
AZ ATTIKAI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL. 
(Előadatott november 18-án 1867.) 

Tíz évi kutatásaim eredményét akarom a Tekintetes Akadé
miának tiszteletteljesen előterjeszteni. 

Tudva van, hogy Solon kora óta köztársasági alkotmányos 
törvényhozással éltek Attikában, s hogy a törvények gyűjtemé
nyét fiúi kegyelettel őrizték a köztársaság megszűntéig az állam 
levéltárában, mely fjtrjTQqiov-nak. neveztetett*). 

De a mostoha idők romboló hatása elpusztította e törvények 
gyűjteményét. S hasztalan volna minden törekvés, azokat akár 
összesen, akár részletesen természetszerű összefüggésökben előter
jeszteni, ha segélyt nem nyújtana a görög irodalom roppant tár
háza, melyben e törvények szétszórtan előfordulnak. 

Sokat kell köszönnünk e tekintetben a görög szónokoknak, 
kik beszédeikben számos attikai törvényeket részint szóról szóra, 
részint kivonatosan közölnek. 

Aristoteles írt öt könyvet Solon törvényeiről (IISQI tcSv 2ól<a-
vo$ a^óixov) 2). Azonkivül leírta 158 állam intézményeit s törvé
nyeit. E munka elveszett ugyan, de hogy Athén törvényei is ben
ne foglaltattak, az kitetszik a még fönmaradt töredékekből, melye
ket Müller Károly szedett össze 3). 

Aristoteles tanítványa, Theophrast, betűrendben állította ösz-
sze az egyes tárgyakra vonatkozó törvényeket (Nófioi xarci otoi-
%uov); azután írt a polgári szokásokról s törvényhozókról 4). Ezért 

') Harpocratio : [XTjTpipov alatt. 
2) Menagii observationes in Diogen. Laert. V, 35. 
8) Fragmenta historicorum Graecorum. Párisiim. 1848. 2. köt. 105 — 127. 1. 
*) Laertj Diogenes. V, 44—45. 
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monda Cicero, hogy Aristotelestöl Görögország államainak erköl
cseit, intézményeit, fegyelmeit, Theophrastustól pedig azok törvé
nyeit is tanultuk megismerni. „Ab Aristotele omnium fere civita-
tum non Graeciae solum, sed etiam Barbariae móres, instituta, dis-
ciplinas, a Theophrasto etiam leges cognovimus" 5). 

Theophrastus tanítványa, Demetrius Phalereus, írt öt köny
vet az athéni törvényhozásról (íTtQi rrjg ''A&TqvY[ai vofio&tcíaq) és ket
tőt az athéni polgárokról (Jlboi táv 'v4&rjvrj<n noXitmv) 6). 

A macedóniai Craterus, Antigonus Gonatas király fivére (278 
—242) Kr. e. összegyüjté az athéni köztársaság határozatait (^Píjfi-
fffxárcov üvvaymyrj) a perzsa háborúktól kezdve a maga koráig 7). 

A Myrleából, Bithynia városából, származott Asclepiades, 
ki Kr. e. 205 körül született, magyarázatokat írt Solon törvényei
hez. (T« rcoV á^óvatv é^tjytjttxá 8). 

Ugyancsak Solon törvényeiről írt az első században Kr. e. 
az alexandriai Seleucus. (^Títóftvti(ia rmv 2!óXcovog á^óvmv) 9). 

Hasonló munkát szerkesztett Didymus az első században 
Kr. u. (^ílegl zmv á^órcov zmv JZólwvog avziyqa^r^ í0\ 

Plutarch, ki Kr. e. 50-ben született s Kr. u. 120-ban halt 
meg, közli Solon életrajzában e nevezetes államférfiú és törvény
hozó többféle törvényeit. 

A Pergamumból való Telephus írt a második században Kr. 
u. az athéni törvényszékekről (TJSQI zmv 'A&^f^m őixaGztjQÍcov) s az 
athéni törvényekről és szokásokról (ílsgl ZKV 'Ad^v^i vófioav xal 
i&mv) *'), 

Nem kisebb érdemet szereztek magoknak az attikai törvé
nyek megőrzése körül a következő görög lexicographok i s : 

Harpocratis a második században Kr. u. megmagyarázott a 
tíz szónokhoz írt szótárában (yís^ixbv zcSv déxa QTJZÓQCOV) az attikai 
jogban előforduló számos műszót. 

Pollux, ki Kr. u. 175-ben született, 'Ovo[ia<jzix6v czímü mun-

b) De finibus. V, 11. 
6) Laerti Diogenes. V, 80. 
') Harpocratis NauToSíxai alatt. Pollux VIII, 126. 
8) Lexicon Gudianum xüpfJtti alatt. 
') Photius szótára 'Opyetüvís alatt. 
,0) Plutarch : Solon élete 1. 
" ) Suidas TVjXupoc alatt. 
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kajának nyolczadik könyvében elősorolja és fejtegeti az attikai 
törvénykezés ügyeit. 

Hesychius a negyedik században, Photius a kilenczedikben^ 
Suidas a tizedikben Kr. u. szintén őriztek meg görög szótári mun
káikban az attikai jogra vonatkozó számos adatokat. 

Ide járulnak még az vigynevezett scholiasták görög jegyzetei 
Plató, Aristophanes, Demosthenes, Aeschines s más írók munkáihoz, 
mely jegyzetek nagy világosságot vetnek az attikai törvényekre. 

Ebből már elegendőleg látszik, hogy az attikai törvények is
meretét másfél évezrednél tovább magok a görögök őrizték meg. 

De innen egyszersmind az is következik, hogy téves ama vé
lemény, mintha a régibb görög remekírók a törvénytudomány el
méletével épen nem foglalkoztak volna. Midőn a görög szónokok 
a törvények indokait fürkészik, némely törvények káros hatását 
kimutatják, s általában a törvények kellékeit meghatározzák, váj
jon nem foglalkoztak-e a törvénytudomány elméletével? S mi 
egyéb Plató munkája a Törvényekről, mint törvénytudományi el
mélet ? Midőn a fő czélt magyarázza, melyet a törvényhozónak szem 
előtt kell tartania 1 2 ) ; midőn fejtegeti, minő javakat kelljen a tör
vények által létesítni és biztosítni 1 3 ) ; midőn a krétaiak és lake-
daemonok törvényeit bírálgatja 1 4 ) ; midőn mutogatja, hogy az ész, 
ha az állam vezérelvévé lesz, törvénynek neveztetik ' 5 ) ; mik egye
bek ezek mint törvénytudományi elméletek ? 

Vagy midőn Aristoteles Plató munkáit a Köztársaságról és 
Törvényekről összehasonlítja s bírálja, és egyéb törvényhozókról is 
hoz indokolt Ítéletet 16) ; s midőn a törvényszékek és bírák kellé
keiről értekezik 17), vájjon nem foglalkozik-e a törvénytudomány 
elméletével ? 

S midőn a stoikusok azon elvből indultak ki, hogy a jog és 
törvény a természetben gyökerezik, nem pedig az emberek meg
határozásában (cpíxretTo dUaiov fival xal (írj #e(Ttt,, ágnál rbv vó[i0v)18)} 

") Törvények 6 2 6 - 6 2 8 . 
,3) U. o. 630—632. 
") U. 0 . 6 3 5 - 6 3 7 . 
IS) U. 0 . 6 4 4 - 6 4 5 . 
,e) Politika II, 2 - 9 . 
, r ) U . o. IV, (VI) 13. 
,8J Laerti Diogenes. VII, 128. 



AZ ATTIKAI TÖRVÉNYKÖKYVRŐ\.. 2 4 9 

s innen azt következtették, hogy a népek ugyanegy közös törvény 
alatt egyetlenegy társaságot képezzenek , 9 ) : ez bizonyosan tör
vénytudományi elmélet volt. 

Vagy midőn a rhetorikák görög szerzői a fölperes és alperes 
teendőiről, a törvényes bizonyítékokról, a bírák hatásköréről, a 
vallatásokról, a tanukról, a törvények értelméről értekeznek, nem 
foglalkoznak-e a törvénytudomány elméletével *? 

Miután ennyi törvénytudományi kincs foglaltatik a régi gö
rögök munkáiban, nem csoda, hogy a tudományok újraszületése 
után találkoztak férfiak, kik a hellén irodalom ezen oldalát is föl
karolták, hogy a hajdankori attikai törvényeket összegyűjtsék. 

Első volt e tekintetben Pardulphus Prateius ' i0). 
Utána Meursius (de Meurs) János (1579—1639) összeszedte 

a Themis -Attica czímü munkájában Draco és Solon törvényeit. Mun
káját kiadta Gronovius Jakab a Thesaurus antiquitatum Graeca-
rum czímü gyűjteményben "-1). 

De ezt sokkal felülmúlta Petitus Sámuel (1594—1643) Le
ges Atticae czímü munkájával, mely szintén a Gronovius Thesauru
sában jelent meg 2-). 

Ennek gyűjteményét nagy részben kiírta, de minden rendszer 
nélkül, Thysius Antal Collatio legum Atticarum et Romanarum czímü 
munkájában, mely hasonlóul Gronovius Thesaurusában foglaltatik. 

De maga Peti tus sem követett olyan rendet a törvények elősoro-
lásában, mely az attikai jog természetével összeférne. Miután Solon 
törvényeinek rendé nem volt előtte ismeretes, Justinián császár Di-
gestáit és Codexét vette mintaképül a törvények rendszerezésében, 
mi által nagy anachronismust követett el. Mintaképétől is azonban 
sokszor eltért, a mint ez rendszerének következő átnézetéböl látható: 

I. Könyv. 1-ső czím. Az istenek tiszteletéről, a szent épületekről, 
az ünnepekről és játékokról. 

2-ik czím. Az istenek szolgáiról. 

'9) Plutarch : Nagy-Sándor szerencséjéről. I, 6. 
20) Jurisprudentia vetus, sive Draconis et Solonis nec non Romuli ac XII. 

t&bularum leges collectae interpretataeque. Lugduni MDLIX. 
•*) Leyden 1697—1702. Második kiadás: Velencze 1732. 
J I) Az utolsó kiadást Wesselingius Péter rendezte e czím alat t : Jurispru

dentia Romána et Attica. Tomus III . in quo Samuelis Petiti Leges Atticae et 
Commentarius. Lugduni Batavorum MDCCXLI, 
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II. Könyv. 1-ső czím. A törvényekről. 
2-ik czím. A tanács- és néphatározatokról. 
3-ik czím. A bennszülött és fogadott polgárokról. 
4-ik czím. A törvényes, törvénytelen s fogadott figyer 

mekekről, és az atyai hatalomról. 
5-ik czím. A zsellérekről. 
6-ik czím. A rabszolgákról és szabadosokról. 

III. Könyv. 1-ső czím. Az ötszáz tanácsáról és a népgyülésről. 
2-ik czím. A tisztviselőkről. 
3-ik czím. A szónokokról. 
4-ik czím. A szolgalmakról. 
5-ik czím. A szolgalmak alóli mentességről. 
6-ik czím. Az érdemesek jutalmáról. 
7-ik czím. A testgyakorlati intézetekről. 
8-ik czím. Az orvosokról és bölcsészekről. 

IV. Könyv, 1-ső czím. A bírákról. 
2-ik czím. Az idézésről. 
3-ik czím. A bíráskodás előzményeiről. 
4-ik czím. A bíróságokról. 
5-ik czím. A választott bírákról. 
6-ik czím. Az esküről. 
7-ik czím. A tanukról. 
8-ik czím. A megítélt dologról és az újításról. 
9-ik czím. A büntetésekről. 
10-ik czím. A közjövedelmek bérlőiről, a közkincstár

ról és a látványi pénzről. 
V. Könyv. 1-ső czím. A határigazításról. 

2-ik czím. A földekről és nyájakról. 
3-ik czím. Az adásvevésröl. 
4-ik czím. A kamatokról. 
5-ik czím. Az áruk be- és kiviteléről. 
6-ik czím. A mesterségekről. 
7-ik czím. A társulatokról s Ígéretekről. 

VI. Könyv. 1-ső czím. A házasságról. 
2-ik czím. A hozományról. 
3-ik czím. Az elválásról. 
4-ik czím. A házasságtörésről. 
5-ik czím. A bujálkodásról, 
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6-ik ez 
7-ik ez 
8-ik ez 

VII. Könyv. 1-ső ez 
2-ik ez 
3-ik ez 
4-ik ez 
5-ik ez 
6-ik ez 
7-ik ez 
8-ik ez 
9-ik ez 

ím. A végrendeletről s örökösödési jogról, 
ím. A gyámságokról, 
ím. A temetésekről és sírhelyekről, 
ím. A gyilkosokról, 
ím. A vádakról, 
ím. A károkról, 
ím. Az erőszakos rablásról, 
ím. A lopásról, 
ím. A gyalázásokról. 
ím. A szerződésekről, 
ím. A hálátlanokról,, 
ím. Az athéniek megjelöléséről. 

10-ik czím. A följelentőkről. 
11-ik czím. A lakomákról. 
12-ik czím. A bányapörökről. 
13-ik czím. A bejelentésről (kiaayplia). 

VIIL Könyv. 1-ső czím. A katonaságról. 
2-ik czím. A katonáskodási mentességről. 
3-ik czím. A katonák jutalmairól és büntetéseiről. 
4-ik czím. Vegyesek. 

E rendszer gyarlósága már abból is kitűnik, hogy ugyanegy 
könyvben köz és- magánjogi tárgyak vegyittetnek össze, holott 
ezeket az attikaiak, mint látni fogjuk, óvatosan elválasztották 
egymástól. 

Hozzájárul, hogy a görög mukák kiadásai, me yeket Petitus 
használt, nagyon hiányosak voltak a mai kiadásokho ; képest, me
lyek a eritica segítségével a tökélynek magas fokára hozattak. 

Végre Petitus nem ismert számos görög munkákat, melyek 
csak későbben kerültek napfényre, s az attikai jogra vonatkozó 
nevezetes adatokat foglalnak magokban. 

így történt, hogy Petitus csak ötszáz attikai törvényt gyűj
tött össze. 

Mind ez mintegy tíz évvel ezelőtt arra indított engem, hogy 
keressem össze, a mennyire lehet, az athéniek összes törvényeit; s 
fáradozásom nem volt talán sikeretlen, mivel ezerötszáznyolezvan 
attikai törvényt gyűjtöttem össze. 

E törvényeket pedig két fő csoportra osztottam, i mint t. i. 
vagy a közjog vagy a magánjog körébe tartoznak; meri Tétség-
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telén, hogy már a régi attikaiak megkülönböztették a közjogot a 
magánjogtól. Ugyanis Demosthenes azt mondja 23), hogy kétnemű 
dolgok vannak, melyekről minden államban törvények léteznek. 
Némely törvényekkel t. i. egymás között élünk, egyezkedünk, más 
törvények pedig meghatározzák, miképen viseltessünk az állam 
irányában. 

Ezek alapján a következő átnézetben előadott rendszert ál
lítottam föl: 

Bevezetés a törvényről általában. 
I. Könyv. K ö z j o g . 

1-sö Fejezet. A nép osztályairól. Polgárok. Zsellérek. 
Idegenek. Rabszolgák. 

2-ik Fejezet. A tanácsokról. Areopag. A négy s illető
leg ötszáztagu tanács. 

3-ik Fejezet. A népgyülésről. Törvényhozás. 
4-ik Fejezet. Az államhatóságokról.Kilencz archon.Po

litikai, pénzügyi, kereskedelmi, tengerészeti, had
ügyi, papi, harczjátéki, nevelési hatóságok. Álla
mi orvosok. 

5-ik Fejezet. Az istentiszteleti ügyekről. 
6-ik Fejezet. A havonként előforduló ünnepekről. 
7-ik Fejezet. Hadjog. 
8-ik Fejezet. Törvényszéki ügyek. Esküdt bírák. Vá

lasztott bírák. Vértörvényszékek. Perrendtartás: 
rendes és rendkivüli. Törvénykezési szünetek. 

9-ik Fejezet. A pénzügyről. Bevételek. Kiadások. 
10-ik Fejezet. A jutalmakról. 
11-ik Fejezet. Büntetőjog. 
12-ik Fejezet. Nemzetközi jog. 

II. Könyv. M a g á n j o g . 
1-ső Fejezet. A családról. 
2-ik Fejezet. A szülők és gyermekek. 
3-ik Fejezet. A házasságról. 
4-ik Fejezet. Az elválásról. 
5-ik Fejezet. A gyámságról. 
6-ik Fejezet. Az örökösökről. Vérszerinti és végrende

leti örökösödés. Az örökös leányok. 
í s) Timocrates ellen. 760. lap. 192. §. 
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7-ik Fejezet. A fiúsításról. 
8-ik Fejezet. A holtakról. 
9-ik Fejezet. A vagyonról és birtokról. 
10-ik Fejezet. A szerződésekről. Adásvevés. Kölcsön. 

Kezesség. Letét. Bérbeadás. Társulatok. 
11-ik Fejezet. Kereskedelmi ügy. 
12-ik Fejezet. A kárról. 
13-ik Fejezet. Büntetőjog. Rágalom. Verés. Lopás. 
14-ik Fejezet. Az elévülésről. 

Ezen átnézetböl látszik, hogy a büntetőtörvények mind a köz
jogban, mind a magánjogban előfordulnak. Mert ama bűntények, 
melyek miatt minden egyes polgár, habár ő maga nem is volt meg
sértve, vádat emelhetett az állam érdekében a közjog szerint Ítél
tettek 5 az olyan bűntények pedig, melyek által az állam sem közvet
lenül, sem közvetve nem volt érdekelve, a magánjogba tartoztak. 

A magyarázatokban előadom a törvények görög szövegére 
vonatkozó eltéréseket; összehasonlítom az attikai tőrvényeket a 
többi görögök és a rómaiak törvényeivel; s előterjesztem több vi
tás kérdésre vagy eddig nem is érintett tárgyakra nézve saját 
véleményemet. 

I. 

Magyarázataimban azt a kérdést is tárgyalom, vájjon voltak-e 
a görögök s főleg az attikaiak törvényei lényeges befolyással a ró
mai törvényhozásra vagy nem ? A jelen században találkoztak ro-
manisták, kik ezt tagadták, mivel szerintök a rómaiak önmagok 
alapították s önmagok által fejlesztették ki törvényeiket. 

De vájjon lehet-e alaposan meghazudtolni Liviust (III, 31) és 
halicarnassiDionysiust (X, 51), midőn névszerint említik a Görög
országba küldött római követeket, kiknek föladatuk volt a legjobb 
törvényeket onnan haza hozni ? Vájjon több hitelt érdemelnek-e a 
tagadók, mint Cicero, a ki világosan mondja (pro Flacco, 26) : „Ad 
sünt Áthenienses, unde doctrina, humanitás, religio, fruges, jura, 
leges ortae, atque in omnes terras distributae putantur." Miként 
gondolhatták volna ezt a büszke rómaiak, ha a tény nem volt volna 
igaz ? Miként merte volna mondani Pomponius24), hogy a római de-

2I) De originejuris. II, 4. Justinián Digestáiban I, 2, 2. 
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cemvirek az ephesusi Hermodorussal tanácskoztak a XII. táblás tör
vények szerkesztésénél ? Miként mondhatná Plinius a Naturális 
Históriában (34, 11, 21), hogy Hermodorusnak ezen érdemeiért, a 
ki a római követség tolmácsa is volt, szobrot emeltek a piaczon ? 
S nem azért nevezték-e a decemvirek e törvényeket tábláknak, mi
vel Solon törvényei is táblákra voltak írva ? 

Cicero több egyes római törvényről is mondja, hogy az athé
niektől származott. A XII. tábla e törvényéhez: „midieres genas 
ne radunto, neve lessum funeris ergo habento" azt jegyzi meg, hogy 
a régi magyarázók ezt nem értették, s azt gyaníták, hogy a hsms 
valami gyászruhát jelent, de L. Aelius szerint lessus gyász-ujjon-
gást jelent, mit annál igazabbnak tart Cicero, quia lex Solonis id 
ipsum vetat 2 5) . 

Ez által kétségtelenül azt mondta Cicero, hogy a temetke
zésre vonatkozó római törvény Solon törvényeiből vétetett át. De 
ezt még világosabban mondja ki a következőkben: „Postea quum, 
ut seribit Phalereus, sumptuosa jieri fanéra etlamentabilia caepissenf} 

Solonis lege sublata sünt. Quam legem eisdem prope verbis nostri 
decemviri in decimam tabulam conjecerunt. Nam de tribus ricinus et 
pleraque illa Solonis suntu 2C). 

Gajus 27) azt mondja, hogy a határperekben azt a törvényt 
kell megtartani, melynek Solon törvénye szolgált példányul. nSci-
endum est in actione Jinium regundorum illud observandum esse, quod 
ad exemplum quodammodo ejus legis seriptum est, quam Athenis So
lon dicitur tulisse.u 

Ugyan ezen Gajus mondja28), hogy a társulatokra vonatkozó 
törvény valószínűleg Solon törvényéből vétetett át. „Sodales sünt, 
qui ejusdem collegii sünt, quam Graeci itaiQinv vocant • his autem po-
testatem facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid e 
publica lege corrumpant; sed haec lex videtur e lege Solonis translata 
esse. — 

Nem lehet tehát tagadni, hogy a római XII. táblás törvé
nyekbe görög törvények is vétettek föl. 

2i) De Legibus II . 23. 
2«) U. o. I I . 25. 
27) L. IV. ad Leg. XII. tabui. Justinián Digestáiban X, 1, 13. 
28) In Lib. 3. Dig. XLVII, 22. de collég, et corporibus. 
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II. 

Solon törvényeiről levén szó, jónak láttam magyarázataim
ban ama különféle véleményeket is megbírálni, melyeket a régi 
írók e törvények külalakjára nézve kimondták. 

Plntarch szerint (Solon életében 25) Aristoteles azt állítá, hogy 
Solon törvényeit majd «|ong majd xvpfiítg névvel jelölték a régiek. 
Mások azonban xvo^ug-nek nevezték a szent dolgokra s áldozati 
állatokra vonatkozó határozatokat, a többi törvénytáblákat pedig 
«£oí>í<?-nek. Mások szerint ismét a xvofieiQ háromszegletü táblák vol
tak, melyekre az isteni és polgári dolgokat illető törvények voltak 
fölírva, az a^ovsg pedig négyszegletű táblák, melyek magánjogi tör
vényeket tartalmaztak. 

De byzanczi Aristophanes szerint a xvQfing és d^ovsg hasonló 
alakúak voltak, csak hogy az ágoveg törvényeket, a xvQfotg pedig 
áldozatszertartási szabályokat tartalmaztak. Végre Apollodor azt 
monda, hogy a xvo(iíig az istenekre vonatkozó törvényeket foglal
ták magokban. 

Mindezt olvashatni Harpocrationál és Suidasnál a xvofitig szó 
alatt, valamint a scholiastánál Plató Politicusához (335. lap. Bek-
ker kiadása szerint). 

Ez arra indított, hogy vizsgáljam meg Solon törvényei tar
talmát. 

Az első «£<»i'-ban ezt a törvényt olvassuk : A termésekből 
csak olajat szabad eladni az idegenek számára. A többi termések 
kivitele tilos; s a ki ennek ellenére tesz, azt átkozza meg az archon, 
vagy mulasztási esetben száz drachmát fizessen a kincstárnak 
(Plutarchnál Solon életében 24). 

De e törvény a közjogba tartozott; mert megszegőik ellen 
közkereset (cpáaig) indíttatott. Alaptalan tehát az állítás, hogy az 
a£ovsg csak magánjogi törvényeket tartalmaztak. 

A tizenharmadik a£cov nyolczadik törvénye ezt rendeli: Mind
nyájan, kik Solon archonsága előtt becstelenséggel voltak bün
tetve, mentessenek föl a becstelenségtől. (Plutarchnál Solon életé
ben 19). Már pedig a becstelenségi büntetést s annak módját a köz
jogi törvények határozták meg. Tehát ismét alaptalan állítás, hogy 
az etgovsg csupán magánjogi törvényeket foglaltak magokban. 
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A tizenhatodik ál-oav meghatározta a jeles áldozati állatok 
árát. (Plutarchnál Solon életében 23), Következőleg az aí-oveg az ál
dozati dolgokra vonatkozó törvényeket is tartalmaztak. 

Végre Demosthenes beszédéből Aristocrates ellen (629. lap 
28. §.) kitűnik, hogy a gyilkosokról szóló törvény egy n^mv-ra volt 
fölírva. Az pedig kétségtelenül a közjogba tartozott. 

Mind ebből világos, hogy az á^ovtg mind közjogi mind ma
gánjogi törvényeket foglaltak magokban. 

S ez az egész kérdés újra azt is bizonyítja, hogy már a haj-
dankori görögök különbséget ismertek a közjogés magánjog között. 

ni. 
Az attikai államéletre vonatkozó forrásokban sokszor azt 

olvassuk a tisztviselőkről, hogy ők az összes athéniek közöl ( Í | *A&r\-
vaimv aTtávztav) vagy törzsök szerint (xaza (pvXtjv) vétettek. Miként 
kelljen ezt érteni, arról értekeztem a Gtöttingában megjelenő Phi-
lologus XV-ik évfolyamában (1859) e czím alatt: Zu den attischen 
Didteten. S ott tisztába hoztam azt, hogy e kifejezés e£ ' Aúr\va'mv 
ánávtoav ama tisztviselőkre alkalmaztatott, kik kézfölemelés (ná
lunk: fölállás) által választattak; ellenben e kifejezés nara cpvlrfv 
azokra vonatkozott, kiket sors által választottak. 

Kézfölemelés által választotta az összes polgárság a hadve
zéreket ((TtQatrjyoi), lovassági parancsnokokat {innuQioi\ hajópa
rancsnokokat (anoazolzíg)} követeket {nQéafiug), gabonaügyi gond
nokokat {aizdávai), titkok fölügyelőit (émiielrjzai táv JUVÖTJ^/W), is
tennők áldozárait (ÍSQOXOIOI roav atfivúr &tc5v), pénzügyi elnököt (ó 
im zrjg dwixyfftmg), a tanács ellenőrjét (avTiyQuytvg zy nólsi), alátvá-
nyi pénzek elnökeit (oí inl zo &£COQIXÓV), az áldozati állatok bevásár
lóját (ftoávyg), az adószedőket (avlloytlg) és adókeresőket {^tijtaí). 

Ellenben sors által választattak törzsönként a kilencz archon, 
a tanácsnokok (flovXsvzaí), a politikai számonkérők (eoOvvoi), a pénz
ügyi számonkérők (loyiaraí), a jövedelmek átvevői (anodéxrai), a 
harczjátékok bírái (aftlodérai), a kereskedelmi fölügyelők (inifJiE-
Xqzaí é^7ioQÍov)} a piacz fölügyelői (áyoQavó^oi), a mértékek fölügye
lői (fiszQovóuot), a gabona fölügyelői (GizoyvXaKtg), a végrehajtók 
(TToáxzoQsg), a pénzügyi ellenőr (avziyQaysvg dioix^ascog), az istenek 
pénztárnokai (zcifiíai zmv #6G5V), az állami eladók (TToaXrjtaí). 
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Ha már most kérdezzük, hogy miért választott az összes pol
gárság kézfölemelés, az egyes törzsek pedig sors által, nem adha
tunk más feleletet, mint azt, hogy, miután Attikában 12000—20000 
polgár volt, kivihetlennek tartották ennyi polgárok sorsolását a 
választásoknál, hanem sokkal czélszerübbnek látták a kézföleme
lés általi választást. 

Miután ezen nézetemet a kézfölemelés és sors általi választás
ról hallgatag elfogadták a philologok, nem kételkedtem azt a tör
vényekbe igtatni. 

Azt lehetne ellenvetni, hogy Kr. e. 413-ban a tíz nqópovkog 
szintén törzsönként («£ há&tijg (pvXrjg) választatott, de nem sors, ha
nem kézfölemelés által. 

Ez azonban nem rendíti meg fölállított elvemet; mert ez az 
oligarchiái forradalom idejében történt, tehát kivételes állapotban. 
Talán érdekében feküdt a fölforgató pártnak, a nyilt szavazás
nak, mely kézfölemelés által történt, elsőséget adni a sors általi vá
lasztás fölött. 

A GcotyQoviGtuí nevű nevelési tisztviselőkről azt mondja egy 
forrás, hogy xBIQOTOvr}roh azaz, kézfölemelés által választattak. De 
ezt kijavítottam xlrjQooroí-ra} azaz, sors által választottakra, mert 
ők is törzsönként választattak. Az analógia tehát az én emendatióm 
mellett szól. 

IV. 

Bunsen 29) volt az első, ki arra figyelmeztette a philologokat, 
hogy az attikai jogban két különös neme volt a vádnak, t. i. xatá 
rtvog (actio in áliquem) és ngóg tiva (actio adversus áliquem), s hogy 
az előbbi vád magának a személynek a büntetését kivánta, az utóbbi 
pedig pörös dolgokra vonatkozott. 

Schoemann is 30) így vélekedett, azt mondván, hogy a ki el
lenfelét lopás, bántalmazás, csalás, károsítás vagy szerződés-meg
szegés miatt büntettetni kérte, annak vádja xatá tivog volt, tehát 
személyt kérő, a többi vádak pedig nqóg tiva voltak, tehát jogot kérők. 

De ez nem áll. Mert Dinarchusnak volt egy beszéde Hedyle 
ellen az elpártolás miatt (anoataaiov), s e beszéd czíme : xata 'Hdv-

" ) De jure hereditario Atheniensium. Gottingae. 1813. 89.1. 
, 0) Antiquitates juris publici Graecorum. Gryphisw&ldiae. 1838. 274 1. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK VI. 17 
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Xqg dnoataaiov. Már pedig azon tettre, ha valamely fölszabadított 
szolga vagy szolgáló elpártolt a fölszabadító urától, nem volt bün
tetés szabva, hanem az úr csak visszakövetelte ismét az előbbi jog
viszonyt 3 1) . Hasonlóan az a beszéd, melyben Demosthenes nem 
büntetésre, hanem gyámsági számadásra kéri vonatni Aphobust, 
így neveztetik: xmd 'y/qpóflor énirnonfig. 

Ebből már világos, hogy a xmá tivog-íéie vádban a fölperes 
nem kérte mindig az alperes büntetését. 

Én a xatá nvog-íé\e vád természetét úgy határozom meg, 
hogy az által valaki valamely sérelmes tett miatt panaszoltatott be. 
Ezt a következő vádak bizonyítják: 

1-ör Demosthenesnek vádja xaiuAyofiov íTztroonijg. Aphobust. 
i. nem vette nőül Demosthenes anyját a végrendelet ellenére, s nem 
is adta vissza Demosthenesnek az atyai vagyont, melyet mint gyám 
kezelt. Itt tehát sérelmes tettről van a szó, nem pedig kérdés alá 
eshető jogról. 

2-or Demosthenesnek 1-ső és 2-ik vádja xata JZzecpavov, ha
mis bizonyság miatt. Tehát ismét sérelmes tény forog fön. 

3-or Demosthenesnek vádja xaz a Evtoyov xcci MvTjGifíovXov. 
Ismét hamis bizonyság miatt. 

4-er Lysiasnak vádja nuta dtoytitovog, rosszul kezelt gyám
ság, tehát sérelmes tett miatt. 

E szerint én a xata nvog-féle vádat sérelminek, a nqóg tiva-ié-
lét pedig jogvltatónak nevezném. 

V. 

A pörbe való idézésekről ezt mondja Harpocratio : xXrjtiJQeg oí 
avÖQsg ö i' oi v sig tag öixug jtQoaxaXovvtai oí ö(xa^ó/xtvoí tiaiv. (Hivók 
azok, kik által a pörlekedők az ellenfeleket idézik). A ői olv (kik 
által) helyett, mely minden kiadásban van, ezt tettem JWÉ̂ ' eov (kik
kel), mert magának a fölperesnek kellett néhány tanú jelenlétében, 
tehát tanúkkal, az alperest idéznie. Ezt világosan mondja egyik 
forrás 32) : ősi' na^slvaí tivag WGTI&Q fiáQtvgag xi\g TZQOOxXrjamg. (Jelen 
kell lenniök némelyeknek, mint az idézés tanúinak). S Demosthe
nesnek Phormio elleni beszédében is (911) ezt mondja a fölperes: „s 

SI) Harpocratio dfoioataaíou alatt. 
3Í) Bekker Anecdota Graeca. I. pag\ 268. 
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nekem tanúim levén megidéztem ezt." xayda xlrjTtjoccg é'/cov nQoasxa-
Xt(T(ifi7ji> rovroví. 

VI. 

A méltatlan tanácstagokat kizárták a tanácsból szavazás ál
tal, mely falevelek által történt, s azért kilevelezésnek (éxyvlloyo-
Q/CC) neveztetett. Erről azt mondja az Etymologicum Magnum: é$u-
vai 'Ev t(3 őiKnctriQÍoí) xaTadé%£7&ui rovg éxcpvlXocpoQt]0ívtccg, a mit Pe
titus Sámuel így fordított: „in judices aliegere eos, qui senatu moti 
sünt, fas esto." De ez valótlan; mert miképen tartották volna mél
tóknak a bíráskodásra azokat, kiket méltatlanságuk miatt a ta
nácsból kizártak ? Hiszen a bíráknak is tiszta jellemű embereknek 
kellett lenniök. A görög eredeti tehát nem jelentheti azt, a mit Pe
titus benne látott, hanem azt mondja, hogy a tanácsból kizárottak 
ügyét fölveheti a törvényszék, azaz, hogy felülvizsgálhatja, s ismét 
visszahelyezheti őket. 

Ugyancsak Petitus ezt a törvényt is hozza föl: „a ki Apolló 
szent helyén kiürítendi a hasát, az jelentse föl önmagát, s halállal 
lakoljon." 

Nagyon valószínűtlen, hogy az attikaiak ilyen bolond törvényt 
hoztak volna. 

A dolgot említi Suidas (év Ilvd-lqt szó alatt) ; de hozzá teszi, 
hogy Pisistrat, a kényúr, hozta e rendeletet, melyért azonban az 
athéni nép kinevette. E rendeletet tehát nem lehet attikai törvény
nek tartani. 

Petitus egy más törvényt is említ, melyet állítólag Triptole-
mus, a meseszerű személy, hozott, s mely így hangzik: £"o5a [írj ai-
vea&ai, Ezt Petitus így fordította: carnibus ne vescitor (ne élj hús
sal) ; világos pedig, hogy a görög szöveg ezt jelenti: ne bántalmazd 
az állatokat. 

• 

VII. 

Szinovácz György tagtársunk szépen mutogatta székfoglaló 
beszédében, hogy a váltó eredetét már a római jogban lehet találni. 
De én még tovább megyek, s azt állítom Caillemer-rel33), hogy va
lami váltóféle már az athénieknél is létezett. Ugyanis Isocratesnek 

33)Études sur les antiquités juridiques d'Athénes. Paris 1865. 

17* 
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Trapeziticas czímü beszédében (35—37. §.) valamely pontusi ifjú 
így szól a törvényszék előtt: „Én nagy pénzösszeget akarván Pon-
tusbólMde kihozni, megtudtam, hogy Stratocles Pontusba készül 
hajózni; azért kértem őt, hagyná itt nekem a maga pénzét, s ve
gyen azután át hasonló pénzösszeget atyámtól Pontusban. Midőn 
pedig Stratocles kérdezé, hogy kicsoda térítendi meg neki a pénzt, 
ha atyám nem cselekednék megbízásom (éneatokfiém) szerint, vagy 
ha Stratocles visszatérvén Athénbe, engem itt nem találna: elve
zettem Stratoclest Pasiohoz, a pénzváltóhoz, a ki azt igérte, hogy 
ő mind a tőkét mind a kamatot visszafizetendi Stratoclesnek." 

Itt tehát megvoltak a váltó kellékei. A pontusi ifjú t. i. kiál
lít egy levelet Stratocles javára, s megnevezi a kifizetőt vagyis el
fogadót, t. i. saját atyját, s az el nem fogadás esetére még kezest is 
állít, t. i. a pénzváltót. Vagyis, a pontusi ifjúban látjuk a kibocsátót, 
Stratoclesben az tntézvényest vagy utalványost, ki az adott értékért 
levelet kap kezébe, és a pontusi ifjú atyjában az intézvényezettet 
vagy utalványozottat, kinek meghagyatik, hogy elégítse ki Stra
toclest. 

VIII. 

A büntetőtörvények czélját, melyről az ujabb korban annyi 
elmélet állíttatott föl, már Plató meghatározta a Gorgias-han (525, 
B), midőn monda, hogy a megbüntetettnek vagy magának kell ja
vulnia, vagy másoknak például szolgálnia, kik látván az ő bünhö-
dését, a félelem miatt javuljanak. De a büntetés legfőbb czélja még 
is Plató szerint (Grorgias. 478) a gonoszságtól, a legnagyobb rossz
tól való megszabadulás. Tó dlxijv öidó*ai, fieytarov xaxov ánaXXccyr;, 
ízovrjQtag. S a kik helyesen büntetnek, igazságosan teszik ezt, mivel 
a büntetés elhárítja a féktelenséget és igazságtalanságot; mert a 
büntetés igazságosabbakká teszi az embereket, s mintegy orvos
sága a gonoszságnak. A büntetést tehát, folytatja a Törvények-ben 
(934) nem a rossz tett miatt szabják a vétkesre, mert a megtörtén
tet nem lehet meg nem történtté tenni, ov yaQ ró ytyovoq dyévrjtov 
ictai nots, hanem hogy jövőre mind ő maga gyűlölje az igazságta
lanságot, mind pedig azok, a kik őt lakolni látják. 

Az is nevezetes, a mit Plató (Törvények 862) a halálbünte
tésről mond. T. i. Ha a törvényhozó javíthatlan embereket vesz 
észre, kikre nézve jobb, ha nem élnek, s kik ez által a többieknek 



AZ ATTIKAI TÖRVÉNYKÖNYVBŐL. 2 6 1 

is használnak, mivel például is szolgáinak másoknak, hogy ezek 
minden igazságtalanságtól tartózkodjanak, s gonosz emberektől is 
megszabadítják a várost, — ilyenkor alkalmaztassak a halálbün
tetés, de másképen semmi esetre sem. 

IX. 

A források, melyekből az attikai törvényeket merítettem, kö
vetkezők : Achilles Tatius, Aelianus, Aeneas Gazaeus, Aeschines a 
szónok, Aeschylus, Ammonius, Anaximenes a rhetor, Andocides, 
Anecdota Graeca Bekkertöl, melyeket sokszor Lexica Segueriana 
név alatt is idézek, Anonymusok vagyis Névtelenek, Antiphon, 
Aphthonius, Apollodor, Apostolius, Archytas, Aristides, Aristopha-
nes a vígjátékíró, Aristophanes Byzanczból, Aristoteles, Artemidor, 
Athenaeus, Cicero, Cornutus, Cyrus, Democrit, Demosthenes, Di-
caearch, Dinarch, Dio Chrysostom, Diodor Siciliából, Diogenián, 
Dionysius Halikarnassból, Dositheus, Doxopater, Ecloga legum in 
Epitome expositarum (Zachariae a Lingenthal kiadása), Eclogae 
Basilicorum, Epiktet, Etymologicum Magnum, Eustathius, Festus, 
Gajus, Gellius, Gregorius Corinthius, Harpocratio, Heraklides Pon-
tusból, Hermogenes, Herodian, Herodot, Hesychius, Himerius, Hip-
pokrates, Hyperides, Inscriptiones Graecae, Josephus Flavius, 
Isaeus, Isokrates, Július Africanus, Július Paulus, Justinianus csá
szár, Kelemen Alexandriából, Laérti Diogenes, Leo Allatius, Liba-
nius, Livius, Lucianus, Lykurg a szónok, Lysias, Macrobius, Mar-
cellinus, Marcellus, Maximus bölcsész, Maximus Planudes, Menan-
der, Nicolaus Damascenus, Nicolaus sophista, Pachymer, Pausanias, 
Philo, Philochor, Philostrat, Photius lexicona, Phurnut, Plató, Pla-
tonius, Plinius, Plutarch, Pollux, Polybius, Pomponius, Poi*phyrius, 
Problemata rhetorica, Proclus, Scholionok Aeschineshez, Aristo-
phaneshez, Demostheneshez, Euripideshez, Homér Iliasához, Lu
ciánhoz, Pindarhoz, Piátóhoz, Sophokleshez, Theokrithoz és Thu-
cydideshez; — Servius, Sextus Empiricus, Sopater, Sozomenus, 
Stobaeus, Strabo, Suidas, Synopsis minor, sive liber juridicus alpha-
beticus (Zachariae a Lingenthal kiadása); Syrianus, Tacitus, Theo-
doret, Theodosius, Theon, Theophil, Theophrast, Thomas magister, 
Thucydides, Timocles, Tzetzes, Ulpian, Varró, Xenophon, Zenobius, 
Zosimus. 
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Az újabbkor! munkák pedig, melyeket segédeszközükül hasz
náltam, a következők: 

Balduinus, Commentarii de legibus XII . tabularum. Lugduni 
Batavorum 1738. Kiadta Heineccius a Jurisprudentia Romána et 
Attica 1-sö kötetében. 

Baumstark, De curatoribus emporii et nautodicis apud Athe-
nienses. Friburgi 1828. 

Becker, Charikles. Bilder altgriechischer Sitté. Leipzig 1854. 
Boeckh, Die Staatshaushaltung der Athener. Berlin 1851. 
Boetticher, Der attische Festkalender. A Philologus czímü fo

lyóiratban XXII, 421. 
Bunsen, De jure hereditario Atheniensium. Gottingae 1813. 
Caillemer, Etudes sur les antiquités juridiques d'Athénes. 1865. 
Egger, Mémoire historique sur les traités publics dans Tanti-

quité, depuis les temps héroiques de la Gréee jusq' aux premiers 
siécles de Téré chrétienne. Paris 1860. 

Gans, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung. Ber
lin 1824. 

Geib, Darstellung des Rechtszustandes in Griechenland waH-
rend der türkischen Herrschaft und bis zur Ankunft des Königs 
Ottó I. Heidelberg 1835. 

Gneist, Die formellen Vertragé des neueren römischen Obli-
gationenrechts in Vergleich mit den Gescháftsformen des griechi
schen Rechts. Berlin 1845. 

Grote, History of Greece. London 1846—1854. 
Heffter, Die athenáische Gerichtsverfassung. Cöln 1822. 
Hermann, Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer. Hei

delberg 1855. — Uber Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgebende 
Gewalt im griechischen Alterthume. Götting 1849. — Über Grund-
sátze und Anwendung des Strafrechtes im griechischen Alterthume. 
Götting 1855. — De vestigiis institutorum veterum, imprimis Atti-
corum per Platonis de Legibus libros indagandis. Marburg 1836. 
— Disputatio de terminis eorumque religione apud Graecos. Götting 
1846. — Symbolae ad doctrinam juris Attici de injuriarum actio-
nibus. Götting 1847. 

Keil, Attische Kulte aus Inschriften. A Philologus-ban 1865. 
Kirchhoff, Zur Geschichte der attischen Cleruchie auf Lem-

nos. A Hermea-hen. Berlin 1866, 
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Lerminier, Histoire des législateurs et des constitutions de la 
Gréce antique. Paris 1852. 

Mayer, Die Rechte dér Israeliten, Athener und Römer. Leip-
zig 1862. 

Meier, Die Privatschiedsrichter und die öffentlichen Diáteten 
Athens. Halle, 1846. — De bonis damnatorum et fiscalium debito-
rum. Berlin 1819. — De proxenia sive de publico Graecorum hos-
pitio. Halle 1843.— SchÖman-nsii együtt: Der attische Process. 
Halle 1824. 

Mommsen, Heortologie. Leipzig 1864. 
Petersen, Ursprung und Auslegung des heiligen Reehts bei 

den Griechen..A Philologusboz mellékelt Supplementben 1859. 
Platner, Beitráge zur Kenntniss des Attischen Reehts. Mar-

burg 1820.-—Der Process und die Klagen bei denAttikern. Dartn-
etadt 1824. 

Ross, Die Demen von Attika. Halié 1846. 
Sauppe, De demis urbanis Athenarum, Lipsiae 1846. 
Schaefer, Demosthenes und seine Zeit. Lipcse 1856—1858. 
Schellingii De Solonis legibus apud oratores Atticos disserta-

tio. Berlin 1842. 
Schömann, De comitiis Athéniensium. Gryphiswaldiae 1819, 

— Antiquitates juris publici Graecorum. Gryphiswaldiae 1838. — 
Griechische Alterthümer. Berlin 1855. 1859. Lásd még Meier alatt is. 

Wescher, Étude sur le monument bilingue de Delphes, avec 
le texte de plusieurs inscriptions inédites rélatives á l'histoire des 
Amphictyons. Paris 1865. 

Westermann, Untersuchungen über die in die Attischen Redner 
eingelegten Urkunden. Leipzig 1850. 

X. 

Legczélszerübbnek tartottam a törvények szövegét görögül 
és latinul adni, s a magyarázatokat latin nyelven írni. 

A mely törvénynek jó latin fordítását találtam, azt megtartot
tam. Sokszor a meglevő latin fordításokon változtattam, hogy hűn 
fejezzem ki a görög eredetit. A görög scholionokból, föliratokból 
s egyéb munkákból merített törvényeket pedig magam fordítot
tam latinra. 
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Korszerű volt-e e munkát görögül és latinul kiadni, arra majd 
a részvét mértéke fog válaszolni. Annyi bizonyos, hogy már eddig 
is érkeztek megrendelések Londonból, Parisból, Bécsből, Odessá-
ból, Porosz-, Szász- és Bajorországból, Hollandiából és Norvégiából. 

Ez tehát munkám korszerűsége mellett látszik tanúskodni. 
Az első füzet már megjelent e czím alatt: 
J£vvayay)>i] twv 'J4TTIXCÚV vófiwv. — Corpus Juris Attici, Graece et 

Latiné. E fontibus composuit, commentario indicibusque instruxit 
Joannes Baptista Télfy advocatus; studia antiquitatis in universi-
tate literarum Hungarica publice proíitens. Fasciculus L Pestini et 
Lipsiae MDCCCLXVIII. Sumptibus Guilehni Laufferi. 

Az egész munka valószínűleg január végén lesz kinyomatva. 
Fog-e hazánkban részvétre találni, az frscüv sv yovvaai xtfaai. 

De több oknál fogva lehet reményleni; mert lehetlen, hogy állami 
életünk új korszakában a classicai tudományok föl ne karoltassa
nak; lehetlen, hogy hazánkban, hol évenként kétezerre rúg a jog
hallgatók száma, s mely némileg ügyvédek országának nevezhető, 
ilynemű munka figyelmetlenül hagyassék; s mert végtére a múltak 
tudása többnyire a jelennek megigazítása. 

TÉLFY IVÁN. 


