen fivérének halálhíre hal
latán másfajta elképzelést alakított ki magában az öröklés miként
jéről. Ha fiai születnek, ők öröklik az ő ingatlanjait is, és fivére 
ingóságai is átjátszhatok a kezükre (s ki tudja, talán egyszer még Dio
dotos ingatlanjai is megszerezhetők). Tervei megvalósítását az is se
gíthette, hogy Diodotos fiai egy másik okból is háttérbe szorultak:27

27 Todd (2000: 321).
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anyjuk új házasságából szintén születtek fiúk. Ők elvben nem 
tarthattak ugyan igényt féltestvéreik örökségére, de óméi lettük ott 
állt az apjuk, míg Diodotos árváit gyámjuk is cserbenhagyta, a va
lóság pedig nem mindig engedelmeskedik a jogi szabályoknak,28 
Összességében tehát, Diogeitónról nyomós okunk van feltételez
ni, hogy a maga ágára akarta áthelyezni a családi vagyon súlypontját, 
s ennek jegyében kisemmi zte lánya fiait.

Végül, ezt a feltételezést erősíti Diogeítón minden lépése is 
Diodotos halála után: a halálhír titkolása, lánya hozományának 
megrövidítése, maga az újranősülés és a dokumentált „túlkölteke- 
zcs”. A vád egyetlen szempontot mellőz (viszont nagyon is feltűnő 
módon), amelyre pedigjó okkal hivatkozhatott Diogeitón a vagyon 
eltűnésének magyarázatakor: a 409 és 401 közötti időszak viharos 
eseményeit.29 Az örökség túlnyomó többségét ugyanis különböző 
tengeri vállalkozásokba fektette, amelyek közül akár a2 összes is 
kudarcba fulladhatott a kárpótlás legkisebb esélye nélkül. Hasonló 
veszélyek leselkedhettek a jelzálogra nyújtott kölcsönökre is.

A tárgyalást a gyámsági ügyekkel foglalkozó archón tpónymos 
elnökletével folytatták le az Odeion épületében. Az ítéletet nem 
ismerjük.

28 Hozzá kell tennünk, hogy a Hegem ón rossz szándékaira vonatkozó feltételezés 
teljesen hipotetikus; a szöveg „sem meg nem erősíti, sem meg nem cáfolja”.
29 Davics (1971: 153), Carey (1989: 206).

480



33. OLYMP1AI BESZÉD

Férfiak! Héraklcs alakját sok más nagyszerű munkája mellett legin
kább azcrt méltó felidéznünk, mert Hellas iránt érzett jóindulatából 
ő rendezte meg először ezt a versenyt. Egészen addig a városok 
ellenségnek tekintették egymást, (2) de 1 Iéraklés, miután véget vetett 
a zsarnokságnak, és elnyomta az erőszakot, versenyjátékokat alapított 
Hellas legcsodálatosabb vidékén, hogy az emberek összemérjék testi 
erejüket, vetélkedjenek gazdagságukkal, megmutassák bölcsességü
ket, és mindezekért egy helyre gyűlve, nézzék és hallgassák egymást. 
Szilárdan hitte, hogy ez a találkozó lesz majd a görögök egymás iránti 
barátságának a kezdete. (3) így képzelte hát Héraklés, cn viszont nem 
azért jöttem ide, hogy semmiségekről fecsegjek vagy üres szócsatákat 
vívjak, mert semmirekellő, pénzhajhász szofista dolognak tartom az 
ilyesmit. Egy igazán derék és becsületes polgárnak a legfontosabb 
dolgokról kell tanácsot adnia, ha látja Hellas siralmas állapotát: hogy 
barbárkézre kerültek területeink, és zsarnokok néptelenítették el 
városainkat. (4) Ha mindez gyengeségünk miatt volna így, bele 
kellene nyugodnunk e sorscsapásba, mivel azonban belviszály és 
kölcsönös vetélkedés az oka, miért nem vetünk véget ennek, miért 
nem nyomjuk el az erőszakot? Hisz tudjuk, hogy egymással vetél
kedni csak jólétben lehet, a bajban bölcs belátásra van szükség.

(5) Most pedig végképp mindenünnen komoly veszélyek szoron
gatnak minket. Ismeritek a helyzetet: a hatalom azé, aki a tenger ura, 
a pénzt meg a király osztja, a hellének zsoldért adják el magukat, 
hajója pedig nemcsak a királynak, hanem Szicília zsarnokának is sok 
van. (6) Legfőbb ideje hát, hogy abbahagyjuk a háborúskodást egymás 
ellen, és egy akarattal küzdjünk közös boldogulásunkért! A múltra 
szégyennel, a jövőre féltő aggodalommal tekintsünk, és keljünk ver
senyre őseinkkel, akik a saját földjétől is megfosztották a mienkre
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áhítozó barbárt, a zsarnokok elűzésével pedig közkinccsc tették a 
szabadságot.

(7) A leginkább azonban a spártaiakon csodálkozom. Mit gondol
nak, miért nézik tétlenül, hogy Hellas lángokban áll?1 Hiszen ők a 
hellének vezetői, s nem érdemtelenül, hanem veleszületett erényük 
és hadi tudományuk miatt. Egyedül Ők a Iegyőzhetetlenek, akik 
megszállást nem ismerve, falak és viszály nélkül, ősidők óta háborí
tatlanul, egyazon törvények szerint élnek. Ezért a remény arra, hogy 
a szabadság lángja nem huny ki szívükben, s miként a régmúlt 
csatákban is megmentették, úgy a jövőben is megóvják Ilcllast. (8) 
Ne várjunk kedvezőbb alkalomra! N e higgyük, hogy az elpusztultak 
sorsa csak rajuk tartozik, cs minket nem érinti Ne várjuk be, amíg e 
két ellenség egyszerre tör ránk magunkra, állítsuk meg féktelen 
dühüket most, amíg lehet! (9) Hisz van hellén, kinek ne háborogna 
a lelke, hogy e testvérháború miatt erősödtek meg? E gyalázat nem
csak szégyenletes, de szörnyű is, mert a gonoszok szabadon garázdál
kodhatnak, a görögök viszont semmiért sem tudnak bosszút állni.

M agyarázatok

Halikarnassosi Dionysios esszéjében ez a beszéd képviseli a bemu
tató (epideikükos) műfaját (lásd a 32. beszéd magyarázatait). Lysias 
állítólag személyesen is előadta szónoklatát Olympiában, az esetet 
egy Dionysiostól független forrás, a szicíliai Diodóros is megem
líti.1 2

Az olympiai játékok pánhellén ünnepe kiváló alkalmat adott 
arra, hogy szónokok is megmutassák tehetségüket. Az első szerző, 
akiről tudjuk, hogy beszédével szórakoztatta az olympiai játékokra 
ellátogató nézőket, Gorgias volt az 5. század utolsó harmadában. 
Diodóros szerint Lysias évtizedekkel később, a 388. évi játékok

1 A „lángokban áll” kifejezés történetileg nehezen értelmezhető, ezért Hticíc „forrada
lom söpör végigre” javítja a szöveget, Dobrec konjektúrája pedig így hangzik: „romok
ban hever”,
2 14.105.
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alkalmával mondta el beszédét, Lysias az alkalomhoz szabta m on
danivalóját; a görögség összefogására buzdít a két fő ellenség: 
Dionysios syrakusai zsarnok és Artaxerxés perzsa király ellen.

Az időpont és a téma több szempontból is különös kapcsolatban 
áll egymással. Dionysios 405 óta tartotta kezében a hatalmat Syra
kusai, a Lysias család egykori szülővárosa fölött, ahonnan apja a 
hagyomány szerint egy korábbi tyrannos dől volt kénytelen elme
nekülni.3 A karthágóiak visszaszorításával, valamint a vele szemben 
álló görög poiisok kíméletlen alávetésével uralmát egész Szicíliára, 
befolyását Dcl-Itália számos városállamára sikerült kiterjesztenie. 
Spárta mindvégig támogatta politikáját, Dionysios pedig később, a 
korinthosi háború végén, az Antalkidas-féie béke kikényszerítése
kor húsz hajóval segítette a lakedaimóniakat, majd 369-ben is az 
általa küldött segédcsapatokjátsszáka főszerepet a sikyóniak legyő
zésében.4 Ellenfeleivel szemben mutatott kegyetlensége és rend
kívül erőszakos politikája miatt Szicília tyrannosa nem élvezett 
általános népszerűséget a görögség többsége, főleg nem a demok
ráciában élők körében. A kilencvenes évek elején Athén még 
kísérletet tett arra, hogy megbontsa a Syrakusai-Spárta tengelyt, és 
Szicília urát a maga oldalára állítsa. A kmdosi győzelme után 
hazatérő Konón küldöttsége azonban csak rövid távú sikert tudott 
kicsikarni, hosszú távon kudarcot vallott (19.19-20 állítása ellené
re). Valószínűleg a politikai jóindulat megszerzése lehetett annak 
a határozatnak is a célja, melyet 393 januárjában, a Lénaia ünnepe 
táján a költő Kinésias (F 5) javaslatára hozott meg a tanács.5 A 
töredékesen ránk maradt felirat elején az olvasható, hogy Athén 
elismerő dicséretben részesíti Dionysiost és néhány rokonát, a 
feltehetően egyéb kitüntetésekről szóló rész elveszett. A kitüntetés 
hivatkozási alapja talán az lehetett, hogy az uralkodó nemcsak 
rajongott az athéni drámaköltészetért, hanem bőkezűen támogatta 
is.6Dionysios azonban nem mutatott igazi hajlandóságot arra, hogy 
Spárta barátáságát az athéniakéval váltsa föl.

3 Phitarchos: Mór. 835C, vö, 10 o,
4 Xenophón: H d l .  7.1.20-22.
5/C  Il2.20 =  Tód 109.
6 Tód (1985: II. 26). Később, 368 után maga is elindult a drámai versenyeken.
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A2 uralkodó egy népes küldöttség kíséretében fivérét, Therídést 
küldte, hogy az olympiaí játékokat megtekintse, és a kocsiverse
nyeken részt vegyen. A delegáció „aranytól, bíbortól és más tömér
dek kincstől díszes sátrat71 vert föl a környéken, „levonulása a szent 
ligetbe igen látványos és pompás volt”, színészei a zsarnok saját -  
Diodóros szerint botrányos -  költeményeit zengték a közönség
nek, Theridés pedig uralkodó fivére nevében mutatott be áldozatot 
az istennek Ebben a légkörben hangzott el Lysias beszéde, mely 
magától értetődő természetességgel tekinti valamennyi görög köz
ellenségének a szintén görög (dór) egyeduralkodót, Spárta szövet
ségesét, s mindezt a szent fegyverszünet idején, a pánhellcn össze
fogás és egység jegyében. Az esszéíró Dionysios még arról a kissé 
gyanús hitelességű részletről is beszámol, mely szerint Lysias egye
nesen a díszes sátor feldúlására szólította volna föl hallgatóságát.

Hasonlóan merész és kissé váratlan álláspontot fogalmaz meg a 
perzsákkal és spártaiakkal kapcsolatban. A perzsák főellenséggé 
nyilvánítása önmagában egyáltalán nem volna meglepő, csakhogy 
388-ban a korinthosi háború befejezése előtt a nagykirály még 
Athén szövetségese. Igazán váratlanná pedig az teszi az ellene 
irányuló összgörög összefogás gondolatát, hogy mindezt Spárta 
vezetésével képzeli el Lysias (7). Ráadásul a lakedaimóniak hege
móniáját természettől adott képességekkel és a spártai államforma 
magasabbrendőségével indokolja, a főszerep időlegesscgére vagy 
korlátozottságára tett bármiféle utalás nélkül. Ennyire bátor javas
lattal állt volna elő az athéni metoikos? A fennálló szövetségi rend
szer (Athén-Perzsia, Spárta-Syrakusai barátsága egyfelől, Athén- 
Spárta háborúja másfelől) felborítására cs az erőviszonyok teljes 
átrendezésére tett volna indítványt? Elképzelhető, de lehet, hogy 
Bizos-nak van igaza: Lysias már az Antalkidas-féle béke után két 
évvel később megrendezett olympián, 384-ben mondta el beszé
dét.7 Ebben az esetben a 6. fejezetben említett Spárta és Athén 
közötti háborút tágabban kell ugyan értenünk, vagyis úgy, hogy 
Lysias nem a beszéd idejére felfüggesztett korinthosi háború befe
jezését szorgalmazza, hanem általában a két városállam között

7 Bizos (1989: 201), Todd (2000: 332) szinten erre az álláspontra hajlik.
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évszázadok óta újból és újból fellobbanó háborúskodásnak szeret
ne véget vetni, de a javaslatok merészsége a tűréshatárokon jóval 
beljebb kerül, Az athéniak nyílt pcrzsaellcnessége éppúgy érthe
tőbb, mint a bckctárgyalásokból egyértelműen nyertesként kike
rülő Spárta vezető szerepének elismerése, főleg ha Spárta saját 
szövetségese és Athén ellensége ellen vezeti az összgörög sere
geket.8

A beszéd igen fontos bizonysága annak, hogy Lysias a Halotti 
beszéd mellett más alkalommal is vállalkozott politikai jelentőségű 
beszédek megtartására, sőt ezúttal az egész görögséget érintő kér
désben volt mondanivalója és beleszólási igénye. A bemutatómű
faj-besorolás ugyanis kissé félrevezető:9 ez a beszéd saját meghatá
rozása szerint is elsősorban tanácsot ad (3), még ha a hallgatóság 
nincs is döntési kényszerben, de semmiképp sem az érvelés tech
nikáinak öncélú bemutatása a célja.

8 368-ben Athén barátságot kötött Dionysiosszal, és arany koszorúval tüntette ki (JG 
II2.18, 103 = Tód 133), de erre már csak akkor került sor, amikor Athén Tbébaijal 
szemben került egy oldalra Spártával.
9 KJowski (1959: 52).
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Már-már azt hittük, athéniak, hogy az eddigi megrázkódtatások kellő 
figyelmeztetésül szolgálnak majd a város számára, hogy ezentúl már 
utódaink se akarjanak soha másik alkotmányt, amikor íme, ezek a 
férfiak ugyanolyan javaslattal állnak elő, mint már korábban kétszer 
is, és megint megpróbálják becsapni sokat szenvedett polgártársaikat, 
akik saját bőrükön tapasztalhatták meg mindkét rendszert. (2) De 
rajtuk nem is csodálkozom. Rajtatok viszont, akik végighallgatjátok 
mindezt, annál inkább. Ti lennétek a világ lcgfclcdékenyebb népe? 
Vagy önként vállalnátok a szenvedést az olyanoktól, akiket csak a 
véletlen sodort a peiraieusiak oldalára, s szívük a városbeliekhez húz? 
De hát akkor mi értelme volt a száműzetésből szülőföldünkre haza
térni, ha szavazással saját magatokat veritek rabigába?

(3) Engem magamat, athéniak, sem vagyoni helyzetem, sem szár
mazásom nem zárna ki a polgárok közül, sőt mindkét szempontból 
előkelőbb hely illet meg, mint a másik oldal hangadóit. Mégis az az 
álláspontom, hogy csakis az mentheti meg a várost, ha valamennyi 
athéni részesül a polgáijogokból. Hiszen abban az időszakban sem 
arra törekedtünk, amikor a falakat, a hajóhadat, vagyonúnkat cs 
szövetségeseinket megszereztük, hogy egyetlen athénit is eltaszít
sunk magunktól, hanem még az euboiaiaknak is megadtuk a háza- 
sodás jogát. Ezentúl pedig jelenlegi polgárainktól is megvonjuk 
majd? (4) Szó se lehet róla, ha rám hallgattok! N em  fogjuk a falakhoz 
hasonlóan embereinket is veszni hagyni: a sok néhézfegyverest, a 
rengeteg lovast és íjászt, akikhez ha elszántan ragaszkodtok, a ti 
demokráciátokat fogják erősíteni, a győzelmet könnyítik meg az 
ellenség felett, a szövetségeseknek nyújtott segítséget növelik meg. 
Mert azzal tisztában kell lennetek, hogy a mi életünkben megterem
tett oligarchiákban nem a földtulajdonosok kezében volt a város,
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ellenkezőleg, sokukat megölték, sokukat száműz tek. (5) A nép vissza
hozta őket, a várost ismét a tiétekké tette, de ahhoz nem volt bátor
sága, hogy ő maga is részt kérjen a város irányít ás ab óh Ezért hallgas- 
satok rám, s ha egy mód van rá, ne fosszátok meg hazájuktól jó te
vőiteket, ne érjen többet a szó a tettnél, a szép ígéret a tényéknél! 
Főleg azt nem szabad elfelejtenetek, kik harcolnak az oligarchiáért: 
szóban a nép ellen küzdenek, valójában a pénzeteket akarják, és ezt, 
mihelyt szövetségesek nélkül látnak benneteket, tüstént meg is fogják 
kaparintani.

(6) És ebben a helyzetben még azt a kérdezik, hogyan menekülhet 
meg a város, hanem  teljesítjük a spártaiak parancsait! Szerintem azzal 
kellene foglalkozniuk, milyen előnye származik a népnek abból, ha 
teljesítjük a spártaiak követeléseit. Ha pedig ellenállunk, sokkal szebb 
harc közben meghalni, m int nyíltan önnön fejünkre kimondani a 
halálos ítéletet. (7) Hiszem, hogy ha sikerül meggyőznöm bennete
ket, a kockázat megoszlik a két fél között [, ..J1 Azt is látom, hogy a2 
argosiak cs mantineiabeliek, akik a saját földjükön laknak, ugyanígy 
gondolkodnak, pedig az utóbbiak a spártaiak tőszomszédai, és még 
háromezren sincsenek, az előbbiek közel laknak hozzájuk, és sem
miképpen sincsenek többen nálunk. (8) A spártaiak jól tudják ugyan
is, valahányszor betörnek az ő földjükre, mindannyiszor fegyveresek
kel találják szembe magukat, úgyhogy csöppet sem érzik lelkesítőnek 
egy olyan harc kockázatát, amelyben ha győznek, sem tudják szolga
sorba dönteni a veszteseket, ha pedig vereséget szenvednek, saját 
maguk vesztik el megszerzett előnyeiket. így minél jobb a helyzetük, 
annál kevésbé akarnak kockáztatni. (9) Egykor mi is így gondolkod
tunk, athéni férfiak! Akkor, amikor a mi kezünkben volt a hatalom a 
hellének felett, azt hittük, bölcsen tesszük, ha eltűrjük, hogy földje
inket feldúlják, s nem éreztük feltétlenül szükségesnek, hogy harcol
junk  értük; a kis áldozat megéri, ha sokat menthetünk meg. Most 
azonban, hogy minden értékünket elvesztettük a harcban, hazánk 
viszont megmaradt, tudjuk, hogy egyedül ez a kockázat adhat re
ményt az életben maradásra. (10) Emlékezzünk csak vissza, mennyi 
győzelmi emléket állítottunk idegenben az ellenség fegyvereiből,

1 A gondolatmenet törése miatt a kiadók szöveghiányt feltételeznek a szövegben.
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amikor másoknak siettünk a segítségére az őket ért igazságtalanságok 
miatt, s most, az istenekben bízva és annak reményében, hogy az 
igazság mindig az igazságtalanság áldozatainak oldalán áll, saját ha
zánkkal és önmagunkkal szemben legyünk derék férfiak! (11) Szőr- 
nyű volna, athéniak, ha száműzetésünkben azért harcoltunk a spár
taiakkal, hogy hazatérhessünk, hazatérésünk után azért vonulnánk 
száműzetésbe, hogy ne kelljen harcolni velük. Hát nem volna szé
gyen odáig süllyedni, hogy míg Őseink mások szabadságáért életüket 
kockáztatták, ti még a saját szabadságotokért sem m ertek harcolni?

M agyarázatok

I Inlikarnassosi Dionysios az alábbi szemelvénnyel Lysias tanács
adó beszédeiből ad ízelítőt. A fennmaradt címekből ítélve nem 
állhatott rendelkezésére széles választék. Részint talán azért, mert 
a tanácsadáshoz, mely értelemszerűen nem kényszerű megnyilat
kozás, ritkábban kérhették logográfus segítségét, részint amiatt is, 
hogy ebben a beszédműfajban viszonylag későn alakult ki az írott 
változat megörökítésének szokása.2 Dionysios nem is egészen biz
tos abban, hogy ténylegesen elhangzott beszéd elejét írja le; a maga 
részéről inkább rüpiratnak véli, mely csak olyan, mintha valódi 
vitában hangzott volna cl.

Pedig a beszéd egy rendkívül fontos politikai kérdéshez szól 
hozzá. A demokrácia 403/402-es esztendei visszaállításakor az ősi 
alkotmány kérdése ismét napirendre került.3 Phormisios, aki a 
harmincak hatalomátvétele előtti időkben Théramenés mellett 
(Archinos, Anytos és Kleitophón társaságában) a mérsékelt de
mokrácia híveként vett részt ugyanebben a vitában,4 azt a javaslatot 
tette, hogy a polgárjogot csupán azokra terjesszék ki, akik foldbir-

2 Ahogy erre Todd (2000: 335) fölhívja a figyelmet, elsőként Dcmosthcnés jelentette 
meg rendszeresen ilyen tárgyú beszédeit a 350-es, 340-cs években (Dcmosthcnés 
1-17).
3 Fuks (1953), Finley (1986),
4AP 34 3.
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tokkal rendelkeznek. Dionysios szerint ez közel ötezer polgár 
jogainak elvesztését vonta volna maga után.5 Lysias egy számunkra 
ismeretlen tanácstag számára dolgozta la a javaslatot ellenző fel
szólalását.

Phormisios helyét nem egészen egyszerű kijelölni a politikai 
palettán. A 405 januárjában bemutatott aristophanési Békák bán 
(964-967) még Théramenés ellenfeleként, valamint Aischylos ta
nítványaként jelenik meg (Théramenés Buripidéstol tanult). A 
harmincak idején aztán Théramenésszel ellentétben, de a Théra- 
menéshez közel álló politikusokhoz hasonlóan ő is száműzetésbe 
kényszerült, de nem a Phylénél csatlakozott Thrasybulos seregé
hez, hanem valószínűleg csak Pciraieusnál. 393-ban még mindig 
tevékenyen részt vett a politikai életben: megválasztották egy per- 
zsiai küldöttség tagjának, Thcbai spártai ostrománál a thébaiakat 
támogatta.

A szóban forgó javaslata ismét Théramenés elképzeléseihez áll 
közelebb. Kérdés azonban, hogy a demokrácia egyértelmű korlá
tozását elvi vagy kizárólag külpolitikai okokból tartja-e kívánatos
nak (vö. 6; Dionysios: Lysias 32). A spártaiak nyilván továbbra sem 
rokonszenveztek az athéni demokrácia intézményével, de ekkor 
már nem voltak olyan világos és egyértelmű elvárásaik, mint annak 
idején Lysandrosnak. Pausanias, aki döntő szerepet játszott a váro
siak és demokraták kibékülésében, szabad játékteret engedett az 
athéniak számára, hogy államformájukról döntsenek, s amikor 
hazatérése után a túl enyhe feltételekkel megkötött békeszerződés 
miatt perbe fogták, csak néhány szavazaton múlott ugyan a sorsa, 
de mégiscsak felmentették. Spárta követeléseit tehát már nem 
lehetett feltétlen diktátumként feltüntetni, elképzelhető viszont, 
hogy a Phormisios-féle javaslat mögött mégis elsősorban külpoli
tikai megfontolások húzódtak meg. Lehet, hogy éppen közvetlenül 
e per miatt az óvatosabb irányzat hívei gesztust kívántak tenni 
5pártának, hogy ezzel Pausaniast megmentsék, az általa képviselt 
politikai irányzatot pedig megerősítsék.6

5 Dionysias: L y sia s  32.
6 Todd (2000: 337).
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Magával a javaslattal kapcsolatban is adódik némi bizonytalan
ság. N em  teljesen világos, kikre vonatkozik a „földbirtokkal ren
delkezők” kifejezés.7 Attikai telekkel, vagy pusztán athéni házzal, 
esetleg kertes házzal rendelkező polgárokra? Ebből következően -  
a polgárság összlétszámának bizonytalanságain túl -  még nehezebb 
megítélni, hány polgár és a polgárság hány százaléka vesztette volna 
el jogait a tervezett törvénynek köszönhetően. A Dionysios által 
említett ötezer fő a polgárok mintegy egyötödét tehette ki,8 Lysias 
kirohanása a biztos, sőt átlagosnál jobb anyagi háttérrel rendelkező 
nehézfegyveresek, lovasok és íjászok esetleges elvesztése (4) miatt 
szónoki túlzásai ellenére is összhangban áll egy ilyen becsléssel, A 
nehézfegyverzetűek hagyományosan megállapított száma ugyanis 
ötezer körül mozgott,9 ha tehát a Phormisios-javaslat őket is érzé
kenyen érintette, akkor ez valóban jelentősen szűkíthette volna a 
polgárok létszámát.

A polgárjogok kiterjesztésének és szűkítésének vitájában a va
gyoni helyzet mellett meg három szempont játszott főszerepet: a 
származás, a demokráciához való hűség és a büntetettség/büntet- 
hetőség. Phormisios javaslatát nem fogadták el; a polgárjog egészen 
a 320-as évek közepéig vagyoni helyzettől függetlenül illette meg 
a szabad születésű athéni férfiak mindegyikét. Itt érdemes röviden 
áttekinteni, mely értekekkel szemben bizonyult gyengébbnek a 
demokrácia biztonságosabb (a rövid távú anyagi előnyöknek, syko- 
phantáknak, pillanatnyi érdekeknek stb. kevésbé kiszolgáltatott) 
formáját ígérő, a vagyon alapú korlátozás elvével létrehozott állam
forma.

a) A közösség egységének helyreállításában és a polgárok össze
tartásában a származásnak, az ősidőkig visszatekintő közös múlttu- 
datnak jutott alapvető szerep. Aristophón javaslatára újra életbe 
léptették és megerősítették a 451/450-es periklési törvényt, mely 
kizárólag azok számára adta meg a polgárjogot, akik mindkét ágon

7 Todd (2000: 336).
8 Hart se n (1991: 90-94). N é meth (1996:2ö()) a p o I ga ro k öss z ] éts z ama h elvett a hop 1 i ták 
feltételezett számából vonja ki az ötezret, véleményünk szerint tévesen.
9 Németh (1999: 142-143),
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szabad athéni szülőktől származtak.10 A törvény szigorának enyhí
tésére többen is kísérletet tettek, de igazi eredményt nem értek el. 
N em  sikerült a törvénytelen születésű árvrák állami támogatását 
biztosítani (F 6). Kudarcba fulladt a hazatérő demokratákat pénz
zel, meggyőződésből és életük kockáztatásával segítő metoikosok 
és rabszolgák állampolgárrá nyilvánításának első kísérlete (lásd 
alább), még ha a második -  három évvel későbbi, szőkébb érvényű 
és árnyaltabb igényeket megfogalmazó -  próbálkozás sikerrel járt 
is {lásd a 13, beszéd magyarázatait).

b) Az a szempont, hogy kinek milyen volt a politikai elkötelezettsége 
a harmincak idején és után, jogi értelemben nem játszott döntő 
szerepet, bár időszakonként megnőtt a jelentősége. A megbékélési 
szerződés engedélyezte az oligarchia híveinek, hogy polgárjogaik 
részleges megtartásával Eleusisba költözzenek, vagy teljes jogú 
polgárként Athénban maradjanak, számadás esetén ezt akár a har
mincak is megtehették (lásd a 12. beszéd magyarázatait). A „városi 
m últ” elvben nem jelentett jogi megkülönböztetést és hátrányt a 
száműzöttckkel szemben. A gyakorlatban azonban a hivatalvállalás 
joga nem egyértelműen illette mega városban maradottakat, külö
nösen kétségessé és vitathatóvá vált az egykori tanács és a lovasság 
tagjai esetében (lásd a ló . beszédet.). Érdekes módon polgárjogaik 
hasonló csorbítására számíthattak azok is, akik a polgárháborúban 
egyik félhez sem csatlakoztak (lásd a 31. beszédet). A demokrácia 
iránti hűségükért 401/400-ban (talán már az eleusisi kolónia fel
számolása után) csak azok kaptak polgárjogot, akik már a Phylénél 
is ott voltak Thrasybulos hétszáz fős seregében, a Peiraieusnál 
csatlakozókat csak bizonyos kiváltságokkal tüntették ki. Hasonló 
gesztusnak, de nem jogi következményekkel járó intézkedésnek 
számított a polgárjoggal nem rendelkezők állami temetése is, mely 
rendesen csak a hazájukért hősi halált halt polgárokat illette meg 
(lásd a 2. beszédet). Az anyagi kártérítésben és vagyonvitákban az 
eredeti és új tulajdonosoknak, sőt még a zsarnoki rendszer haszon
élvezőinek az érdekeit is igyekeztek figyelembe venni, és bonyolult

lü Athémios: L a k o m á zó  bölcsek  S Í I  B-C.
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szabályozással egyensúlyt teremteni köztük (lásd a 13. beszédet, cs 
az F 1-et).

Összességében tehát az athéniak azt az elvet követték, hogy a 
demokráciához való hűséget elsősorban nem a múlt érdemeivel 
vagy bűneivel kell bizonyítani, hanem a jelenbeli teljesítménnyel, 
az új rendszernek tett szolgálatokkal (még akkor is, ha a megtorlást 
és igazságtétek követelő felszólítások sok esetben jogos sérelmekre 
hivatkozhattak, cs a bírákban kellő visszhangot ébresztve olykor
olykor erősebbnek bizonyultak az esküvel is megfogadott megbo
csátás szelleménél). Mindebben a külső spártai nyomás, a katonai 
cs anyagi kiszolgáltatottság velük szemben, a polgárháború több 
ezer halottja, a város igyekezete a túlélésre és talpra állásra éppúgy 
szerepet játszott, mint az athéni demokrácia alapvető jelcnorien- 
táltsága.

c) A polgárjogok részleges vagy teljes elvesztése, valamint a 
száműzetés általában a mindenkori polgárok nem elhanyagolható 
részét sújtotta. 403-ban Athén annyiból volt különleges helyzet
ben, hogy a két évvel korábban, az ostromállapot miatti összefogás 
érdekében meghozott Patrokleidés-féle törvénynek köszönhetően 
-  az emberölésért elítélteken és a négyszázak vezetőin kívül -  
szinte valamennyi jogfosztott visszanyerte polgárjogát.11 A száműzöttek 
hazatérésére pedig jó  fél evvel később, a spártaiakkal megkötött 
békeszerződés értelmében került sor. A 403-as restaurációt köve
tően -  az Eleusisba költözőkön kívül -  szinte senki nem érezhette 
jogfosztottnak magát (Andokidés különleges esetéről, aki mind
egyik csoportban kakukktojásnak számított, mégis visszafogadták, 
lásd a 6. beszéd magyarázatait), így ilyen jellegű nyitásra nem volt 
szükség.

11 Andokidés 1,77-79, az ér intettek köreiről lásd MacDowcll (1962: 113-118).
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HIPPOTHERSÉS ELLEN (F l ) 1

Lysias töredékei szerencsésen megőrződött papiruszokon, vala
mint későbbi szerzők jóvoltából idézetekben maradtak ránk A 
legjelentősebb papiruszleletet 1919-ben tette közzé Grenfell és 
Hunt.1 2 A P. Oxy. 1606 leghosszabb töredéke héthasábnyi szöveget 
tartalmaz. Az első öt a Hippothetsés elleni beszed (F I )  zárófejeze
teiből őriz meg részeket, az utolsó kettő a Theomnéstos ellen szóló 
legelejét (F 39). Az előző beszédnek korábban csak a címét és 
egyetlen szavát ismertük, az utóbbi létéről egyáltalán nem volt 
tudomásunk.

Hippothcrscs egy olyan vagyontárgy vagy -tárgyak ügyében 
indított pert Lysias ellen, melyet a harmincak koboztak el Lysiastól. 
Egyes értelmezők3 szerint a vita tárgya a címben jelölt rabszolga
lány volt. Ez az értelmezés fölvet egy nehézséget. Annak ismere
tében, hogy Lysiast hatalmas vagyonvesztés ég érte, érthetetlen, 
m iért egyetlen rabszolgalány körül forog a vita. A próbaper fogalma 
ismeretlen volt az attikai jogban; nehéz belátni a vádló indítékát, 
miért szűkítette igényét egy viszonylag kis értékű tulajdonra.4

1 A töredékek számát Gernet-Bizos (1989) kiadása szerint adjuk meg.
2 Grenfcll-Hunt (1919) P .O x }> . 1606. Még Károm Lysias-papirusz létezik: P  H ib e h  14 
(lásd F 6), a P .L o n d . 2852, mely az E r y x in ia d w  vé delm ében , cs a P .R a in e r  1.13, mely az 
A n tip h ó n  lá n ya in a k  ü gyében  című beszed néhány sorát tartalmazza. Az utóbbi kettőt 
töredékessége miatt nem vettük be a kötetbe.
3 Gertiét (1989: II 226-231,253).
4Todd (1993: 234-235).
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Esetleges, de korántsem megnyugtató magyarázatot adhat két fel
tételezés: a többi elkobzott tulajdonával ellentétben a rabszolga- 
lányt talán sikerült visszaszereznie Lysiasnak, vagy mégsem volt 
olyan értéktelen számára a rabszolganő. Lysias idős korában is 
hetairát tartott, éspedig az egyik leghíresebb szépséget, Metanei- 
rát.5 Ő valószínűleg nem azonos ugyan a per címében szereplő 
rabszolganővel, de személye bizonyos párhuzam megvonására ad
hat alapot, só't még az sem kizárt, hogy közvetve is van köze az 
ügyhöz.

Mások másként értik a címet: a rabszolgalány Lysias „nevében” 
lépett föl az elkobzott vagyontárgy(ak) visszaszerzése céljával, és a 
per valamiképp ennek a jogi lépésnek lenne a folytatása.6 Hogy 
miért bízta volna rabszolgára Lysias az ügyet, nem tudjuk. E 
hipotézis mindenesetre érdekes szituációt feltételez: a Iogográfus 
egy olyan személy számára ír beszédet, aki egy, a nevében fellépő 
személyjogi képviseletét látja el. Másként fogalmazva: Lysias ket
tős közvetítéssel ezúttal saját magától és saját maga számára rendel 
beszédet! (Egy másik hipotézist lásd alább.)

A töredékekből az derül ki, hogy a 403-as kiegyezési szerződés 
úgy próbálta rendezni a harmincak által elkobzott és a harmincak 
bukása után hazatért régi tulajdonosok által visszaigényelt vagyon
tárgyakkal kapcsolatos vitákat, hogy először is különbséget tett

(a) ingatlan7 és (b) ingóság között, ez utóbbiak esetében pedig 
(i) a vásárlás útján új tulajdonba került, illetve (ii) a továbbra is 
állami tulajdonban maradt elkobzott vagyontárgyak között (2. sza
kasz).8 Míg utóbbit vissza lehetett szerezni (valószínűleg meg 
fizetni sem kellett érte), az előbbit csak bizonyos feltételekkel.9

s [Dcmosthcnés] 59,21-22; lásd 15-16. o.
6 Todd (2000: 367) és fentebb.
7 Az ingatlanok minden körülmények között visszaigényelhetők voltak, vö, Isokratés 
16.46. JGzért tett különleges nagyvonalúságról tanúbizonyságot Archinos és Thrasy- 
bulos, amikor önként lemondtak tulajdonaik visszaigényléséről, és „földet vissza nem 
vettek” (Isokratés 18.23).
8 A humanista szövcggpndozók által megállapított fejezetek helyett a papiraszszövegek 
egységeit szakasznak nevezzük.
9 Locning (1987: 51-52).
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Lysias ugyanis a vásárlókkal kapcsolatban szembeállít két esetet: 
azt, amikor a vevő továbbadta az államtól megvett tulajdont, és azt, 
amikor ő maradt a tulajdonos (2. szakasz). A második vevőt az 
eredeti tulajdonos, úgy tűnik, nem kényszeríthette arra, hogy 
visszaadja neki egykori tulajdonát, még a tényleges vételár felaján
lásával sem (1. S2akas2), Azt sajnos nem tudni pontosan, hogy az 
eredeti tulajdonosnak milyen jogai voltak az első vevővel szemben, 
mindenesetre a per előzményét (vagy lényegét) az jelentette, hogy 
H ippothersés, aki valószínűleg Lysias néhány elkobzott vagyontár
gyának (talán a rabszolgalánynak) első felvásárolója volt, az általa 
kifizetett összeg felét kérte Lysiastól, aki ezen mélyen felháboro
dott (4. szakasz). A rendezés egyébként mindenképpen valaki 
kárára kellett hogy történjék, mert vagy az eredeti tulajdonosnak 
kellett másodszor is megvennie tulajdonát, vagy az első vásárlónak 
kellett elveszítenie azt a pénzt, amelyet a szóban forgó vagyon
tárgyért kiadott. Elképzelhető tehát, hogy a rendezés alapjául a fél 
áron való visszavásárlás józan kompromisszumot nyújtó lehetősé
gét tették meg. Ebben az esetben azonban Lysias méltatlankodását 
legfeljebb érthetőnek, de jogilag megalapozatlannak kell tekinte
nünk.

Abból a tényből, hogy Hippothersés lep föl vádlóként, arra lehet 
következtetni, hogy Lysíasnak a fél árnál olcsóbban, esetleg pénz 
nélkül sikerült visszaszereznie elkobzott javai egy részét (a rabszol
galányt?); a felperes éppen ennek az ügyletnek a jogosságát vitatja; 
a peres eljárás pedig ennek megfelelően diké exulés (a megítélt 
birtok átadásának megtagadása miatt indított per) lenne.10 A per 
valószínűsíthető időpontja még érdekesebbé teszi a helyzetet. A 
„fölépült falakra” tett célzás alighanem a394-es újjáépítésre vonat
kozik, és ez azt jelenti, hogy a harmincak idején végrehajtott 
vagyonelkobzások ügye tíz évvel később sem zárult le. Azt azonban 
nem tudjuk, miért éppen most látta elérkezettnek az időt Hippo
thersés a per elindítására.

Végül nem világos az sem, miért nem személyesen Lysias védi 
magát a vád ellen. Elképzelhető, hogy ez mctoikosstátusával függ

10 Gcmct (1989: II. 228-229),
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össze, hisz a betelepültek bizonyos ügyekben nem kaptak lehető
séget beszédre. A szólásszabadságnak ez a fajta korlátozása egy 
alapvetően magánjogi tulajdonperben azonban furcsa, hiszen ép
pen ilyen ügyekben lehetett a polemarchoshoz fordulniuk. Másik 
eshetőség, hogy a ránk maradt töredékek egy felkért pártfogó 
másodbeszédéből származnak, mely Lysias nyomtalanul elveszett, 
saját beszéde után hangzott el. E hipotézis szerint tehát egy olyan 
ritka pillanatban vagyunk, am ikor a logográfus nemcsak előlép 
a színfalak mögül, és személyesen a maga nevében szólal meg, 
hanem közben egyúttal megmarad logográfusnak is, és barátja 
számára rendel, illetve ír egy másik szónoklatot is.

<Lysias> megmenekült, de bátyját, <Polemarchost11 > megöl
ték, vagyonát pedig elkobozták. S amíg Peiraieusban tartózkodott, 
arra számított, a száműzetésből hazatérve majd visszakap hatja, most 
viszont, hogy itthon van már, még a vételárát kifizetve sem tudja 
visszaszerezni tulajdonát a vevőktől. Nikostratos ugyanis magánjogi 
pert indított el Xenoklésszel, az eladóval11 12 13 együtt 

<10 olvashatatlan sor kovetkezikn >
(2J.) hetven talanton < értékű vagyonát> megkaparintották, me

lyet ezek14 sem pénzzé tenni, sem eladni nem tudtak, pedig jó  néhány 
napjuk lett volna rá. S miután Lysías veletek együtt a száműzöttek 
kenyerét ette, majd a démos visszatérésével ő is hazajött, a kiegyezési 
szerződés értelmében pedig az eladott tulajdon a vásárlóé maradha
tott, az eladatlant viszont a hazatérők visszaszerezhették, ez az em
ber,15 akinek sem földbirtoka, sem háza nem volt, tehát semmi olyan

11 Grcnícll konjektúrája; Tedd kiegészítése: „tárgyalás nélkül11.
12Xcnoklcs, úgy tűnik, az a személy, aki egyfelől mcgvchcttc Lysias elkobzott vagyonát 
dz államtól, másfelől tovább is adta valaki másnak. Ez a valaki más (vagyis a második cs 
jelenlegi tulajdonos) lehet Nikostratos.
13 Ebből csak három szó betűzhető ki: „pajzs(ok)*1, „ötven", „drachmák”,
14 Vagy a harmincak, vagy az első vevők.

Háromféleképpen értelmezhető: ha Lysiasra vonatkozik, akkor a mondat vagy azt 
állítja, hogy 1. a) Lysiasnak mint athéni polgárjoggal nem rendelkező személynek nem 
volt olyan tulajdona, amelyet a harmincak elkobozhattak volna, b) vagy pedig a2t, hogy 
Lysias nem kapta még vissza az őt megillető vagyontárgyakat (ebben az esetben a
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tulajdona, mely a kiegyezési szerződés értelmében is visszajárt volna 
a hazatérőknek, amennyiben fizetnek érte1*

<26 olvashatatlan sor következik>
(4.L) Mármost ezek urán, tisztelt bírák, saját bajaira hivatkozva17 

követelte az ár felét Lysiastól, mintha bizony Lysias kincseket talált 
volna a harmincak idején, nem pedig a vagyonát vesztette volna el! 
Amikor pedig ez ellen tiltakozott, s nem akart belenyugodni, [... ]

< 36 sor h íányzik >
(5) Mert furcsa volna, tisztelt bírák, ha ti, akik az igazságtalanságok 

áldozataiként tértetek vissza, most ti követnétek el igazságtalanságot, 
és fosztanátok meg őt vagyonától! Ráadásul minden okotok megle
hetne, hogy haragudjatok azokra, akik a sok baj közepette felvásárol
ták, ami a tiétek* Ha nincsenek ugrásra kcsz vevők, a harmincak 
semmit sem tudtak volna eladni. Aztán [...]

<3 sor olvashatatlan következik, majd 8 sorban szótöredékek>
(6.L) Most, hogy meghallgattátok, mit tett Lysias, és mit Hippo- 

thersés, a ti belátásotokra bízzuk annak eldöntését, melyikük érdemei 
nagyobbak a várossal szemben. Hallgassatok meg hát, kérlek, hogy ez 
a férfi18 is kivívott jó  híre megőrzését tartsa fontosnaka továbbiakban, 
cs I Iippothersés is emberelje meg magát végre az igazsággal szembe
sülvén.

<4 sor hiányzik >
Mert amíg a város prosperált, ő volt a leggazdagabb metoikos, de 

veletek maradt azután is, hogy bekövetkezett a katasztrófa:19 a legki
sebb mértékben sem akarta < kivonni magát> a bajokból, így vesz
tette el a harmincak törvénysértéseinek köszönhetően bátyját és 
vagyonát is* S amikor száműzetésbe kényszerült, háromszáz fegyve
ressel és <kétszáz> drachmával segítette a visszatérést, [...]

mellékmondat fordítása: „ez az ember, akinek sem földbirtoka, sem háza n in cs" ). 2, Ha 
1 lippothcrscsre vonatkozik, akkor az lehet a mondat értelme, hogy Hippothersés nem 
a harmincak idején szerezte meg a vitatott tulajdont,
16 A tagmondat szövege („amennyiben fizetnek érte”) erősen romlott; más olvasatban: 
„még ha rabszolgáiból néhányat visszaszerzett is”.
,7 Valószínűleg Hippo thersés-
18 Lysias.
19 Az Aigospotamoinál elszenvedett vereség 405-ben.
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<6 sor hiányzik >
(6.II.) Élisi vendégbarátját, <Thrasydaiost> pedig rábeszélte, hogy 

két teljes talanton támogatást adjon. És mindezekért cserébe mind a 
mai napig semmiféle hálát,20 semmiféle kitüntetést nem kapott tőle
tek! S ha ilyen volt a száműzetés alatt, visszatérése után sem bántott 
meg soha egyetlen athénit, sem a maga jótéteményeinek fel emlege
tésével, sem mások bűneinek felhánytorgatásávah Most azonban róla 
kell beszélni: olyan emberrel szemben védi igazát, aki a négyszázak 
idején ment száműzetésbe, Dekeleiában ütötte fői tanyáját, onnan 
támadt hazája ellen az ellenség oldalán, városunk rosszakarói hozták 
haza, és avatták polgárotokká. Ebből pedig, gondolom, mindenki 
előtt világos: ez az ember éppúgy fütyül a < falakra21 > most is, hogy 
fölép ültek, mint amikor lerombolták őket; szíve sem a jóban, sem a 
rosszban nem veletek dobog! Teljes jogú polgárként sem a megbá
násnak nem mutatta semmi jelét, sem a korral nem vált érettebbé, 
hanem azok után, amiket művelt, még nekiáll rágalmazni a népet.

I
<8 sor kiátiyzik>

(6.III.) Elévülhetetlen érdemeiért hálával tartozik a nép Lysiasnak, 
ezért azt kérem tőletek, tisztelt bírák, az imént és korábban mondott 
szavaimra gondolva, mentsétek föl őt! Mert ki lesz nála nyomorul
tabb, ha vagyonát ezek erővel elveszik,22 a maradékot meg ti ajándé
kozzátok oda nekik? És ki lesz náluk boldogabb, ha nemcsak az akkori 
tetteiket bocsátjátok meg nekik, hanem most is megszavaztok nekik 
bármit, amivel csak elétek járulnak?

20 Locntng (1981: 283) nyelvileg kicsit erőltetett értelmezéssel („a hála egyetlen 
formáját sem") a megadott polgáijog visszavételére lát célzást a szövegben.
21 Grcnfell kiegészítése. A 404-ben lerombolt falakat Konon építette újjá 394-ben. 
Kevésbé valószínű, hogy az utalás a falak eredeti megépítésére vonatkozik, ami 480- 
ban, Thcmistokiés javaslatára valósult meg.
22 Elsősorban c mondat alapján gondolhatjuk, hogy d ik é  ex u íés perről van szó (lásd a 
m a gyarázatokat).
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KJNÉSIAS ELLEN PHANIAS VÉDELMÉBEN 
TÖRVÉNYSÉRTŐ TÖRVÉNY] AVAS LAT VÁDJÁVAL (F 5)

Kincsiastjól ismerhetjük Aristophanés komédiáiból, aki dithyram- 
bosköltői tevékenysége mellett elsősorban cingár testalkata és has
menésrohamai miatt gúnyolja.23 A beszéd szempontjából fontos 
adat, hogy az inkontinencia az ő esetében nemcsak a gyávaságot, 
hanem szentségtöm szándékot is sugallni igyekszik.24

Kinésias azzal vádolta meg Phaniast, hogy a ncpgyűlés elé általa 
beterjesztett törvényjavaslat ellentétben áll a már fennálló törvé
nyekkel (vö. 6. beszéd magyarázatait és F 6-ot, egy másik politikai 
szerepléséről lásd a 33. beszéd magyarázatait). A ránk maradt 
szöveg a vita lényegéről semmit nem árul el, kizárólag személyes 
támadást tartalmaz a vádló ellen. Szellemében az Andokidés elleni 
bigott kirohanásokra emlékeztet, melyekkel a papi méltóságot vi
selő vádló a hagyományos vallásosság egyes elképzeléseit felhasz
nálva igyekszik a vádlott életének negatív eseményeit az isteni 
átokra és gyűlöletre visszavezetni.

A töredéket megőrzőAthénaios Lakctnázó bölcsek című művében 
a lakoma testi és szellemi örömeit tárgyalja. Lysias művére annak 
kapcsán tér ki, hogy a mű végén az élet élvezetére alkalmatlan, 
gyenge fizikumú költőkről is szót ejt, köztük a komédiaköltők 
egyik kedvenc céltáblájáról, KinésiasróL

„Aristophanés Pcdig »hársfának« nevezte Kinésiast, arra célozva ezzel, hogy 
Kinésiasnak hars faka ró hoz kellene erősítenie magát, nehogy magassága és 
cingársága miatt tartása meggörbüljön. De hogy Kinésias beteges és más szem
pontból is veszélyes ember volt, ezt Lysias, a szónok is állítja a törvénysértő 
törvényjavaslat (graphé parammón) vádjával bcvádolt Phanias védelmében mon
dott beszédében, ahol azt mondja róla, hogy költői mesterségével felhagyva 
sykopbantának csapott föl, és ebből meggazdagodott És hogy a költőről van 
szó, nem pedig másról, az abból derül ki, hogy c beszed szerint is gúnyolták 
a komédiákban istentelenscge miatt. A szónok a következőket mondja:

23 M a d a ru k  1387-1390; B é k á k  153,366,1438. N á u r a h m  330,
24 B é k á k  366,

499



T ö redékek

»De csodálkozom, hogy ennyire nem bánt benneteket, hogy Kinésias 
a törvények támasza, az a Kinésias, akiről mindnyájan tudjátok, hogy 
nála szentségtörőbb és töívénysértöbb embert még nem hordott a 
hátán a föld. Hát nem ő követett el akkora bűnt az istenekkel szem
ben, hogy nevét más ember a szájára venni is szégyelli, a komédia
költőktől viszont évről évre hallotok róla? (2) Hát nem ővele járt 
Össze vacsorázni egy gondosan kiválasztott, baljóslatú napon Apol- 
lophanés, Mystalidés és Lysitheos, akik nmnéniastés (= az Üjhold 
tisztelői) helyett kakodaitnonistésnék (= a Gonosz hívei, átkozottak) 
nevezték magukat? Ha a sorsukat nézzük, szó se róla, találó név, de 
szándékaik szerint már korántsem: ők az isteneket és a ti törvényei
teket25 akarták nevetségessé tenni. (3) A többiek szép sorban mind 
elpusztultak azóta, hozzájuk méltó halállal, őt azonban, akit a legtöb
ben ismernek, olyan állapotba hozták az istenek, hogy az ellenségei 
is inkább az életét, mint a halálát kívánják, és elrettentő példaként 
szolgál mások számára, hogy aki sokat enged meg magának az iste
nekkel szemben, annak büntetését nem halasztják a gyermekekig,26 
hanem az ő eletet teszik csúnyán tönkre, nem mindennapi csapásokat 
és súlyos kórokat zúdítva rájuk. (4) A halát cs a betegség mindnyájunk 
közös sorsa, de hogy valaki ennyi ideig ilyen állapotban legyen, és 
napról napra a halállal küzdve ne tudja befejezni az életét, ez csak 
azokat sújtja, akikre oly komoly bűnök terhe nehezedik, mint őrá.«”

THEO ZOTIDÉS ELLEN (F 6)

Ez c töredék a P.Oxy. 1606 után (lásd F 1. magyarázatát) második 
legfontosabb Lysías-papiruszon olvasható.27 Valójában húsz meg
lehetősen kis méretű foszlányról van szó, melyek közül csak három 
tartalmaz összefüggőnek nevezhető szöveget. A beszéd címe nem 
szerepel a papiruszon, csak a vádlott neve. Ez alapján azonbau 
könnyen azonosítható a beszed, mert Pollux megemlíti a Theozo-

2d A törvény „szertartást”, „rítust” is jelent,
26 Az utódok megbosszulásának gondolata szintén közhely, vö. 6.20.
27 Grcnfcll-Hunt (1906) P .H ib e h  1.14.
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ditcs ellen írt Lysias-művet (még ha az ellenfél nevet hibásan, 
Theodotidés alakban közli is).28

Theozotidés javaslata a polgárháborúban elesett árvák megsegí
tését célozta, csakhogy a támogatásban jogosultak körét a demok
rata oldalon elesettek gyermekeire korlátozta, a városiak árváit 
kizárta. Javaslatát a ncpgyűlés jóváhagyta; a törvényerőre emelke
dés tényét egy 1970-ben az athéni Agorán talált kőoszlop felirata 
tanúsítja.29 A törvény nyilvánvaló és provokatív módon éles ellen
tétben állt a megbékélés szellemével.30 A hadiárvák állami gondo
zása ugyanis nem egyszerű szociálpolitikai támogatásnak számí
tott, sokkal több volt ennek Csak azok gyermekeinek járt, akik a 
hazáért estek el; következésképp a városiak e döntés értelmében 
nem pusztán olyanoknak minősültek, akik nem a hazájukért har
coltak, hanem egyenesen a haza ellenségeinek. Másodszor, a hadi
árvák nevelésének ügye a politikai propaganda egyik leglátványo
sabb része lett, amely az athéni állam erejének igazi jelképeként 
funkcionált a polgárok és a külföldiek számára egyaránt. Afclnőu- 
sorba lépő (ephébos), tehát katonaságra érett hadiárvákat ugyanis az 
egyik legnagyobb athéni ünnep, a Nagy Dionysia drámaelőadásai 
előtt mutatták meg a színház közönségének.31 Stroud ezzel szem
ben a törvény feszültségoldó hatására hívja föl a figyelmet: az az 
árva, akinek apját hősként temették el (2.65-66), méltán érezhette 
igazságtalannak, hogy nem kapja meg a hősi halottak fiainak kijáró 
állami gondoskodást.32

Lysias törvényellenességgel vádolta a javaslattevőt, de érdekes 
módon nem „középről” a mérsékeltek oldaláról, tehát a megbéké
lés jegyében, hanem „szélről”, a radikális demokrácia nevében. A 
részlet tanúsága szerint ugyanis az volt az egyik kifogása, hogy a 
javaslat az örökbe fogadott és törvénytelen gyermekeket szintén 
kizárja a járadékra jogosultak köréből. A polgárjog származási

28 Pollux: S z ó tá r  8.46.
29 Kiadta Stroud (1971: 280-301).
30 Todd (2000: 383).
31 Isokxatcs 8.82, A hadiárvák bem utatásánakid cológiai üzenetéről lásdWinkler (1990).
32 Stroud (1971).
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feltételeinek szigorítása szintén a kor egyik alapkérdése volt (lásd 
a 34. beszéd magyarázatait), Theozotidés szemmel láthatólag a de
mokraták kedvezőbb helyzetbe hozását (még ha ez csak erkölcsi és 
némi anyagi, nem pedig jogi előnyöket jelentett is) a származás 
tisztaságának követelményével párosította.

A papirusztöredékek egy másik nagyobb darabja Theozotidés- 
nek azt a javaslatát támadja, hogy a lovas szolgálat napidíját csök
kentsék 1 drachmáról, azaz 6 obolosról 4 obolosra, a lovas íjászok 
pedig ezentúl kapjanak nyolc obolost két obolos helyett (a szó 
olvasata nem teljesen biztos). A változtatás tehát a lovasok esetében 
egyharmados megvonást, a lovas íjászok esetében 300 százalékos 
béremelést jelentett, és az előző állapothoz képest pontosan fordí
tott arányokat hozott létre. Ennek a javaslatnak is kézenfekvő a 
célpontja: a harmincakat nagyobb létszámban támogató lovasok 
ellen, és az alacsonyabb rangú, feltételezhetően inkább a demok
ratikus oldalon harcolt íjászok támogatására irányult33 Ez a javaslat 
nem szerepel a feliraton, de az oszlop töredékessége miatt könnyen 
elképzelhető, hogy eredetileg rajta volt, azaz ezt is elfogadták.

(1) [...] gyűlöletet tanúsítva a törvénytelen34 és örökbe fogadott 
fiúk ellen, törvénysértő és szcntségtclcn módon. Mert nekem az a 
véleményem, hogy a törvénytelen gyermekek még inkább rászorul
nak a város támogatására, mint a törvényesek. A törvényes gyermekek 
apjuk halála után megörö kük annak vagyonát, a törvénytelenek azon
ban [...]

(2) [...] az egészben pedig az a legszörnyűbb, hogy Theozotidés a 
legszebb ünnepi bejelentést fogja bemocskolni és meghamisítani. 
Mert ha majd a Dionysián a kikiáltó apjuk neve szerint kihirdeti az

33 Todcl (2000: 384). Loomis (1995: 230-236) a lovas íjászok eredeti fizetését nem két 
obolos na k, hanem két drachmának olvassa, így mindkét csoporttal kapcsolatban a 
járandóságok egy harmada ni csökkentését feltételezi, és alapvetően nem politikai, ha
nem pénzügyi megszorító intézkedést lát a törvényjavaslatban.
34 A megerősített pcnklcsi törvény értelmében törvénytelennek számít az a gyermek, 
akinek csak az egyik szülője athéni, vagy pedig az, aki két szabad athéni törvényen kívül i 
kapcsolatából születik.
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árvák névsorát, és hozzáteszi, hogy ezeknek a fiatalembereknek az 
édesapái derék és bátor emberként a háborúban estek el, hazájukért 
harcolva, a város pedig felnőtté érésükig vállalta nevelésüket, vajon a 
törvénytelen és örökbe fogadott fiúkról külön hirdetményt fog köz
zétenni, hogy őket Theozotídés javaslatára a város nem nevelte, vagy 
pedig amikor valamennyi árváról közösen beszél, akkor hatalmasat 
hazudik, mert az örökbe fogadott és törvénytelen fiúkról melyen 
hallgat majd? Hát nem szégyen és gyalázat ez a várossal szemben? 
Amikor, tisztelt bírák, Kleomenés [... J elfoglalta az Akropolist, f. *.]

(3) [...] ha a határok őrzéséről [...] a háborúval kapcsolatban ez a 
Theozotídés azt ajavaslatot teszi, hogy a lovasok egy drachma helyett 
négy obolos napi díjat kapjanak, a lovas íjászok pedig nyolc <obo- 
lost> kettő helyett, és ezzel a javaslattal sikerrel járt a népgyűlésen. 
Ennekköszönhetően [...]

[...] valamennyi lovast, [...] a jelenre és a jövőre való tekintettel 
csökkentsék a napi díjat. En viszont azon a véleményen voltam, hogy 
a bérek kifizetése35 nem a meglévő források elvonását jelenti, hanem 
olyan megelőző intézkedést, mellyel aj elenlegi eszközök növelhetők, 
vagy legalábbis csökkenésük elkerülhető. Egy ilyen intézkedést pedig 
nem megakadályozni kell, hanem [...]

TE1SIS ELLEN (F 17)

A Tcisis elleni beszédből két töredék maradt ránk. Az elsőt egy 
rétorikai szakkönyv, a másodikat és jóval hosszabbat halika más s ősi 
Dionysios idézi, amikor Demosthenés egy hasonló tárgyú beszé
dének elbeszélésével hasonlítja össze.36 Az esszeíró szerint Lysias 
beszéde egy erőszakoskodás miatt indított közvádas perben (graphé 
hybreós) hangzott el, de a Démosthenés-beszédhe2 hasonlóan in
kább csak testi sértés miatt indított magánjogi perről (diké aikeias) 
lehet szó. A szövegben ugyanis egyfelől a diké kifejezés szerepel (a 
„vádlott” szó eredetijében az L fejezetben), másfelől a hybris miatti

35 Más crtc{mezesben: „a pénz biztosítása”.
36 Demos thenés 54.3-9.
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per csak mint lehetőség vetődik föl (6)* Ezzel együtt persze a testi 
sértés nagyon is szorosan kapcsolódik a hybris fogalmához: magya
rázza, sőt súlyosbítja a fizikai bántalmazás tényét, s az alábbi részlet 
pontosan erre az erőszakos, mások jogait durván megsértő attitűd
re igyekszik rámutatni egy Teisis nevű fi atalember viselkedésében. 
Három mozzanat kap különös hangsúlyt.57 Archippos bántalma
zására kora reggel került sor, vagyis olyan időpontban, amikor már 
végképp nincs mentség az erőszakra. Az athéni közfelfogás bizo
nyos körülmények és határok között elfogadta vagy megbocsátot
ta az erőszakos viselkedést: elsősorban fiatalok esetében éjszakai 
ivászat során.37 38 A hajnali kijózanodást követő agresszió azonban 
m inden mértéket meghaladott. Jelentősége lehet annak is, hogy 
Teisis megkorbácsoItatja Archippost. A lóversenyekért rajongó 
(vö. 3) ifjú neve ugyanis annyit jelent: „lovat uraló”, „zsoké”. A 
görögök gyakran éreztek mély kapcsolatot a név és viselője között; 
így a megszégyenítésnek ez a módja aligha véletlen. Végül, Archip
pos megaláztatásait és megszégyenítését az tetőzi be, amikor csú
nyán összeverten a mólón működő nagybani piac látogatói ele 
kerül. A teátráhs jelenet üzenete világos: a szemlélők szánakozásá
nál csak Teisis gyalázatossága nagyobb, aki őt ebbe az állapotba 
juttatta.

1. töredék :
Archippos, aki előttetek áll, tisztelt bírák, igen jó  barátom.39 40

2. töredék:
Ez az Archippos, tisztelt athéniak, ugyanabba a birkozócsarnokba 
ment edzeni, m int Teisis, a vádlott. Összekaptak valamin, és a vita 
veszekedéssé fajult. Kölcsönösen gúnyolták, sértegették és pocskon
diázták egymást. Mármost a fiatalembernek10 van egy szeretője (mert 
semmit sem titkolok el előletek), Pytheas, akit még az apja nevezett

37 Todd (2000:348).
38 Cohcn (1995: 120-126).
39 A beszeld szószólói fellépését indokolja.
40 Tcisisnck.
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ki a fiú gyámjának.41 (2) Teisis elmesélte neki a birkózócsarnokban 
kitört veszekedést. Pytheas az ifjú kegyeit kereste, és imponálni is 
akart neki, milyen dörzsölt és ravasz ember, ezért azt tanácsolta (már 
ahogy ezt az események alakulásából kikövetkeztettük, és a jól érte
sül tektől megtudtuk), hogy egyelőre béküljön ki Archipposszal, de 
lesse a pillanatot, amikor egyedül elkaphatja. (3) Teisis szót fogadott. 
Békét kötött Archipposszal, állandóan kereste társaságát, cs úgy tett, 
mintha igazi cimborája volna, mígnem fiatalos hevében döbbenetes 
őrültségre vetemedett. Épp ekkor tartották az Anakeia-versenyeket.42 
Észrevette, hogy Archippos velem együtt halad el az ajtaja előtt 
(véletlenül szomszédok voltak ugyanis); először vacsorázni hívta, a 
meghívás elhárítása után pedig kiharcolta, hogy legalább az utcai 
ivászatra csatlakozzon hozzájuk, egy pohárral -  erősködött -  feltétle- 
nül meg kell innia vele és a komáival. (4) Vacsora után sötétedéskor 
meg is érkeztünk. Bekopogtatunk. A házigazda kiszól: kerüljünk 
beljebb. Alighogy belépünk, engem kidobnak a házból, Archippost 
megragadják, és egy oszlophoz kötözik. Teisis korbácsot vett elő, 
kegyetlenül összeverte, majd bezárta egy szobába. De nem érte be 
ezzel az aljassággal, a város lcgaljasabb csibészein is túl akart tenni 
(persze nemrég ju tott atyai örökségéhez, és játszotta a gazdag ifjat): 
már fényes nappal ismét kiadta a parancsot szolgáinak, kössék az 
oszlophoz Archippost és korbácsolják meg. (5) Aztán amikor Ar
chippos még mindig szörnyen összetörtén hevert, Teisis hívatta 
Antimachost. A történtekről egy árva szót sem szólt neki, ehelyett azt 
kezdte el magyarázni, hogy éppen vacsorázott, amikor megjelent nála 
részegen Archippos, rájuk törte a ház ajtaját, becsörtetett, és ocsmá- 
nyan gyalázta őt, Antimachost és családjaik nőtagjait. Antimachos 
nagyon dühös lett rájuk felháborító viselkedésük miatt, de azért csak 
hívott tanúkat, és Archippost is megkérdezte előttük, hogyan került 
a házba. Ő azt válaszolta, Teisis cs rokonai meghívására. (6) A ta
núként megjelent személyek erre azt tanácsolták nekik, hogy azonnal

41 A közfel fogás szerint könnyen megeshet, hogy egy idősebb férfi beleszeret egy 
gondjaira bízott ifjúba, akinek erkölcsi neveléséért és anyagi támogatásáért felelős. A 
gyám általában a legközelebbi rokon szokott lenni, ez most is elképzelhető.
42 A Dioskurosok tiszteletére rendezett lóversenyeket.
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engedjék szabadon Archippost, egyébként pedig az a véleményük, 
hogy ami történt, az egyszerűen szörnyű. Teisis és Antimachos 
visszaadta fivéreinek Archippost, aki nem tudott saját lábán távozni, 
ezért hordágyon vitték el, egészen ki a mólóra az árubemutató piacra, 
ahol sok athéni és sok idegen is megnézhette. Állapota olyan siralmas 
volt, hogy aki Látta, nemcsak a tett elkövetőire lett dühös, hanem az 
egész várost is vádolta, amiért nem torolják meg államilag43 és azonnal 
az ilyen bűnözőket.

VEDŐBESZÉD HIPPOKRATÉS FIAI ELLEN (F 22)

Dionysios Lysias három beszédének prológusát is idézi (az aláb- 
bin44 kívül még a 24. és 37. töredéket), amikor Isaíos szónoki 
stílusát igyekszik megragadni, A Hippokratés fiai elleni beszed pro
lógusát Isaios Hagnothetés ellen írt elveszett szónoklatának beveze
tőjével hasonlítja össze. Az összevetés alapját az adja, hogy mindkét 
beszéd gyámsággal kapcsolatos perben hangzott cl. A kritikus 
Lysias közléseinek egyszerűségét és szórakoztató jellegét, valamint 
a megszólaló jellem közvetlenségét és természetes kercsctlcnscgct 
emeli ki,

A szemelvény alapján lehetőségünk nyílik arra, hogy a 32. be
széddel ellentétben ezúttal, ha csak egy rövid pillanat erejére is, a 
gyám szemével nézzünk egy öröksegi ügyet.

Nem  elég egy gyámnak, tisztelt bírák, hogy a gyámsággal annyi bajt 
vesz a vállára, többségük még az árvák aljas támadásainak is ki van 
téve, hiába őrzi meg a rokonok vagyonát! Pontosan így jártam én is. 
Megbíztak Hippokratés fiai javainak intézésével, a vagyont kifogásta
lanul és becsületesen kezeltem, és most tessék, alighogy átadtam a 
gondjaimra bízott minden pénzt a fiúknak, férfivá avatásuk után, 
becstelen módon aljas támadást indítanak ellenem]

43 T i  .g r a p h é  hybreós be nyújtásával.
44 Dionysios: Isa ics 9.
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PHERENJKOS VÉDELMÉBEN ANDROKLE1DÉS 
ÖRÖKSÉGE ÜGYÉBEN (F 24)

A következő szemelvényt Isaios Eumathés védelmében mondott be
szédével állítja párba Dionysios (vö. F 22), Az összehasonlított két 
beszéd jogi háttere erősen eltér egymástól, közös viszont bennük, 
hogy a beszélő egy nem athéni polgár szószólójaként lép föl (vö. 
még az 5. beszéddel). Isaios megrendelője a bankár Eumathést 
veszi védelmébe, akinek metoikosstátusát az a személy vonja két
ségbe, aki örökölte Eumathés egykori felszabadítójának vagyonát. 
(Az ügy hátterében nyilván az elhunyt személy öröksége cs banki 
tartozásai állnak. A bankárok gyakran voltak rabszolgák, és az is 
sokszor előfordult, hogy a hálás ügyfelek felszabadították, azaz 
metoikosszá tették bankárjukat.) Az esszéíró azt igyekszik szem
léltetni, hogy Isaios mesterkéltségével, körülményességével szem
ben Lysias mennyire természetesen és egyszerűen indokolja meg 
a maga fellépését, jóllehet kliensének társadalmi helyzete jóval 
magasabb lehetett.45

A Lysias-beszcd körülményeinek rekonstruálásában ezúttal külső 
forrás is segítségünkre van.46 382-ben Thébai Spárta-barát politikusai 
tárgyalásokat kezdtek a közelben állomásozó spártai hadvezérrel, 
Phoibidasszal, aki az érvényes békeszerződés megsértésével elfoglalta 
Thébai fellegvárát, a Kadmciát. Thébai demokrata vezetői, köztük 
Androkleidés és Phercnikos, Athénba menekültek. A hatalomra 
került thébai vezetők keze azonban ide is elért, cs sikerült megölet
niük Androkleidést. A merénylet áldozata még halála előtt -  való
színűleg tanúk nélkül — barátjára, Pherenikosra hagyta vagyonát: 
összes ingóságát. A jogi vitát az robbantotta ki, hogy valaki más is 
igényt tartott a hagyatékra.

Az attikai törvények szerint amennyiben az elhunytnak nem 
maradtak közvetlen örökösei, igénylési perrel, egy epidikasia nevű 
eljárással kell tisztázni az örökös személyét. Az írásos és/vagy tanúk 
előtti végrendeletek kedvezményezettjeinek is ilyen perben kellett

45 Ahogy erre Tcxld (20UO; 352) hívja tol a figyelmet,
46 P h i t a r c h o s :  Petopidas élete 5 - 8 .
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igazolniuk igényüket az örökségre. Phcrcnikos a törvényt ezúttal 
minden bizonnyal azért kerülte meg, mert a végrendelkezés nem 
hivatalos formában történt, cs az Örökség alapvetően nyilván nem 
ingatlanokból, hanem pénzből és értéktárgyakból állt. De ki lehe
tett az, aki szintén igényt tartott az elhunyt metoikos vagyonára? 
Todd szellemes és meggyőző választ ad a kérdésre.47 Dcmosthenés 
egyik esetére hivatkozik, amelyben Héraklcia athéni vendégbarátja 
(proxenos), vagyis az a2 athéni polgár, aki a hcraklciaiakjogi, politi
kai stb. képviseletét látja el Athénban, igényt tart egy örökös nélkül 
Athénban elhunyt hérakleiai polgár örökségére.48 Hasonló lehet a 
thébai Androkleidés esete is: ezúttal Thébai athéni vendégbarátja 
jelentkezhetett riválisként. Mind emögott pedig alighanem a me
rénylet folytatását kell látnunk, hiszen a Spárta-barát Thcbai dip
lomáciai képviseletét nyilván egy Spártával és a Spárta-barát Thé- 
baijal jó  viszonyt ápoló, oligarchikus érzelmű athéni politikus tudta 
csak megfelelően ellátni.

1. töredék:
Azt hiszem, tisztelt bírák, először a köztem és Pherenikos közötti 
baráti kapcsolatról kell szólnom nektek, nehogy valaki meglepődjék 
azon, hogy én, aki korábban soha nem szólaltam meg mások érdeké- 
ben, az 6 védelmében most mégis szót kérek. (2) Nos, bírák, véden
cem apja, Kcphisodotos vendégbarátoni volt, cs amikor száműzetés
be kényszerültünk,49 nála szálltunk meg Thcbaiban, de nemcsak én, 
hanem bármelyik athéni, aki csak akart. Neki köszönhetően rengeteg 
segítséget kaptunk, magánúton éppúgy, mint hivatalosan, egészen 
addig, amíg visszatérhettünk szülővárosunkba. (3) Amikor aztán Ők 
jutottak ugyanarra a sorsra, m int mi, és menekültként Athénba ér
keztek, elemi kötelességemnek éreztem, hogy korábbi segítségüket 
viszonozzam. Akkora vendégszeretettel fogadtam házamba őket, hogy 
a hozzánk betérő látogatók közül, ha csak nem ismerte előzőleg Őket, 
senki nem tudta volna megmondani, melyikünk is tulajdonképpen a

47 Todd (2000: 353-354).
48 Dcmosthcncs 52.5, 8—11.
49 404—403-ban a harmincak idcjcn.
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ház gazdája,50 (4) Egyébként azt Pherenikos is tudja, tisztelt bírák, 
hogy vannak nálam sokkal ügyesebb szónokok és olyanok, akik efféle 
ügyekben sokkal járatosabbak, ám mégiscsak az cn barátságomban 
bízik meg a leginkább. Ezek után aljas dolognak érezném, ha kétség- 
beesett segélykérését, mellyel ahhoz kér támogatást, hogy igazát 
kivívja, egyszerűen elengedném a fülem mellett, és nem tennék meg 
minden tőlem telhetőt, hogy ne foszthassák meg az Androkleidés 
neki adományozott vagyonától.

2. töredék:'1
Mert ha földeket hagyott volna hátra Androkleidés, vagy valamilyen 
más látható vagyont, bárki mondhatná, hogy ő kapta meg, Pherenikos 
hazudik. Láthatatlan vagyon, ezüst- és aranypénz esetében azonban 
magától értetődően az az adomány kedvezményezettje, aki nyilván
való módon a vagyon birtokában van.

ARCHEBIADÉS ELLEN (F 37)

Dionysios az alábbi prooimiont Isaiosnak A démostdrsak ellen írt 
beszédével veti össze, nagyjából ugyanazokkal a tanulságokkal, 
m int korábban (vö. F 22, F 24), Lysias fiatal kliense egy még apja 
kötötte szerződésből származó adósság miatt keveredik perbe 
Archebiadésszel (vö. a 17. beszéd magyarázataival). Az ügy érde
kessége, hogy éppen a nézeteltérések rendezése közben életbe lép 
egy nagy hord erejű jogszabályváltozás: létrejön az állami döntőbí
rók intézménye. A részletből még félig-meddig arra is fény derül, 
miért volt szükség az igazságszolgáltatásnak erre az új fórumára. 
Az ifjú ugyanis hiába próbálta magánúton, barátok és közösen 
választott döntőbíró segítségével megoldani a konfliktust, ellenfele 
folyamatosan kitért előle. Az állami döntőbírók alkalmazásával,

o0 Cox (1998:195-200) ezt a mondatot idézi annak érzéke Itetcscrc, mit jelentett a görög 
vendégbarátság.
51 Suda s. v. usia phatiera kai áphanés (látható és láthatatlan vagyon).
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akik előtt már kötelező volt megjelenni, nemcsak a bíróságokra 
nehezedő munka mennyisége csökkenhetett, de a viták rendezé
sének ideje is lerövidülhetett*

1. töredék:
Rögtön azután, tisztelt bírák, hogy elfogadták Archcbiadés ellenem 
benyújtott keresetét, elmentem hozzá, és nyíltan bevallottam neki, 
hogy tapasztalatlan fiatalember vagyok, aki nem ért ezekhez a dolgok- 
hoz, és semmiképpen sem szeretnék bíróságra menni. „Arra kérlek 
tehát -  folytattam ne használd ki, hogy ilyen zöldfülűvel hozott 
össze a szerencséd. Beszéljünk meg inkább egy találkozót a te roko
naid és az enyéim között, és előttük meséld el, honnan is keletkezett 
az adósság. Aztán ha ők úgy ítélik meg, hogy igazat beszélsz, nem kell 
folytatnod az ügyet; fogod cs viheted, ami a tiéd. (2) Minthogy 
azonban cn csak a szerződés megkötése után születtem, az igazság 
megköveteli, hogy semmit se hallgass el, hanem mindent mondj el. 
Ma majd meghallgattuk az összes olyan részletet, amelyről most 
semmit nem tudunk, remélhetőleg dönteni tudunk majd követelé
seidről, már amennyiben persze tisztázódik, jogtalanul tartasz-e 
igényt a vagyonomra, vagy ellenkezőleg, jogosan próbálod visszasze
rezni a tiédet.” Ezt az ajánlatomat következetesen elutasította, és sem 
arra nem volt hajlandó, hogy elmagyarázza követelése alapját, sem 
arra, hogy döntőbírósághoz forduljunk. így állt az ügyünk, amikor 
meghoztátok a döntőbírákról szóló törvényt.52 53

2. töredék:*3.
Most már, gondolom, az is dereng előttetek, hogy Archebiadés sem
mi egyebet nem akar, mint hogy az cn vagyonomra rátegye a kezét.

52 A magánúton és kölcsönös egyetértéssel választott döntőbírók ítéletét nem lehetett 
megfellebbezni; az erre vonatkozó törvényt lásd Dcmosthenés 21.94. A szöveg azon
ban inkább az állami döntőbírákról szóló törvényre látszik utalni, amely kötelezővé 
tette ugyan a döntőbíró személyének elfogadását, viszont ítéletét is megfetlebbezhető
vé, vö. AP 53.2.
53 Suda s.v. (tisihesthai kai aisthanesthai (dereng): ,/l islkanesthai inkább azt jelenti »dcreng 
ncki«, mint »bÍ2tosan tudja«,”
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< Védőbeszéd > A SÓKRATÉS-TANÍTVÁNY 
AISCHINÉS ELLEN < kölcsön ügyében > (F 38)

Aischinésszel Lysias egyszer már összemérte erejét (vö. a 19, be
széd magyarázataival), és ismerjük egy harmadik Lysias-beszéd 
címét is, amely Aiscbinés ellen íródott, éspedig anyagi kárügyében. 
A legkézenfekvőbb értelmezés szerint a cím a 38. töredéknek a 
címe, a három Aischinés pedig ugyanazt a személyt fedi; ami 
összeköti őket, az a pénz központi szerepe.

A részletet ezúttal Athénaíos54 55 idézi (vö. F 5), pontosabban 
képzeletbeli lakomájának egyik vendége, Myrtilos, aki filozófus 
barátját, a cinikus iskola „Kutyuska” becenévre hallgató képviselő
jét, Theodórost kívánja bosszantani. Aischinésnél keresve sem 
találhatott volna erre alkalmasabb figurát, hiszen míg egyfelől 
Sókratés tanítványának vallotta magát, és a platóni dialógusokhoz 
hasonló beszélgetésekben örökítette meg mesterét, addig a maga 
életét kevésbé sikerült a sókratési elvek szerint berendeznie. Pedig 
már maga a mester is figyelmeztette, hogy az ételekre fordított 
hatalmas költségeiből le kellene faragnia, és erre a legjobb módszer 
az volna, ha kevesebb kölcsönt adna magának.35

Kissé váratlan, hogy a perben az adósságokat felhalmozó Aischi
nés a vádló szerepében tűnik föl.56 A töredék nem ad fogódzót 
ennek a furcsaságnak a tisztázására. Nem világos az sem, hogyan 
ju tott kölcsönéthez Aischinés. Az általánosan elfogadott értelme
zés szerint Aischinés merész vállalkozásait (mint kiderül, az illat
szer-kereskedésben) fedezte a rendkívül magas, évi 36 százalékos 
kölcsönök segítségével.57 58 Ezzel szemben Mii lett szerint Aischinés 
csaló, aki kényszerből fogadja el az uzsorakamatok feltételeit, mert 
a baráti kölcsönöknek már valamennyi forrását kimerítette.5* Ez 
utóbbi értelmezés első pillantásra közelebb áll a védő álláspontjá

54 Ukotnázó bölcsek 13.93.
55 Diogenés Lacrtíos 2.62,
56 Gcrnct (1989: II. 247-248) cs Todd (2000:342),
57 Colién (1992: 213-214).
58 Miilett (1991: 1-4,106-107).
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hoz, aki pontosan arról számol he még Lystastól is szokatlanul erős 
szarkazmussal, hogyan menekült előre Aischinés az adósság zsák
utcájában. Cohen magyarázata mellett szólhat azonban, hogy egy
részt a vádlott mégis kölcsönadott Aischinésnek, éspedig 18 száza
lékos kamattal, másrészt a perben nem Aischinés a vádlott.

„Filozófushoz méltatlan dologra igazán csak egy úgynevezett filozófus képes. 
Ki gondolta volna például Aischincsről, Sókratcs tanítványáról, hogy olyan, 
mint amilyennek a szónok Lysias mondja a Megállapodásokról szóló beszédé
ben? A neve alatt fennmaradt dialógusok alapján tiszteletet érezhetünk sze
lídsége cs józansága iránt (már amennyiben nem a bölcs Sókratés írta őket. s 
nem Xanthippe, Sókratcs felesége adta neki oda ajándékba férje halála után, 
ahogy ezt Idomencus tanítványai állítják), Lysias azonban azt írja róla az 
Aischinés ellen kölcsön ügyében című beszédében -  de a nagyképűségetek miatt, 
kedves filozófus barátaim, mkább szó szerint idézem szavait, akármilyen 
hosszúra nyúlnak is. Nos, a következőképpen kezdi a beszedet:

»Sose hittem volna, bírák, hogy Aischinésnek mersze lesz egy ilyen 
gyalázatos port indítani, állíthatom viszont, hogy ennél megfelelőbb 
alkalmat keresve sem találhatott volna aljas céljai megmutatására. Ez 
az Aischinés, tisztelt bírák, három drachma kamatra59 60 kölcsönt vett 
föl Sósinymos bankártól és Aristogeitóntól, majd azzal a kéréssel 
keresett meg engem, ne hagyjam, hogy a kamatok miatt elveszítse 
vagyonát. (2) Tllatszer-kcrcskcdcsbe szeretnék fogni, ehhez pedig 
kezdőtökére volna szükségem; szóval egy minára havi kilenc obolos 
kamata tw fizetnek neked.’ Addig magyarázott, míg végül belemen
tem, meg hát az is ott motoszkált a fejemben, hogy ez az Aischinés 
elvégre mégiscsak Sókratésnak volt a tanítványa, akitől biztosan sok 
szép és komoly gondolatot hallott a becsületről meg az erényről, ezért 
soha nem jutna eszébe olyasmivel próbálkozni, amivel a Icgaljasabb 
és Icgbccstclcncbb emberek szoktak próbálkozni.*

59 Vagyis 1 mina után havi 3 drachma kamatra, ami évi 36 százaié kot jelent.
60 Vagyis másfél drachmát, azaz évi 18 százalékot.
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Ezek után megint kirohanást intéz ellene, hogy a kölcsön felvétele után sem 
a kamatot, sem a kölcsönt nem fizette vissza, hogy a fizetési határidő túllépése 
miatt a bíróság távollétébcn ítéletet hozott ellene, és hogy egyik szolgáját 
megbélyegezvén, zálogba lefoglalták* Támadásait végül így fejezi be:

»(3) De nemcsak velem szemben ilyen, tisztelt bírák, hanem m in
denkivel, akinek dolga akadt vele. Hát nem perli az összes környék
beli boltos, amiért nem kapta vissza a neki adott előleget, és zárhatta 
be a boltját? Hát szomszédai nem miatta kerültek akkora bajba, hogy 
ki kellett költözniük házaikból, és most bérelhetnek lakást valahol a 
város másik végében? (4) Szépen összeszedett baráti kölcsönöket is, 
de nem ám a hátralékok kiegyenlítésére, hanem hogy eltűnjenek a 
boltjában, mint lovas a kanyarban. Hajnalonként pedig akkora tö
megben gyűlnek össze a háza előtt a hitelezői, hogy aki arra jár, azt 
hihetne, szegénynek a ravatalára érkeztek. A peiraiusi üzletemberek 
pedig már egyenesen ott tartanak, hogy kevésbé kockázatosnak ítél
nek egy adriai hajómat, mint egy neki szóló hitelt. (5) Egyszerűen, a 
kölcsönöket atyai örökségénél is jobban a sajátjának tekinti. Hát nem 
így szerezte meg Hermaios illatszer-kereskedő vagyonát, amikor 
elcsábította hetvenéves feleséget? Elhitette az asszonnyal, hogy sze
relmes beié, közben sikerült koldusbotra juttatnia a férjét és fiait, ő 
meg boltosból kereskedővé lépett élői Ily forró szerelmet érzett a 
menyecske iránt, igaz, egy olyan nő zsenge bájait élvezhette, akinek 
könnyebb volt a fogait megszámolni, mint a kezén az ujjait. És most 
lépjetek föl, kérlek, hogy ezt tanúsítsátok!

[Tanúvallomások] «

Nos hát, ilyen életet él a filozófus úri”

< Védőbeszéd> TH EO M N ÉSTO S ELLEN (F 39)

A P.Oxy 1606 (lásd F 1. magyarázatát) papirusza őrizte meg az 
alábbi beszéd három töredékét is. Az első két hasáb (6, IV és 6, V) 
a beszed elejét tartalmazza, a harmadik töredék helyét nem lehet 
megállapítani a beszédben. A vádló neve megegyezik a 10. beszéd 
vádlottjának nevével, de a név gyakorisága miatt az azonosítás nem
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kellőképp indokolt. Sokkal ritkább viszont a beszéd harmadik 
szereplőjének, Theozotidésnek a neve, ezért az ő esetében több 
okkal feltételezhető, hogy a 6. töredék vádlottjával azonos.61

A felekközött egy nem jelentéktelen Összegű (egy hozománnyal 
felérő, vö. 16.10) kölcsön miatt alakul ki vita, A beszélő tanúk 
nélkül adott 30 minát Thcomnéstosnak, amelyre azért volt szük
sége a kölcsön kérőnek, hogy kifizethesse a bíróság által Theozoti- 
désnek ítélt pénzösszeget. A vádló most szeretné visszaszerezni a 
kölcsönt.

1. töredék:
(6, IV) Semmi kétség: Theomnéstos < egyfolytában > szinte min
denben <az orrotoknál fogva vezet?> benneteket! Úgy rendezte a 
dolgokat, hogy a gyámok nemcsak[... ], hanem [... ] a vagyont. Mint- 
hogyjó barátságban voltam Thcomnéstosszal, amikor sürgősen, még 
a naplemente előtt vissza kellett fizetnie tartozását Theozotidésnek, 
adtam neki 30 minát, különben késedelmi kihágást követett volna el. 
A pénzt, melyet természetesen tanúk nélkül adtam át,62 azóta se 
láttam viszont, ezért vagyok kénytelen per útján érvényt szerezni 
igazamnak. Theomnéstos előzőleg barátom volt, akivel nagyon kö
zeli kapcsolatban álltam, ellenségeim azonban elmarták tőlem, és 
most ezt teszi velem, meg mindent, amit nem szégyell. Pedig mielőtt 
ez a vitánk támadt volna, én soha nem tettem neki keresztbe, soha 
nem kértem vissza a tartozásait, soha [...] a vagyon kezelését meg
szerezte magának [...] amikor tanuk nélkül adtam neki pénzt. M iu
tán a pénzt átadtam, majd egyetlen tanú jelenlétében visszakövetel
tem, azt hittem, felesleges [...]

61 Todd (2000:374).
62 A bankárok általában tanúk nélkül nyújtottak kölcsönt, ellentétben a visszafizetés 
aktusával, amelyhez tanúkat volt szokás hívni, vö. Colién (1992: 117-118, 206-207). 
Barátok között szintén nem példa nélküli (vö. Isokratés 16), de sokkal ritkább a tanúk 
mellőzese (vö. 3.22).
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2. töredék:
(6, V) Ha nem kapott pénzt tőlem, csakis két dolgot tehet: vagy azt 
mondja, mástól kapta a pénzt, vagy azt, hogy már a teljes tartozását 
visszafizette Theozotidésnek. Ha azt állítja, hogy mástól kapott pénzt, 
[...] <Teljes képtelenségé hogy mástól kamatra < vegyen föl köi- 
csönt>, miközben <hozzájuthat> kamatmentesen is. [...] Tőlem, 
aki ismerte szorult helyzetét, szégyellt kérni, azoktól viszont, akik 
ezer örömmel elárulták volna ellenségeinek, okos dolognak tartotta, 
hogy kölcsönt vegyen föl. De hát hogy volna elképzelhető, hogy az 
én pénzemet velem közösen kölcsönbe adja, miközben magának 
mástól vesz föl kölcsönt? De hadd hozzak föl egy valóban komoly 
bizonyítékot, miért is nem tarthatta okos gondolatnak, hogy mástól 
vegyen föl kölcsöntl Amikor férfikar vezetését vállaltad a Dionysián, 
< két> ezer drachma kölcsönt vett föl tőlem a bérek kifizetésere [... ]

3. töredék :
(7 + 45 4- 73) [... ] szégyellt tőlem kérni, akkor viszont az ökörálclo- 
zatok kapcsán tőlem, a jó  barátjától? Ez a mondanivalóm a2zal a
kijelentéssel kapcsolatban, hogy mástól kapott pénzt. Ha viszont <azt 
állítja, hogy kiegyenlítette a tartozását,> a következő kérdést kell 
azonnal feltennetek Theomnéstosnak: hogyan képzelhető el, hogy 
<egyetlen> fillér <nélkül> nem érdekli, mekkora kockázatot vállal, 
és a végsőkig kiszolgáltatja magát ellenségeinek? Ki bízná magát 
ennyire a véletlenre, hogy még valamilyen váratlan fordulat esetén is 
kénytelen volna bajba jutni szcmelyet és életét illetően egyaránt, 
olyan helyzetbe kerülvén, hogy ha a nap lemegy, késedelmi kihágást 
követ el. Kinek ment el annyira az esze, hogy saját maga tegyen meg 
mindent annak érdekében, hogy ellenségei játékszerévé váljon? És ki 
annyira bolond, hogy kis híján [.,,]
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Szerkesztői megjegyzések
— ifSP-

A kötetben olvasható fordítások, jegyzetekés magyarázatok egy része 
a szokványostól kissé eltérő módon készült: szerzők és lektorok az 
átlagosnál szorosabb együttműködésében. A könyv ugyanis az ELTE 
Görög Tanszékének J iz  antik rétoriskolák” című kutatási programja 
keretében (az OTKA T  029522, az FKFP 0215/1999 sorszámú pályá
zatai és az MTA Bolyai János Alapítványa támogatásával) született 
meg, amely munkában a tanszék hallgatói is részt vettek. Kilenc 
beszédet (4,, 6., 7., 9., 10., 17., 22., 30., 32) szemináriumokon kezd
tünk el közösen értelmezni és fordítani, s a szerzők a szeminárium 
többi résztvevőjének, vezetőjének (Horváth László), valamint Sze- 
pessy Tibornak a javaslataira és ötleteire támaszkodva alakították ki 
az első szövegváltozatokat. További négy beszéd fordítása (13., 14., 
21., 28) órán kívül, de szintén tanári konzultációk igénybevételével 
készült el. A fordításoknak végül a kötet szerkesztője adott végleges 
formát a fordítókkal folytatott megbeszéléseket követően. A kötet 
egységesítése érdekében jelentősebb mértékben át kellett dolgozni a 
szemináriumokon elkészült jegyzeteket és magyarázatokat; a végle
ges változatok eltérései az eredeti verzióktól beszédenként különböz
nek. A 6. beszéd jegyzeteinek és magyarázatainak kb. háromnegyed 
részét Kopeczky Rita írta, a 4., 7,, 9., 14. és 32. beszédekjegyzeteinek 
kb. a fele származik Tordai Évától, Mészáros Tamástól, illetve Ittzés 
Mátétól. A 9,, 10., 12., 13. és 22. beszédekjegyzeteinek kb. negyede 
Agócs Péter, Simon Zoltán, illetve Patay-Horváth András munkája. 
A magyarázatok esetében a 9, és 22. beszéd értelmezésénél néhány 
bekezdést vettünk át Agócs Pétertől, míg Mészáros Tamás kommen
tárját elkülönítve közöljük. A 2. beszéd jegyzeteit és magyarázatait 
teljes egészében Horváth László állította össze. A többi magyarázat és 
jegyzet a szerkesztő munkája, melyet Horváth László nézett át.
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A kötetbe korábban már megjelent Lysias-fordításokat is fölvet
tünk. Szepcssy Tibor munkáját (az 1. beszéd 5-27. fejezete), mely 
legutóbb a Régigörög hétköznapok címmel a Balassi Kiadónáljelent meg 
2000-ben, változtatások nélkül közöljük újra. Kisebb változtatásokkal 
adjuk közre Adamik Tamás fordítását (24. beszéd), mely a 22 híres 
beszéd c. gyűjteményben 1995-ben látott napvilágot a Móra Könyv
kiadó gondozásában. Több helyen átdolgoztuk Németh György és 
Patay-Horváth András közös fordítását (12. beszéd), amelyet előző
leg az Osíris Kiadó közölt 1996-ban a Görög történelem c, szöveggyűj
teményben (szerkesztette Ném eth György). A 4. beszéd két fejeze
tének értelmezésében figyelembe vettük Ritoók Zsigmond korábbi 
fordítását, mely a Színház és Stadion c. kötetben, 1968-ban jelent meg 
a Gondolat Kiadónál Egy megvesztegetett bíró címmel.
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Agyrrhios (Andokidés vádlója)

151, 156
Agoratos 13; 43, 239, 271-278
Aischinés F 38; 348, 511-512
Aischylidés 12.48
Aisimos 13.81-82
Alexias (archón 405/404-hen) 2L3
Alcxis 32. 24, 26
Alkias 7.10
Alkibiadés (Klenias fia) 14.26—46; 

19.52; 21.6; 12, 42-43, 46, 
149-150, 249, 286-291,339 

ifjabb Alkibiadés (Alkibiadés fia) 
14; 15; 279, 297-299, 303 

Alkibiadés nagyapja 14.39 
Andokidés 6; 9, 150-157, 492, 499

Androkleidés (diébai menekült)
507

Antalkidas (spártai hadvezér) 53,
76,380, 483^84 

Antiklés 7.4; 13.64; 171-172 
Antisthcncs 7,10 
Antip háncs 31,21 
Antiphón 12.67; 9, 42, 225 
Anytos 13.78, 82; 22.8; 381-383, 

408, 488
Apollodóros (Phrynichos gyilkosa) 

7.4; 13.71; 43, 159, 171-172, 
263-264,391

Archebiadés 14.27; F 37; 509
Archedémos 14.25 
Archeneós (hajóskapitány) 12,16 
Archeptolemos 12.67 
Archcstratidés 14.3; 15.12 
Archcstratos 21.8 
Archestratos (másik személy) 63 
Arckinos 13, 48-49, 97,232, 237, 

243-244,266, 278, 408, 462, 488 
Archippos 6.11; 138

1A vastagon szedett számok Lysias beszédeit jelölik, a normállal szedettek a2 oldalszá
mokat. Vastag betűvel szedtük Lysias klienseinek nevét, vastag dőlt betűvel pedig az 
ellenfeleik nevét.
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A rchippos 504
Aristodikos 23.13; 388, 391 
Aristodikos (másik személy) 32.24 
Aristodikos (az utóbbi fia) 32.26 
Aristokratés (a négyszázak tagja) 

12.66; 226 
Aristokritos 3.8 
Aristophanés (cholléisi) 13.58 
A ristophanés (Nikophémos fia) 

19; 52, 315, 346-350 
Aristophón 490 
Artaxcncés (perzsa király) 483 
Augustus 68 
Autoklcs 3.12 
Autokraccs 8.15; 183

Batrachos (besúgó a harmincak 
alatt) 6.45; 12.48; 146

Brachylios (Lysias nagybátyja) 11

Chabrias (hadvezér) 346 
Chariklés (a harmincak tagja) 

12.55; 223
Chremón (a harmincak tagja) 

30.12,14; 249

Damnippos (Lysias barátja) 12.12, 
14-15

Dexippos 318 
Démctríos 7.10
Dcmophancs (sykophanta) 25.25; 

407
Démophaiitos 43, 361, 407 
Démos (Pyrilampés fia) 19.25-16; 

338
Diagoras (mélosi, az istentelen) 

6.17

Diogeitón 32; 472—473, 475, 
477-480

Diognétos (Nikias fivére) 18.9; 
324, 329

Diodotos (Diogeitón fivére) 
32.4-8; 470-471, 477-480 

Diodóros 8.10,11,14; 182 
Dioklcs 4.4
Dioklés (Zachoros fia) 6.54 
Dioklcs (archón 409/408-ban) 21.2 
Diomnóstos 18.21; 329 
Dionysios (Syrakusai tyrannosa) 

6.6; 19.19-20; 33; 44, 51,
53-54, 137, 337, 483 

Dionysios (athéni) 10.24,30; 
200-201

Dionysios (másikathéni) 13.41,
86, 90

Dionysodóros 13.1-3,13,40; 250, 
271-272

Dionysodóros sógora 13
Dión (athéni követ) 97 
Diotimos (strategos) 19.50-51 
Diotimos (acharnaibeli) 31.16 
Drakontidés (a harmincak tagja) 

12.73; 45, 228, 313 
Drakún (törvényhozó) 32-33, 37, 

63,451

Epainétos 69
Ep igen és (sykophanta) 25.25 
Epikratés 27; 430-431 
Epicharés (mérsékelt oligarcha) 

12.55
Epicharés (Andokidés vádlója)

152, 156 
Epbialtés 63, 94
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Epilykos (Andokidés nagybátyja) 
151

Erasinidés (stratégos) 21*8; 366 
Erasistracos (Eratón fia) 17*3, 5-6; 

318-320
Erasiphón (Eratón fia) 17*2-3,

5—6; 318—320 
Eratón 17.2-4; 318-321 
Eratón (Eratón fia) 17*3; 318-321 
Eratosthenés (oicbcJi) 1; 67-75 
Eratosihettés (a harmincak tagja)

12; 73-75 (a két — azonosításá
ról), 200, 212, 236, 240-246, 270 

Ergoklés 28; 29.1-2; 436-439, 
441-442

Erysichthón (mitológiai személy) 
136

Eteoklcs (mitikus hős) 78 
Euagoras (kyprosi uralkodó) 6.28;

19*20, 23,27; 44, 52-54,340, 346 
Euandros 26; 420-426 
Eubulidés (archón 394/393-ban)

19.28
Eukleidés (archón 403/402-bcn) 

21.4
Eukratés (Nikias fivére) 18*4; 250, 

315, 323,329-332 
Eukratés fia 18; 328-332 
Eumarés (Agoratos apja) 13.64 
Eumolpos (mitikus személy) 154 
Eunomos (követ Syrakusaiba) 

19.29, 23; 336
Euripidés (a hadvezér Xenophón 

apja) 19*14
Euryptolemos 8*15; 183 
Eurysthcus (mitológiai személy) 

2.11-12; 79, 99

Euphilétos 1*16; 67-75 
Euthykritos (plataiai) 23*5, 8

Gción (Syrakusai egyeduralkodó
ja) 10

Glaukippos 21.1

Hagnodóros 13.55 
Hagnón (Théramenés apja) 12.65; 

226
Harniodíos 1.41 
Hégemachos 8.10; 182 
Héraklés (mitikus hős) 2,11-12; 

33.1; 79
I licrón (syrakusai tyrannos) 10 
I Iipparchos (athéni tyrannos fia) 

149
Hipparmodóros (plataiai) 23*5-6 
Hippias (thasosi) 13*54 
í lippoklés (oligarcha) 12.55 
Hippokmtés Jxai F 22 
Hippomachos (a harmincak tagja) 

222
Hipponikos (Kallias apja) 19.48 
Hipponikos (Hipponikos unokája)

14.28
Hippothersés F 1; 493—497

latroklés 12*42 
Isokratés (szónok) 12 
Isomachos 19*46 
Isotimidés 150,154

Kallaischios (Kritias apja) 12*66 
Kalliadés (a harmincak áldozata) 

30*14; 250 
Kallias 5; 134
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Kallias (Hipponikos fia) 1948; 69,342 
Kallias (Andokidés vádlója) 

151-152,154
Kallibios (spártai hadvezér) 46, 233 
Kallikratcs 9.5 
Kallistratos 8.9
Kephalos (Lysias apja) 12.4; 10-11 
Képhisios (Aiidokidós vádlója)

6.42; 145,152-153, 156 
Képhisodóros (komé dia költő) 21.4 
Kinésias (dithyrambosköltő)

21.20; F 5; 369, 483, 499 
Klcisthencs (sykophanta) 25.25; 407 
KJeitodikos 8.13 
Klci tophón 488 
Kleomencs 225
Kleophón (demagóg) 13.7—8,12; 

19.48; 30.10,124U; 44-45, 
248-250, 274, 407, 454 

Korión (hadvezér) 19.12,19,34-36, 
39,42, 44; 4344, 50-51, 76, 87, 
101, 290, 338, 346, 379, 483, 498 

Kritias (a harmincak tagja) 12.43, 
55; 13.55; 46,219, 221-222,
286, 406

Kritodemos 19.16;336 
Ktcsiklcs (hadvezér) 9.6; 185, 191

Lagis (Lysias szeretője) 15 
Lamachos (hadvezér) 13.67 
Lampón 3.17 
Lachcs (taxiarchos) 3.45 
Leódamas 26.13-14; 4214-22 
Lcógoras (Andoíddés apja) 150 
Leókrates 467
León (salamisi) 20.29; 194, 357 
Lcóstbcncs (hadvezér) 97

Lydos150 
Lykurgos 467
Lysandros (spártai hadvezér)

12.59, 71-72, 74; 13.34; 14.38; 
44-45, 50, 86, 218, 224, 
248-252, 286, 300, 303, 324, 
329, 336, 404, 489 

Lysithcos 10.1,12; F 5.2; 201 
Lysimachos 3.11-12

M antitheos 16; 306-307, 
310-313,417 

Megaklés 14.39; 290 
Melétos (Andokidés vádlója) 152,156 
Mcncstratos (a harmincak áldoza

ta) 12.55-57
Metánéira (Lysias szeretője) 15, 494 
Méchanión (Teisamenos apja)

30.28
Mélobios (a harmincak tagja)

12.12,19; 245-246 
Menophilos 8.15; 183 
Miltiadcs 12.72; 437 
Mnésitheides (a harmincak tagja) 

12.12; 245
Mólón (tisztítómester) 3.16 
Myrónidés (hadvezér) 2.52; 86

Nausimachos (hajóparancsnok:) 
21.9-11

Nikératos (Nikias Fia) 18.6,10; 
19.47; 323, 329

Nikias (hadvezér) 18.1, 6; 19.47;
322, 325, 329, 342 

Nikias (ismeretlen) 13.23 
Nikidés 409 
Nikoklés 13.64
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Nikomachos 7.20, 36, 39; 168 
Nikomachos 30; 452—454 
Nikomenés 13.23 
Nikomcdcs 23.9-11; 392 
Nikophémos (Konón barátja)

19,7,11-12, 35-36, 42, 44; 315, 
346-347

Nikostratos F 1.1; 496

Orthobulos (lovaskapitány) 16.13; 
303

Pankleón 23; 389-393 
Pamphüos (lovasriszt) 15.5 
Pantaleón 10.5 
Patroklcides 403, 492 
Pausanías (spártai király) 18.10-12, 

22; 47, 88, 223, 288, 324, 
329-330, 489

Peisandros (a négyszázak tagja)
7.4; 12.66; 25.9; 142, 159,171, 
225, 402

Peisón (a harmincak tagja) 12.6, 8, 
12-13; 245-246

Periki és 6.10; 12.4; 30.28; 10, 92,
97, 100,490

Phaidros (myrrhinusi) 19.15;
32.14; 11-12, 336, 473 

Phanias F 5; 499
Pharmakos (mitológiai személy) 148 
Pharnabazos (perzsa satrapa) 51, 

200, 286, 289
Phayllos (a tízektagja) 223-224 
Pheidón (a harmincak tagja) 

12.54-55, 58
Pherenikos (thebai menekült) F 

24; 507-508

Philínos 4.4 
Philios (bankár) 9.5 
Philocharés 12.72 
Phibkmtcs 29; 52, AAX-A42 
Philomélos 19.15 
Philón 31; 460, 463-468 
Phorbas (herós) 150 
Phortnisios 34; 48, 488-492 
Phrynichos (a négyszázak tagja) 

13.70-76; 20.11; 25.9; 42-43, 
159, 171,252, 263,353, 402 

Polemarchos (Lysias fivére) 12.17, 
19, 25-26, 34; F 1.1; 11-12, 
214,216, 238

Poliochos 18.13; 325-326, 330-331 
Polyainos 9.5; 189-192 
Polyklés 8.10,12,16; 182 
Polyneikes (mitikus hős) 2.7; 78 
Polystratos 20; 351, 359-369 
Prótarchos 3.12 
Prótcas 7.10
Pythodóros (archón 404/403-bán) 

7.9
Pyrilampés 19.25 
Pythonikos 149

Rhinón (a tízek tagja) 223-224

Satyros (pontosi király) 16.4 
Satyros (athéni oligarcha) 30.10, 

12,14; 249, 446 
Scuthés (thrak király) 28.5; 52 
Simon 3; 117-122 
Solón 10.15; 30.2, 26, 28; 31, 34, 

37, 92, 97, 296, 409-410, 443, 
451, 461

Sókratés F 38.2; 12 (Lysias védő-

5 3 5



F üggelék

beszéde ~nek), 27, 49, 140,
152, 194, 215, 229, 275,336, 
341,357, 454,511-512 

Sophoklés 12 
Sósinomos F 38.1 
Sóstratos 1.22, 39
Sóstratos (másik személy?) 9.13; 187 
Stcphanos (Thallos fia) 19.46 
Strombichidcs (hadvezér) 13.13; 

30.14; 250
Suniadés (archón 397/396-ban) 7.11

Tcisamcnos 30.28; 48, 227 
Tcisis F 17; 504
Tclcutias (spártai hadvezér) 347 
Teukros (megarai) 239, 324 
Thallos 19.46
Themiscoklés 2.42; 12.63; 30.28; 

225
Theodotos (plataiai ifjú) 3.5, 11,

22; 116-122
Theognis (a harmincak tagja) 12.6, 

13-15; 245
Theokritos (feljelentő) 13.19, 

21-22
Tkeomnéstos 10; 200-206 
Tkeomnéstos F 39; 513-514 
Theón 196, 201
Theopompos (archón 411/410- 

ben) 21.1 
Theotimos 14.26 
Theophilos 3.12
Thendés (I. Dionysios fivére) 484 
Theozotidés F 6; F 39; 48, 464, 

500-502
Théramcncs (harmincak tagja) 

12.50, 62-64, 69, 73-79; 13.9,

13,17; 42, 45-46, 210, 221, 
225-230, 236, 240-240,
249-250, 277, 308, 313, 323, 
406-407, 446, 462, 488-489, 491 

Théseus (achcn mitikus királya) 
77-78, 94

Thrasybulos (steiriai, „Athén fel
szabadítója”) 12.52; 16.15; 
28.4-5, 8; 13 (Lysias védelmébe 
veszi ~  törvényjavaslatát), 17, 
46-48, 52, 88, 144-146, 214,
222, 237, 244, 265-266, 287,
304, 379-380, 406, 408,
432-434, 436-438, 441, 489 

Thrasybulos (kollytosi, szinten 
hadvezér) 26.13, 21; 420-422 

Thrasybulos (kalydóni) 13.71-72; 
263-264

Thrasydaios (Lysias élisi vendégba
rátja) F 1.6 .II; 13 

Thrasyllos (hadvezér) 21.7; 32.5,
7; 43, 471

Thrasymachos 8.14—16; 182-183 
Thymocharés (hadvezér) 354 
Timothcos (Konón fia) 19.34, 38; 

339
Tissaphernes (perzsa satrapa) 289 
Tydeus (hadvezér) 20.26

Xenainétos (archón 401/400-ban) 
17.3

Xenoklés F 1.1; 496 
Xenophón (hadvezér) 19.14 
Xenophón (kurioni) 13.54, 61 
Xcrxés (perzsa király) 2.27; 82

Zakoros (híerophantés) 6.54
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Fogalommutató1
— iGji—

adó / rendkívüli hadi ~  /adakozás (eispkora) 7.31; 12.20; 18*7, 21; 19*29, 43, 
57; 21.3; 22.13; 25.12; 27.10; a hadi ~ k  szorítása 28.3; 29.9; 30.26 (a 
vádlottnak nincs mire hivatkoznia)
-*♦ közszolgálatok 

adómentesség
kiskorúak ~e közterhek alól 32,24 

adóssá nyilvánítás (apographé) 9*3; nyilvántartásba vétel 17*4
tartozás 9*21; tartozást igazoló hivatalos irat 17.4; államosítási lista 17.9; 

adósok listája 21*16; összeírás (rabszolgáké) 12.8; leltár (bronztárgyaké) 
19,27; feljelentés tartozás miatt (apogmphein); városoktól behajtott pénz
összegeké 28*5; 36, 38,189-190, 239, 371 
— szentségtörés ügyében 7.29 

vagyon bevall ás 19.50; vagyoni összeírás 29.1; 441—442 
feljelentés (apographein = méttysis) 13*31, 32, 43, 51, 55, 56, 57, 87, 89 

agora
piac 1*8,16,18 
az ~  szentsége 6*9, 24; 12*96 

-►jogfosztás
mint a közéleti viták színtere 19*55 
mint a társasági érintkezés színtere 24.20 
Pciraicusban 13*23

aljegyző (hypogrammateus) 30*28, 29; 449 
törvények össze írója (syngrapheus)

1A vastaggal szedett számok Lysias beszédeit jelölik, a normállal szedettek az oldalszá 
mókát.
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állami vagyon (ctéinosion) 17.6, 9; 19.11; 20.12; államkincstár 12.19; kincscár 
17. cím; 19. cím; büntetés befizetése 20.12; közpénzek 21.26; 449 

vagyonelkobzás 
amnesztia (mé mnésikakein)

sérelmeiért megtorlást követel 18,19; felhánytorgacja a múltat 30.9; 13, 
154-156, 220, 243-244, 260, 267, 273-274, 278, 309-313, 331, 
407-408, 415—417, 465, 491 
kiegyezés, paragraphé 

archón
(meghatározatlanul) 26.11; tisztségviselő 5.3; 6.33; 20.5; 13.62; hivatal 

viselője 25.30; 30.5; vezető 28.15
az — ok mint bírósági elnökök 30.3; perek ügymenetét intézi 17.80; 23-25, 

32, 40,191
lehetősége adódik a meggazdagodásra 21.18, vö< meg 19.48 
a kilenc ~  6.4; 7.22; 24.13; 23-24 (a hatáskörükbe tartozó perek), 302, 

306-308, 420-421
archón ( = archón epónymos) 67, 185, 421, 475, 480 
örökösödési perek elnöke 15.3; örökösnők, árvák gyámja 26.12 

az Arciospagos bíróságának tagja 26.11,12 
mint az év névadója 7.10,11; 17.3; 19.29; 21.1—4 

(vitatott jelentésű: archón epónymos?, straiégos?, altiszt?) 9.6; 23, 185 
archón basilcus 6.4, 5,11; 26.8; 24, 137, 152, 235, 272, 416 
pokmarchos 15.2; 23.2^4,13; 24, 93, 97, 293, 385,389 
6 thesmothetés 15.2; 24.3; 24, 35, 272, 293
(katonai ~ról) vezér 12.59 (Lysandrosról); tisztek 14.21; 15.5; 19.35; 28.5; 

parancsnok 16.16
(a harmincak alatti —okról, ill. magukról a harmincakról) tisztségviselők 

12.25; köztisztviselő 25.14; vezető pol itikus 12.52; vezető( társak) 12.79, 
87; 25.27; hivatal viselője 26.9 

(a tízekről) vezetők 12.54
(gabonafclügyelőkről) hatóság 22.5, 6,10; tisztségviselő 22.7, 8 
(polgárlista összeírójárói) tisztség betöltése 20.6

lovas kapitány, nyomozók, olajfolvásárlók, phylarchos, piacfelügyelők, 
stratégos, taxiarchos, tizenegyek 

Arciospagos
(tekintélye) 1.30; 6.14,15; 7.22; (helye) 10.11, 31; (mint politikai tanács
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adó testület) 12.69; Arés-domb 26.11, 12; 23, 115, 121, 128, 134, 
167-168, 195, 204, 235, 274, 421

az arginusai csatában győztes hadvezérek pere 27, 43, 217, 226, 366 
atyai Örökség 10.1; 16.10; 19.8,10; 21.22; 27.11; 32.10,13; F 17.2.4; 204-205, 

318-319, 341, 400, 470, 477-480
azonnali eljárás (epibolé) 6.21
árvák 3.7; 18.22; 21.24 (képzeletbeli); 26.12; 32.23; F 22; 399, 420, 477 

hadi ~  2.60, 71; állami gondoskodás a törvényes születésű —ról F 6.1, 2;
90, 491, 501-502 

-► Thcozotidés törvénye
átvilágítás (dokimasia) 24, 206, 293, 306-313, 410—412, 420-426, 462—464

1. lovasok ~a /szükséges /előzetes vizsgálata 14.8,10, 22; 15.2, 7,11; 283, 
297-299

2. férfivá avatás F 22; nagykorúvá nyilvánít 10.31; nagykorúvá avat 21.1; 
fcrfikorral járó polgárjogot kap 26.21; eléri nagykorúságát 32.9, 24

3. tanácstagok ~ a  / átvilágító vizsgálata 16. cím, 3,8,9; 26. cím, 1,5, 7-26;
31. cím, 1,19, 24, 25, 34

4. rokkantak —a 24. cím; 399^100
5. szónokok —a 193, 201-202
6. archón —a 25.10; 420
alkalmatlannak ítcl /  talál (apodokimazeiti) hadvezérségre 13.10; 31.4, 13; 

elutasít 26.6, 13, 15; 31.20, vö. még 31.33; elvet 26.14; kifogást emel 
leendő tisztségviselővel szemben 6.33 

v-> —i törvény

bank/pénzváltó 9.6; F 38.1; 180,185, 190, 507, 514 
bántalmazás testi sertés (aikeia) 
bejelentés (probolé) 25, 37, 239-240, 262 
bérel /  bérbe ad

házat 3.11; 32.23; kunyhót ravatalozás céljával 12.18; 10, 120 
földet 7.4,10,11; 17.5, 8 
fiúszerető szolgálataiért fizet 3.25 
zsoldosokat fölfogad 12.59, 60; íjászokat 19.21-22, 43 

szerződés
beszédíró (logographos) 14-17, 41,102, 329, 348, 370, 494-496
bíróság (dikasterion) 9.11; 10.25; 13.12, 35, 36, 56, 65, 68; 26.6; F 37.1;
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esküdtszék 6.24; a bíróság épülete 6-54; törvényszék 30*3, 11, 34; 21-31, 
307-308, 314—315 
illetékességének vitatása 23.5

bírság(epiboié) 9.6,11; 30.3; fenyítés 15.5; pénzbírság20.14; 29,31, 185,198, 
207-208, 262

büntetésformák, kártérítés
börtön 6.21, 22, 26, 27, 31; 9.5; 12.17,18, 26, 53; 13.34, 39, 40, 45, 55, 60, 

65, 67; 26.13; F 17.2.4; 29, 152 
kaloda 10.16; kalafa 10.16

-► büntctésformák, letartóztatás 
bűnbak 148 
büntctésformák 28-29 

személyi: -► halálbüntetés 
^  száműzetés 
-►jogfosztás 
-> börtön 
-► testi fenyítés 

anyagi: -► vagyonelkobzás 
► bírság, kártérítés

a büntetés mértékének megállapítása (timémc) 27.16; 28, 429 
büntetlenség

fcljelcntésértcscrcbe 6.23, 36, 43
(a büntetés elmaradása eseten) a bűnözők biztonsága 12.85; engedély a 

bűnözésre 22.20; szabad kéz a bűnözőknek 30.23, 34 
(büntetés eseten) nincs megbocsátás a bűnözőknek 29.13 
a múlt lezárása az amnesztia törvén nyel 25.28

csatasor elhagyása ► katonai vétségek

Dclphinion 23, 67 
démostagok listája 390
demostárs 6.53; 13.55; 16.14; 20.2, 12, 13, 23; (-rak felfegyverzése) 31.15, 

16; valamelyik démoshoz tartozik /  illetőségű 23.2, 3; földije 27.12 
döntőbíró (áiaítétés) 10.6; 25.16; 32.2; F 37.1, 2; békebíró 8.12; 24, 203, 208, 

281, 385, 405, 469, 509 
~król szóló törvény F 37.2
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elárverezés (apokcryttein) 17.7 
► vagyonelkobzás 

elévülés 7.17; 267 
ellenvád 6.42 
előleg 29.6
előzetes kikérdezés (anakrisis) 40, 131, 242 
elvezetés -► letartóztatás 
emberölés (diké phom)

szándékos — /gyilkosságé per) 1. cím, 30; 10.11, 31; 26.12; 30, 34, 63, 
67-75,139, 202-203, 210, 267-268, 270
a bosszú szentsége 12.24; kötelessége 13.1, 41, 42; a — elévülése 13.83 
—i kísérlet 121,131; —i szándék (buleusis) 274 
-> harmincak

jogos emberölés 1.30; 62, 70, 73 
nem szándékos emberölés 32, 37, 451 

ephetes 23, 32, 236 
cphoros 12.43, 46, 76; 44, 219 
crő(szak) (bia)

1.32, 33; 3.7,15, 29, 37, 46; 4.5; 13.29; 23.11; 24.15, 25; F 1.6
-► hybris, nemi erőszak elleni törvény 

eskü
bírói ~  10.32; 14.22 (-szeges); 14.40, 47; 15.8,10; 18.13; 22.7; 26, 325 
tanácstagok —je 26.8; 31.1, 2, vö. még 31.31 
vádlott —je Apollónra óvadék letételekor 10.17 
tisztségviselő —je 

hadvezére 9.15; 191 
polgárlista összcírójác 20.13 

ellenséghez átalló katonák felesketése 20.26 
ephebosok —jc (vitatott) 31.31
lietaírciák/ összeesküvők tagjai egymásnak tett —je 12.45, 47, 77; 13.21 
magánemberek megállapodásának megerősítésére 12.10; 32.13 (hamis — 

elhárításával); vö. még 19.26, 32 
kölcsönös eskütétel (antómosia) 23.13
azAreiospagos előtt pereskedők —je (diómosia) 3.4,21; 4.4; 10.11,12; 104, 

115, 204
ünnepélyes nagy — 3.1 
—► kiegyezés
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fíiggclcmsértés ->• katonai vétségek 
fegyverek 1.42; 4,7 

bot 1.27
cscrcpdanib(ok) 3.28; 4.6, 7; 113, 117, 132 
kard 1.27
kövek 3.8,17, F 36; 118 
tőr (szúrás) 4.6; 13.87 
> gyilkosság

fegyver eldobása -► katonai vétségek
fehér tábla (leukóma) 9.6; fára írt lista (sanidíon) 16.6; fatáblák 26.10; 185 
felhívás rabszolga kínvallatására (prokiésis) 131-132, 135 
feljelentés (ménysis) 24

a ncpgyűlcs előtt a stratégosokat cs taxiarchosokat 13.18,19,32,48,49,51; 
bejelentés 13.56

a tanácsnak 12.48; 13.21, 22,48, 49
letartóztatott —c a tanácsnak 6.13, 14, 23, 35, 36,43, 44; besúgó (ménytés) 

6.45; elárul 6.22; 274-278
rabszolga feljelenti az urát kínvallatás alatt 5.5; 7.16; kiszedik belőle 3.33; 

135
a harmincak idején 13.2 
az ellenségnek folfedi a had [titkokat 14.35, 37 
a város vezetőinek a mc gvesz te getőket 29.6 
a halálra ítéltet értesíti 12.32

feljelentés (endeixís) 6.15,13. cím; szentségtörés miatt6,30; 36,140,152,247 
feljelentés (eisangdia) 10.1; 16.12; 30.22; 24-25, 36, 193,307, 362, 382-383, 

399, 410, 431, 436-437, 452, 461 
bejelentés ( = tnénysís) 13.50, 56 

feltárás (phasis) 36, 38, 170 
földtulajdonosok 34.4; F 1.2; 490

gabonái niportőr 22.17; kereskedő 22.17; importke re skedő 22.21; 373, 379
gabonakereskedő 22. cím, 1, 3, 6; 379-384
gonosztevő (kakurgos) 13.78; 195, 244, 267, 269, 271-278, 500

gyilkos, házasságtörö, ruhatolvaj, templomrabló, tolvaj, útonálló 
graphé

csatasor elhagyása (~  lipotaxiu), erőszak (hybreós), fegyver eldobása (rhipsas- 
pias), gonosztcvők(kakurgón), gyávaság(deilias), hajó elhagyása (lipomu-
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íiu), házasságtörés (moicheias), jogtalan fogvatartás (adikós heirkhíhémi), 
megvesztegetés (dóron), polgárjog bitorlása (xéniás), prostituáltak nyil
vános szereplése (hetairéseős), sikkasztás (klopés), szentségtörés (asebews), 
szó Iga latmegtagad ás (astrateias), szülők bántalmazása (kakóseós goneón), 
sy köp hanták (sykophantés), templom rabi ás (hierosylias), törvénysértő 
törvényjavaslat (nomon mé epitédeion einai, ill. paranomón) ellen

gyám 10.5; 19.52; 32.18, 22, 23; F 17.2.1; F 22; F 39.6; 331
-► atyai örökség, árvák, gyermekek, örökösnő 

gyávaság -* katonai vétségek 
gyermekek

nevelése 32.9; 19.9, 33; eltartása 32.23; gondoskodás ~ről 13.45 
törvényes és törvénytelen ~  F 6.1.2 

árvák
gyilkos (mdrophonos) 10.6, 7,12; 13.56, 81, 87; 205-206, 214, 216 

apagyilkos (patraíoia) 10.8; 202-206 
anyagyílkos (métraíoia) 10.8; 202-206 

gyilkosság * emberölés

hajóparancsnok 12.38,42; 21.9; 29.3,4,7; triérarchos 6.46; 13.63; 19.12; 32.24, 
26; háromevezős parancsnoka 19.25; 251, 365, 367 

halálbüntetés /  kivégzés 29, 31, 197, 273, 442, 470
bírósági ítélet / tárgyalás /  bírói eljárás nélkül 6.54; 12.17, 36, 82; 13.63;

19.7; 22.2, 3; 25.26; 26.13; 27.8; 35 
hóhér (démios) 13.56; 31
deszkával (apotympanizein) 13.56, 65, 67, 68; 278 
bürökkel harmincak 
vesztőhely (gonosztevők számára) 13,78 

hamis tanú -► tanú
háromevezőst /  háromevező-soros hajót /  hadihajét felszerel (triérarchein) 

6.47; 7.31; 13.62; 18.21; 19.29, 43, 57; 21.6; 25.12; 29.4; (közösen mással) 
32.24; triérarchosi szolgálatot teljesít) 19.12, 62; 32.26; háromevezősök 
költségeit fedezi 19.25; 32.27; hadihajókat fenntart 21.2 
-► közszolgálat 

harmincak 12-13, 24, 73-75
a — hatalomra kerülés előtti időszak 7.4; a béke feltételeinek teljesítése: a 

falak lebontása 13.46; a hajók átadása 13.46
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a ~  előtti tanács 13*[19], 20; vö, 30,11-13 
a ~  hatalomraj utasa 12,5, 70-76; 13,34; 45

Théramenés javaslata a ncpgyulésen a ~ak megválasztására 12.73 
javaslattétel háromszor tíz személyre 12,76; 229 
tagjaik közé a négyszázak clíízői is kerültek 25.9 

a — eredeti céljai
a közéleti tisztaság helyreállítása 12.5 
a sykopbanták megbüntetése 25.19 

a ~  alatti tanács 13.36, 37, 38, 54, 74 
az Akropolis spártai megszállása 13.46; 46 
metoikosok kivégzése 12,6; 46, 210, 215, 241-246 
belső vitáik 12,25, 26,48, 89; 25.22; 46
kivegzési módszerük bürökpohárral 12,17; 18.24; vö. meg 12,96 (öngyil

kosságba kényszerítés); 212, 241
athéniak száműzése 12.21; 13,13, 44, 47; 34.4; 46, 171, 216-218, 285, 

456—457, 466
Chalkisba 24.25; Óróposba 31.8, 9; Thébaíba F 24.2 

a háromezrek 25.22; 404, 410 
a salam isiak cs clcusisiak kivégzése 12.52; 13,44 
a — alatti besúgók 6.45; 12.48

felmentés a feljelentőknek 13.50, 54, 55, 56, 75 
a ~  alatti emberölések 10.4 (a beszélő apja); 12.17 (Polemarchos); 13.2 

(Dionysodóros cs társáig 13, 95; 13.12 (KJcophón); 30,13; 18.6 (Niké- 
ratosj, 22, 11 (származásuk cs vagyonuk miatt kiemelkedő polgárok); 
34.4; 194, 202, 218 (az áldozataik száma,), 357, 422 

a ~  alatti vagyonelkobzások 12,6-20,13.47; F 1.4, 5, 6; 171, 493-496 
az elkobzott vagyontárgyak eladása magánszemélyeknek F 1.5; 171- 

172, 494-496
az elkobzott vagyontárgyak visszaigénylése 15, 171-172, 287, 493—496 

a városiak szembefordulnak a —'kai 26.19 
vereségük a munichiai csatában 47, 222, 462 
a ~  eltávolítása/száműzése 12.54, 57; 222 
a tízek gyűlölete a — iránt 12,54, 57 
Elcusisba települnek ki 25.9; 146, 294, 325, 403 
Pausanias visszautasítja a — vendégajándékait 18.11; 47 
az Elcusisba kitelepülök ostrom alá vétele 25.9; 49, 411, 491 
a — perlése gyilkosság miatt 10.32; 200,203
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a — egymásra hárítják bűneiket 12.28, 29, 90 
a — iránti harag 14.39
a — megbüntetése /  felmentése 12.80, 87; 13.96, 97 
a —kai való cinkosság vádja

lovas szolgálat a -  alatt 16.3; 26.10; 306-313, 417, 423^125, 491 
tanácstagság 25.14; 242, 417 
közeled részvétel 16.3; 18.5; 25.14 
általánosan 25.2, 4

a — alatti törvények érvénytelenítése 331
a — mint szitokszó: „nyílt demokráeiaellencsség” («-► zsarnoki szándékok 

demokratikus mezben) 25.30, 31; 28.13,14 
h a tározato k (pséph isrna)

Isotimidés határozata a szentségtörokjogfosztásáról (415) 150,152,154—155 
Erasinidcs határozata Agoratos jótevőnek nyilvánításáról (410/409) 252, 

263-264
Patroklcidés határozata a jogfosztottak hazatéréséről (405) 403, 407, 492 
Klcophón határozata a falak lebonthatatlanságáról (405) 249 
határozatok a Thcramcncs-fclc béke feltételeit elutasítók ellen (404) 

13.28, 33, 35, 50, 55, 59, 71, 72
Thrasybulos határozatjavaslata polgárjog adományozására (403) 10, 13, 

235, 237, 244, 462, 491,498
Archinos határozata polgárjog adományozásáról Phylé hőseinek (401/400) 

235, 462, 491 
törvények

hatályon kívül helyez 9.7,19; érvényét veszti (határozat) 18.15 
jogosulatlanul jelöl ki 15.8

hazaárulás (prodosia) 24-25, 31, 288, 290, 332,347, 437, 461 
feljelentés (eisangdia) 

házasodás joga 34.3 (euboiaiaknak) 
házasságtörés (tnoühda) 1.4

házasságtörő (mcichos) 1.30, 36, 41, 49; szerető 1.15; csábító 1.40; 13.66; 
67-75, 286; a ~  büntetése 69 

törvény a házasságtörés ellen 
a I Icrma-szobrok megcsonkítása -► szentségtörés 
hetera 15-16; szajha (pomé) 4.9,19; 129; prostituált 197-198, 262, 494 
hivatal (aráidon) 9.9; gyűlés, hivatali helység (synedrion) 9.6, 9, 10; 185, 

190-192
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hybns
bűntett 1.3; gazság 32.10; kérkedés 24.11;mcgátalkodottság7.13; önteltség 

30.5; sertés 3.40
(hybrizein) bántalmaz 14.29; valaki becsületébe gázol /  tapos 1.4; 10.26; 

beszennyez 1.25; croszakos(kodik) 3.5, 7, 17, 23, 26; 20.3; gőgös 
akarnok 23.5; gyalázatot hoz valakire 1.16; megaláz 3. 34; 8.5; 21.12; 
meggyaláz 14.26; büszke 24.15-8; sokat enged meg magának F 5.3; 105, 
114

-► törvény erőszak ellen

idegen (xenos) 6.17,49; 12.35; 14.28; 18.13; 19.26; 20.19
-► vendégbarat

igényper (diadikasia) 37, 319-320 
igénylés 17.1; visszaigénylés 17.10 
(epidikasia) 507-508 

istentclcnscg -► szentségtörés

jellemábrázolás (éthopoiia) 15, 70-72, 117-118, 121, 153, 175, 189, 312, 
349-350, 400

jogfosztás /  polgárjog elvesztése (atirnia) 31.29,30 20, 271-273 
- ► adósság visszafizetésének elmulasztása miatt 20.35; 232 
-► átvilágítás elutasítása eseten 38
~  az egyeduralomra törő polgár egész nemzetségének 409 
előzetes vizsgálat nélküli lovas szolgálat miatt 14.8, 9; 281 
hamis tanűzás miatt 10.22 
megvesztegetés miatt 21.25
kitiltás az agoráról cs a szentélyekből 6.25, 52, (kiutasít a szentélyekből) 

6.16; 150-151,154,272, 281
közszerepléstől 10.1 (fegyvereldobás miatt); 193, 272,281, 415 
a harmincak által 12.21; 16.5 
a jogfosztottak visszafogadása 405-ben 25.27; 407 

*'> Patroklcidés törvénye
a jogfosztott az államrcnd megváltoztatására tör 20.4; 25.11 

büntetés fajták, Isotimidés határozata
jótevő

harmincak alatti besúgó 13.38 
Phrynichos gyilkosa(i) 13.72
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mmt kitüntető cím (képzéletbéli) 20.19; 31.30 
az oligarchia ellen küzdők 34-5 
Lysias érdemei F 1.6

katona 6.46; 9. cím, 2; 12.38; —k mint bírák 14.5, 14; 23; ~  kiváltása az 
ellenségtől 20.24; 21.10 
gyalogság (pezé stratia) 2.4; 14.5, 6
hoplita (hoplités) 13.80, 82; 14.7, 8,10, 11, 22; 15.5, 7,11; gyalogos 6.46; 

20.25; nehézfegyverzetű gyalogos/katona 16.13; 32.5; 34.4; szárazföldi 
katona 29.3; 283

könnyűfegyverzetű (zsoldos) 19.21, 22,45
lovas 6.46; 14.11; 15.5, 6, 7; 16.6, 8,13; 20.24, 28; 34.4; F 6.3; lovasságnál 

szolgál 14.8, 9, 22; 15.8; 16.3, 6,7; 19.63; 20.25; 26.10; lovas hadsereg
ben harcol 14.10,15; 283, 502 

(lovas) íjász 15.6; 34.4; F 6.3; 283, 502
tengerész (epibatés) 6.46; legénység (pléróma) 21.10; evezős személyzet 

(hypéresia) 21.10
$tratégostphyíarchos, taxiarchos, hajóparancsnok/friérarr/íös), hajóskapitány 
(kybemétcs), sorozás

kamat (tokos) 10.18; 17.3; 19.26; 32.15; F 38.1, 2; 511-512
karvezetés /  kórus kiállítása (chorégia) 7.31; 12.20; (tragédiáké) 19.29, 42, 57; 

(férfikaré) 21.1, 2, (kortan cos oké) 3, (gyermekkórusé) 4, (komédia) 4, 
(ifjak tánckara) 4; (képzeletbeli) 24.9; 27.10; (férfikaré) F 39.6 

-* közszolgálat
katonai vétségek 23,296-299; fiiggelcmsértés (akosmia) 14.12,13,22; fegyel

mezetlenség 3.45
1. csatasor elhagyása /  felborítása (iipotaxion) 14. cím, 5, 7, 21; 15.5, 11; 

31.28; vö. még 14.15; 461
2. fegyver eldobása (rhipsaspia) 10.1,9,12,21,23; pajzs elhajítása 10.9,12, 

21; 195, 201
3. gyávaság (áeiíia) 14.5, 7, 11, 16; 16.15; vö. még 10.29; Kinésias —a

21.20
4. hajó elhagyása (liponaution) 12.42; 219
5. szolgálatmegtagadás (aürateia) 14.7; 15. cím, 4; vö. még 13.12 (a tábor 

elhagyása éjszakára); dezertálás 15.1; 112, 201,250, 280
kártérítés (blobé) 1.32, 33; 10.19; pénzbeli kártérítés (argyrion) 1.25; 68, 73 

büntetésformák
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kereskedő 17.3
tengeri kereskedők ügyeiben illetékes bíróság (nauiodikai) 17.5, 8 

kicserepez 14.39; 290
kiegyezés (diaílagai) a városiak cs a hazatérő demokraták között 12.53; 13.80; 

megbékélés (synthékai) 6.37, 38, 39, 45; 26.20; megállapodás 13.90; ■—i 
szerződés F 1.2; esküvel fogadott megállapodás (horhoi kai synthékai) 13.88; 
eskütétel cs megállapodás 13.89; esküvel szentesített — 25.23; esküvel 
szentesített megbékélés 2.62; 25.28, 35; megbékélést szentesítő eskü 
26.16; 47,151,266,273,288,411-414,464-465,489; döntés (pséphizesthai) 
18.15

szerződés
kikérdezés (crótéü) 12.24-25; 13.30, 32; 22.5 
kincstárnok (tamias) 9.6, 7, 8; 21.14

(magánember) pénzügyeinek intézője 29.3 
kimondhatatlan szörnyűség (aporrhéta) 10.2, 6; tiltott dolog 10.8; 195-196, 

202-207
kitüntetés 21.11; F 1.6; ajándék /  jutalom a néptől 14.31 (Alkibiadés); 7.4 

(Apollodóros); 10.24 (gúnyosan bírósági ítéletre); 483, 485 (Dionysios) 
-►jótevő 

kölcsön 318-321
~ t ad /  vesz föl /  kap (Phcídón zsoldosokra) 12.59; 17.2; 32.6; (Aris-* 

tophanés zsoldosokra) 19.26, 55; hitcl(cz) 10.18; 32.7; F 38.4; 480 
~  behajtása 32.15 
~  kamatra F 39.6; 513-514 
baráti ~  F 38.4; 180,182-183, 509, 511 
lovat kölcsönöz 24.11-12; 396 
tartozás 17.3

közszolgálat (íéiturgeia) 3.47; 7.31; 21.12; a városra áldoz 19.56; közösségnek 
tett szolgálat 21.19; közadakozás 26.4; 123, 312, 370-372 

háromevezős felszerelése (triérarchia), hajóparancsnok 
-»■ karvezetés 
-> adó

-♦ váltságdíj, ünnepek, vagyoncsere

letartóztat (apagein) 12.25,26,30,34; 13.68; bebörtönöz 12.52; 13.45; 26.13;
bekísér a börtönbe 12.16; a tizenegyek ele vezet 10.10; kézre keríti a bűnöst
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6.18; 35, 68, 116, 135, 152, 217, 244, 267, 271-277 (a letartóztatás négy 
fajtája)
letartóztatási irat (apagógé) 13.85, 86 

letét(be helyezés)
(thesis) 8.10 (ló ~c); 182-183 
(parakatathéké) 32.5,13, 16 (pénz ~c); biztosíték 8.17 

lovaskapitány (hipparchos) 15.11; 16.8; 26.20; 294, 303 
lovasok ellátmánya 16.6-7; 301, 310-311

magánjogi per (diké) 1.44; 13.67; 15.3; 16.12; 32.2; városlakók ügyeinek 
tárgyalása (dikai astikai) 17.3; 16, 35
bírósági döntés végrehajtásának megakadályozása (exulés), emberölés 

(phonu), felszabadított rabszolga kötelességmulasztása (apostaüu), hamis 
tanú zás (psudomartyrón), nemi erőszak (biaión), rágalmazás (kakégorias), 
sértegetés (loidorias), szándékos testi sértés (traumatos ek pronoias), testi 
sertés (aikeias), lopás (kíopés) ellen

megállapodás magánszemélyek között (dialtagai) 4.1; kibékülés 4.11; F 17-2.2, 
3; kölcsönügyletben (symboíaion) 17.3

megvesztegetés (dóxodokia, dóron) 21. cím, 21; 27.4; 28.3, 11; 29.5; 30.25; 
hagyja magát lefizettetni 21.22; busás fizetségért elárul 25.19; 29.11; ke
llőpénzként zsebre teszi 27.3; (szavazók ~c) 29.12; 332,371,431,436-438 

meioikos 2. 66; 6.49; 12.6, 20, 27; 22.5; 23.2,15; 31.9, 29; F 1.6; bevándorló 
5.2; 16,98,101-103,134,192,215,234-246,252,381-383,389-393,495-496 
a ■*'- adója (meíoikion) 10-11 
földszerzési joga (enktésis) 10, 264 
jogi helyzete 20
a polgárokkal egyenlő adókötelezettsége (űoteleia) 10, 240 
törvényes képviselője 31.9,14

napidíj
bírók ~a 27.2; 22-23, 427 
lovasok és íjászok ~a F 6.3 

negyvenek (bírói testület); 24, 385
négyszázak 12.42,65; 13.70, 73; vö. 18.4; 20.1,16; 25.9,14,25; 30.7,8; F 1.6;

42, 159, 211, 219, 225-226,263, 351, 353-354, 413, 422 
a nép félrevezetése 347, 437 

feljelentés (eisangelia)
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Függelék

népgyűlésen felszólal (démégorein) 10.1; 16.20; a nép előtt szónokol 6.33;
odaáll a nép elé 14.45; 16, 279,305 

nők
— hozománya 16.10 (30 ni ina) ; 19.9, 15, 16, 17, 59; 32.6-7 (20 mina és 

30 statérj, 8 (5000 drachma); F 36; 303, 349
a — jogi helyzete 20
~  kiházasíeása 16.10; 19.59; 32.8
női lakosztály 1.9; — szobája 3.6, vö. még 3.29; 71,118
— cs a nyilvánosság 58
feleség és ágyas jogi megkülönböztetése 1.31 
elválás a feleségtől 14.28
az özvegy legidősebb fia vagy apja gondnoksága alá kerül 32.8; 471 
-► hetera, házasságtörcs, örökösnő

nyomozók 21.16; 318, 368,371

olaj föl vásárlók 7.2; olajfáéi lenőrök 7.29; 167-169, 173-174 
óvadék 10.17

kczes(scg) 13.23,24, 58, 59; 23.10,11 
jelzálog 32.15 
jótálló 13.52 
biztosíték 19.22, 25

önbíráskodás 31,35, 64, 67-70
ürökösnő 15.3; 24.14; 26.12; 151
ősi alkotmány 34. c ím ; 45, 228, 250-252, 315, 488
ötezrek 20.13,16; 30.8; 42, 354, 359-361

Paliadjon 23, 236 
peres eljárások

köz vád (díké démosia): ->■ graphé, adóssá nyilvánítás (apographé), bejelentés 
(probolé), feljelentés (eisangeíía), feljelentés (endeixis), feltárás (phasis), 
letartóztatás (apagógé), odavezetes (cphégésis), paragraphé 

-* magánjogi per (óiké)
-> igényper 
-► átvilágítási per 

számadás
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Fogalom  m u t a t ó

Phreattó 23 
phratria  30.2; 443
phylarchos 12.44; 15.5; 16.6, 7, 8; 219, 244, 310-311 
phylétárs 20.2; 21.6 
piacfelügyelő 22.16 
polgárjog adományozása

Agoratosnak 13.70-76; 263-264
az arginusai csatában harcoló rabszolgáknak 44, 392-393
Lysiasnak 13, 235, 237

Thrasybulos törvényjavaslata 
Phylé hőseinek -> Archinos törvénye 
plataiaiaknak 116, 389, 392-393 
samosiaknak 44

polgárlista összeírója 20.6,13,14; 25.16; 354, 359-361 
probulos 12.65 
Prytaneion  23
prytanis  6.29; 13.37; 22.2; 28.9

rabszolga
állami ~  30.2, 5 
bankár — 507 
kísérő ~  32.16 
nevelő ~  32.28 
segéd 24.6
cselédlány szexuális kiszolgáltatottsága 1.12; 72 

nemi erőszak ~  ellen 63
felszabadítása5.3,5; 7.16; 392-393,507; (—nakvélt személy) szabad voltát 

bizonyítja 23.9, 10, 11, 12; 253, 391; visszaadja szabadságát 13.23; 
felszabadított ~  kötelességei egykori gazdájával szemben 157 

jogi helyzete 20, 117 
kifaggatása (magánúton) 1.16
kínvallatása (peres felek előtt hivatalosan) 3.33; 4.10, 12-17; 5.3-5; 7, 

34-37,43; 13.25, 27, 59; 117, 125-126, 132, 135, 141, 168, 254 
— megszöktetése 13.67; emberkereskedés 10.10; szökött — 23.7; 391-392 
sértegetés ~  származás emlegetésével 252 

rágalmazás (diké kakégonas)  10.2,12, 22,23, 31; 40, 180, 189-192, 200-208 
sértegetés, sykophantés
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füg g elék

részegség 1. 45; 3,6,19; 4.8; F 17,2,5; jócskán becsípve 4.7; boros állapotban 
1,12; ivászat 14.25 (a házigazda köpenye alá bújva); 16.11; F 17.2.3 

tivornya 
rokon

anankaios: saját ver szerinti rokona 31-23 
anchistés: legközelebbi fcrfirokon 34, 267
kédestés (házasság réven): sógor 13-1,2, 55; 32,1,5; rokon 19.9,12,13,16, 

17, 20, 55; felesége rokonai 19.48; legközelebbi rokonai 29.2 
oikeios: rokon 17.5; család 19-9; tulajdon rokonai 31-20; családtagok 32-1; 

legközelebbi hozzátartozó 32.19
prosékón (vérrokon): 2.71, 76 (siratás); rokon 13.2; 18.23, 24; 19.34, 51;

32.1; családunk többi tagja 18.1; őseink 18.25; verrokon 19.48; 67, 216 
syttgenés: rokon 6.23, 53; 14.20; 21-6; leszármazott 18.27; szegről-végről 

rokona 20.11 
ruhatolvaj 10.10; 13.65 

-> gonosztevő

sebesülés/  bántalmazás (diké aikeias) 4.9; 6.15; 33, 40, 114,123, 126 
-»■ szándékos testi sértés 

segély (argyrion)
(testi fogyatékosoknak járó) 24.4, 6, 8; anyagi támogatás 24.13; járadék 

24.22, 26; 399-400 
szegények —e (dióbelia) 399 

(hadi) árvák
sértegetés (diké loidorias) F 17-2-1; gyalázkodik 8.5; 9.6, 9, 16, 18; 30.7; 

huzavona 21.8; össze szó la lkoz ás 3.43; rossz szó 1.44; szid 30.10; 115 
-► rágalmazás 

sikkasztás (grapké klopés)
lopja a közvagyont 25.19; 27.3, 6, 11; 28.3, 11; 30.23; 134, 332, 430, 

441-442 
megvesztegetés

sorozás 9.15; 14.6, 7; 15.11; 16.13; (athéniaké) 25.16; 32,5; behív katonának 
9.4; lista (katalogos) 15.5; 184,190

stratégos 9.4; 10.27; 12.36; 13.7, 32, 78, 79; 14.6; 15.1,6; 21.7; hadvezér 3.45; 
12.65; 13.10,13,18, 30, 53, 62; 14.11, 21, 37; 15.11; 16.8; 18.3, 4; 19.12, 
14, 52; 21.9; 26.20; 29.7; 24, 45-46,185, 293,298-299, 308,323, 332 

sykophantés (sykophantizein) 6.31; hitvány feljelentő 7.23; 24.2; hamisan vádol
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Fo g a l o m m u t a t ó

1-44; megzsarol 26,24; aljas pereskedés 25-19; (aljas/ hitvány) rágalmazó 
3,44; 4.14; 7.1, 21; 12.5; 13,67, 76; 18.9; 19.9, 51; 20.12; 22.1; 25.24, 27; 
28,6; F 1.6; aljas támadást indít F 22; vö. F 38,1; aljasan / pénzért /  
rosszindulatúan vádaskodik 7,38; 25,3, 29; 28.5; vö. 29.1; 25, 37, 46,139, 
152, 168-170, 279, 373, 499

számadás (euthymi)
tisztségről 9.11; 10.27; 14.38; 25.30; 28.5; 30. cím, 3, 5; 24, 186, 192, 

234-241, 270-271, 361-362, 371, 431, 452 
járadékról 24.26
pénzügyi ~  20.13; (számvevők) 302, 353 

száműzetés 10, 29,115,151,153, 155,167, 188,197, 222, 272, 403, 411 
-► büntetcsfajták

szándékos testi sertés (diké traumatos eh pronoias)  3.41, 42; 4.12; 33, 40, 113, 
117-122,131-132 
-► sebesülés

szentségtörés ( a s t b t i a )  6.4, 6, 10, 12, 13, 20, 21, 32, 54, 55; szentségek 
meggyalázása 6.48, 52; szents égte len F 5.1; F 6.1; istentclenség 1.46; 6.5, 
11, 17, 44; istenkáromlás 12.24; 115, 134, 145, 149-157, 167-175, 287, 
331,336, 491
a Herma-szobrok megcsonkítása és az eleusisi misztériumok kigúnyolása 

6.4, 5; 14.42; vö. 6.12; 23, 42, 140, 142, 147, 149-150, 291, 324 
szerződés ( s y n th é k m )  F 37.2; 509

szerető és fiú között 3.22, vö. 3.25; 117 
a spártaiakkal 6.40; megállapodás 18.15 
-♦ kiegyezés, megállapodás 

szó Iga latna cgtagad ás “y katonai vétségek
szónokok (rkétores) 18.16 (személyes hasznuk szerint tesznek javas latot); 22.2 

(törvénytelen javaslatot térj észtének be); 30.22; 31.27 
~  átvilágítása 193, 201-202 

szószóló 28, 134,181, 299, 430, 504, 507
a beszélő védence vagy a sértett fél érdekében lép föl: metoikos védelmé

ben 5.1; F 24.1—4; barátok kölcsönösen segítik egymást 8.18; 34.10; a 
halott apa védelmében meggyalázott emléke miatt 10.28; a megölt 
rokonok érdekében 12-100; fia apja érdekében (aki időközben elhalá
lozott) 19.1; fiúk apjuk védelmében 20-35-36; sógor unokaöccse: vé
delmében 32.3
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Függelék

a védő a pártfogók hiányáról: mind meghaltak 18.24; nem mertek föllépni 
20.18; nem szorul rájuk 21.17

vádlótárs (synégoros) 134, 145, 152-153, 272, 430, 441; a vádló —ait segíti: 
15.12; másokat is felkér vádolásra 31.4 

szülők
bántalmazása 13.91; 195 

->graphé kakóseós goneón 

gondozása 13.45; 24.6 
eltemetése 1.8, 20; 31.21-23
— jó hírének megvédése haláluk után 10.2, 3, 28; 207-208

tanács (búié)  24, 214, 307. 353, 382-383 
tanú 28, 119-120,124, 131, 181,196, 514

~nak (be) idéz/hív 7.19, 20; 9.9; F 17.2.5; F 39.6; ~nak felkér 3.22; 8.18, 
19

a — bizonyít 12.33 
félelem a tanúskodástól 7.21; 20.18 
a —k hiánya 7.22; 10.1; 22.180; F 39.6; 120, 442, 514 
(szcm)tanúnak hív 1.23-24, 41—42; szemtanúkért kiált (martyresthai) 3.15 
~val cáfol (diamartyria) 23.14; 388 
hamis tanúskodás 10.25; 19.4; 34,119, 198,201,320 

diképseudomartyrón 
közvetítő — 459

társak (hetairoi) 12.43; 181, 220, 251
tcxiarchos 3.45; 13.7,13, 18, 30, 32, 53, 79, 82; 15.5; 16.16; 45^6 , 276-277, 

323
temetés

állami -  2.1, 7, 9, 10, 60, 66 (idegeneké/, 67, 71, 73, 80, 81; 6.47;
(képzeletbeli) 12.88; 48, 92-103, 462, 491 

a csábítás kezdetének színhelye 1.8, 20 
a — költségei 31.21
— megtiltása 19.7; 347
— nem verrokon által 31.21-23; 460, 465 
az illő ravatal megvonása 12.18 
veszélyes a —en való részvétel 12.87-88
szokásos teendő (a holttest távollctcben is elvégzett halotti szertartás) 32.8 

-* szülők
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Fo g a l o m m u t a t ó

templomrablás (graphé hierosytias) 5. cím; tcmplomrabló 30.21; 34, 134 
-*■ szentségtörés 

testi fenyítés
korbács 1.18; F 17.4

testi sertés (diké aikeias) 33, 40,114,123, 126
tetten érve (epr autophóró) 1.21; 7.42; 13.30, 85, 86, 87, 88; 64, 68, 195, 255, 

271-277
tivomyázik (hómazeűi) 14.25; randalírozik 3.23; utcai ivászatF 17.2.3 
tízek 12.54-61; 47, 222-223, 251
tizenegyek 10.10, 16; 13.86; 14.17; 15.3; 22.2; 24, 35-36, 135, 195, 247, 

271-274, 283, 446 
tolvaj 1.36; 10.17; 29.11; 197, 271 

► gonosztevő 
törvény (egyes ~ek)

Aichinos paragraphé —e 30, 244, 266, 278, 331, 385, 408 
állami ünnepekről és szertartásokról szóló — 452^454 
átvilágítási ~  297-299, 309-310, 417, 424-426 
bántalmazás 125
bírósági döntés végrehajtásának megakadályozása ellen (diké exulés) 316, 

495, 498
Démophantos —e a demokrácia megdöntői ellen 42, 361-362, 410 
döntőbírákról szóló törvény F 37.2 
Drakón ~ei 32, 37, 451
Drákontidcs ~c a harmincak felállításáról 12.73; 228, 301, 313 
„egyötödös” — 35-39
emberölés elleni ~ck (diké phonu) 67, 235, 272-274

szándékos emberölés 30,34, 63, 67-75,139,202-203, 210,267-268,270 
jogos emberölés 1.30; 62, 70, 73 
nem szándékos emberölés 32, 37, 451 

Ephialtés cs Archcstratos — e az Arcopagifákról 63 
erőszakosság ellen (graphé hybreős) 69, 105, 114, 116-117, 238, 503-504, 

506
felszabadított rabszolga kötelességmulasztása ellen (diké apostasiu) 157 
gonosztevők ellen (graphé kakurgón) 1.28 (?); 62, 64, 73, 197 
hamis tanúskodás ellen (diképseodomartyrión) 198 
a harmincak —cinek érvénytelenítése 341 
házasságtörés ellen (graphé moichcias) 1.28 (?); 62, 64, 70
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idegen nő saját rokonként történő kiházasíeása miatt (graphé xéniás)  32
jogtalan fogvatartás ellen (graphé adikós heirkktkénai)  69
kereskedelmi —ck 379-383
perek újratárgyalását tiltó — 325
Periklés ~  a polgárjog feltételeiről 451/450-bcn 443, 490
Phormisins —javaslata a polgárjog feltételeiről 488-490
polgárjog bitorlása ellen (graphé xéniás)  238, 261
prostituáltak nyilvános szereplése ellen (graphé hetairéseós) 116, 290
rabszolga szabad embernek nyilvánítása ellen 127
Solón ~ei 31, 34, 37, 204, 207-208, 409, 443, 451

bclviszály idején semleges polgárok ellen 461, 467-468 
a demokrácia védelmében 409-410 
az egyeduralomra törők ellen 409-410 
gyalázkodás ellen (diké loidorias) 9.8; 207-208 
a háborúban elesettek temetéséről 92, 96 
katonai vétségek ellen 14.3, 5, 8, 47; 296 
kölcsönügyletekre vonatkozó — 10.18 
nemi erőszak ellen (diké biaión)  1.31; 10.18; 63, 70, 197-198 
az önkéntes vádemelési jogát biztosító — 34—35 
rágalmazás ellen (diké kakégorias)  86, 190-191,196,202-208 
szerződésekre vonatkozó ~  10.17; 197 
tolvajok ellen (dikéklopés)  10.16; 197 

sykophanták ellen (graphé sykophantés) 37 
a szent olajfákat védő — 167
szülők bántalmazása ellen (graphé kakóseósgoneón)  195 
Tcisamenos ~e a törvények (második) revíziójáról 403/402-bcn 27, 

37-38, 155, 227, 275, 280, 451-454 
Theozotidés —e a hadi árvákról 464, 491, 500-502 
Theozotidcs ~c a lovasok és lovas íjászok napidíjáról 502 
testi sertés ellen (dikéaikeias)  33, 40, 114, 123, 126 
a törvények (első) revíziójáról szóló — 411-ben 39, 48, 451, 453 
törvénysértő törvényjavaslat ellen (graphé nomon m é epiiéáeion einai)  38 
törvénysértő törvény-, ill. határozatjavaslat ellen (graphé paranom on)  150 

(Andokidcs apja védelmében); 355 (a 411-cs államcsíny előtt); 10, 13, 
25, 38, 237, 244, 462 (Thrasybulos javaslata ellen Archinos); 326 
(Poliochos ellen); 347—348 (Aischinés ellen); 499 (Phanias javaslata 
ellen)

556



FO G ALOMM UTATÓ

Lex Júlia de adulteriis (római!) 68 
-► határozatok

törvény (nomos)
a ~  célja 1.35-36, 48-49 
nincs — a bűntettre: 15.9; 30.27 
a ~ckeltörlése 1.48; 6.8; 30.5, 21
a ~ek értelmezési nehézségei 27, 31, 39, 203—205, 280, 297-298 
~  és határozat különbsége 37-38, 155 
íratlan — ek6.10; J38, 155
a ~ek összeírása 30.2, 4, 17, 19, 20, 21, 25, 29; 451 {anagrapheus és 

syngrapheus különbsége)
törvényhozó (nomothetés) 1.31; 10.7, 30; 30.17, 27, 28; 31.27; a törvény 

alkotója 1.34; 3.42; 14.4; 15.9; 26.9; 30.2; 37-38, 410 (egyszeri megbíza
tással)

útonálló 13.78; vö. még 31.17; kalóz 32.29 
-> gonosztevő

ünnepek 19
Anakeia F 17.2.3
Dionysia 4.3; 21.2; 32.21; F 6.2; F 39.6; 123, 501 
clcusisi misztériumok 6.8; vö. 8.5; 15-16, 23,137, 147 

szentségtörés 
errhephoria 21.5 
Genésia 96 
Hephaistia 151 
isthmosi játékok 19.63; 151 
Karneia 12.59; 224 
Lcnaia 483 
nemeai játékok 19.63 
nemzetségi ~ck454 
olympiaijátékok 33. cím; 151, 482-484 
ősi áldozatok rendje 30.17-18; 454 
Panathénaia: kis ~  21.2, 3; nagy — 21.2 
Prometheia 21.3 
sunioni evezőverseny 21.3 
Thargelia 21,1
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Thesmophoria 1.20; 60 
közszolgái átok

Függelék

vádló 20
lebeszélésé (sikertelenül) 27.14; 29-1; 30.34; 31.32; a bíróság előtt is kitart 

a tanácsban emelt vádja mellett 22.1—4 
pénzért eláll a vádemeléstől 6.12; 20.7; 29.1
a — az esetleges pártfogókat támadja: 12.84-86, 89; 14.16, (rokonok ellen) 

20, (tisztek ellen) 21-23; 15.1,4; 27.13; 30.31-34; 31.32 
vád ló társ (sytiégoros) -> szószóló 
vádlott - szószóló 
vagyon

láthatatlan ~  (usia aphanés)  F 24.2; ingó vagyon 32.4; vö. 18.20 (a vagyon 
eltűnik a kezükön); a vagyont láthatatlanná teszi 20.23; a vagyont pénzzé 
teszi F 1.2; F 24.2; ingóság (epipla)  19.29, 31; 32.15, 16; bútor 12.19; 
348, 507

látható ~  (usia phancn\) F 24.2; birtok 20.33; ingatlan 32.4; 108, 479 
vagyonbecslcs 19.48; értékbecslés (ííméma)  17.7; 116 
vagyoncsere (antiiíosis)  3.20; 4.1,2; 24.9; 108, 116, 123,129-130 
vagyonelkobzás 7.4, 7; (képzeletbeli) 12.83; [14.9]; 17.4; 18.17, 20; 19.31, 

34, 38, 62; 25.26; 30.22; államosítás 17.6; 18.14; 19.61; 29.9; 12, 36,167, 
281, 301, 315, 317-321, 328-332,342, 347-350,371, 441^42 
elkobzott vagyon visszaigénylése 15,287,331-332,408,491—492,493-496 

állami vagyon, harmincak
vagyonőr (syudikos) 16.7; 18.26; pénzügyőr 17.10; 19.32; 24, 317,348 
váltságdíj ellenségtől 4.12-13; 12.20; 19.59; 26.24; 132 
végrendelet 13.41; 19.39, 41; 32.5; 507 

— másolata 32.7 
lepecsételt ~  32.7

vendégbarát (xenas)  12.8; 19.19; F 1.6; F 24.2; 211, 325, 457, 509 
város —ja (proxenos) 28.1; 432 

verekedés
fejet betör 3.14,40; földre sújt 1.27; lctcrít 1.25; megüt 3.8,14,18, 23, 38, 

42, 45 ; megver 3.27; összever 3.16; 40, 114-122, 128-132 
viszontkereset (apographé)  23.5,10; 390,392 

-*■ törvény (pa ragraphé) 

vízi óra 23.4, 8,11,14,15; 22
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Mértékegységek
----- .BíL

Pénzértékek

1 talanton = 60 mina (= 6000 drachma) (= 
1 mina = 1000 drachma (= 

1 drachma =
1 dareikos = kb. 20 drachma 
1 kyzikosi arany — kb. 28 drachma

Hosszmértékek 

1 plcthron = 29,60 m 
óplcchron = 1 stadion (= 177,60 m)

Területmérték 

1 plethron = 876,16 m2

Űrmértékek

1 mérő (medimnos) = kb, 52 liter

36 000 obolos) 
6000 obolos)
6 obolos
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