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Adalékok az attikai démosközösségek társadalomtörténetéhez 
 
 
Mint csepp a tengert, úgy jellemzi, jellemezheti egy-egy felirat, kőbevésett 
korabeli dokumentum az antik társadalomtörténet egyes jelenségeit. A 
közelmúltban egy ilyen cseppet vizsgálva ismét bizonyságot nyert, mennyire 
lehet sokatmondó a maga szűkszavúságában is az efféle emlékanyag, és miként 
bővítheti tudásunkat epigráfiai párhuzamainak áttekintése. 

A klasszikus kori attikai démosok, a demokratikus állam alapját jelentő 
falvak politikai szerkezete és annak működése régóta foglalkoztatja az 
ókortörténeti, ezen belül is a társadalomtörténeti kutatást.1 Napjainkban már 
tisztázottnak tekinthető: ezek a kisközösségek közéleti-politikai alapsejtként 
meghatározóak az attikai mindennapi élet folyamataiban. Létezésük és 
működésük mindenkori jelenvalóság a klasszikus kori Attikában, emiatt 
jellegzetességeik és szerepük vizsgálata az athéni társadalom kutatásában 
kikerülhetetlen és egyre újabb és újabb tanulságokkal szolgál. 

A démos csoportéletének kialakítása azokra a paraszti falvakra jellemző 
társadalmi együttélési formákra alapozva szerveződött meg, melyek már a Kr.e. 
508/7-es reformok előtt léteztek Attikában. Ezekben a falvakban a közösség 
szervezése és társadalmának irányítása az együttlétezés és együttműködés 
kényszere miatt nemcsak lehetőség, de egyben történeti szükségszerűség is. 
Ebben rejlik szerkezetük stabilitása a teljes történelmi folyamatban, az ókori 
kezdetektől napjainkig. Kleisthenés nem véletlenül építette erre a szilárd alapra 

                                                
1 A modern démoskutatás Haussoullier-nek a XIX. század végén megjelent alapvető 
monográfiájával (HAUSSOULLIER, B., La vie municipale en Attique. Essai sur l’organisation des 
dèmes au quatrième siècle. Paris, 1884, Ernest Thorin. – a továbbiakban: HAUSSOULLIER, 1884) 
indul. Az azóta keletkezett könyvtárnyi irodalom könyvészeti adatai megtalálhatók Osborne 
(OSBORNE, R., DEMOS: the discovery of classical Attika. Cambridge (Cambridgeshire) – New 
York, 1985, Cambridge UP. – a továbbiakban: OSBORNE, 1985) és Whitehead (WHITEHEAD, D., 
The Demes of Attica, 508/7-ca. 250 B.C. A political and social study. Princeton, N.J., 1986, 
Princeton UP. – a továbbiakban WHITEHEAD, 1986) munkájának bibliográfiájában, illetve Jones 
legújabb kötetében (JONES, Nicholas F., Rural Athens under the Democracy. Philadelphia, Univ. 
of Phil. Press, 2004. – a továbbiakban: JONES, 2004), 311-325.  
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reformjait, amikor az attikai államiság számára új vonatkozási rendszert keresett. 
A kialakult rendszer tartóssága a bizonyíték arra, hogy jól választott. 
Továbbélése folyamatában a démos társadalma kiteljesítette a reformot: a 
mindennapokban funkcionáló helyi önkormányzattá alakult át, melyben a 
közösség szervezése és irányítása az önigazgatás szerkezete és szervezete lett. 
Az athéni állam politikai szerkezetének alapja a démos lényege: önkormányzati 
rendszer és az erre épülő képviseleti demokrácia.  

Megbízható, adekvát epigráfiai forrásbázissal rendelkezünk az attikai falvak 
életéről. A klasszikus kori démosközösség csoportlétének szinte valamennyi 
megnyilvánulását jól ismerjük a feliratokról. Korábban már írtam ennek az 
önigazgatásnak gazdasági alapjairól, a démosok köztulajdonáról.2 Más kutatók 
részletesen elemezték a démos közigazgatási szerveződését, politikai 
szerkezetét.3 A démosok feliratairól, mennyiségi és minőségi jellemzőikről, 
felhasználhatóságukról is többen értekeztek az elmúlt évtizedekben.4  

Mind a mai napig akad azonban néhány olyan felirat, mely a maga 
egyszerűségében és szűkszavúságában kissé háttérbe szorult a kutatásban.5 Az 
alábbiakban a démosok mint közösségek szervezését és irányítását kívánom 
vizsgálni egy tipikus démosfelirat kapcsán, mely egyfelől mutatja a 
démoshatározatokra legjellemzőbb jegyeket, ugyanakkor a közösségszervezés és 
-irányítás tanulmányozása szempontjából fontos direkt és indirekt információk 
hordozója, és tanúságtétele érdemlegesen felhasználható az újabb vizsgálati 
szempontokat érvényesítő társadalomtörténeti kutatásban.  
 
IG II2 (Kirchner, J., Inscriptiones Graecae. Vol. II.  Inscriptiones Atticae 
Euclidis anno posteriores. Berlin, 1913-1940.) 1205. (Korábbi kiadásai: IG II 5, 

                                                
2 NEMES Z., The Public Property of Demes in Attica. ACD 16, 1980, 3-8. 
3 HOPPER, R.J., The basis of the Athenian democracy. (Inaugaral lecture) Sheffield, 1957 (a 
továbiakban: HOPPER, 1957); TRAILL, J.S., Political organization of Attica: a study of the Demes, 
Trittyes, Phylai, and their representation in the Athenian Council. Princeton, 1975. (Hesperia 
Supplementum XIV.) – a továbbiakban: TRAILL, 1975; OSBORNE 1985; TRAILL, J.S., Demos and 
Trittys. Epigraphical and Topographical Studies in the Organization of Attica. Toronto, 1986, 
Athenians, Victoria College (a továbbiakban: TRAILL, 1986); WHITEHEAD, 1986; JONES, Nicholas 
F., The Association of Classical Athens. New York–Oxford, 1999, Oxford UP. (a továbbiakban: 
JONES, 1999). 
4 WHITEHEAD, 1986, JONES, 1999; NEMES Z., Amiről a kövek mesélnek. (A klasszikus kori 
démosfelirat mint történeti forrás) In: Források és történetírás. Studia Miskolcinensia 4. Miskolc, 
2003. 37–56. 
5 A modern szakirodalomban legalább érintőlegesen Hopper (HOPPER, 1957, n 121.), Rhodes 
(RHODES, P.J. A commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxford, Clarendon Press–
New York, Oxford University Press, 1981, 501. – a továbbiakban RHODES, 1981) és Whitehead 
(WHITEHEAD, 1986, 102, n. 81) foglalkozott a felirattal. 
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583 b; Syll3 (Dittenberger, W., Sylloge inscriptionum graecarum. 3. Auflage. 
Leipzig 1915-1924.) 916; Michel, C., Recueil d’inscriptions grecques. Paris-
Brusseles, 1900-1927, 155.) 
 
A feliratot hordozó kőlapot az athéni Epigráfiai Múzeumban őrzik, EM 7727 
szám alatt. Alján kissé csonka, egyébként jó megtartású, szépen megformált 
hyméttosi márványsztélé. A XIX. század végén került elő. Kumanudis publikálta 
1879-ben, az Athénaion 8. kötetében.6 Lelőhelye Athén, a Dipylon kapu 
közelében. 

A kő meglévő része 24 cm magas, 26,5 cm széles, 4,5 cm vastag. Tetején 
tympanon található. A rajta lévő, alább közölt feliratmaradvány 10 sornyi, 
tetszetősen kidolgozott 6 mm-es betűkkel, 22-es stoikhédon stílusban készült. 
Szövegéből kitűnik, hogy kitüntetési határozat töredéke, első tíz sora. 
Keletkezését az Inscriptiones Graecae a IV. század végére teszi.7  
 

eÃdocen toiÍj dhmo¿taij. Puqo¿- 
dwroj Filokle¿ouj  Epikhfi¿- 
sioj eiÅpen: e¹peidh\ oi¸ ai¸req- 
e¿ntej u¸po\ tw=n dhmotw=n kath¿- 
goroi Neokle¿ouj kalw=j kai\    5 
dikai¿wj e¹pemelh¿qhsan tou=  
a¹gw=noj kai\ eiâlon au¹to\n e¹n t- 
[w=]i dikasthri¿wi, dedo¿xqai t- 
[oiÍj dhmo¿]taij e¹paine¿sai au¹- 
[tou\j a¹reth=j] eÀneka kai\ dika-   10 
[iosu¿nhj ® ® ® ® ® ® ® ® ®] 

 
A démostagok határozata. Az epiképhisiai Pythodóros, Philoklés fia 
javasolta: mivel a démos tagjai által a Neoklés bírósági ügyében 
választott (hairethentes) vádlók (katégoroi) szépen és igazságosan 
gondoskodtak a perről és elítéltették őt, a közösség tagjai úgy határoztak, 
hogy megdicsérik mindannyiukat érdemeikért és igazságosságukért… 

(A szerző fordítása) 
 
Maga a textus közvetlenül nem állítja, de tartalma, valamint a kő lelőhelye 
megengedi azt a feltételezést, hogy a határozatot hozó és azt sztélére vésető 
közösség Epiképhisia démos. A felirat szövegéből kitűnik, hogy 
                                                
6 KOUMANOUDÉS, S., Athénaion 8 (1879) 234. 
7 De vö. WHITEHEAD, 1986, 429: „not very late” [Kiemelés tőlem: NZ] 
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démoshatározatról van szó (edoxen tois démotais). A határozatot javasló 
személy, Pythodóros, Epiképhisia-i, márpedig semmilyen párhuzamos adat nincs 
arra vonatkozólag, hogy egy attikai démos határozatát egy másik közösségből 
származó ember javasolja.  
 
Epiképhisia az Oineis phylé városi részéhez, az asty-höz tartozik. A démos az 
Akropolistól 2.5-3 kilométerre északnyugati irányban, a Képhisos folyó 
völgyében található. Egyike azon kisközösségeknek, amelyek az antikvitásban 
az ún. théseusi városfalon kívül, de annak közelében helyezkedtek el.8 Méreteire 
buleutésainak (az athéni állam ötszázas tanácsába küldött képviselőinek) száma 
alapján következtethetünk: egy, legfeljebb két9 tanácstagot delegált a buléba, 
ami a falu lakosságának csekély létszámára utal. A legkisebb démosok sorába 
tartozott; mindössze néhány száz polgár lakhatta. 

Az Epiképhisiához hasonló, kisebb méretű faluközösségek epigráfiai 
hagyatéka elég szegényes, pláne az astyből, vagy a Jones-i, úgynevezett belső 
zónából.10 Epiképhisiának is ez az egyetlen fennmaradt, de annál értékesebb 
démoshatározata.  

A felirat bevezető része rögzíti, hogy a hordozó sztélé által nyilvánosságra 
került döntés a közösség, a démostagok határozata. Az edoxen… sok előkerült 
démosfeliratban megtalálható, szinte kötelező elem. Ez a feliratunk annyiban tér 
el a többitől, hogy a határozatot hozó közösséget nem nevén nevezi a szöveg, 
mint más esetekben, hanem a  tois démotais kifejezést használja, ami viszont 
máshol nem fordul elő. 

A felirat tehát a démostagok közös akaratának keletkezéséről és 
megvalósulásáról, annak objektiválódásáról szól. Ez az első, itt és most 
kiemelendő információ a kisközösségi társadalom szerveződéséről. A közös 
akarat kifejeződésének a politikai döntéshozatal szempontjából előfeltétele az 
agora, a démos tagjainak gyűlése. Az elemzett határozat ránk maradt részében 
nincs megemlítve, de más forrásokból ismerjük működését. Egyik alapvető 
tulajdonsága a teljes nyilvánosság. Nincs arról tudomásunk, hogy a démos teljes 
jogú tagjai közül bárkit is kizártak volna a tanácskozásról, azon ők minden 
korlátozás nélkül részt vehettek. Határozatait szuverén módon hozta meg, ennek 
következtében a démos gyűlését, agoráját az önkormányzatiság fontos elemének 
kell tekintenünk. A politikai és végső soron a mindennapi élettel kapcsolatos 

                                                
8 A lokalizációhoz TRAILL, 1975, 49; uő. 1986, 133, vö. RE, s.v. Epikephisia. 
9 TRAILL, 1975, 19-20: Kr.e. 360/59-ben 2 képviselő: IG II2 1745; Kr.e. 330 körül már csak egy, 
IG II2 2438. 
10 JONES, 1999, 103-107. 
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döntéshozatal itt, ezen a fórumon és ebből következően a közösség előzetes és 
következményes részvételével történt.11 

A szöveg következő részében a javaslattevő neve szerepel. Pythodóros más 
forrásból nem ismert személy. Nem politikus vagy hivatalnok, nem tisztviselő, 
„csak” egy egyszerű démospolgár, akinek neve ezzel a javaslatával vált örök 
életűvé.12  

A 3-4. sorban szereplő hairethentes a felirat egyik központi eleme. E 
személyek és tevékenységük miatt készült a felirat, az ő érdemeiket kiemelendő 
született ez a kitüntetési határozat. A „kiválasztottak”, olyan személyek, akiket a 
démos saját polgárai közül, nyilván a feladatra jelentkező, azt elvállaló tagjai 
közül kijelöl, kiválaszt. Más démosfeliratokból is ismerjük ezt a gyakorlatot. Két 
példánk van a feliratos forrásokban, mely építkezéssel kapcsolatos 
tevékenységet rögzít. Az építési folyamat költségeinek felhasználását 
felügyelték az önkéntes kiválasztottak Akharnaiban és Peiraieusban.13 Egy 
további felirat a Halai Aixónidés-i Zóstér szentély áldozataira a szentély 
papjaival együtt felügyelő hairethentes-t említi.14 

A jelen feliratban szereplő kiválasztottaknak speciális testületi feladatuk, 
funkciójuk van: katégoroi, vagyis vádlók, s a felirat további része jelzi is, 
igazságszolgáltatási ügyben, annak végigvitelére kiválasztott személyekről van 
szó. Ez a démos-epigráfiában párhuzam nélküli! Démosfeliraton először itt 
találkozunk azzal, hogy a közösség, a démostagok által választott képviselők 
tevékenykednek bírósági ügyben a közösség érdekében. Hasonlóképpen ritka a 
felirat 8. sorában feltűnő dikastérion is. Az epigráfiai hagyatékban egy említéstől 
eltekintve a bírósági eljárások nem hozhatók összefüggésbe a démosokkal.15  

Első pillantásra nem nyilvánvaló, hogy vizsgált feliratunk esetében milyen 
dikastérion az, amely az eljárást lefolytatta, amiként nem derül ki magából a 
feliratból, miféle bírósági ügy az, amelyet a katégoroi képviseltek a démos 

                                                
11 WHITEHEAD, 1986, 119-120. 
12 Identifikációjához,  esetleges kapcsolataihoz lásd WHITEHEAD, 1986, 429, No. 176. Neoklésről, 
a megvádolt személyről semmit sem tudunk, lásd uo. No. 175. 
13 HONDIUS, J.J.E. et al., Supplementum Epigraphicum Graecum (Leiden, 1923-, a továbbiakban: 
SEG) 21, 519, 12. sor, Akharnai, Kr.e. IV. sz. közepe után; WOODHEAD, A.G. Inscriptions: the 
decrees. Princeton, N.J. American School of Classical Studies at Athens. 1997. (The Athenian 
Agora Vol. 16.), 137-138, No. 93., 23-24. sor, Peiraieus, Kr.e. 324/323. 
14 SEG 42, 112, 4., 9. és 15. sorok, Halai Aixónidés, Kr.e. IV. sz. 
15 IG II2 1196, A., 2. és 9. sorok, Kr.e. 326/325, de Whitehead (WHITEHEAD, D. Notes on Athenian 
demarchs. ZPE 47, 1982, 37-42., különösen 38-9) az első kiadó, Lolling datálása mellett bizonyít, 
amelyet a későbbi kiadások elvetettek; lásd IG II2: 335-330 között). Aixóné démos egy legelő-
bérbeadási határozatában a bérleti díj meg nem fizetése esetére kilátásba helyezi a bírósági eljárást. 
Vö. WHITEHEAD, 1986, 113-114. 
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közössége nevében. A legtöbb kutató polgárjogi ügyet sejt mögötte.16 
Véleményem szerint sem valószínű, hogy gazdasági problémák húzódnának a 
háttérben, bár a fentebb említett aixónéi példánk alapján ezt a lehetőséget sem 
zárhatjuk ki. Az Epiképhisia-i felirat esetében inkább tényleg a polgárjoggal 
kapcsolatos problémák merülhetnek fel. Ezt a nézetet Epiképhisia topográfiai és 
humánökológiai tulajdonságai támaszthatják alá. Közel van a városfalakhoz és 
az agorához, a gazdasági és politikai központhoz, ahol az athéni polis 
valamennyi lényeges intézménye található. Ez a tény betelepülésre csábíthatta 
Attika távolabbi területeinek lakóit. Bár a városközpont felé történő migráció 
elsődlegességének kérdésében a kutatás ma már nem képvisel olyan egyértelmű 
álláspontot, mint korábban,17 de a betelepedés tényszerű lehetősége 
mindenesetre adott és ebből keletkezhettek vitás polgárjogi esetek. A korabeli 
joggyakorlat szerint ugyanis a beköltözés ténye nem jelentette azt, hogy az illető 
automatikusan a közösség tagja lett. A démos, bár Kleisthenés reformjának 
pillanatát alapul véve területi egységként is értelmezhető, a későbbiekben zárt, 
leszármazási csoporttá lett. A reform idején egy démosba beírt, s ezáltal ott 
athéni polgárrá vált személy haláláig – polgárjogi értelemben mindenképpen – 
kötve volt a démosához, polgári jogait csak ott gyakorolhatta, kötelességeit 
annak a közösségnek a tagjaként teljesítette. Leszármazottai szintén ebbe a 
démosba kerültek bejegyzésre, s így tovább.18 

A negyedik századból, tehát feliratunk keletkezésének korából ismerünk 
olyan eseteket, amikor a démos a közösségbe jogtalan módon bekerült 
személyeket megpróbálta kivetni magából. Ez az eljárás a dokimasia, a 
polgárjog felülvizsgálata, melynek során a polgárok szavazással (diapséphisis) 
döntöttek. A dokimasia lefolytatása a közösség joga volt, de voltak olyan esetek 
is, amikor az athéni polis rendelte el, valamennyi athéni polgárjogának 
felülvizsgálatára.19 Ez az állam által elrendelt dokimasia is a démosokban 
történt. A démos kizáró döntése ellen a kizártnak joga volt fellebbezni. Ebben az 
esetben bírósági eljárásra került sor. Ilyen esetek leírását találjuk például 
Démosthenés 57. (Fellebbezés Eubulidés ellen), vagy Isaios 12. (Euphilétos 
érdekében) beszédében.  

                                                
16 Pl. RHODES, 1981, 501; WHITEHEAD, 1986, 101.  
17 A vitához lásd: Jones, Nicholas F. Epigraphic Evidence For Farmstead Residence In Attica. ZPE 
133, 2000, 75-90 és JONES, 2004, 17-48. 
18 Vö. HANSEN, M.H. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles 
and Ideology. Oxford, 1991, Blackwell, 47. 
19 Vö. Aristotelés, Athénaion politeia (AP), 13,5: a Peisistratidák elűzése utáni polgárjogi 
felülvizsgálat. 
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Lehetőség van-e arra, hogy feliratunkat egy konkrét dokimasiával hozzuk 
kapcsolatba? 
 
Ha elfogadjuk Whitehead javaslatát feliratunk korai datálásáról,20 akkor a 
határozatban szereplő katégoroi és az egész ügy (akárcsak a Halimus démosban 
történtek leírása a démosthenési beszédben) a 346/5-ös Démophilos-féle 
polgárjogi felülvizsgálathoz kapcsolódik, amikor megvizsgálták az egész athéni 
állampolgári testületet és a démostagok (tehát az athéni polgárok) közé 
jogtalanul beírtakat kizárták a polgárságból.21 Ennek a polis által elrendelt 
felülvizsgálatnak, a démostagok által lefolytatott eljárásnak is lehetett a 
következménye az epiképhisiai bírósági ügy. Neoklés nem nyugodott bele a 
kizáró határozatba. Fellebbezett, a dikastérion elé vitte az ügyet, és ennek a 
pernek a során képviselték a katégoroi a démos közösségét.  

Csábító a feltételezés és egyáltalán nem kizárt a kapcsolat lehetősége a 
vizsgált démoshatározat és egy ismert történeti esemény között, de lássuk be, 
valószínűsége elég csekély. A bizonytalan datáláson kívül nem rendelkezünk 
direkt bizonyítékkal ennek az elképzelésnek az alátámasztásához. Ha pontosan 
ismert történeti eseményhez nem is, de tudnánk-e más dokimasiához kapcsolni 
az epiképhisiai ügyet?  

Démosthenés 57, 60-ban találunk leírást arról, hogy rendkívüli helyzetben a 
démos elrendelhette tagjainak felülvizsgálatát. Ilyen eset volt, amikor Halimus 
községben elveszett a polgárok listája. Hogy ez hogyan történhetett meg, arról a 
szónok nem ír részletesen. Tény, hogy a lista eltűnése miatt a község tagjai 
tartottak egy rendkívüli szavazási eljárást. Feltételezhetünk egy hasonló esetet 
Epiképhisiában? Végül is ez sem kizárt, de csak ugyanannyira valószínű ez, mint 
az ismert dátumú dokimasiához, a 346/45-ös polgárjogi felülvizsgálathoz való 
kapcsolás. 
  
Milyen polgárjogi tárgyú bírósági ügy lehetett akkor a határozatunkban szereplő 
epiképhisiai? 
 
Az Aristotelésnek tulajdonított Athénaión politeiaból ismert az az eljárás, 
amelynek során a démostagok előzetes felülvizsgálata dönt arról, a 18. életévét 
betöltött ifjú beírható-e a léxiarkhikon grammateionba, az athéni polgárok 
démosonként vezetett listájába, egyfajta anyakönyvébe. Nézzük az aristotelési 
szöveget.22  
                                                
20 WHITEHEAD, 1986, 429. 
21 Démosthenés, 57, 49. 
22 AP. XLII. 1., Ritoók Zsigmond fordítása 
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„A polgárjogban azok részesednek, akik mindkét ágon polgárjoggal 
rendelkezőtől származnak. A démostagok közé tizennyolc éves korukban 
íratnak be. Mikor beiratkoznak, a démostagok, miután megesküdtek, 
szavazással döntenek felőlük (diapséphizontai peri autón). Először, hogy 
úgy látják-e, hogy betöltötték-e a törvény kívánta kort, s ha úgy látják, 
hogy nem, azok ismét visszamennek a gyermekek közé; másodszor, hogy 
szabad ember és törvényes születésű-e. Amennyiben úgy szavaznak, hogy 
nem szabad ember, úgy fellebbezhet a bírósághoz (eis tó dikastérion), a 
démostagok pedig öt férfit választanak maguk közül vádlókul (katégorus). 
Ha a törvényszék úgy határoz, hogy nincs joga beiratkozni, akkor az 
állam eladja az illetőt, ha azonban megnyeri a pert, akkor a démostagok 
kötelesek őt beírni.” 

 
Az aristotelési leírásnak megfelel a vizsgált felirat szövegének minden 
vonatkozó eleme. Említés történik a bíróságról, a dikastérionról és szól a 
démostagok által választott vádlókról (katégoroi). Igen valószínű ezek alapján, 
hogy az epiképhisiai felirat által említett per egy nagykorúságát elért, de 
bizonytalan származású ifjú, Neoklés polgárjogával kapcsolatos, annak 
választott démostagok, mint vádlók általi felügyeletéről/végigviteléről és a 
démosközösség igazának bebizonyosodásáról van szó.23  

Van azonban még egy lehetőség, aminek alapján szinte biztosan megtehetjük, 
hogy a nagykorúsággal kapcsolatos polgárjogi ügynek tekintsük az epiképhisiai 
esetet. A határozaton a démosközösséggel perben álló személy csak nevével 
szerepel, apja és démosa nincs a határozatban, pedig ott kellene lennie, ha teljes 
jogú polgárról lenne szó. Neoklés ezek szerint még nem polgár – és ezután már 
nem is lesz az. Sorsa a rabszolgaság, ahogy azt az aristotelési hely alapján joggal 
feltételezhetjük. A kiválasztott férfiak tehát egy ilyen típusú bírósági ügyben 
tevékenykedhettek, sikeresen.  

A bírósági eljárás lezárulása után kerül sor a démos képviseletében működő 
katégoroi érdemeinek elismerésére. Miután elemzett határozatunk második fele 
elveszett, így a határozat egyéb, idevonatkozó rendelkezései nem ismeretesek. 
Nem tudjuk pontosan, milyen kitüntetési formában és jutalmakban részesültek a 
feladatukat sikeresen teljesítő katégoroi. A démos tagjai epaineusai, 
megdicsérték őket, s kétségkívül sor került egyéb, materiálisabb jutalmazásra is.  

                                                
23 RHODES, 1981, 501 és WHITEHEAD, 1986, 101-102, n. 81 és 145-146 még óvatosan, de már 
valószinűsítette ezt a lehetőséget. 
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A sikeres közérdekű tevékenységet ellátó polgárok kitüntetése igen gyakori az 
attikai démosok történetében. Az ilyen határozatot megőrző felirattípus a 
démosepigráfiának jelentős részét teszi ki.24 A IV. századból majd félszáz 
kitüntetési határozattal rendelkezünk. Ezek a démoshatározatok sok információt 
megőriztek arról, mi minden szánt egy-egy démos a közösség felé 
jócselekedeteket tanúsító polgárok számára.25 Nem ritka a nemesfémből készült, 
nagy értékű (esetenként az 500 drakhmát is elérő) koszorú, de hallunk 
pénzjutalomról, adómentességről, színházi díszhely adományozásáról. 

A démos jelentős anyagiakat szán a kiváló polgárok kitüntetésére, mert azt 
valamilyen okból fontosnak tartja. Ez az ok nem kisszerű, hiszen az anyagi 
áldozatvállalás sem az. A démos mint önkormányzat, hangsúlyosan ügyel arra, 
hogy az érdem, a közösség érdekében kifejtett sikeres tevékenység ne maradjon 
jutalmazatlan, és ezt propagandájában – éppen a nyilvánosságra került feliratok 
segítségével – erőteljesen meg is jeleníti. 
 
Milyen társadalomtörténeti tanulságokkal szolgál vizsgált határozatunk a 
közösségszervezés és -irányítás szempontjából? 
 
A sztélé és azon a démos határozata eleve dokumentálja a szervezett kisközösség 
létezését. Utal a közösségi döntést hozó embercsoportra és a döntéshozatali 
folyamatra. Direkt módon fejezi ki, hogy a feliratra került döntés egy működő 
közösség határozata. Nem egy-egy kiemelt személy, tisztviselő akarata 
érvényesül itt, és nem a közösségen kívüli hatótényezők döntenek a közösség 
érdekében álló, vagy éppen azzal ellentétes dolgokban.  

Bár a közösségnek vannak tisztségviselői, hivatalnokai, de a jelen esetben a 
bírósági ügyet nem ők, hanem a közösség soraiból választott emberek, 
tulajdonképpen egyszerű állampolgárok viszik végig, ami a közösség tagjainak 
közügyekben tanúsított aktivitására utal, de legalábbis bevonhatóságukra a 
közélet dolgaiba. 

Ezt az aktivitást fokozza a démos döntésének egy szembetűnő eleme, az 
érdemek elismerése, a kiemelés. A jócselekedetek és az azért járó jutalmak 
nyilvánosságra hozása a közösség más tagjai számára egyértelmű, direkt 
példaállítás. A közösség szerveződési (önszerveződési) folyamatának fontos 
része ez, hiszen a nyilvános kiemelések, dicséretek és – a szintén nyilvánosságra 

                                                
24 A legteljesebb összefoglalás a kérdésben, mely áttekinti a démosok kitüntetési gyakorlatát is: 
VELIGIANNI-TERZI, Chryssoula, Wertbegriffe in den attischen Ehrendekreten der klassischen Zeit. 
Stuttgart, F. Steiner, 1997. (Heidelberger althistorische Beitrage und epigraphische Studien; Bd. 
25. – Veligianni-Terzi, 1997).  
25 WHITEHEAD, 1986, 162-163; VELIGIANNI-TERZI, 1997, 129-142. 
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hozott – anyagi juttatások erőteljes kohéziós folyamatokat indítanak be, melyek a 
közösség fennmaradása és összetartásának erősödése szempontjából alapvetőek 
lehettek. És éppen ez az, ami a démosfeliratok tanulmányozásának jelentőségét 
alátámasztja. Ezek a rövid, látszólag jelentéktelen szövegek, mint parányi 
cseppecskék az óceánban szolgáltatnak bizonyságot arra, amikor Athén végleg 
elveszíti nagyhatalmi állását és külpolitikai lehetőségei teljesen beszűkültek, 
társadalma nem kerül válságba, mert az együttélésben szükségképpen jelenlévő, 
az azt éltető társadalmi aktivitásnak továbbra is megmaradt egy olyan terepe – 
lehet, hogy a nagyhatalmiság korához képest kisszerű kerete –, mely a 
mindennapi önkormányzatiságban fogható meg, amely le tudta kötni, sőt, ami 
több, hasznos mederbe tudta terelni a felgyülemlett energiákat, s ezek nem törtek 
ki a görög poliszvilág Kr.e. IV. századi válságának időszakában oly gyakori 
belső, fegyveres konfliktusokban, sztasziszokban. Athén társadalma, nem 
utolsósorban sajátos, az elsősorban rá jellemző közigazgatási szervezete miatt is, 
képes volt arra, hogy megőrizze államának demokratikus jellegét, 
társadalomirányítási oldalról az önkormányzatiságot és a népképviseletet, a 
közösségszervezési oldalról a kifinomult direkt és indirekt módszereket, s ezek 
együttes alkalmazása lényegét tekintve így maradt a római hódítás koráig. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Zoltán Nemes 
 

Some Additions to the Social History of the Demos Communities in Attica 
 
By analysing a 4th-Century, B.C. inscription located in Epikephisia, a demos of 
the antique Athens, the article aims to scrutinize the socio-historical importance 
of the public life and political cells of the State in Athens in the period of general 
crisis of Hellenic polis-world. It concludes that these village communities 
remained the natural scenes of politics even when the democratic public life lost 
most of its ground as a result of historical changes. The importance of this role 
of theirs comes from the fact that they released the accumulated social tensions, 
and helped to drive the political activity of both the community and the 
individual onto a constructive track. 
 




