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ELŐSZÓ.

Lykurgosnak e beszéde, melynek első magyar fordítását 
veszi ez alkalommal az olvasó, a görögök hanyatló dicsőségé
nek legnevezetesebb korszakába esik. Egyfelől történeti hát
tere, másfelől erkölcsi tartalma adják meg értékét. A haza- 
szeretet kötelessége, melynek a válság perczeiben kétszeres 
erővel kell megnyilatkoznia, talán sehol sem jelenik meg 
előttünk ily méltó alakban ; s azért különösen az ifjúság 
meríthet e beszédből lelkesedést, hogy jövendő hazafiúi 
kötelességeit teljes elszántsággal, ha kell, önfeláldozással 
teljesítse. Már Melanclithon is ily szempontból ajánlja : 
«Kiadtam e beszédet» úgymond «mely a dicső haza iránt
köteles kegyeletet oly ékesen hirdeti___Tudós szónokunk
világos példában és hathatósan megmutatja, hogy életünk 
javait kiváltkép azoknak köszönjük, kiktől éltünket kaptuk, 
azaz, szülőinknek és szülötte földünknek. Ám hazánknak ne 
csak ezt a földet tartsuk, mely születésünk óráján ölébe 
fogadott, ne csak azokat a kunyhókat, melyekben megláttuk 
a napvilágot; e név magában foglalja szentségeinket, tör
vényeinket, tisztes intézményeinket és iskoláinkat is. Hiszen 
az utóbbiaknak köszönjük .neveltetésünket, tanulságunkat, 
az erény méltatását és az Isten megismerését. Minthogy 
mind e javak becsesebbek, mint életünk, s minthogy nem 
csak magunkért, hanem utódainkért is ápolnunk kell őket, 
nyilvánvaló, hogy dic~ő hazánkért harczolnunk és azt min- 
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den úton-módon oltalmaznunk kell. S mivel itt mind
ezek a dolgok kiváló tisztességgel és komolysággal vannak 
elmondva, úgy vélem, hogy e beszédünkben foglalt eré
nyeknek emlékezete nagy hasznára válik erkölcseinknek.»

A beszédet , tizenöt éve, hogy lefordítottam ; azóta vagy 
ötször teljesen átdolgoztam, s közbe-közbe is javítgattam 
és simítottam rajta.

Fordításom Thalheim kritikai kiadásának szövegét 
követi (Lycurgi oratio in Leocratem. Edidit Th. Thalheim, 
Berolini, apud Weidmannos, 1880). E szövegtől csak ott tér
tem el, a hol a helyes értelem egészen nyilvánvalóan más, 
különben is elfogadható lectio követésére utalt. Az eltérések
ről a fordításomhoz csatolt jegyzetekben számoltam be, 
mely utóbbiak, nem különben a bevezetés is, az idevágó iro
dalom felhasználásával készültek.

Végül kedves kötelességet teljesítek, midőn e helyütt is 
köszönetét mondok a Classica Philologiai Bizottságnak, hogy 
e fordításomat néhai Ábel Jenő bírálata alapján kiadásra 
méltatta, továbbá a bizottság nagyérdemű előadójának, Po- 
nori Thewrewk Emil úrnak, szeretve tisztelt egykori taná
romnak, ki müvemet kinyomatás előtt átnézni s több he
lyütt megjavítani szíveskedett, végül Dr. Rónay Károly 
úrnak, ki a Lykurgos szövegében előforduló, jogi terminu
sokhoz több becses magyarázattal járult.

A fordító .



BEVEZETÉS.

i.
Mikor a régi Görögországban virágát élte a demokratia, 

valódi nagyhatalom volt az élőszó. Nem csak felkeltette a 
hangulatot, hanem a hely színén meg is teremtette. A szó 
hatásától függött, hogy a népszerűség tetőpontjára emelked
jék, avagy a semmiségbe sülyedjen-e vissza a nép fia. A szó 
lehetett varázsvessző, hihetetlen lelkesedést fakasztani az 
ingatag sokaság fogékony leikéből ; lehetett korbács, melylyel a 
szónok a közömbösséget ostorozta s tettekre sarkalta ; lehetett 
hadvezéri pálcza, melylyel a lelkek törekvéseit irányíthatta : 
de lehetett két élű tőr is, mely vajmi könnyen fordúlhatott 
saját teste ellen, ha nem jól mérte ki a mondani valók sú
lyát. Az athéni szónok nem jól fegyelmezett pártokkal állott 
szemben, melyeknek tagjai sűrű rendekben és közakarattal 
indulnak vezérök után. Az a nagy sokaság, mely a piaczot 
ellepte, olyan volt, mint a tenger, mely lehet sima, de lehet 
zajló, hullámzó, viharos is.

A mi parlamentjeink szónokai évek során át meglehe
tős biztossággal kiszámíthatják, kiknek éljeneire s kiknek 
tiltakozásaira formáljanak jogot ; innen van, hogy parla
menti szónoklatunknak nincsen szüksége az indulatgerjesz
tésre. Athénben minden egyes törvényszéki tárgyalás, min
den egyes magasztaló beszéd vagy politikai szónoklat külön- 
külön próbára tette emberét ; mert a nép, a kit ma koszorúi
val elhalmozott, holnap a porba alázta.
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Nyilvánvaló, hogy a szónak e hatalma rendkívüli befo
lyással volt az athéni ember jellembeli fejlődésére is. Jól és 
szépen szólni, ez volt a nevelés főfeladata. Az ékesszólás 
mestersége nyitotta meg az útat minden nagyobb hivatal 
fele s politikust, hadvezért, tudóst ez ügyesség nélkül kép
zelni sem bírtak.

Természetesen nem volt ez mindig így. A perzsa hábo
rúk előtt nem volt kifejlődve az ékesszólás, mert a szabad 
szónak oligarchikus kormányforma nem kedvez. Athén népe 
nem is emelkedett még akkor az ízlésbeli finomságnak ama 
magaslatára, mely a jól beszélő népeket jellemzi. Csak mikor 
a nagy harczok lezajlottak, és kezdetét vette a béke müve, 
volt alkalma az athéniek velökszületett mozgékony eszejá- 
rásának ily irányba igazodnia.

A sopbistáknak (s köztök első sorban Protagorasnak) 
tanítói módja szolgált az ékesszólás első indítékául. Ismere
tes, minő könnyűséggel forgatták meg a felvetett tárgyat 
minden oldalról, hogy majd mellette, majd ellene szólhas
sanak. E kérdezgető, faggató tanítás a maga circulus vitiosu- 
saival, ez a finoman distinguáló elmélkedés, bámulatos haj
lékonyságában mutatta meg a görög nyelvet, s azt új, szelle
mes fordulatokkal, a képes beszéd elmés kifejezéseivel gaz
dagította.

A görög ékesszólásnak tulajdonképeni megalapítója 
azonban a Leontinoiban született Gorgias, ez a tanulatlan 
vándorszónok, kinek kétségkívül legnagyobb érdeme, hogy 
az attikai nyelvjárásban állandósította meg a beszéd művé
szetét. Csakhogy az út, melyet választott, nem vall még 
tudatos haladásra, mert Gorgias nagyon is visszaélt a telje
sen kifejlett görög költészetből fakadó színpompa bőségével. 
Hisz’ nyíltan kivallott elve volt, hogy beszédeit ép oly 
bájosakká teszi, mint a költő költeményeit. Eikító színeket 
használt s vadászta a hatást; dagályossággal gondolta a
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hallgatók várakozását kielégíthetni. Kileste a nyelv zenei 
elemeit ; az ellentéteket túlságig halmozta periódusaiban ; 
a figura és metaphora sallangjaival aggatta tele egyszerű gon
dolatait.

E pompa-pazarlás csak hanyatló műfajok sajátja szo
kott lenni ; s ha mégis a görög ékesszólás kezdeteiben 
találkozunk vele, ne feledjük, hogy ezúttal a már megelőző
leg teljesen kifejlett görög költészet gazdagsága szolgáltatta 
neki mind e sok fényt és csillogást, melyből azonban csak
hamar tisztúltan bontakozott ki az igazi szónoklás.

Elősegítette ezt a görög törvényszéki szónoklat fellen
dülése, mely a mind erősebben kifejlődő görög jogi élet 
természetes következménye volt. Első nevezetes művelője 
e fajnak Antiphon (480—411 Kr. e.), a görög szónokok 
közt az, a mi Aischylos a drámaírók sorában. Fenmaradt 
beszédeinek ugyanis két legkiválóbb jellemvonása a méltó
ság és ósdias szigor. (Thukydidest, kinek stílusában hasonló 
vonásokra akadunk, részben ezért tartották némelyek An
tiphon tanítványának). Beszédeinek szerkezete még igen 
kevéssé művészi. Leggyengébb oldala a narratio, legerősebb 
a dialektika, vagyis az érvelés. Feladatául azt tűzte ki, 
hogy a görög polgárt a gyakorlati beszélés mesterségére 
képesítse.

Szűk körben ugyan, de e szűk kört teljesen kitöltve, 
művelte a beszédet tovább Lysias (körülbelül 445—380). 
Beszédeinek stílusát leginkább az egyszerűség és termé
szetesség jellemzik. Nyelve tiszta, archaismusoktól ment, 
a legtökéletesebb attikai próza. Szónoki figurák nélkül ha
lad világos előadása, mely sohasem válik szárazzá s min
dig leköti figyelmünket. Vérmérséklete visszariad a na
gyításoktól, s kerüli a keresettséget; de talán ép ezért ke
vés is benne a szónoki fenség és lángoló hév. Erőssége a 
beszéd historikumában s a jellemek rajzában rejlik, s e



tekintetben már a régiek ítélete szerint őt illeti meg a leg
első hely.*

A formai tökéletesség magas fokára emelte a szónokla
tot utódja: Isokrates (436—338), a mübeszéd legnagyobb 
mestere. Nagy tévedés volna e szónokot mai felfogásunk után 
megítélni, mint Niebuhr tette, ki csak silány phraseologust, 
a látszat és színlés emberét, a szavak forgatóját látta benne. 
A görögök nemcsak objektiv igazságot kerestek a szónoklat
ban, sőt az ellene vétőknek néha meg is bocsátottak, ha a 
szó művészetével el tudták felejtetni alapjok ingatag voltát. 
Ebből is láthatjuk már, hogy milyen szónok volt Isokrates. 
Beszédei többnyire nem konkrét esetekben gyökereztek : nem 
is abból a czélból írta őket, hanem mint irodalmi mestermü
veket, mutatványos mintákat, képzelt situátiókkal és szerep
lőkkel s oly stílusban, melyben a formai szempont uralkodik 
kizárólagosan. Látjuk őt szinte magunk előtt, mily aggódó 
pontossággal méri ki körmondatainak tagjait, mily verejtékes 
gonddal latolgatja szavait, mily lelkiismeretesen csiszolgatja 
kifejezéseit s ügyel szavainak hangzatosságára ! S csakugyan 
nyelvezete a lehető legsimább; kifejezésbeli pontossága olykor 
bántóan kicsinyes és apróságokkal törődő ; szóösszetételei 
és szófűzései, bár szépek, de mesterséges alkotásuak : a mit 
pedig a szép hangzásnak áldoz, az épenséggel meglepő. Nem 
szereti a rövidséget, mert ez telített szívre, a szenvedély pil
lanatnyi kitöréseire vall. Terjengős periódusaival kényelme
sen viteti magát tovább, szélesre kiterítve mindenét, a mije 
van, s a nyugodt, előkelő középszerből nem zavarja ki indu
lat vagy érzelembeli erő. Sehol semmi hevenyészett kicsapás,

* V. ö. Girard, Etudes sur l ’éloquence attique, 2-me édit. 1— 
83. 11. — E rövidre tervezett bevezetés keretében nem meríthetem ki 
a görög szónokok kánonját (Andokides, Isaios stb.). Csak azokra szo
rítkozom, kiknek működése az ékesszólás fejlődésében nagyobb fontos
ságú.
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gyorsan felvillanó eszme, semmi elhanyagoltság vagy rendelle
nesség, semmi ihlet ! Minden csupa kerekdedség, rhythmus, 
szabályos báj. Igaz, hogy az ilyen előadás csak legelőször lep 
meg bennünket : mentül tovább ismétlődik az egyhangúság, 
annál többet veszt ítéletünkben. Mindamellett az, a ki figyel
mesen végig tekint a görög szónoklat fejlődésén, észre fogja 
venni, hogy Isokrates e műgondjának mennyit köszön a görög 
ékesszólás törvényszerűsége, s hogy nélküle aligha fejlődik 
oly csodálatossá — Demosthenes (383—322).

Mindeddig a görög ékesszólás túlnyomóan magánérde
keknek szolgált, magánjogi esetekkel foglalkozott. Most el
érkezett az ideje, hogy politikai hatalommá emeltessék ; ezt 
az új szerepét részint Athén megváltozott viszonyai, részint 
Demosthenes egyénisége juttatták néki.

Demosthenes nemcsak szónok, hanem agitator, politi
kus is volt. Ebből folyólag állami beszédeinek egyedüli czélja, 
hogy a hazafias párt érdekében hangulatot teremtsen, a ke
délyeket felizgassa s a tömeget meghódítsa. A legnagyobb 
görög szónokká tán nem is annyira beszédeinek művészi 
formája tévé, hanem a válságos helyzetek, melyekből e be
szédek fakadnak, a mély hazafiság, mely sugallta őket, az 
erkölcsi komolyság és őszinteség, mely a szónokot eltölti * 
és szavait néha oly szenvedélyesekké teszi.

Mindamellett maradt ideje Demosthenesnek a műgondra 
is. A görög ember ízlése akkoriban már igen kényes volt, s 
nem elégedett meg a tények, a helyzetek, a viszonyok rajzá
val, az erős logikával, az ügy igazságával. Demosthenesnek 
is alkalmazkodnia kellett e művészi igényekhez. Ez a szó 
ezen a helyen nagyobb hatást keltene, mint másutt; a szók 
ilyetén rendje jobban kiélesíti a gúnyt, mint amaz ; ilyen és

* V. ö. Paul Albert kitűnő jeliemrajzát : La Prose. Paris, 1877. 
170. kk. (különösen p. 178.).
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más tekintetek elől ő sem zárkózhatott el. Innen van, hogy 
stílusa látszólag oly változatos lelki életet tükröztet vissza, s 
hogy egészen ugyanazok a gondolatok, ha ismétlődnek, min
dig új és új formában jelennek meg. A hatás iránt való érzék 
teszi törvényessé nála a beszéd rhythmusát, a mondatok 
taglaltságát ; ez teszi nyelvét oly változatossá és gazdaggá, 
de egyszersmind oly praktikussá. Mert minden pathosa mel
lett van ideje józanul és gyakorlati módon, sőt néha furfan
gosan érvelni ; nem barátja az elméleti fejtegetésnek, s pél
dáit (nem ritkán metaphoráit is), a közelből, a közönséges 
életviszonyokból meríti. Hogy e beszédek mily hatalmas 
eszközei voltak Demosthenes politikai meggyőződésének, arra. 
nézve ama kor történelme elég bizonyítékkal szolgál.

Fülöp, Makedonia királya, volt akkor a világhatalom 
személyesítője, kinek titkos czélja nem volt más, mint a 
göröglakta részeket öröklött országába olvasztani. Ismeretes,- 
mint indult meg a hellenek függetlensége ellen irányuló, 
rendszeresen kieszelt vállalat. Először Amphipolist, utóbb 
Pydnát foglalja el Fülöp (357), mire a szövetséges szigetek 
legnagyobb része elpártol Athéntől, a nélkül, hogy az utóbbi 
e szakadást megtorolni képes volna. A nagy diplomata így 
szigetelte el Athént a tengertől. Majd beleavatkozik a pho- 
kisi szent háborúba, s mindinkább dél felé törekedve, Thes- 
saliában veti meg a lábát. Ezalatt Athén (355 óta) a gyenge
ség, közömbösség és tétlenség fokozatain mind lejebb sülyed, 
s egészen elmerül magafeledt mámorában. Általános pangás 
az egykor oly virágzó városban. A pénzügyek állapota siral
mas, mert míg annakelőtte a tengeri szövetség teljes épsége 
idejében évenkint 350 talentomra (=825,125 frt) rúgott a· 
befolyó járulékok összege, addig az állampénztár évi jöve
delme most már leapadt 45 talentomra (106,087 forintra). 
A nép bizalma ilyen körülmények közt Eubulos felé for
dult, ki értett ugyan a pénzügyekhez, de a kinek erőtlen
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politikája és népszerűség iránt való túlságos érzékenysége 
végkép elgyengítette az athéniek éberségét a jövendőkkel 
szemben.

A 353-ik évben Fülöp csapatai már a Hebros torkolata 
körül portyáztak, s Athéntől elfoglalták Abderát és Methonét. 
Nem sokára rá 348-ban az Athénnel szövetkezett Olynthos is 
elbukott. Fülöp tervei felett immár nem lehettek kétségben 
az athéniek, úgy hogy az ajánlott békét elfogadták, Aischi- 
nes azért, mert Fíilöpben látta az athéni hatalom megúj
hodásának egyedüli reménységét, Demosthenes, mert időt 
akart juttatni az athénieknek, hogy szervezkedjenek, erősöd
jenek a jövő veszedelemhez. A nagy hazafi napról napra 
jobban átlátott Fülöp szándokán, s nehány barátjával és 
elvtársával elkeseredett harczot folytatott a minden áron 
békét kívánó s a nép kegyeit hajhászó Eubulos ellen.

Demosthenesnek ez elvtársai közt kiváló helyet foglalt el 
a mi Lykurgosunk is. Az Eteobutádok ősrégi papi családjá
ból származott: öregapja volt az a Lykurgos, ki Anaxilaossal 
egyetemben Byzanczot átadta Alkibiadesnek, s aki utóbb 
a 30 zsarnok kegyetlenségének esett áldozatúl. Apját, kinek 
életéről egyébként mitsem tudunk, Lykophronnak hítták. 
Született Lykurgos a 390-ik év körül,* s így ifjúkora még

* Lykurgos életrajzának legtöbb adatát a Plutarehosnak tulajdo
nított βίος szolgáltatja. (Philiskos és Csecilius életrajzai elvesztek. 
Photiosé nem egyéb, mint a Ts. Plutarckos-félének kivonata). Nagy 
figyelmet érdemel továbbá a ps. plutarchosi életrajz möge iktatott 
Stratokles-féle decretum, mely különösen azért fontos, mert magának 
az eredeti feliratnak újabban felfedezett töredékei az írott szöveg ada
tainak hitelességét minden kétségen felül helyezik, szemben Pseudo- 
Plutarchossal, ki nem egyszer kemény próbára teszi a kritikát. Az 
említettem töredékek elsejét 1860-ban leltek meg Athénben ; közzé
tette Pittakisz az Ephemeris archseologica 3701. számában; facsimili- 
jét adja Kumanudisz az Έπιγραφαι 'Ελληνικοί 1860. évfolyamának 
1. számában. Ugyancsak Kumanudisz ismertette meg a második tőre



12

Athén boldogabb korszakába esett. Nagy befolyással volt rá 
-életírói szerint Platon, sokat érintkezett Isokratessel, kinek 
társasága látható nyomot hagyott stílusán is. Érzülete és 
gondolkozása csakhamar összehozta Demosthenessel, ki mi
kor (343-ban?) Peloponnesosban járt Fülöp ellen hangulatot 
kelteni, magával vitte Lykurgost is.*

Demosthenes ugyanis szóval-tettel valóságos hadjáratot 
indított Athénben a Fülöppártiak ellen. E küzdelmei azon
ban eleinte nagy akadályokba ütköztek, mert Eubulos a nép 
pillanatnyi szeszélyeinek oly ügyesen meghozott minden 
áldozatot, hogy Demosthenes csak lépésről-lépésre bírta ma
gát érvényesíteni. Energikus fellépésének és bátor izgatásai
nak mégis lassanként kezdtek érni gyümölcsei s Görögország
ban komolyan hozzáláttak az erélyes szervezkedés munká
jához. '

S erre valóban igen nagy szükség is volt. 342-ben már 
egész Thrákia Fülöp kezében volt, ki innen könnyű szerrel 
uralkodott a tengerek felett és Athén kereskedésére érzékeny 
csapást mért. Az ellentétek már anyira kiélesedtek, hogy 
csupán az alkalom hiányzott a nyílt szakadásra.

Ez nem sokára be is következett. Mikor ugyanis 341-ben 
Fülöp Thrákia felső részében időzött, Diopeitbes, az athé-

déket is, melyet szintén Athénben, és pedig a dionysosi színház dél
keleti oldalán lelték meg. Ezen ismertetés megjelent az Ephem. 
Archaeol. 1862. évi 241. számában. Mindkettőről bőven értekezik és 
mindkettőnek javított facsimiléjét adja Curtius (Zwei Bruchstücke 
vom Decret des Stratokies) a Philol. XXIV. évf. 83. s köv. lapjain. 
Végül, Suidas rövid czikkecskéjén kívül több érdekes új részletet 
szolgáltat Boeckhnek ma is hézagpótló és alapvető müve : Seeurkun- 
den über das Seewesen (Berlin, 1840) I—XVII; és Corp. Inscr. Att. 
IL, 789—812; 1054; 162; 163; 739—741; 834 b.

* Ha ugyan ez az adat hiteles. Lásd Müller-Donaldson (magyar 
ford ) II, 321. 5. jegyz. ; tov. Dürrbach, L’orateur Lycurgue. Paris, 
1889. 9. lap, 3. jegyzet.
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niek hadvezére szerencsés támadást intézett a makedó
nok Propontis melléki tartományaiba. Fülöp ezért panaszt 
emelt Athénben s Demosthenes most elérkezettnek látta a 
cselekvés idejét. A népgyűlés felmentette Diopeithest s a 
szónok közbelépésére nyíltan szakított Fülöppel.

Demosthenes most mindenütt szövetségeseket keresett, 
s talált is, úgy hogy már 340-ben megalakulhatott a hadi 
szövetség, mely Athénre ruházta a vezérszerepet. A hadjárat 
megindult, még pedig Chersonnesoshan, a hol Fülöp hadi 
tudománya két helyen is, Perinthosnál és Byzancznál ku- 
darczot vallott.

Demosthenest azonban e kisszerű győzelmek nem 
ingatták meg tartós munkájában. Neki új életet kellett lehel
nie a szivekbe, s megifjítani a romlásnak indult közszelle
met, mert jól tudta, hogy e rövid siker maga után fogja 
vonni a nagy háborút, melyre előbb-utóbb el kellett ké
szülve lenni. Főgondja volt az ország pénzügyeit rendbe 
hozni és a háború folytatására anyagi eszközöket teremteni. 
E czélja megvalósulását barátjának Lykurgosnak köszön
hette.

Lykurgos ugyanis 338-ban polgártársai bizalmából az 
állami pénzügyek élére jutott (ο επί τή διοικήσει), s bár e ha
táskörében az attikai törvény szerint tényleg csak négy évig 
maradhatott, de személyes befolyásával 12 évig (326-ig) vezette 
az ország közigazgatását, s főleg pénzügyeit.* Ezen egész idő 
alatt a közkincstárt páratlan lelkiismeretességgel és becsület
tel kezelte, a mire akkoriban két annyi szükség volt, mint a 
béke zavartalan korszakában.

A koczka a szabad görögség és Fülöp közt már eldülő- 
ben volt. Az amphiktyonok szövetségének nehány tagja még

* Lykurgos pénzügyi munkásságáról újabban Droege értekezett. 
De Lycurgo publicarum pecuniarum administratore, Lipsise, 1883.
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a phokisi háború óta neheztelt Athénre ; a lokrisiak felhasz
nálták a városnak ezt a ferde helyzetét és mindenkép azon 
voltak, hogy az amphiktyonok bár csak valami formai vétség 
miatt is elítéljék Athént. Aischines volt az, a ki felszólalt, 
hogy Amphissa város lakosainak épenséggel nincs miért 
vádaskodniok, mert hisz’ a delphoibeli szent kerület egy ré
szét ők magok is jogtalanul bitorolják.

Athén Demosthenes tanácsára ezen ügyben passiv sze
repet vállalt, s követeit a Thermopylaiban tartandó nemzeti 
gyűlésre nem küldötte el. Minthogy azonban a többi álla
mok egymagokban nem bírtak Amphissával, rövidlátásuk
ban Fülöpöt hívták meg békebíróul (339-ben), ki jól kihasz
nálta a neki szánt feladatot. Amphissával hamar elbánván, 
előrenyomult Naupaktos felé ; aztán keletnek fordúlva, meg
szállta Elateiát, ezt a rendkívül fontos helyet, s várta a 
hazulról jövendő segédcsapatokat.

Az athénieknek végre megnyíltak a szemeik. Lázas siet
séggel iparkodtak helyrehozni mulasztásaikat. Az egész pol
gárság fegyvert fogott. Maga Demosthenes Thebaiba ment, 
hogy e város lakosaival szövetséget kössön. Itt találta Fülöp 
követeit, kik az országon át szabad elvonulást sürgettek. 
A Demosthenestől feltüzelt thebaiak azonban a követek 
minden feltételeit kereken megtagadták, a mi Fülöpöt arra 
késztette, hogy a szövetkezett két államot haragja egész 
súlyával megtámadja.

Az egyesült athéniek és thebaiak a Kephissosnál állapod
lak meg, hogy az átjárást Phokisból Boiotiába megakadá
lyozzák. E terv Fülöpöt eleinte zavarba ejtette, de utóbb 
felfogta a helyzetet és serege egy részét keleti Boiotiába ve
tette, a mi arra kényszerítette a szövetségeseket, hogy sere
güket a Kephissostól visszavonják. Fülöp most serege többi 
részével átment Boiotiába s Chaironeiánál állapodott meg. 
(338. augustusban).
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A két szemben álló sereg körülbelül egyenlő számú volt 
ugyan (egyenként mintegy 30000 ember), mégis azzal a 
nagy különbséggel, hogy a makedónok hadereje teljesen 
egységes kötelékben állott, jól kipróbált, kitünően fegyel
mezett katonasággal, míg a görög sereg több részre szakadt, 
az összetartozásnak nem oly közvetlen érzésével, mint ré- 
genten. Fülöp tömött rendéivel szemben minden hősiesség 
hiába való volt. E csata örökre sírba temette Athén fensőbb- 
ségét s a görögök cselekvési szabadságát.

A csata következményei különösen Thebait sújtották 
keményen. Az alatt, míg a győző e városon töltötte ki rette
netes haragját, Athénben hamaros kapkodással szedelőzköd- 
tek össze és készültek úgy a hogy a végsőkre, mert hisz 
Fülöp már csak 17 mérföldnyire volt a várostól. A vidéken 
tartózkodó embereket mind a város falai közé szólították ; a 
rabszolgák szabadságot kaptak ; a zsellérek egyszerre az 
összes polgári jogok élvezetében részesültek (mint Lykurgos 
is leírja). A határszéleket megerősítették s a hadvezéri mél
tóságot Phokionra ruházták. Ily elszántsággal szemben jónak 
látta Fülöp egyelőre még felhagyni támadó szándékával: 
békét ajánlt, mely a pillanatnyi helyzetet tekintve eléggé 
kedvezett ugyan az athénieknek, de a jövőre való nézt és 
erkölcsileg nagy kudarczot, Athén hegemóniájának teljes 
megsemmisülését jelentette.

A béke most következő korszakába esik Lykurgos mun
kásságának java része.* Az állami jövedelmeket sikerült 
neki a hagyomány szerint 60 talentumról (141,450 frt), 1200 
talentumra felemelni (2.829,000 frt), ami az újabb kutatások 
szerint úgy értendő, hogy hivataloskodása alatt az állami

* Legújabban, kritikailag és az összes irodalom felhasználásával 
feldolgozta az erre vonatkozó forrásokat Dürrbach, id. m. 19—103. 11. 
(L’administration generale et les finances. — La marine. — Le 
culte).
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jövedelmek évenkint átlag ennyire rúgtak. — Nagy ered
ménynyel működött Lykurgos az athéniek hatalmára nézve 
oly fontos hajóhad erősítésén : a hadihajók számát gyarapí
totta (az állomány ő alatta 400-at tett, míg annak előtte 
300 körül ingadozott) s a meglevőket jobb karban tartotta ; 
alatta készültek el véglegesen a kikötő sziklarétegeibe vájt 
hajótárak, melyeknek az volt a rendeltetésük, hogy béke ide
jén megóvják a hajókat az időjárás viszontagságaitól (372 
ily hajótárról van tudomásunk) ; ő növelte kellő mértékben 
a hadihajók sikeres működéséhez szükséges felszerelést (kö
telek, vitorlák stb.), mely annak előtte hiányos volt s e 
felszerelés jókarban tartása végett a nagyszerű hajó-arzenál * 
befejezését sietteté. Mindezekről hivatalos adatokból (leltá
rakból és jegyzékekből) merített hiteles értesüléseink vannak.

Nagy része volt továbbá Lykurgosnak az istentisztelet 
reformálásában és rendezésében. Az Athene istenasszony 
tiszteletére az akropolisban őrzött szent eszközöket és mű
vészeti tárgyakat részben felújíttatta, részben kiegészíttette. 
Nagy kincset halmozott fel a várban, színaranyból való Nike- 
szobrokat, számos arany- és ezüsttárgyat s díszítményt ké
szíttetett, a mi bizonyára sikeres pénzügyi gazdálkodásá
nak volt eredménye. Újból szervezte az athéni nyilvános 
áldozatok, közlakomák és főbb szertartások módját, különö
sen az eleusisi mysteriumok kultuszát. Feliratokból tudjuk, 
hogy egyenesen az ő kezdeményezésére helyezték vissza ősi 
jogaiba Eleusisban és Athénben a Pluton isten tiszteletét, 
melyet a Demeter és Persephone kizárólagos kultusza telje
sen elhomályosított volt.

Yégíil forrásaink megegyeznek abban, hogy Lykurgos

* Ennek az épületnek a részletes tervét ismeijük egy feliratból, 
melyet 1882-ben fedezett fel a Peiraieusben Meletopulos. Közölte egy 
külön dolgozatban : 'Ανέκδοτος επιγραφή. Ή  σκευοθήκη τον Φίλωνος 
Athén, 1882.
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Athén felvirágoztatásához nagyszerű építkezésekkel is hozzá
járult.* Felújította és befásította a Lykeionban levő híres 
gymnasiont, s palaestrával is kibővítteté. Felépítette a sta
dion panathenaikon nevű versenypályát, melynek maradvá
nyai az Illissos folyó halpartján kerültek napfényre, befe
jezte az Odeiont és a Dionysos színházát, nem szólva egyéb 
kisebb építkezéseiről, melyek Athén szépülését előmozdí
tották.

Külön említést érdemel, hogy Athénben az ő indítvá
nyára állították fel a három tragikusnak, Aischylosnak, So- 
phoklesnek és Euripidesnek érczszobrait és őrizték müveik
nek egy-egy hiteles szövegű példányát, melyekhez a nyil
vánosan szereplő színészeknek szigorúan alkalmazkodniok 
kellett.

E fáradhatatlan hazafias munkássággal mocsoktalan jel
lem és példátlan lelkiismeretesség párosult, mely a milyen szi
gorúvá tette Lykurgost önmaga irányában, ép oly kíméletlen
támadásokra sarkalá akkor, ha mások rosszhiszemű eljárása /
nyilvánvaló lett. Éberül őrködött az erkölcsök tisztasága és 
a polgári erények becsületes gyakorlása fölött. Minden leg
kisebb hanyagságot vagy csalárdságot rettenthetetlen szigo
rúsággal büntetett meg, úgy, hogy azt tartotta róla a közvéle
mény, hogy nem tintába, hanem halálba mártja tollát. A szi- 
cziliai Diodoros a «legélesebb« közvádlónak nevezi, sőt Cicero, 
úgy látszik, sokalja is szigorúságát a vádolásban. S ha lelke

* Lykurgos építkezései együtt jártak hivatalos működésével. Bizo
nyítja ezt egyebek közt Hypereides egy töredéke Apsinesnél, mely 
töredék a Blass-féle Hyp. kiadás 86. lapján a 121. sz. a. olvasható. 
A hely így szól : οϊτος εβίω μεν σωφρόνως, τα/βείς δ' επί τ% διοι- 
χήαει τών χρημάτων, ενρε πόρους, ωκοδόμησε δε το θ-έατρον, το ψδεΐον, 
τά νεώρια, τριήρεις έποιήσατο, λιμένας. — Lykurgos építkezéseiről: 
Boeckh, Staatsh. I, 226. 289. 571. — Curtius K. Philol. XXIV, 261— 
283. — Dürrbach, id. m. IV. fej. (103— 120. 11.).

Lykurgos. 2
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egyenességéből eredő vádjainak nem volt is mindig foganatjok, 
de annyit mindig ki tudott vívni, hogy a szavazatok ötödét 
megnyerte s így büntetés alá soha sem volt vonható. A mily 
keményen felemelte szavát a rosszaság ellen, ép oly hévvel 
fogta pártját az ártatlanul bántalmazott igazságnak, mint 
Xenokrates bölcsész esetében, kit az adószedők kezeiből kira
gadott. Igazságérzete közmondásos lett. Ammianus Marcelli
nus őt és Cassiust az igazság régi oszlopainak (columina 
iustitiae prisca) nevezi.

Magánéletében ugyanazon szigorúságot és önmegtar
tóztatást gyakorolta. 0  maga, miként Cato Censorius, külső 
megjelenésében a régi egyszerűséget kereste. Jómódú létére 
mezítláb járt, mint Sokrates, s télen-nyáron ugyanazt a kö
penyt viselte. Csak egy bőr-takaróban és egy vánkoson 
hált, hogy teste jobban megedződjék. Éjjel-nappal tanúit, 
mert rögtönözni nem bírt. Szónokká csak igazságszereteténél 
fogva vált.

A milyen élete, olyan volt halála is ennek a derék em
bernek. Midőn érezte, hogy élete vége közeledik, a tanács
terembe vitette magát, s ott búcsúzott el polgártársaitól és 
barátaitól, utoljára számolva be sáfárkodásáról. Nemsokára 
rá, valószínűleg a 325. évben meghalt. Mint az állam jótevő
jét, közköltségen temették el az akadémia felé vezető úton. 
Az erényeiről való megemlékezés még 18 év múlva is, 
307-ben, oly élénk volt, hogy Anaxikrates archonsága alatt 
egy bizonyos Stratokles indítványára határozatot hozott a 
nép, melyben Lykurgos érdemeinek felsorolása mellett meg- 
h agy a tik, hogy Lykurgos, Lykophron fia, polgári erényei és 
becsületessége miatt nyilvános dicséretben részesüljön, tisz
teletére a város valamely nyilvános piaczán érczszobor állít- 
tassék, családjának legöregebb tagja a prytaneionban köz
költségen megvendégeltessék, és az összes néphatározatok, 
melyek az ő indítványára létesültek, márványoszlopokra
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vésve az akropolis közelében közzététessenek.* Jelleme tisz
taságáról ugyan e határozatnak következő szavai tanúskod
nak : «egy demokratikus, szabad államban gáncs és kifogás 
nélkül tudott megmaradni mindvégig».

II.

Említettük, hogy a chaironeiai ütközet után azt hatá
rozták az athéniek, hogy a polgárok kivétel nélkül valameny- 
nyien fegyvert fogjanak.

E félre nem érthető határozattal szemben és e válságos 
időben Leokrates titokban elhagyta Athént és Bliodos szige
tére szökött, hol a hatóságokat mindenféle koholt hírekkel 
ámítgatta s hirtelen megérkezésének valódi okát rejtegette. 
Azt hazudta, hogy Athén már a makedónok hatalmában s a 
kikötő ostromzár alatt van, a mivel honfitársainak hitelét és 
jó nevét, de sőt becsületét is megrontotta. Mikor nem 
sokára rá kiderült a való, Leokratesnek Rhodosban nem volt 
többé maradása. Családjával Megarába ment, hol az attikai 
törvényekbe ütköző módon több évig gabonával kereske
dett. Végre azonban a viszonyok változtával, úgy okoskod
ván, hogy most már otthon is biztonságban élhet, elhagyta 
Megarát és nyolcz évi távoliétel után megtért Athénbe. Ámde 
annyi év leteltével sem kerülhette ki Lykurgos őrködő sze
mét, a ki kevéssel megérkezése után (330 körül) bevádolta 
Leokratest, mint hazaárulót, a ki vétett az ősi hagyomány, az 
állam és annak törvényei ellen, a haza ellen, sőt az istenek 
ellen is, mikor hazáját a veszély legnagyobb perczében 
elhagyta.

A vádiás módja, melyet Lykurgos Leokrates ellenében 
alkalmazott, az úgynevezett «eisangelia» volt.

* L. Decr. ΙΠ, 8. §.

2*
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Harpokration ezen eljárásnak három nemét különböz
teti meg.

Az egyiket akkor alkalmazták, ha a család tagjai rosszúl 
bántak egymással (επί τοϊς κακώσεσιν). A másiknak akkor volt 
helye, mikor a magánbírók (διαιτψαί) valamelyikét azzal vá
dolták, hogy részrehajlóan járt el tisztében.

A harmadik módot végül a nagy állami bűntettekre 
alkalmazták (επί μεγίστοις άδικήμασι δημοσίοις), .mint Leo- 
krates esetében. Késedelmet nem tű rt; reá alkalmazható 
törvények nem voltak.* A vádló először írásban nyújtotta be 
panaszát a népgyülés vagy a tanács előtt, s határozott indít
ványt tett, hogy minő büntetés érje a vádlottat. A népgyülés 
vagy tanács a vádat további eljárás alapjául elfogadta vagy 
elvetette. Előbbi esetben az ügyet a heliasták (esküdtek) tör
vényszékéhez utalták, mely kisorsolás utján évenként meg
választott 5000 rendes és 1000 rendkívüli tagból állott. 
A kitűzött napon a thesmotheták elfoglalták elnöki széküket 
és a tárgyalás kezdetét vette. A feleknek beszédeiket a meg
szabott időn túl nem volt szabad kinyújtaniok : egy vízi-óra 
(klepshydra) szolgált mutatóul. Maguk helyett szószólókat 
(συνήγοροι) is szabad volt felléptetniök. A bizonyítási eljárás 
befejeztével s a beszédek elmondása után a bú-ák titkos sza
vazással ítéltek.

A vádlott, ha bűnét rá bizonyították, bűnhődött; a vád
lót csak akkor érte büntetés, ha a szavazatok ötödét sem 
nyerte meg; ilyenkor 1000 drachma bánatpénzt kellett 
fizetnie.

Lykurgos is az «eisangeliá»-nak ezen módját alkalmazta 
Leokrates ellen, kinek bűne olyan volt, melyre az érvényben

* Példák az εισαγγελία ezen harmadik nemére : Lysias XXVIII. 
beszéde Ergokies ellen (árulás és sikkasztás) ; tov. XVIII. (περί όηρεύ
σεως των Ενκράτονς) ; XIV., XV. κατά 'Αλχιβιάδον λειποταξιον ; VI I 
(ασέβεια).
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levő törvények egyikét sem lehetett alkalmazni ; főleg azért, 
mert itt nem egy bűnről, hanem a bűnök egész tömegéről, 
bűnhalmazról volt szó.

A beszéd sikeréről csak annyit tuduuk (Aischinesből), 
hogy a bírák szavazatai egyenlőképen oszoltak meg, és így 
Leokrates felmentetett. Ez eredmény tán nem annyira a be
széden múlt, mint inkább azon, hogy az egész ügy nem azon 
melegében került napirendre, hanem csak évek múltán szol
gált bírói kereset tárgyául, a mi a bűntett nagyságát könnyen 
elhomályosíthatta.

Lykurgost mint szónokot és írót csak ezen egy beszédje 
alapján Ítélhetjük meg, mert a többiből jelentéktelen töredé
kek kivételével mi sem maradt reánk.

Ha a beszédet részrehajlatlanúl bíráljuk meg, s nem 
hallgatjuk el hibáit sem, ítéletünk, legalább a forma szem
pontjából nem mindenütt fog kedvezni a szónoknak. A be
széd első fele jól indul s eleinte meglehetős élénkséggel 
is halad ; második fele azonban már aránytalanul nyú
lik, s a gondolatok kezdenek mind sűrűbben ismétlődni, 
elannyíra, hogy a felhozott érvek az erőltetett halmozás be
nyomását teszik. A dispositio fölötte egyszerű. Zavarólag hat 
nem egy helyen, hogy túlságosan sok a beszédben a morali
záló tartalom, hogy a szónok a közvetlenség rovására sokat 
idézget, egy-két helyen nem is egészen odaillő módon, s hogy 
hajlandó a dolgokat itt-ott a valóságnál nagyobbaknak tün
tetni fel, a minthogy szónoki túlzásait már a halikarnassosi 
Dionysios is kiemeli. — Érvei sem mindig a legerősebbek, és 
rendesen sokkal inkább ethikaiak, mint jogiak.

Nyelvezete bár nem egészen tiszta attikai próza többé, 
mégis elég szabatos, sőt helylyel-közzel szép; mesterére 
Isokratesre vall számos fordulat és kifejezés, melyeknek lajs
tromát az idevágó szakirodalomban megtalálhatjuk. Saját
sága Lykurgos stílusának általában az abstrakt kifejezésmód,
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a mondatok végén a synonym igéknek kettőzése a szónoki 
numerus kedvéért, végül, a személyesítés, úgyszintén a képes 
beszéd iránt való hajlandóság, elannyira, hogy a görög ízlés, 
mely gondosan külön tartja a próza és költészet szókincsét, 
könnyen gáncsot találhatott benne. «A haza koszorújának 
merném nevezni lelkűket », «a város halála», «az öregség 
utján», «az élet határkövein», «a város szégyenfoltja» (Leo- 
kratesről), s hasonló kifejezések a görög prózában ritkaságok. 
Mondatfüzése már sokkal lazább és önkényesebb, mint 
Isokratesé vagy Demosthenesé. Periódusainak tagjai közt 
nem mindig tart szigorú arányt, sőt akad itt-ott anakoluthia, 
lapos ismétlés a relativum-mondatokban, úgyszintén bizo
nyos szóknak, kifejezéseknek, hasonlatoknak ízléstelenül gya
kori használata.*

Beszédünk tehát, ha szerkesztését és formáját tekint
jük, épen nem sorakozik a görög ékesszólás legelső müvei 
mellé.

Annál megnyérőbb azonban hangulata, mely — mint már 
Dión Chrysostomos is említi — egyszerű és nemes, és annál 
meghatóbb a benne nyilvánuló mély erkölcsi felfogás. Nem 
a formai szépség teszi örökké becses remekművé, hanem a 
fenkölt eszmék, melyeket tárgyat, s az igaz hazafiság, mely 
elejétől végig elömlik rajta.

* Egy német tudós, (Rehdantz) összeszámította, hogy a beszédben 
72-szer használja Lykurgos e szókat: προδοσία, προδιδόναι.
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Δικαίαν, ώ Αθηναίοι, καί ευσεβή καί υπέρ υμών καί 
υπέρ των θεών την αρχήν τής κατηγορίας Λεωκράτους του 
κρινομένου ποιήσομαι. εύχομαι γάρ τή Άθην^. καί τοΐς αλλοις 
θεοΐς καί τοΐς ήρωσι τοΐς κατά τήν πόλιν καί τήν χώραν 
ίδρυμένοις, εί μέν είσήγγελκα Λεωκράτη δικαίως καί κρίνω 
τον προδόντα αυτών καί τους νεώς καί τα εδη καί τα τεμένη 
καί τάς εν τοΐς νόμοις θυσίας τάς υπό τών ύμετέρων προγό
νων παραδεδομένας, εμέ μέν άξιον έν τή τήμερον ήμερος τών

2 Λεωκράτους αδικημάτων κατήγορον ποιήσαι, δ καί τφ δήμψ 
καί τή πόλει συμφέρει, υμάς δέ ως υπέρ πατέρων καί παίδο>ν 
καί γυναικών καί πατρίδας καί ιερών βουλευομένους, καί έχον
τας υπό τή ψήφω τον προδότην απάντων τούτων, απαραιτήτους 
δικαστάς καί νυν καί εις τον λοιπόν χρόνον γενέσθαι τοΐς τα 
τοιαΰτα καί τηλικαΰτα παρανομοΰσιν εί δέ μήτε τον προδόντα 
τήν πατρίδα μήτε τον έγκαταλιπόντα τήν πόλιν καί τα ιερά εις 
τουτονί τον αγώνα καθίστημι, σωθήναι αυτόν έκ τού κινδύνου 
καί υπό τών θεών καί ύφ’ υμών τών δικαστών.

3 Έβουλόμην δ’ αν, ώ άνδρες, ώσπερ ωφέλιμόν έστι τή 
πόλει είναι τούς κρίνοντας έν ταύτη τους παρανομοΰντας, ουτω 
καί φιλάνθρωπον αυτό παρά τοΐς πολλοϊς ύπειλήφθαι* νυν δέ 
περιέστηκεν εις τούτο, ώστε τον ιδία κινδυνεύοντα καί υπέρ 
τών κοινών άπεχθανόμενον ού φιλόπολιν αλλά φιλοπράγμονα 
δοκεΐν είναι, ού δικαίως ουδέ συμφερόντως τή πόλει. τρία γάρ 
έστι τα μέγιστα, ά διαφυλάττει καί διασφζει τήν δημοκρατίαν

4 καί τήν της πόλεως ευδαιμονίαν, πρώτον μέν ή τών νόμων 
τάξις, δεύτερον δ’ ή τών δικαστών ψήφος, τρίτον δ’ ή τούτοις 
τάδικήματα παραδοΰσα κρίσις. ο μέν γάρ νόμος πέφυκε προλέγειν 
ά μή δεΐ πράττειν, ό δέ κατήγορος μηνύειν τούς ένοχους τοΐς 
έκ τών νόμων έπιτιμίοις καθεστώτας, ό δέ δικαστής κολάζειν



I. Athéniek ! Igazságosan és kegyeletesen, a ti nevetekben és 
isteneink nevében akarom e beszédemet megkezdeni, melylyel Leo- 
kratest, a vádlottat, íme perbe fogom. Imádkozom Athénéhez és a 
többi istenekhez és a városszerte meg országszerte meghonosodott 
isteni hősökhöz,1 hogy, ha igazságosan és törvény szerint vádolom 
be Leokratest, mint olyant, a ki isteneink templomait, szoborképeit, 
szenthelyeit, törvényrendelte és öseinkhagyta áldozatait2 elárulta, 2 
e bűneinek méltó vádlója lehessek a mai napon, javára a népnek 
és a városnak ; imádkozom, hogy ti, a kik apáink, gyermekeink, 
feleségeink, hazánk és szentségeink sorsát intézitek, s ez áruló fölött 
ítélkeztek, most és mindenkoron kérlelhetetlen bírái legyetek az 
ily fajta törvényszegőknek. Ha pedig olyan embert fogtam volna 
perbe, a ki se hazaárulónak, se szülőfölde vagy istenei cserbeha- 
gyójának nem bizonyúl, ám mentsétek ki a veszedelemből, de a 
felelősség az isteneken és rajtatok nyugszik.

H. A milyen hasznos dolog,3 ha vannak az államAk oly poi- 3 
gárai, kik a törvényszegőket bevádolják, oly annyira óhajtanám, 
hogy a nagy sokaságnál is emberszeretet számba4 menjen az 
ilyesmi. Mostanság azonban már annyira vagyunk, hogy az, a ki 
a saját érdekét koczkáztatja s a közboldogság miatt a gyűlölséget 
elviselni kész, oly színben tűnik fel, mintha nem hazáját, hanem 
a perlekedést kedvelné, -— bizonyára méltatlanul s az állam egye
nes kárára.

Három sarkalatos dolog5 őrzi meg és tartja fenn a nép ura
ságát és az állam jóléteiét ; az első a törvényhozás, a második a 4 
bíráskodás, a harmadik a vádolás, mely utóbbi amazoknak szolgál
tatja ki a tetteseket. A törvény mivoltában van megtiltani mind
azt, a mit tenni nem szabad ; a vádló tiszte feljelenteni azokat, 
kik a törvényszabta büntetések alá rekedtek ; a bíróé pedig bünte-
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τούς ύπ’ άμφοτέρων τούτων άποδειχθέντας αύτφ, ώστ’ ουθ’ ό νόμος 
ουθ’ ή των δικαστών ψήφος άνευ τού παραδώσοντος αύτοΐς τούς

5 άδικοϋντας ισχύει. Έγώ δέ, ώ Αθηναίοι, είδώς Λεωκράτην φογόντα 
μεν τούς υπέρ της πατρίδος κινδύνους, έγκαταλιπόντα δέ τούς αυτού 
πολίτας, προδεδωκότα δέ πάσαν την υμετέραν δύναμιν, απασι δέ 
τοϊς γεγραμμένοις ένοχον όντα, ταύτην την εισαγγελίαν έποιη- 
σάμην, ούτε δι’ έ'χθραν ούδεμίαν ούτε διά φιλονεικίαν ούδ’ 
ήντινοΰν τούτον τον αγώνα προελόμενος, άλλ’ αισχρόν είναι 
νομίσας τούτον περίοράν εις την αγοράν έμβάλλοντα καί τών 
κοινών ιερών μετέχοντα, της τε πατρίδος όνειδος καί πάντων

6 υμών γεγενημένον. πολίτου γάρ έστι δικαίου μη διά τάς ιδίας 
έ'χθρας εις τάς κοινάς κρίσεις καθιστάναι τούς την πόλιν 
μηδέν άδικούντας, άλλα τούς εις την πατρίδα τι παρανομούντας 
ίδιους εχθρούς είναι νομίζειν, καί τα κοινά τών αδικημάτων 
κοινάς καί τάς προφάσεις έ'χειν της προς αυτούς διαφοράς.

7 Απαντας μέν ούν χρή νομίζειν μεγάλους είναι τούς δημο-
'H' σίους αγώνας, μάλιστα δέ τούτον υπέρ ού νύν μέλλετε τ^ν

ψήφον φέρειν. όταν μέν γάρ τάς τών παρανόμων γραφάς 
δικάζητε, τούτο μόνον έπανορθούτε καί ταύτην την πράξιν 
κωλύετε, καθ’ όσον αν το ψήφισμα μέλλη βλάπτειν τήν πόλιν 
ό δέ νύν ένεστηκώς αγών ού μικρόν τι μέρος συνέχει τών τής 
πόλεως ουοέ έπ’ ολίγον χρόνον, άλλ’ υπέρ όλης τής πατρίδος 
καί κατά παντός τού αίώνος αείμνηστον καταλείψει τοις έπιγινο-

8 μένοις τήν κρίσιν. ούτω γάρ έστι δεινόν τό γεγενημένον αδίκημα 
καί τηλικούτον έχει το μέγεθος, ώστε μήτε κατηγορίαν μήτε 
τιμωρίαν ένδέχεσθαι εύρεΐν αξίαν, μηδέ εν τοΐς νόμοις ώρίσθαι 
τιμωρίαν άξίαν τών αμαρτημάτων, τί γάρ χρή παθεΐν τον έκλιπόντα 
μέν τήν πατρίδα, μή βοηθήσαντα δέ τοΐς πατρψοις ίεροΐς, έγκατα- 
λιπόντα δέ τάς τών προγόνων θήκας, άπασαν δέ τήν πόλιν υποχεί
ριον τοΐς πολεμίοις παραδόντα ; τό μέν γάρ μέγιστον καί έ'σχατον 
τών τιμημάτων, θάνατος, άναγκαΐον μέν έκ τών νόμων έπιτί- 
μιον, έ'λαττον δέ τών Λεωκράτους αδικημάτων καθέστηκε.

9 παρεϊσθαι δέ τήν υπέρ τών τοιούτων τιμωρίαν συμβέβηκεν,
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test mérni azokra, a kiket az előbbi kettő kijelöl. így hát sem a 
törvénynek, sem a bírák szavazatának nincsen foganatjok, ha nem 
akad, ki a gonosztevőket kiszolgáltatni hajlandó. De én, athéniek, 5 
midőn hűtlenséggel6 vádoltam Leokratest, tudtam azt, hogy kibújt 
a hazájára nehezedő veszedelmek alól, hogy cserben hagyta pol
gártársait, hogy elárulta összes hatalmatokat, s hogy a keresetlevél 
összes pontjaiban megvétkezett. Ezért, nem pedig ellenségeskedés
ből vagy bármiféle perpatvarkodásból indítottam meg ezt a hűt- 
lenségi pert ; megindítottam, mert csúfságnak tartom, ha egy 
ilyen ember, a ki hazájának és mindnyájunknak szégyenfoltja, 
büntetlenül furakodik népgyülésünkbe és boszulatlan vesz részt 
közös áldozatainkban.

Nem derék polgárhoz illő dolog magán ellenségeskedésből 6 
törvény elébe állítani azt, a ki az államnak semmit sem vétett ; ám 
azokat, kik a haza ügyén csorbát ejtettek, olybá kell vennie, 
mintha személy szerént való ellenfelei volnának, s a közvétségek
ből 7 mindenki meríthet jogczímet arra, hogy a vétkesekkel szemé
lyesen is összepereljen.

III. Minden közkereset8 nagyfontosságu : legfontosabb mégis 7 
az, mely most van nálatok eldülőben. Mert ha törvénybe ütköző 
indítvány megtorlásáról9 ítéltek, épen csak a fenforgó egy esetet 
igazítjátok el és csupán azt a cselekvényt szakasztjátok igyekezeten, 
a melynél fogva a néphatározatból netalán az államnak esnék 
kára. A most folyamatban levő per azonban nem csekély mértékben 
s nem kis időre a közügyekkel függ egybe, sőt ebbeli ítéletünket, 
melyet még késő unokáink is meg fognak emlegetni, az egész haza 
nevében és minden időié hozzuk. A végbement gonoszság oly fér- 8 
telmes és oly rengeteg nagy, hogy se vád, se büntetés nem akad 
hozzáfogható, és hogy még törvényhozásunk sem 10 állapította meg 
azt a büntetést, mely ennek a bűntettnek a súlyával felérne. Mert 
ugyan mit érdemel, ki hátat vet hazájának, nem oltalmazza meg 
ősi szentségeit, cserben hagyja apái sírboltjait, áruba veti és az 
ellenség kezére játszsza az egész várost ? A törvénynek ez esetben 
legnagyobb és legvégsőbb és egyszersmind kikerülhetetlen bün
tetése a halál : de még ez sem elég Leokrates bűneihez képest. 
Hogy pedig az ilyenre nincsen is büntetésünk, az korántsem az 9
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ώ άνδρες, od διά ραθυμίαν των τότε νομοθετούντων, άλλα διά 
. τό μήτ’ έν τοΐς πρότερον χρόνοις γεγενήσθαι τοιούτον μηδέν 

μήτε έν τοΐς μέλλουσιν επίδοξον είναι γενήσεσθαι. διό .καί 
μάλιστα, ώ άνδρες, δεϊ υμάς γενέσθαι μή μόνον του νυν 
αδικήματος δικαστάς άλλα καί νομοθέτας. όσα μέν γάρ τών 
άδικημάτων νόμος τις διώρικε, ράδιον τουτψ κανόνι χρω- 
μένους κολάζειν τους παρανομούντας* δσα δέ μή σφόδρα 
περιείληφεν, svi ονόματι προσαγορευσας, μείζω δέ τούτων 
τις ήδίκηκεν, άπασι δέ ομοίως ένοχός έστιν, άναγκαΐον τήν 
ύμετέραν κρίσιν καταλείπεσθαι παράδειγμα τοΐς έπιγιγνο-

10 μένοις. εύ δ' ίστε, ώ άνδρες, δτι ού μόνον τούτον νύν κολά
σετε κατεψηφισμένοι, άλλα καί τούς νεωτέρους άπαντας έπ’ 
άρετήν προτρέψετε. δύο γάρ έστι τα παιδεύοντα τούς νέους, 
ή τε τών άδικουντων τιμωρία καί ή τοΐς άνδράσι τοΐς 
άγαθοΐς διδόμενη δωρεά" προς έκάτερον δέ τούτων άπο- 
βλέποντες τήν μέν διά τον φόβον φεύγουσι, τής δέ διά τήν
δόξαν έπιθυμούσι. διό δει, ώ άνδρες, προσέχειν τούτψ τφ άγώνι 
καί μηδέν περί πλείονος ποιήσασθαι τού δικαίου. 11 12 13

11 Ποιήσομαι δέ κάγώ τήν κατηγορίαν δικαίαν, ούτε
Cap. ψευδόμενος ούδέν ούτ5 εξω τού πράγματος λέγων. οί μέν

γάρ πλεΐστοι τών εις υμάς είσιόντων πάντο>ν άτοπώτα- 
τον ποιούσιν* ή γάρ συμβουλεύουσιν ενταύθα περί τών 
κοινών πραγμάτων, ή κατηγορούσι καί διαβάλλουσι πάντα 
μάλλον ή περί ου μέλλετε τήν ψήφον φέρε ιν. εστι δ’ 
ουδέτερον τούτων χαλεπόν, ούθ' υπέρ ών μή βουλεύεσθε
γνώμην άποφήνασθαι, ούθ’ υπέρ ών μηδείς άπολογήσε-

12 ται κατηγορίαν εύρεΐν. - άλλ’ ού δίκαιον υμάς μέν άξιούν
δικαίαν τήν ψήφον φέρειν, αυτούς δέ μή δικαίαν τήν κατη
γορίαν ποιεΐσθαι. τούτων δέ αίτιοι υμείς έστε, ω άνδρες-
τήν γάρ εξουσίαν ταύτην δεδώκατε τοΐς ενθάδε είσιούσι, 
καί ταύτα κάλλιστον εχοντες τών Ελλήνων παράδειγμα τό 
εν Άρείΐι) πάγφ συνέδριον, δ τοσούτον διαφέρει τών άλλων
δικαστηρίου, ώστε καί παρ’ αύτοΐς όμολογεΐσθαι τοίς

13 άλισκομένοις δικαίαν ποιεΐσθαι τήν κρίσιν. προς δ δεί
καί υμάς άποβλέποντας μή έπιτρέπειν τοΐς εξω τού πράγ
ματος λέγουσιν ουτω γάρ εσται τοΐς τε κρινομένοις ανευ
διαβολής ό άγών καί τοΐς διώκουσιν ήκιστα συκοφαν :εΐν καί 
όμϊν εύορκοτάτην [τήν] ψήφον ένεγκεΐν. άδύνατον γάρ. έστιν ανευ
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akkori törvényhozók könnyelműségén múlt, hanem mert sem 
eddig nem volt, sem ezentúl előreláthatólag nem lesz e bűntettnek 
párja. — Ennélfogva tehát ebben az esetben nem csak a bírói, 
hanem a törvényszerzői tisztet is fel kell vállalnotok. Ha van tör
vény, mely rámutat a bűntettre, akkor könnyű a törvényt venni 
zsinórmértékűi és megbüntetni azokat, kik ellene vétettek. De ha 
a törvény egyetlen szabatos czímen11 nem is foghatja össze a jog
talanságokat, s ha ki még ennél többet is vétkezett, szóval, 
ha összes törvényeinket megsértette, akkor szoros kötelességtek 
úgy ítélni, hogy példát mutassatok utódainknak. Tudton-tudjátok, 10 
bírák, hogy ez ítélet nemcsak ezt az embert fogja sújtani, hanem 
egyszersmind az egész ifjúságot12 is az erény útjára fogja terelni. 
Mert kettő van, a mi a fiatalságot neveli : az egyik, ha a bűnösöket 
megbüntetjük, a másik, ha a derék embereket megjutalmazzuk ; 
szem előtt tartva egyiket is, másikat is, a büntetést félelemből 
kerülik, a jutalmat becsületből megkívánják. Vessetek hát ügyet 
e perre, athéniek, és semmi se legyen szentebb előttetek, mint az 
igazság.

IV. Viszont én is jog szerént fogok eljárni vádamban. Nem 11 
fogok színleni, vagy tárgyamtól eltérni, úgy mint a legtöbb elétek 
járuló szónok, kik, elég helytelenül, vagy közügyeket fejtegetnek, 
vagy olyant vádolnak és gyanúsítanak, a mi nem is tárgya az íté
letnek. Hisz nincs könnyebb dolog a világon, mint véleményt 
mondani olyanról, a mi nem tárgya a vitának, vagy bevádolni vala
kit, a kinek senki se fogja pártját. De hogy is követelheti valaki tőle-12 
tek, hogy igazságosan ítéljetek, ha maga a vád se felel meg az igaz
ságnak ? És minderről csak ti magatok tehettek, esküdt bírák ! 
Nagyon sokat engedtetek azoknak, kik elétek járultak, ámbár 
szemetek előtt lebeghetett volna Hellas összes törvényszékeinek 
mintaképe, az areopag,13 mely annyira különb a többi bíróságok
nál, hogy magok a vádlottak is elismerik ítéleteinek igazságos 
voltát. Tartsátok hát szem előtt ti is ezt a törvényszéket és ne 13 
hallgassatok az olyanokra, kik nem a tárgyhoz szóllanak. Ilyformán 
a vádlottak nevét nem fogja rontani14 senki sem, ilyképen a vád
lóknak se lesz módjokban ráfogásokkal élniök, s végtére ti ma
gatok is bírói eskütökhöz képest15 fogtok szavazni. Tárgyilagos
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τού λόγου μη δικαίως δεδιδαγμένους δικαίαν θέσθαι την 
ψήφον.

14 Δεΐ δ’, ώ άνδρες, μηδέ ταΰτα λαθεΐν υμάς, ότι ούχ
<3»ρ· όμοιος έστιν ο αγών περί τούτου καί των άλλων ιδιωτών.

περί μέν γάρ άγνώτος άνθρώπου τοΐς Έλλησιν, έν ύμΐν 
αυτοΐς έδοκεΐτ’ αν ή καλώς ή καί φαυλως έψηφίσθαι* περί 
δέ τούτου ο τι αν βουλεύσησθε, παρά πάσι τοΐς Έλλησιν 
εσται λόγος, οι ’ίσασι τα τών προγόνων τών ύμετέρων έργα 
έναντιώτατα τοΐς τουτψ διαπεπραγμένοις όντα, επιφανής τε 
γάρ έστι διά τον εκπλουν τον εις 'Ρόδον καί την απαγγελίαν 
ήν έποιήσατο καθ’ υμών πρός τε την πόλιν την τών 'Ροδίων καί

15 τών εμπόρων τοΐς έπιδημοΰσιν εκεί, οι πάσαν την οικουμένην
περιπλέοντες δι5 εργασίαν άπήγγελλον αμα περί τής πόλεως
ά Λεωκράτους άκηκόεσαν ώστε περί πολλοΰ ποιητέον έστίν 
ορθώς βουλευσασθαι περί αυτού, εύ γάρ ιστέ, ώ Αθηναίοι, 
δτι ψ πλεΐστον διαφέρετε τών άλλων άνθρώπων, τφ πρός 
τε τούς θεούς ευσεβώς καί πρός τούς γονείς όσίως καί πρός την 
πατρίδα φιλοτίμως έχειν, τούτων πλεΐστον άμελεΐν δόξαιτ* άν, 
εί την παρ’ υμών ούτος διαφύγοι τιμωρίαν. 16 17

16 Δέομαι δ5 υμών, ώ Αθηναίοι, άκούσαί μου τής κατη
γορίας διά τέλους, καί μη άχθεσθαι εάν άρξωμαι από 
τών τή πόλει τότε συμβάντων, αλλά τοΐς αίτίοις οργίζε- 
σθαι καί δι’ ους άναγκάζομαι νύν μεμνήσθαι περί αυτών.

Cap. Γεγενημένης γάρ τής έν Χαιρωνείφ μάχης καί συνδραμόν-
των απάντων υμών εις την εκκλησίαν έψηφίσατο ο δήμος 
παΐδας μεν καί γυναίκας εκ τών αγρών εις τα τείχη κατα- 
κομίζειν, τούς δέ στρατηγούς τάττειν εις τάς φύλακας τ.ών 
Αθηναίων καί τών άλλων τών οίκούντων Άθήνησι, καθ’

17 δ τι άν αυτοΐς δοκή. Λεωκράτης δέ τούτων ούδενός φρον- 
τίσας, συσκευασάμενος ά είχε χρήματα μετά τών οίκετών 
επί τον λέμβον κατεκόμισε, τής νεώς ήδη περί την ακτήν 
έξορμούσης, καί περί δείλην όψίαν αυτός μετά τής εταί
ρας Είρηνίδος κατά μέσην την ακτήν διά τής πυλίδος εξελ- 
θών πρός τήν ναύν προσέπλευσε καί φχετο φεύγων, ούτε 
τούς λιμένας τής πόλεως ελεών, έξ ών άνήγετο, ούτε τα 
τείχη τής πατρίδος αίσχυνόμενος, ών την φυλακήν έρημον 
το καθ’ αυτόν μέρος κατέλιπεν, ούτε τήν άκρόπολιν καί το 
ιερόν τού Διάς τού σωτήρος καί τής Άθηνάς τής σωτεί- 
ρας άφορών καί προδιδούς εφοβήθη, ους αύτίκα σώσοντας
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vita18 és kellő megvilágítás nélkül igazságosan ítélni teljes lehe
tetlenség.

Y. De az se kerülje ki figyelmeteket, bírák, hogy ez a per 14 
épen nem olyan, mint más, magánemberek ellen indított perek. 
Ha olyasvalakiről van szó, kit a hellenek nem ismernek, akár 
helyesen, akár helytelenül ítéltek, ti feleltek róla. De a mit itt fog
tok határozni, mindenütt, egész Hellasban17 beszéd tárgya lesz.
A hellének18 pedig nagyon jól tudják, hogy őseik cselekedetei hom
lokegyenest ellenkeznek azokkal, melyeket ez az ember véghez 
vitt. Mindenütt ismerik rhodosi útját, mindenütt tudják, hogy 
Ehodosban19 mi híreteket költötte úgy a városban, mint az ott 
megforduló áros nép közt, kik keresőtök kedvéért megjárva az 15 
egész világot, hírré tették városunkról azt is, a mit Leokratestől 
hallottak volt. Rendkívül fontos tehát, vájjon az ítélet talál-e vagy 
nem ? Vegyétek csak észbe, athéniek, hogy ha ez az ember itt 
kikerüli a büntetést, azt hiheti felőletek mindenki, hogy épen a 
miben főképen különbek vagytok másoknál, — az isteni félelem
ben, a fiúi kegyeletben, a hazaszeretetben — azzal gondoltak leg
kevesebbet.

Kérlek tehát, athéni polgárok, hallgassátok végig vádamat és 16 
ne nehezteljetek rám, hogy a város akkori esetein kezdem. Azok 
ellen fordúljon haragotok, kik tehetnek róla s a kik kényszeríte
nek rá, hogy ezúttal mindezekről megemlékezzem.

YI. A chaironeiai ütközet20 után, mikor mindnyájan a nép- 
gyülésbe csődültetek, azt határozta a nép, hogy a gyermekeket és 
asszonyokat a vidékről a falak közé kell hozni, s hogy továbbá a 
hadvezérek rendeljék ki az athénieket s általában az Athénben 
lakókat a város őrizetére, úgy a mint ők jónak látják. Leokrates 17 
minderre rá se hederített. Összeszedte minden ingóságát cse
lédeivel egy kis csolnakra vitette — a hajó akkor már a nyílt part 
felől21 indulóban volt — s napestekor kedvesével. Eirenissel a part 
közepe táján levő kis kapún elosont, a hajó felé evezett és nagy- 
sietve megszökött. Nem sajnálta ő a város kikötőit hátrahagyni ; 
nem restelte ő szülővárosa falait a maga részéről őrizetlenül cser
ben hagyni. Volt lelke a várat, az ótalmazó Zeus és Athéné22 szent
helyeit szemtől-szemben látni s mégis elárulni, a kiket pedig előbb-18
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18 εαυτόν έκ των κινδύνων έπικαλέσεται. καταχθείς δέ καί άφικό- 
μενος εις 'Ρόδον, ώσπερ τή πατρόδι μεγάλας ευτυχίας ευαγγε- 
λιζόμενος, άπήγγελλεν ως το μεν άστυ τής πόλεως έαλωκός 
καταλίποι, τον δέ Πειραιέα πολιορκούμενον, αυτός δέ μόνος 
διασωθείς ήκοΐ' καί ουκ ήσχύνθη τήν τής πατρίδος ατυχίαν 
αυτού σωτηρίαν προσαγορεύσας. ούτω δέ σφόδρα ταύτ’ έπίστευ- 
σαν οι 'Ρόδιοι, ώστε τριήρεις πληρώσαντες τα πλοία κατήγον, 
καί των εμπόρων καί των ναύκληρων οί παρεσκευασμένοι δεύρο 
πλεϊν αυτού τον σίτον έξείλοντο καί τάλλα χρήματα διά τούτον.

19 Καί ότι ταύτ αληθή λέγω, άναγνώσεται υμίν τάς μαρτυρίας 
απάντων, πρώτον μέν τάς των γειτόνων καί των έν τψ τόπψ 
τούτω κατοικούντων, οι τούτον ϊσασιν έν τψ πολέμψ φυγόντα καί 
έκπλεύσαντα Αθήνηθεν, επειτα των παραγενομένων εις 'Ρόδον, ότε 
Λεωκράτης ταύτ’ άπήγγελλε, μετά δέ ταύτα τήν Φυρκίνου μαρτυ
ρίαν, ον καί υμών οί πολλοί κατηγορούντα τούτου [Γσασιν] έν τψ δήμψ 
ως καί μεγάλα βεβλαφώς ειη τήν πεντηκοστήν μετέχων αύτοΐς.

20 ΓΙρό δέ τού άναβαίνειν τους μάρτυρας βραχέα βούλομαι
Cap. διαλεχθήναι ύμϊν. ού γάρ αγνοείτε, ώ άνδρες, ούτε τάς παρα-

σκευάς τών κρινομένων ούτε τάς δεήσεις τών έξαιτουμένων, άλλ’ 
ακριβώς έπίστασθε ότι χρημάτων ενεκα καί χάριτος πολλοί 
έπείσθησαν τών μαρτύρων ή άμνημονεΐν ή μή έλθεΐν ή έτέραν 
πρόφασιν εύρεΐν. άξιούτε ούν τους μάρτυρας άναβαίνειν μηδέ 
οκνεΐν μηδέ περί πλείονος ποιεϊσθαι τάς χάριτας υμών καί τής 
πόλεως, άλλ’ άποδιδόναι τή πατρίδι τάληθή καί τά δίκαια, μηδέ 
λείπειν τήν τά£ιν ταύτην καί μιμεϊσθαι Αεωκράτην, ή λαβόντας 
τά ιερά κατά τον νόμον έξομόσασθαι. έάν δέ μηδέτερον τούτων 
ποιώσιν, υπέρ υμών καί τών νόμων καί τής δημοκρατίας κλη- 
τεύσομεν αυτούς. Λέγε τάς μαρτυρίας.

ΜΑΡΤΎΡΙΑ I.
21 Μετά ταύτα τοίνυν, ώ άνδρες, έπειδή χρόνος έγέ- 

νέτο καί άφικνεΐτο Αθήνηθεν πλοία εις τήν 'Ρόδον καί 
φανερόν ήν ότι ουδέν δεινόν έγεγόνει περί τήν πόλιν, 
φοβηθείς έκπλεϊ πάλιν έκ τής 'Ρόδου καί άφικνεΐται
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utóbb segítségül fog híni veszedelmének közepette. Partra száll és 
megérkezik Rhodosba. És mintha csak hazája nagy boldogságát 
jelenthetné, elhíreszteli, hogy mikor távozik vaia, a város alsó 
részét már megvették, a kikötőt megszállották s csak jó-maga bírt 
megmenekülni. Nem szégyelte hazája balsorsát saját menekvése 
okául feltüntetni. A rhodosiak mindezt oly szentül hitték, hogy 
háromevezősöket szereltek fel s ezekkel vontatták be23 kereskedelmi 
hajóinkat kikötőikbe ; sőt kereskedőink és hajósaink is, kik haza 
szándékoztak, ott rakták ki gabonájukat és más árúczikkeiket épen 
e miatt. S hogy igazat mondok, majd a jegyző24 fel fogja olvasni a 
tanúbizonyságokat. És pedig először tanúskodni fognak a szomszé
dok és ebben a városrészben lakók, s mindazok, kik látták a 
háború elől való megszöktét és Athénből való elhajóztát ; másodszor 
azok, kik jelenvoltak Rhodosban, mikor Leokrates mindezeket 
hiresztelte, végre fel fog olvastatni Phyrkinos tanúvallomása, ki 
— a mint közőletek is sokan tudják — azzal vádolta a népgyülé- 

sen Leokratest, hogy részvényesi minőségében a beviteli vámot25 
erősen megkárosította.

VII. Mielőtt azonban fellépnének a tanúk, hadd váltsak veletek 20 
még egy pár szót. Ismerve ismeritek, bírák, a vádlottak fortélyos
ságait és szószólóik könyörgéseit ; bizonyosan tudjátok, hogy pénz- 
és kegyvadászat már nagyon sok tanút szándékos feledékenységre, 
távolmaradásra vagy egyéb alakoskodásokra bírt. Léptessétek fel 
hát hova-elébb a tanúkat. Hívjátok fel, hogy ne becsüljék nálatok 
és hazájoknál többre a kegyosztogatásokat, hanem adják meg 
hazájoknak, a mi igaz és jogos ; álljanak résen mindig, ne utánoz
zák Leokratest, és az oltár színe előtt ne váltsák ki magukat tör
vényes esküvel.26 Ha pedig sem az egyiket, sem a másikat nem 
teszik meg, akkor a ti nevetekben, a törvény és néphatalom nevé
ben fogjuk a bíró elé idézni. — És most olvasd fel a tanúvallomá
sokat.

Tanúvallomások.
VTTT Idő telve, esküdt bírák, athéni kereskedő hajók érkéz- 21 

tek Rhodosba. Nyilvánvaló lett, hogy semmi rendkívüliség sem 
történt minálunk. Erre megijed, tovább áll Rhodosból s elmegy

3Lykurgoa.
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εις Μέγαρα- καί ψκει έν Μεγάροις πλείω ή πέντε έτη προστάτην 
έχων Μεγαρέα, ουδέ τα opta της χώρας αίσχυνόμενος, άλλ’ εκ

22 γειτόνων της έκθρεψάσης αυτόν πατρίδος μετοικών. καί ούτως 
αυτού κατεγνώκει άίδιον φυγήν, ώστε μεταπεμψάμενος εντεύθεν 
Άμύνταν τον την αδελφήν αυτοΰ εχοντα τήν πρεσβυτέραν καί 
των φίλων Άντιγένην Ξυπεταιόνα, καί δεηθ-είς του κηδεστοΰ 
πρίασθαι παρ’ αυτοΰ τάνδράποδα καί τήν οικίαν, άποδόσθαι 
ταλάντου, καί από τούτου προσέταξε τοΐς τε χρήσταις άποδοΰναι 
τα οφειλόμενα καί τούς εράνους διενεγκεΐν, το δέ λοιπόν αύτφ

23 άποδοΰναι. διοικήσας δέ ταΰτα πάντα ό Άμύντας αυτός πάλιν 
άποδίδοται τάνδράποδα πέντε καί τριάκοντα μνών Τιμοχάρει 
Άχαρνεΐ τφ τήν νεωτέραν έχοντι τούτου αδελφήν άργύριον δέ 
ούκ έχων δούναι ο Τιμοχάρης, συνθήκας ποιησάμενος καί 
θέμενος παρά Λυσικλει, ήμιμναΐον τόκον έφερε τφ Άμύντφ. Τνα 
δέ μή λόγον οίησθε είναι άλλ’ είδήτε τήν αλήθειαν, άναγνώ- 
σεται καί τούτων υμΐν τάς μαρτυρίας, εί μέν ούν ζών έτύγχανεν 
ο Άμύντας, εκείνον [αν] αυτόν παρειχόμην νυνί δέ υμΐν καλώ 
τούς συνειδότας. Καί μοι λέγε ταύτην τήν μαρτυρίαν, ώς 
επρίατο παρά Λεωκράτους έν Μεγάροις τα ανδράποδα Άμύντας 
καί τήν οικίαν.

ΜΑΡΤΎΡΙΑ.

24 Ακούσατε δέ καί ώς άπέλαβε τετταράκοντα μνας παρά 
Άμύντου Φιλόμηλος Χολαργεύς καί Μενέλαος ό πρεσβεύσας 
προς βασιλέα.

ΜΑΡΤΎΡΙΑ.

Λαβέ δέ μοι καί τήν τοΰ Τιμοχάρους τού πριαμένου τάν
δράποδα παρ’ Άμύντου πέντε καί τριάκοντα μνών, καί τάς 
συνθήκας.

ΜΑΡΤΎΡΙΑ. ΣΓΝΘΗΚΑΙ.

25 Τών μέν μ,αρτύρων άκηκόατε, ώ άνδρες- άξιον δ’ έστίν εφ’ οις 
μέλλω λέγειν άγανακτήσαι καί μισήσαι τουτονί Λεωκράτην. ου γάρ 
έξήρκεσε το σώμα το εαυτού καί τα χρήματα μόνον υπεκθ-εσθ-at,
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Megarába. Megarában öt évnél tovább lakott, ura s pártfogója 
is megarai omber volt ; 27 édes hona határaival nem törődve, 
szülötte földje tőszomszédságában zsellérkedni28 nem átallt. De 22 
mi több, mindenhái számkivetésre kárhoztató önmagát, mert 
elhivatta Amvntast, legidősebb leánytestvére férjét és barátai kö
zöl a xypetai Antigenest,23 s megkereste sógorát, hogy vegye meg 
tőle rabszolgáit és házát. Utóbb oda is adja Amyntasnak egy talen- 
tomért,3u s meghagyja neki, hogy ebből a pénzből rójja le tartozá
sait hitelezőinek és fizesse ki járulékát a segélyző egyesületbe ;31 a 
megmaradt összeget adja meg neki. Amyntas mindezt elvégzi : 23 
az öt rabszolgát 35 mináért32 megint eladja az acharnai Timocha- 
resnek,33 a ki Leokrates fiatalabb testvérét bírta nőül ; de minthogy 
Timochares nem bírt fizetni, kötelezvényt állított ki, a kötelez
vényt letette Lysiklesnél,34 Amyntasnak pedig fél-mina35 kamatot 
fizetett. De hogy mindezt szóbeszédnek ne vegyétek, sőt ellenke
zőleg igazságnak ismerjétek, az idevágó bizonyítékokat is fel fogja 
olvasni a jegyző. Ha életben volna Amyntas, őt magát léptetném ~ 
fel ; de így csak azokat szólaltathatom meg, kik tudnak a dolog
ról. Olvasd fel hát azt a tanúvallomást is, mely szerint Amyntas 
Megarában Leokrates rabszolgáit és házát megvette.

Tanúvallom ás oh.
Győződjetek meg, hogy a cholargosi Philomelos38 és a perzsa 24 

királynál követségben járt Menelaos37 éppen 40 minát kaptak 
Amyntastól.

Tanuvallomásoh.

Vedd elő a bizonyítványt, hogy Timochares a rabszolgákat 
35 mináért vette meg Amyntastól, továbbá a kötelezvényt is 
olvasd fel.

Tanuvallomásoh, hötelezvény.
Hallottátok, ime, a tanúbizonyságokat, bírák ! Hogy fogtok 25 

még csak felháborodni, hogy meg fogjátok őt gyűlölni, ha majd 
arról értesültök, a mit ezután akarok elmondani. Mert ő nem érte 
be azzal, hogy a maga személyét és vagyonát bátorságba tegye,

3*
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αλλά και τα ιερά τα πατρφα, ά τοΐς ύμετέροις νομίμοις
καί πατρίοις εθεσιν οί πρόγονοι παρέδοσαν αύτώ ίδρυσάμενοι, 
ταύτα μετεπέμψατο εις Μέγαρα καί έξήγαγεν έχ τής χώρας, 
ουδέ την επωνυμίαν των πατρφων ιερών φοβηθείς, οτι εκ 
τής πατρίδος αυτά κινήσας συμφεύγειν αυτφ, έκλιπόντα τούς 
νεώς καί την χώραν ήν κατεΐχον, ήξίωσε, καί ίδρύσθαι επί 
ξένης καί άλλοτρίας, καί είναι οθνεΐα τή χώρο;. καί τοΐς

26 νομίμοις τοΐς κατά τήν Μεγαρέων πόλιν είθισμένοις. καί
οί μέν πατέρες ι^μών τή 'Αθήνα ως τήν χώραν ετληχυίορ 
ομώνυμον [αυτή] τήν πατρίδα προσηγόρευον Αθήνας, Τν’ οί
τιμώντες τήν θεόν τήν ομώνυμον αυτή πόλιν μή έγκαταλίπωσι* 
Λεωκράτης δέ ούτε νομίμων ούτε πατρώων ούτε ιερών φροντί- 
σας το καθ’ εαυτόν εξαγώγιμον ύμΐν καί τήν παρά τών θεών 
βοήθειαν έποίησε. καί ούκ έξήρκεσεν αυτφ τοσαύτα καί τηλι-
καΰτα τήν πόλιν άδικήσαι, άλλ’ οίκών εν Μεγάροις, οις παρ’
υμών έξεκομίσατο χρήμασιν αφορμή χρώμενος, εκ τής Ηπεί
ρου παρά Κλεοπάτρας εις Λευκάδα έσιτήγει καί έκείθεν εις

27 Κόρινθον, καίτοι, ώ άνδρες, καί περί τούτων οί ύμέτεροι
νόμοι τάς εσχάτας τιμωρίας όρίζουσιν, εάν τις Λθηναίων 
άλλοσέ ποι σιτηγήση ή ως υμάς, επειτα τον προδόντα μέν έν 
τφ πολέμφ, σιτηγήσαντα δέ παρά τούς νόμους, μή φρον- 
τίσαντα δέ μήτε ιερών μήτε πατρίδος μήτε νόμων, τούτον
εχοντες εν τή ύμετέρφ ψήφφ ούκ αποκτενεϊτε καί παράδειγμα 
τοΐς άλλοις άνθρώποις ποιήσετε ; πάντων άρα ανθρώπων 
ραθυμότατοι έσεσθε καί ήκιστα επί τοΐς δεινοΐς οργιζό- 
μενοι.

28 Καί ταύτα δέ, ώ άνδρες, εμού θεωρήσατε, ως δικαίαν
Cap. τήν έξέτασιν ποιουμένου περί τούτων, ου  γάρ οίμαι δεΐν υμάς

υπέρ τηλικούτων αδικημάτων εικάζοντας αλλά τήν αλήθειαν 
είδότας ψηφίζεσθαι, καί τούς μάρτυρας μή δώσοντας ελεγχον 
μαρτυρεΐν άλλα δεδωκότας. προύκαλεσάμην γάρ αυτούς πρό- 
κλησιν υπέρ τούτων απάντων γράψας καί αξιών βασανίζειν τούς 
τούτου οίκέτας. Καί μοι λέγε ταύτην.

Π ΡΟΚΑΗΣΙΣ.

29 Ακούετε, ώ άνδρες, τής προκλήσεως. άμα τοίνυν ταύτην 
Λεωκράτης ούκ έδέχετο καί κατεμαρτύρει αυτού δτι προ
δότης τής πατρίδος έστίν δ γάρ τον πάντ’ αυτφ συνειδότων 
ελεγχον φυγών ομολόγηκεν αληθή είναι τα εισηγγελμένα.
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hanem még ősi szentségeit is, melyeket apái a törvény és régi 
szokás szerént állítottak és reákagytak, Megarába szállította és az 
országból kivitte, s még ősi szentségeinek nevétől sem ijedt meg, 
mikor cserben hagyatta velők templomaikat és egyszer elfoglalt 
földjüket, mikor kimozdította liazájokból és magával együtt szö
késre bírta azokat is, kik most idegen helyre szorultak és a 
megarai törvények értelmében idegenek voltak. Apáitok azért ne- 26 
vezték el e várost Athénnek, hogy mindazok, kik ez istennőt tisz
telik, a nevére valló várost el ne hagyják. Leokrates azonban nem 
hajtott se törvényre, se szokásra, se szentségre, s a mennyire tőle 
telt, még az istenek segítségét is kiviteli portékává alázta.38 S nem 
elég, hogy az állam ellen ennyit és ily nagyot vétkezett ; még azt a 
pénzt is, melyet tőletek elvitt, Megarában hozta keringésbe s ga
bonáját Epeirosból, Kleopátrától39 Leukasba,40 innen pedig Korin - 
thosba vitte. Pedig hát a ti törvényeitek, athéniek, azt is a leg- 27 
szigorúbban büntetik, ha athéni polgár más valahová viszi a 
gabonáját41 és nem hozzátok. Már most ezt az embert, a ki a há
borúban áruló volt, a ki a törvényes tilalomnak ellenére elhordta 
gabonáját, a ki nem törődött sem szentségeivel, sem hazájával, 
sem a törvényekkel, s kinek élete most a ti kezetekben van, — ezt 
az embert nem fogjátok halálra ítélni, mutatóul az egész embe
riségnek ? Akkor ti lesztek a legkönnyelműbb emberek a kerek 
ég alatt, és ti nehezteltek meg legkevésbbé a gonoszságokért.

IX. De úgy nézzetek rám, bírák, mint a ki törvényes nyomozás 28 
alapján beszélek erről a tárgyról. Mert azt hiszem, hogy mikor ily 
nagy bűntettek felett szavaztok, nem elég találgatnotok, hanem tud
notok kell az igazságot, s nem azokat kell vallatnotok, kik majd 
csak fognak megeskűdni, hanem olyanokat, kik már meg vannak 
hitelve. Ez okból intéztem ő hozzá is mindezekre nézve felhívást, 
az okból szólítottam fel, hogy bocsássa vallatóra cselédségét.42 Ezt 
a felhívást is olvasd fel !

Felhívás.

íme, bírák, a felhívás ! Minthogy Leokrates nem hajtott rá, 29 
maga kivallotta, hogy hazaáruló : mert a ki fázik mindenbe avatott 
ügytársainak43 vallomásaitól, önként elismeri a vád pontjainak
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τίς γάρ υμών ούκ οίδεν ότι περί των άμφισβητουμένων πολύ δοκεί 
δικαιότατον καί δημοτικόν είναι, δταν οικέται ή θεράπαιναι συνει- 
δώσιν ά δεΐ, τούτους έλέγχειν καί βασανίζειν, καί τοΐς έργοις μάλ
λον ή τοΐς λόγοις πιστευειν, άλλως τε καί περί πραγμάτων κοινών

30 καί μεγάλων καί συμφερόντων τη πόλει; εγώ τοίνυν τοσοΰτον άφέ- 
στηκα τού αδίκως την εισαγγελίαν κατά Λεωκράτους ποιήσασθαι, 
δσον εγώ μέν έβουλόμην τοίς ίδίοις κινδύνοις έν τοΐς Λεωκράτους 
οίκέταις καί θεραπαίναις βασανισθεΐσι τον ελεγχον γενέσθαι, 
ούτοσί δέ διά το συνειδέναι έαυτφ ούχ ύπέμεινεν άλλ’ έ'φυγε. καίτοι, 
ώ άνδρες, πολύ θάττον οί Λεωκράτους οικέται καί θεράπαιναι 
τών λεγομένων άν τι ήρνήθησαν ή τα μή δντα του αυτών δεσπότου 
κατεψεύσαντο.

31 Χωρίς τοίνυν τούτων Λεωκράτης άναβοήσεται αύτίκα ώς 
ιδιώτης ών καί υπό της τού ρήτορος καί συκοφάντου δεινότητος 
άναρπαζόμενος. εγώ δέ ηγούμαι πάντας υμάς είδέναι δτι τών μέν 
δεινών καί συκοφαντεΐν έπιχεφούντων έ'ργον έστίν άμα τούτο προαι- 
ρείσθαι καί ζητείν τά χωρία ταύτα εν οίςτούς παραλογισμούς κατά 
τών άγωνιζομένων ποιήσονται, τών δέ δικαίως τάς κρίσεις ένισταμέ- 
νων καί τούς ενόχους ταΐς άραΐς ακριβώς άποδεικνύντων τάναντία

32 φαίνεσθαι τούτο ις ποιούντας, ώσπερ ημείς, ούτωσί δέ διαλογίζεστε 
περί τούτων παρ’ ύμΐν αύτοΐς. τίνας αδύνατον ήν τη δεινότητι καί 
ταϊς παρασκευαΐς ταΐς τού λόγου παραγαγείν; κατά φύσιν τοίνυν 
βασανιζόμενοι πάσαν την αλήθειαν περί πάντων τών αδικημάτων 
έ'μελλον φράσειν οί οικέται καί αί θεράπαιναι. αλλά τούτους ά 
Λεωκράτης παραδούναι έ'φυγε, καί ταύτα ούκ άλλοτρίους άλλ

33 αυτού όντας, τίνας δέ δυνατόν είναι δοκεϊ τοΐς λόγοις ψυχαγωγήσαι 
καί την υγρότητα αυτών τού ήθους τοΐς δακρύοις εις έ'λεον προα- 
γαγέσθαι ; τούς δικαστάς. ενταύθα Λεωκράτης ό προδότης τής 
πατρίδος έλήλυθεν, ουδέν ετερον ή φοβούμενος μή έκ τής αυτής 
οικίας ο'ίτ’ έξελέγχοντες τψ εργψ καί ο εξελεγχόμενος γένηται. τί γάρ 
εδει προφάσεων ή λόγων ή σκήψεως ; άπλούν το όίκαιον, ρφδιον τύ

34 αληθές, βραχύς ό έ'λεγχος. εί μέν ομολογεί τά έν τη είσαγγελίφ 
άληθή καί δσια είναι, τί ού τής έκ τών νόμων τιμωρίας τυγχάνει ; ει 
δέ μή φησι ταύτα άληθή είναι, τί ού παραδέδωκε τούς οίκέτας



39

igaz voltát. Ki ne tudná közéletek, hogy kétségek felmerültével 
legjogosabb és legnépszerűbb eszköznek látszik a dolog mi voltába 
avatott rabszolgáknak és rabszolgálóknak kínzó vallatása ? Ki ne 
tudná, hogy többet kell bízni a tettekben, mint a szavakban, s 
hogy ez mindig, de különösen akkor áll, ba fontos és a várost 
érdeklő közügyekről van szó ? Én tehát oly távol vagyok attól, 30 
hogy igazságtalanul emeljem a hűtlenség vádját Leokrates ellen, 
a mily óhajtva óhajtom, hogy Leokrates cselédeit és szolgálóit 
saját felelősségemre kínpadra vonják és kivallassák, míg ellenben 
ő, tudva, hogy vele együtt ismerik a dolog állását, helyt nem 
állott, hanem megszökött. Pedig cselédei és szolgálói, athéniek, 
a tényekből bizonyára hamarabb eltagadtak volna valamit, sem
hogy valótlant fogtak volna gazdájokra.

X. De Leokrates azon felül teli torokkal hangoztatja majd, hogy 31 
Ő mint együgyű ember a szónok és perpatvarkodó44 ékesszólásának 
esett martalékul. Azt hiszem, mindnyájan tudjátok, hogy perpatvar - 
kodni szerető ügyes szóvivők dolga eltökélt szándéklakhoz oly 
kiinduló pontokat keresni, a melyekből levonhassák hamis okos
kodásaikat a bepereltek ellen, míg az olyanok, kik igazság szerint 
intézik vádjokat, és nyíltan rámutatnak a megátalkodott gonosz
tevőkre, nyilván ellenkezőleg járnak el, épen a mint eljárunk mi 
is. Ily szempontból hányjátok meg elmétekben ezt az ügyet ! 32 
Ugyan van-e, a kit az ékesszólás fortélyaival és mesterkedéseivel 
félre ne lehetne vezetni ? Ha a rabszolgákat és rabszolgálókat a 
maga rendén45 vallatóra fognók, valamennyi gaztettéről meghalla
nék a szín-igazságot. De Leokrates épen ezeket nem akarta kiszol
gáltam, holott az övéi és nem máséi voltak. S vájjon kik azok, 33 
kiknek a szivét inkább meghatja a beszéd, s a kiknek hajlítható 
lelkét nagyobb szánalomra indítja a köny, ha nem a bírákét ? 
Leokrates, a hazaáruló, is csak azért fordult ide, mert félt, hogy 
egyazon házból kerül ki majd a vádlott is, meg azok is, kik 
tényekkel bizonyítanak ellene. Es ugyan mi szüksége volt kifogá
sokra, üres beszédekre és mentségekre ? Egyszerű a jog, tiszta az 
igazság, rövid a bizonyságtétel. Ha elismeri, hogy a vád jog szerint 34 
való és lelkiismeretes, miért nem állja a törvényes büntetést ? Ha 
pedig tagadja a vád igaz voltát, miért nem szolgáltatta ki cseléd-
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καί τάς θεραπαίνας; προσήκει γάρ τον υπέρ προδοσίας κινδυ- 
νεόοντα καί παραδιδόναι καί βασανίζειν καί μηδένα των ακρι
βέστατων ελέγχων φεύγειν. άλλ’ ούδέν τούτων έπραξεν, αλλά 
καταμεμαρτυρηκώς εαυτού δτι προδότης έστί της πατρίδος καί 
τών ιερών καί τών νόμων, αξιώσει ύμάς εναντία ταΐς αυτού όμο- 
λογίαις καί μαρτυρίαις ψηφίσασθαι. καίτοι πώς δίκαιόν έστιτόν την 
εξουσίαν της απολογίας αυτού έξ άλλων τε πολλών καί έκ τού μη 
δέξασθαι τα δίκαια περιηρημένον, τούτον έάσαι υμάς αυτούς υπέρ 
τών όμολογουμένων αδικημάτων εξαπατησαι;

36 Περί μέν ουν της προκλήσεως καί τού αδικήματος, δτι όμο-
c1a1p' λογουμενόν έστιν, ίκανώς υμάς ηγούμαι, ώ άνδρες, μεμαθηκέναι*

εν οίς δέ καιροΐς καί ήλίκοις κινδόνοις την πόλιν ούσαν Λεωκρά- 
της προδέδωκεν, άναμνήσαι υμάς βούλομαι. Καί μοι λαβέ το 
ψήφισμα, γραμματεύ, το Ύπερείδου, καί άναγίνωσκε.

Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α .
37 Ακούετε τού ψηφίσματος, ώ άνδρες, δτι τήν βουλήν τούς 

πεντακοσίους καταβαίνειν εις Πειραιά χρηματιούσαν περί φυλακής 
τού Πειραιέως έν τοΐς δπλόις ε’δοξε, καί πράττειν διεσκευασμένην 
δ τι αν δοκή τφ δήμφ συμφέρον είναι, καίτοι, ώ άνδρες, εί οί 
άφιέμενοι τού στρατεύεσθαι ενεκα τού βουλεύεσθαι υπέρ τής 
πόλεως έν τή τών στρατιωτών τάξει διέτριβον, άρ ύμΐν δοκούσι

38 μικροί καί οί τυχόντες φόβοι τότε τήν πόλιν κατασχεΐν; έν οίς 
Λεωκράτης ουτοσί καί αυτός έκ τής πόλεως άποδράς ψχετο και τά 
χρήματα τά υπάρχοντα έξεκόμισε καί ιερά τά πατρώα μετεπέμψατο, 
καί εις τοσούτον προδοσίας ήλθεν ώστε κατά τήν αυτού προαίρεσιν 
έρημοι μέν ήσαν οί ναοί [τών ιερέων], έρημοι δέ αί φυλακαι τών

39 τειχών, έξελέλειπτο δέ ή πόλις καί ή χώρα, καίτοι κατ’ έκείνους 
τους χρόνους, ώ άνδρες, τίς ουκ άν τήν πόλιν ήλέησεν, ου μόνον 
πολίτης άλλα καί ξένος έν τοΐς έμπροσθεν χρόνοις έπιδεδημηκώς ; 
τίς δ’ ήν ούτως ή μισόδημος τότε ή μισαθήναιος, οστις έδυνήθη αν 
άτακτον αυτόν ύπομεΐναι ίδεΐν, ήνίκα ή μέν ήττα και το γεγονός πά
θος τψ προσηγγέλλετο, ορθή δέ ήν ή πόλις έπί τοις συμβεβηκόσιν, 
αί δ’ έλπίδες τής σωτηρίας τώ δήμφ εν τοΐς ύπερ πεντήκοντα έτη
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ségét ? A kit árulással vádolnak, annak ki kell adnia vallatóra 
szolganépét, annak nem szabad visszariadni a legszigorúbb bizo
nyítékoktól sem. 0 semmi ilyent nem tett, hanem saját magára rá- 35 
bizonyítva, hogy hazájának, a szentségeknek és a törvényeknek 
árulója, most azt kívánja tőletek, hogy saját vallomásaival és a 
tanuk bizonyságaival ellenkezően szavazzatok. Vájjon hát igaz
ságos dolog-e, hogy egy ember kivallott gonoszságai után is 
félrevezessen benneteket, — egy ember, a ki sok más egyébért, 
de legkivált azért, mert a jogszerű védekezést visszautasította, min
den védelem lehetőségét maga vágta el maga elől.46

XI. Azt hiszem, bírák, elég volt, a mit a felhívásról és a be- 36 
vallott vétségről hallottatok. Ezután azt akarom eszetekbe hozni, 
hogy milyen állapotban volt és milyen veszedelemben forgott 
városunk, a mikor Leokrates elárulta. Vedd elő és olvasd fel, 
jegyző, a Hypereides47 javasolta néphatározatot is.

Néj) határ o zat.
Ime a néphatározat, bírák ! Tartalma az, hogy az ötszázak 37 

tanácsa fegyveresen vonuljon le a kikötőbe a védelem eszközlése 
\Tégett és fegyveres hatalommal hajtsa végre, a mit jónak fogott 
látni a nép érdekében.48 Ha tehát még azok is, athéniek, kik vá
rosi ügyeink gondozása miatt a hadi szolgálattól felmentvék,49 a 
legénységgel rendet állottak, még így is kicsinylitek és keveslitek 
a városra boruló félelmet ? Mindezekkel szemben ez a Leokrates 38 
itt nem elég, hogy maga szökött meg a városból, hanem minden 
ingóságát is elhordta, meg a családi szentségeit is magával vitte ; 
sőt áruló volta annyira ment, hogy ő tőle kiürülhettek volna a 
templomok, ki a falak őrhelyei, s kipusztulhatott volna az egész 
város és vidéke. Pedig akkor időn, athéniek, kinek a szive nem 39 
esett meg ezen a városon ? Megsajnálta nem csak a polgár, hanem 
a régi időkben ideszakadt idegen ember is. És ugyan kicsoda 
is gyűlölhette volna meg annyira az athéni népet, hogy lel
kére vehette volna a csatasorból való kimaradását, akkor, mi
kor híre járt a veszteségnek és megtörtént balesetnek, mikor az 
események hatása alatt talpon volt az egész város, mikor a nép 
az ótalom reménységét azokhoz kötötte, kik az ötvenedik évet is
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γεγονόσι καθειστήκεσαν, όραν δ’ ήν επί μέν τών θυρών
γυναίκας ελευθέρας περίφοβους κατεπτηχυίας καί πυνθανο- 

- ' μένας εί ζώσι, τάς μέν υπέρ άνδρός, τάς δ’ υπέρ πατρός,
τάς δ’ υπέρ αδελφών, άναξίως αυτών καί της πόλεως όρω- 
μένας, τών δ’ άνδρών τούς τοίς σώμασιν άπειρηκότας καί 
ταΐς ήλικίαις πρεσβυτέρους καί υπό τών νόμων τού στρα- 
τεύεσθαι άφειμένους ίδεΐν ήν καθ’ ολην την πόλιν* τό τ  
επί γήρως οδφ περί φθειρόμενους, διπλά τα ίμάτια έμπεπορ-

41 πημένους; πολλών δέ καί δεινών κατά την πόλιν γινομένων,
καί πάντων τών πολιτών τα μέγιστα ήτυχηκότων, μάλιστ’
αν τις ήλγησε καί έδάκρυσεν επί ταΐς τής πόλεως συμφοραϊς, 
ήνίχ’ όράν ήν τον δήμον ψηφισάμενον τούς μέν δούλους 
ελευθέρους, τούς δέ ξένους Αθηναίους, τούς δ’ άτιμους
επιτίμους* δς πρότερον επί τφ αύτόχθων είναι καί ελεύθερος

42 έσεμνύνετο. τοσαύτη δέ ή πόλις έκέχρητο μεταβολή, ώστε
πρότερον μέν υπέρ τής τών άλλων Ελλήνων ελευθερίας 
άγωνίζεσιίαι, έν δέ τοϊς τότε χρόνοις αγαπάν εάν υπέρ τής 
αυτών σωτηρίας άσφαλώς δύνηται κινδυνεϋσαι, καί πρότερον 
μέν πολλής χώρας τών βαρβάρων έπάρχειν, τότε δέ προς 
Μακεδόνας υπέρ τής ιδίας κινδυνεύει'/ καί τον δήμον δν 
πρότερον Λακεδαιμόνιοι καί ΓΙελοποννήσιοι καί οί την
Ασίαν κατοικούντες "Έλληνες βοηθόν έπεκαλούντο, ούτος 
έδεϊτο τών έξ Ανδρου καί Κέω καί Τροιζήνος καί Έπι-

43 δαύρου επικουρίαν αύτψ μεταπέμψασθαι. ώστε, ώ άνδρες,
τον έν τοίς τοιούτοις φόβοις καί τηλικούτοις κινδύνους
καί τοσαύτη αισχύνη έγκαταλιπόντα τήν πόλιν, καί μήτε 
όπλα θέμενον υπέρ τής πατρίδος μήτε τό σώμα παρα- 
σχόντα τάξαι τοίς στρατηγοίς, αλλά φυγόντα καί προδόντα 
τήν τού δήμου σωτηρίαν, τίς αν ή δικαστής φιλόπολις 
καί ευσεβεΐν βουλόμενος ψήφω άπολύσειεν, ή ρήτωρ κληθείς 
τφ προδότη τής πόλεως βοηθήσειε, τον ουδέ συμπενθήσαι 
τάς τής πατρίδος συμφοράς τολμήσαντα, ουδέ συμβεβλη-

4 4  μένον ούδέν εις τήν τής πόλεως καί τού δήμου σωτηρίαν ;
καίτοι κατ’ εκείνους τούς χρόνους ούκ έστιν ήτις ηλικία 
ου παρέσχετο έαυτήν εις τήν τής πόλεως σωτηρίαν, οτε
ή μέν χώρα τα δένδρα συνεβάλλετο, οί δέ τετελευτηκότες 
τάς θήκας, οί δέ νεψ τα δπλα. έπεμελούντο γάρ οί
μέν τής τών τειχών κατασκευής, οί δέ τής τών τάφρων, 
οί δέ τής χαρακώσεως· ουδείς δ’ ήν αργός τών εν τή
πόλει. έφ’ ών ουδενός τό σώμα τό εαυτού παρέσχετο τάξαι
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meghaladták ! ? 50 A házak küszöbén 51 úri nőket lehete látni, kik 40 
a maguk becsülete és a város méltósága ellen, jajveszékelve, 
remegve-csüggedve tudakolták, él-e még férjök, apjok, élnek-e 
véreik. Látni lehetett, a mint testileg törődött, elaggott emberek, 
kiket rég felmentett volt a törvény a hadakozástól, s kik már 
életök határkövéhez értek, kétrét hajtogatott52 és felcsatolt köpe
nyeikkel városszerte vánszorogtak tovább. — De bármily rém- 41 
séges volt is a város állapotja, s bármekkora szerencsétlenség érte 
is mindamennyi polgárát, mégis mindenki akkor fájlalhatta és 
sirathatta legfőképen a város balságát, mikor nyilvánosan azt 
végezte a nép, hogy a rabszolgák felszabaduljanak, az idegenek 
athéni polgárjogot kapjanak, s hogy a becs nélkül valókat becsület 
illesse meg53 ezentúl. Az athéni nép cselekedte meg ezt, mely 
benszülött és szabad voltában oly magahitt volt. A város- 42; 
bán akkorát fordult a világ, hogy Athén, mely azelőtt a többi 
görögök szabadságáért tusakodott, akkoriban megörült volna, ha 
a saját menekvését biztosíthatta volna, — hogy, míg annak előtte 
a barbár birodalom java részét őtf uralta, akkoriban városunk a 
makedónokkal szemben saját földjét védte. S az a nép, melyet 
valamikor a lakedaimonok, a peloponnesosiak és az ázsiai görögök 
segítségül hittak volt, most Andros,54 Keos, Troizen és Epidauros 
lakóihoz folyamodott támogatásért. Hol van hát az a hazasze- 43 
rető és istenfélő bíró, a ki szavazatával ezt az embert felmentené ? 
Hol az a hivatott védő, a ki e hazaárulónak pártját fogná, — 
ez árulóét, a ki e nagy ijedtségben, e nagy veszedelemben, e 
nagy szégyenben ott-hagyta szülővárosát, a ki se fegyvert nem 
fogott a hazáért, sem éltét a hadvezéreknek fel nem ajánlotta, 
hanem megszökött és a nép üdvösségét elárulta, a ki nem csak 
hogy hazája balsorsán velünk egyetemben keseregni nem mert, 
hanem épen semmivel sem járult a város és a nép javához ? Olyan 44 
idők jártak akkor, a mikor nem volt életkor, mely fel ne ajánlta 
volna testét-lelkét a város ótalmára, a mikor a föld odaadta a 
fákat,65 a halottak sírköveiket, a templomok fogadalomképen fel
ajánlott fegyvereiket. Emezek a falak elkészültén fáradtak, amazok 
sánczot raktak, mások czölöpöt vertek: tétlen senki sem volt 
városunkban, s a ki semmiféle ilyes szolgálatra nem vállalkozott,
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45 Λεωκράτης. ών είκύς υμάς άναμνησθέντας τον μηδ’ έξενεγ- 
κεΐν μηδ’ ε π ’ εκφοράν έλθεΐν άξιώσαντα τών υ π έρ  τής

^  έλευθερίας καί τού δήμου σωτηρίας έν Χαιρωνείο^ τελευτη- 
σάντων θανάτφ ζημιώσαι, ώς το επί τούτψ μέρος άταφων
εκείνων τών άνδρών γεγενημένων* ών ούτος ουδέ τάς θήκας 
παριών ήσχυνθη ογδόψ έτει την πατρίδα αυτών προσα
γορεύουν.

46 Περί ών, [ώ] άνδρες, μικρψ πλείω βούλομαι διελθεΐν,
cap. καί υμών άκούσαι δέομαι καί μή νομίζειν άλλοτρίους είναι

τούς τοιούτους [λόγους *] τών δημοσίων αγώνων, αί γάρ τών 
άγαθών άνδρών εύλογίαι τον έλεγχον σαφή κατά τών τά-
ναντία έπιτηδευόντων ποιοΰσιν. έτι δέ καί δίκαιον τον έπαινον, 
δς μόνος άθλον τών κινδύνων τοϊς άγαθοΐς άνδράσιν 
έστί, τούτον, επειδή κάκεΐνοι εις τήν κοινήν σωτηρίαν 
τής πόλεως τάς ψυχάς αυτών ανάλωσαν, έν τοΐς δημοσίοις 
καί κοινοΐς άγώσι τής πόλεως μή παραλιπείν. έκεϊνοι

47 γάρ τοϊς πολεμίοις άπήντησαν επί τοΐς δρίοις τής Βοιωτίας 
υπέρ τής τών Ελλήνων έλευθερίας μαχούμενοι, ούκ επί 
τοΐς τείχεσι τάς ελπίδας τής σωτηρίας έχοντες, ουδέ τήν 
χώραν κακώς ποιεϊν προέμει/οι τοΐς έχθροΐς, άλλα τήν μέν 
αυτών ανδρείαν άσφαλεστέραν φυλακήν είναι νομίζοντες τών 
λίθινων περιβόλων, τήν δέ θρέψασαν αυτούς αίσχυνόμενοι

48 περίοράν πορθουμένην, εικότως' ώσπερ γάρ προς τούς φύσει 
γεννήσαντας καί τούς ποιητούς τών πατέρων ούχ ομοίως 
εχουσιν άπαντες ταϊς εύνοίαις, ούτω καί προς τάς χώρας 
τάς μή φύσει προσηκούσας άλλ’ ύστερον έπικτήτους γενομένας 
κατα δεέστερον διάκεινται. τοιαύταις δέ γνώμαις χρησά- 
μενοι, καί τοΐς άρίστοις άνδράσιν k i  ίσου τών κινδύνων 
μετασχόντες, ούχ ομοίως τής τύχης έκοινώνησαν τής γάρ 
άρετής ού ζώντες άπολαύουσιν, αλλά τελευτήσαντες τήν 
δόξαν καταλελοίπασιν, ουχ ήττηθέντες, άλλ’ άποθανόντες

49 ένθαπερ έτάχθησαν υπέρ τής ελευθερίας άμύνοντες. εί 
δέ δει καί παραδοξότατον μέν είπεΐν άληθές δέ, εκείνοι 
νικώντες άπέθανον. τα γάρ άθλα τού πολέμου τοΐς άγα- 
θοΐς άνδράσιν έστίν ελευθερία καί άρετή' ταύτα γάρ άμφό- 
τερα τοΐς τελευτήσασιν υπάρχει, έπειτα δέ ούδ’ οιόν τ’ 
έστίν είπεΐν ήττήσθαι τούς ταΐς διανοίαις μή πτήξαντας 
τον τών έπιόντων φόβον, μόνους γάρ τούς έν τοΐς πολέμοις 
καλώς άποθνήσκοντας ούδ’ αν εις ήττήσθαι δικαίως φήσειε'
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olyan ember nem volt, csak Leokrates.56 — Ha minderről meg- 45 
emlékeztek, illő, hogy ezt az embert, a ki nem tartotta érdemes
nek a végső tisztesség okából temetőbe kisérni a szabadságért 
és hazájok üdvéért Chaironeiánál elhullottakat, ezt az em
bert büntessétek halállal, mert ő tőle ama férfiak bizony teme- 
tetlen maradtak volna ! S mégis, mikor nyolcz év leteltével újra 
üdvözölte hazájokat, nem szégyelt sírjaik mellett elhaladni !

XII. De legyen szabad ezt a dolgot kissé bővebben meg-46 
beszélnem, athéniek ! Kérlek, hallgassatok meg és ne gondoljá
tok,57 hogy szavaimnak semmi közük nyilvános tárgyalásokhoz : 
a jó emberek dicsérete világosan megbélyegzi a visszája után indu
lókat is. Azonkívül méltányos dolog, hogy a nyilvánosan lefolyó 
közkeresetekben a dicséretről se feledkezzünk meg, mely egyedül- 
való jutalma a derék ember küzdelmeinek, a minthogy amazok is 
a haza közös javáért áldozták fel életöket. Ok, mikor a hellenek 47 
szabadságáért küzdöttek és Boiotia határszélein58 megmérkőztek 
az ellenséggel, nem a védőbástyákba vetették ótalmuk remény
ségét, s nem is hagyták rútul szabadjára az országot ellenségeik
nek : szikla-falaknál is bátorságosabb menedéknek tartották a 
maguk vitézségét s nem nézhették, hogy szemök láttára pusz
tuljon el az őket nevelte föld. Természetesen ! Mert valamint 48 
mostoháink iránt nem azzal a szeretettel szoktunk viselkedni, mely- 
lyel édes szüléinkhez ragaszkodunk, úgy eredetileg nem hozzánk 
való és csak utóbb szerzetté földeinkért is sokkalta gyengébben bu
zog szivünk. Áthatva e meggyőződéstől, szemébe néztek a veszedel
meknek, akár a legvitézebb emberek ! De a szerencse nem szolgált 
nekik azonképen. Yitézségök jutalmát nem érték meg, s a dicső
ség csak holtuk után szállott ő reájok, a kik nem hódoltak meg, 
hanem meghaltak a végzett helyen a szabadság védelmezésében.
S hogy képtelennek látszó, de mégis való dolgot mondjak : ők 49 
győzve haltak meg. Mert a szabadság és harczi dicsőség, a vitéz 
emberek hadi jutalma osztályrésze lön az elesetteknek is ; meg
győzőiteknek pedig már csak azért sem nevezhetni őket, mert 
szivök épen nem rettent meg az ellenséghozta ijedelmektől, fa ló 
ban, azok, kik háborúban dicső halált haltak, az egyedüli emberek, 
kiket igazság szerint senki fia sem nevezhet meghódoltaknak : hisz’
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50 τήν γάρ δουλείαν φεύγοντες εύκλεά θάνατον αιρούνται. 
έδήλωσε δε ή τούτων τών άνδρών αρετή* μόνοι γάρ των απάν
των την τής Ελλάδος ελευθερίαν έν τοΐς εαυτών σώμασιν 
ειχον. άμα γάρ ούτοί τε τον βίον μετήλλαζαν καί τα της 
'Ελλάδος εις δουλείαν μετέπεσεν* συνετάφη γάρ τοΐς τούτων 
σώμασιν ή τών άλλων Ελλήνων ελευθερία, οθεν καί φανε
ρόν πάσιν έποίησαν ούκ ίδίιφ πολεμοϋντες άλλ’ υπέρ κοινής 
ελευθερίας προκινδυνεύοντες. ώστε, ώ άνδρες, ούκ [αν] αί- 
σχυνθείην είπών στέφανον τής πατρίδος είναι τάς εκείνων

51 ψυχάς. Καί δι’ ά ούκ άλόγως έπετήδευον, έπίστασθε, ώ
Αθηναίοι, μόνοι τών Ελλήνων τούς αγαθούς άνδρας τιμάν* 
εύρήσετε δέ παρά μέν τοΐς άλλοις έν ταΐς άγοραϊς άθλη- 
τάς άνακειμένους, παρ’ ύμΐν δε στρατηγούς αγαθούς καί 
τούς τον τύραννον άποκτείναντας. καί τοιούτους μέν άν
δρας ούδ’ έξ άπάσης τής Ελλάδος όλίγους εύρεΐν ράδιον, 
τούς δέ τούς στεφανίτας αγώνας νενικηκότας εύπετώς πολ- ,
λαχόθεν ε'στι γεγονότας ίδεϊν. ώσπερ τοίνυν τοίς εύεργέ- 
ταις μεγίστας τιμάς απονέμετε, ουτω δίκαιον καί τούς
τήν πατρίδα καταισχύνοντας καί προδιδόντας ταΐς έσχάταις 
τιμωρίαις κολάζειν.

52 Σκέψασθε δέ, ώ άνδρες, δτι ούδ’ έν ύμΐν έστιν άπο-
cap. ψηφίσασθαι Λεωκράτους τουτουί τά δίκαια ποιούσι. το .

γάρ αδίκημα τούτο κεκριμένον έστί καί κατεγνωσμένον. ή 
μέν γάρ έν Άρείφ πάγφ βουλή (καί μηδείς μοι θορυβήση*
ταύτην γάρ υπολαμβάνω μεγίστην τότε γενέσθαι τή πόλει .
σωτηρίαν) τούς φεύγοντας τήν πατρίδα καί έγκαταλεί- 
ποντας τότε τοΐς πολεμίοις λαβούσα άπέκτεινε. καίτοι, ώ 
άνδρες, μή νομίζετε τούς τά τών άλλων φονικά αδικήματα 
όσιώτατα δικάζοντας αύτούς αν εις τινα τών πολιτών

53 τοιούτόν τι παρανομήσαι. αλλά, μην Αύτολόκου μέν υμείς
κατεψηφίσασθε, μείναντος μέν αύτοϋ έν τοΐς κινδύνοις, 
έχοντος δ’ αιτίαν τούς υίεϊς καί τήν γυναίκα υπεκθέσθαι,
καί έτιμωρήσασθε. καίτοι εί τον τούς αχρήστους εις τον 
πόλεμον υπεκθέσθαι αιτίαν εχοντα έτιμωρήσασθε, τί δει 
πάσχειν δστις άνήρ ών ούκ άπέδωκε τά τροφεία τή πατρίδι; 
έτι δέ ό δήμος, δεινόν ήγησάμενος είναι το γινόμενον, 
έψηφίσατο ένοχους είναι τή προδοσίας τούς φεύγοντας τον 
υπέρ τής πατρίδος κίνδυνον, άςίους είναι νομίζων τής εσχά-

5 4  της τιμωρίας, ά δή κατέγνωσται μέν παρά τφ δικαιοτάτφ
συνεδρίω, κατεψήφισται δέ ύφ’ υμών τών δικάζειν λαχόντων, ;
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a dicsőséges halált azért keresik, mert kerülik a szolgaságot. Meg 50 
is bizonyult ezen emberek vitézsége, a kik egymagokban saját sze
mélyükkel oltalmazták meg egész Hellas szabadságát. Alig lehelték 
ki leiköket, rabszolgaságba sülyedt minden, a mi csak görög volt ; 
testűkkel együtt sírba szállott Hellas szabadsága is. Nyilvánságossá 
tették, hogy nem a maguk boldogulhatásáért harczoltak, hanem 
mindnyájunk szabadságáért tették koczkára éltöket, úgy, hogy 
az ő szivöket bízvást hazánk színe-virágának merném elnevezni, 
athéniek ! És jól cselekedtek, — mert egész Hellasban egyedül 51 
csak ti tudjátok megbecsülni a derék embereket. Másutt a bajvívók 
szobrait fogjátok látni a köztereken, ti szobrot emeltek a kitűnő 
vezéreknek és a kényurak gyilkosainak,59 milyeneket ugyancsak 
nehéz találni egész Görögországban, míg azoknak, kik versenygyő
zelmeikért koszorút arattak, vajmi nagy a számuk mindenfelé. Ha 
tehát a haza jótevőinek a legnagyobb kitüntetéseket osztogatjá
tok, méltó, hogy azokat, kik a hazát csúffá tették és elárulták, a 
legislegszigorúbban büntessétek.

XIII. De jegyezzétek meg, bírák, hogy igazság szerint nem 52 
is áll többé rajtatok ezt a Leokratest felmentenetek. Meg van 
már bírálva és el van már ítélve az ő bűne. Hiszen az areopag 
törvényszéke is, — ne zúduljon fel senki,80 mert azt hiszem, hogy 
e hatóság akkoriban valóságos szerencséje volt városunknak — 
foglyúl ejté és kivégezteté azokat, kik megszöktek és hazájokat 
kiszolgáltatták az ellenségnek. Sohse higyjétek, bírák, hogy azok, 
kik mások főbenjáró gonoszságait oly lelkiismeretesen ítélik meg, 
bármelyik polgártársukkal törvény ellen bántak volna el. De 53 
hisz ti magatok is elmarasztaltátok és megbüntettétek Au- 
tolykost,61 ki a veszedelmet helyben megvárta ugyan, de vá
dolva volt, hogy fiait és feleségét titokban eltávolította. Már 
most, ha bűn volt bátorságba tenni az olyanokat, kiknek háború
ban úgy se veszik hasznát, vájjon miképen kell meglakolnia annak, 
a ki férfi létére nem rótta le neveltetése díját hazájának ? Maga a 
nép is felfogta a helyzet komolyságát, mikor árulással vádolta és 
a legnagyobb büntetésre érdemesítette azokat, kik a haza válságá
ban megszöknek. A mit tehát a legigazságosabb törvényszék elitéit, 54 
a mit magatok is, bírói hivatástokhoz képest, eliteltetek, a mit
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δμολογεΐται δέ παρά τφ δήμφ εής μεγίστης άξια είναι τιμωρίας, 
τοότοις υμείς εναντία ψηφιεΐσθε ; πάντων άρ’ ανθρώπων έσεσθε ί 
άγνωμονέστατοι, καί ελάχιστους εξετε τους υπέρ υμών αυτών 
κινδυνεύοντας.

5δ "Ως μέν ούν ένοχός έστι τοΐς είσηγγελμένοις απασιν,,
cap· ώ άνδρες, Λεωκράτης, φανερόν έστι* πυνθάνομαι δέ αύ- ; 

τον έπιχειρήσειν υμάς εξαπατάν λέγοντα ως έμπορος έξέ- . 
πλεύσε καί κατά ταύτην την εργασίαν άπεδήμησεν εις i 
"Ρόδον, εάν ούν ταΰτα λέγη, ένθυμεΐσθε ψ ρο^δίως λήψεσθε * 
αυτόν ψευδόμενον. πρώτον μεν γάρ ούκ έκ της ακτής ι 
κατά την πυλίδα έμβαίνουσιν ο ί κατ’ εμπορίαν πλέον-1 
τες, άλλ’ εκ τού λιμένος, υπό πάντων τών φίλων δρώμενοι ; 
καί άποστελλόμενοι* έπειτα ου μετά της εταίρας καί 
τών θεραπαινών, άλλα μόνος μετά παιδδς του διακονούν-

56 τος. προς δέ τοότοις τί προσηκεν εν Μεγάροις τον Άθη-
ναΐον ώς έμπορον πέντε έτη κατοικεΐν καί τα ιερά τ ά . 
πατρφα μετακομίζεσθαι καί την οικίαν την ενθάδε πωλεϊν, 
εί μη κατεγνώκει τε αυτού προδεδωκέναι την πατρίδα
καί μεγάλα πάντας ήδικηκέναι ; δ κα! πάντων γένοιτ’ 
αν άτοπώτατον, εί περί ών αυτός προσεδόκα τεύξεσθαι 
τιμωρίας, ταύθ’ υμείς απολύσετε κύριοι γενόμενοι της

57 ψήφου, χωρίς δέ τούτων ούχ ηγούμαι θεΐν άποδέχεσθαι
ταύτην την απολογίαν, πώς γάρ ου δεινόν τούς μέν επί 
εμπορία άποδημοϋντας σπεύδειν επί την τής πόλεως βοή
θειαν, τούτον δέ μόνον έν τοΐς τότε καιροϊς καί κατ’ 
εργασίαν έκπλεΐν, ήνίκα ούδ’ αν εις προσκτήσασθαι ούδέν 
αν έζήτησεν, άλλα τα υπάρχοντα μόνον διαφυλάξαι; ήδέως 
δ’ αν αυτού πυθοίμην, τίνα εμπορίαν είσάγων χρησι-
μώτερος έγένετο αν τή πόλει τού παρασχεΐν τδ σώμα τάξαι 
τοΐς στρατηγοΐς καί τούς έπιόντας άμύνασθαι μεθ’ υμών 
μαχόμενος. εγώ μέν ουδεμίαν όρώ τηλικαύτην ουσαν βοή-

58 θειαν. Άξιον δέ έστιν ού μόνον αύτψ διά τήν πράξιν
οργίζεσθαι ταύτην, άλλα καί διά τον λόγον τούτον* 
φανερώς γάρ ψεύδεσθαι τετόλμηκεν. ούτε γάρ πρότερον ··
ούδέ πώποτε έγένετο επί ταύτης τής εργασίας, άλλ’ 
έκέκτητο χαλκοτύπους, ούτε τότε έκπλεόσας ουδέν εισή- 
γαγεν έκ Μεγάρων, εξ έτη συνεχώς άποδημήσας. ετι 
δέ καί [τής] πεντηκοστής μετέχων έτύγχανεν, ήν ουκ αν .
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végül a nép is a legszigorúbb büntetésre méltatott, azt most ellen
kezőleg akarjátok elbírálni ? Akkor ti lesztek a föld hátán a leg- 
könnyelmtíbb emberek, akkor ti becsülitek meg legkevésbbé azo
kat, kik elvállalták értetek a veszedelmet.

XIV. Világos tehát már most, bírák, hogy a vád minden pontja 55 
ráigazodik Leokratesre. Mindamellett azt sejtem, hogy félre fog 
titeket vezetni s azt fogja mondani, hogy mint kereskedő szállt 
hajóra62 és e foglalkozás kedvéért költözött el Rhodosba. Ha csak
ugyan ilyost állítana, gondoljátok fel, mi könnyen rábizonyíthatjá
tok hazugságát. Mert először is az utazó kereskedők nem a nyílt 
part felől szoktak hajóra kelni, a kis kapu tájékán, hanem a kikötő
ből,63 összes ismerőseik kíséretében és szemök láttára ; aztán nem is 
kedvesükkel és szolgálókkal, hanem egyes-egyedül, legfölebb egy 
szolgafiú kíséretében. Volt-e továbbá ok arra, hogy egy úgyneve- 56 
zett athéni kereskedő öt évig lakjék Megarában, ősi istenképeit is 
odavitesse, sőt még itteni házán is túladjon, ha nem érezte volna 
maga is, hogy hazáját elárulta és mindnyájunkon nagy sérelmet 
ejtett ? Mindenképen furcsa is volna, ha ti, kik az ítélet urai vagy
tok, elengednétek neki azt a büntetést, melyre ő maga is el volt 
készülve ! De meg különben sem tartom elfogadhatónak szabad- 57 
kozását. Avagy nem szörnyüség-e, hogy míg mások, kik a város
ból elmentek volt kereskedni, visszasiettek a haza védelmére, 
egyedül ez az ember járt abban az időben is a maga dolga után, 
olyankor, mikor senki sem gondolt arra, hogy vagyonát tetézze, 
hanem kiki örült, ha csak a meglevőt is megmenthette ? Már pe
dig nagy kedvem volna őt magát megkérdeni, hogy melyik az a 
beviteli czikk, melylyel ő többet használhatott az államnak, 
mint ha életét a vezéreknek felajánlja és veletek együtt az 
ellenség ellen harczol vaia. Nekem ugyan ilyesféle segítségről 
nincs tudomásom. E szerint tehát nemcsak a miatt kell mél- 58 

> tán neheztelnünk rá, a mit elkövetett, hanem a miatt is, a 
mivel ime mentegetődzik ; hisz vakmerő hazugsága nyilvánvaló. 
Először is teljes világ életében semmi köze se volt kereskedéshez, 
hanem kovácsműhelyt tartott ; másodszor, bár hat álló évig volt 
távol, elutazása óta épen semmit sem hozott vissza Megarából. 
Yégtére még a vámnak egy részét6* is kibérelte volt: ezt pedig bizo-

4L yknrgos.
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καταλιπών κατ’ εμπορίαν άπεδήμει. ώστ’ αν μεν τι περί τούτων 
λέγη, ούδ’ υμάς επιτρέψε tv αύτώ νομίζω.

59 Ήζει δ’ ίσως επ' εκείνον τον λόγον φερόμενος, ον
cap. αύτφ συμβεβουλεύκασί τινες των συνηγόρων, ώς ούκ ενο-
1ο- χός έστι τη προδοσίας ούτε γάρ νεωρίων κύριος ούτε πυλών

ούτε στρατοπέδων ούθ’ δλως των της πόλεως ούδενός. 
εγώ δ’ ηγούμαι τούς μεν τούτων κυρίους μέρος αν τι προ- 
δούναι της υμετέρας δυνάμεως, τουτονί δ’ δλην έκδοτον 
ποιήσαι την πόλιν. ετι δ* οί μέν τούς ζώντας μόνον άδι- 
κούσι προδιδόντες, ούτος δέ καί τούς τετελευτηκότας καί
τα εν τη χώρα ιερά τών πατρψων νομίμων άποστερών.

60 καί υπό μέν εκείνων προδοθεΐσαν οίκεΐσθαι αν συνέβαινε
δούλην γ ’ ούσαν την πόλιν, δν τρόπον [δ'] ούτος έςέ- 
λιπεν, άοίκητον αν γενέσθαι. ετι δε έκ μέν τού κακώς 
πράττειν τάς πόλεις μεταβολής τυχείν επί το βέλτιον είκός 
έστιν, εκ δέ τού παντάπασι γενέσθαι άνάστατον καί τών
κοινών ελπίδων στερηθήναι. ώσπερ γάρ άνθρώπφ ζώντι
μέν έλπίς έκ τού κακώς πράξαι μεταπεσεϊν, τελευτήσαντι
δέ συναναιρεΐται πάντα δι’ ών αν τις εύδαιμονήσειεν, 
ουτω καί περί τάς πόλεις συμβαίνει, πέρας εχειν την άτυ-

6 1  χίαν όταν ανάστατοι γένωνται. εί γάρ δει την αλήθειαν
είπεΐν, πόλεως έστι θάνατος άνάστατον γενέσθαι. τεκμή- ' 
ριον δέ μέγιστον* ημών γάρ ή πόλις το μέν παλαιόν υπό
τών τυράννων κατεδουλώθη, το δ’ ύστερον υπό τών τριά«$ 
κοντά καί υπό Λακεδαιμονίων τα τείχη καθηρέθη* καί ■ 
έκ τούτων όμως άμφοτέρων ήλευθερώθημεν καί τής τών

62 Ελλήνων ευδαιμονίας ήξιώθημεν προστάται γενέσθαι’ άλλ’
ουχ δσαι πώποτ άνάστατοι γεγόνασι. τούτο μέν γάρ, εί :
καί παλαιότερον είπεΐν έστι, την Τροίαν τίς ούκ άκήκοεν, , 
δτι μεγίστη γεγενημένη τών τότε πόλεων καί πάσης επάρ- - 
£ασα τής Λσίας, ώς απας υπό τών Ελλήνων κατεσκάφη, ,
τον αιώνα άοίκητός έστι; τούτο δέ Μεσσήνην πεντακο- ·
σίοις ετεσιν ύστερον έκ τών τυχόντων άνθρώπιον συνοικι-- 
σθείσαν ;

63 Ίσο)ς ούν τών συνηγόρων αύτώ τολμήσει τις είπεΐν, μι--
cap. κρόν τ'ο πράγμα ποιών, ώς ούδέν αν παρ’ ένα άνθρωπον εγένετο.'
16 τούτων' καί ούκ αίσχύνονται τοιαύτην απολογίαν ποιούμενοι.^

προς υμάς, εφ ή δικαίως αν άποθάνοιεν. εί μεν γάρ όμολογούσι.Ί 
τήν πατρίδα αύτόν έκλιπεΐν, τούτο συγχωρήσαντες υμάς εάτιοσα^ο
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nyára oda nem liagyja csupán azért, hogy kereskedni mehessen.
Es most már mondhat akármit, úgy hiszem, nem fogtok többé 
ráhallgatni.

XY. De bizonyosan azzal az okoskodással is elé fog állani, me- 59 
lyet egynémely szószóllója tanácsolhatott neki : hogy ő már azért 
sem vádolható árulással, mert sem a hajógyárnak, sem a kapuknak,05 
sem a hadseregnek elöljárója nem volt, — egy szóval az államban 
semmiféle közhivatalt nem viselt. Én azonban akként vélekedem, 
hogy az ilyen tisztviselők hatalmatoknak csak egy részét árulták 
volna el, míg ez az ember kiszolgáltatta az egész várost. Amazok 
árulása csak élőket sért, emezé még a holtakat is, sőt még a hazai 
szentségeket is megfosztotta hagyományos megtiszteltetésöktől. 
Amazok árulása rabúl teheté a várost, de nem lakatlanná ; úgy a 60 
hogy Leókrates elhagyta, csakhamar kipusztúlt volna egészen. 
Akárhányszor megesik, hogy az államok sorsa a balság után jobbra 
fordul ; de ha kiköltözik belőlök mindenki, vége minden közös re
ménységnek. Valamint az ember, a míg él, balsorsa jobbra fordulásá
ban egyre bízik, de ha meghal, odavesz minden, a mi boldogíthatja 
vaia : úgy a városokat is nagyobb szerencsétlenség nem érheti, 
m in tha kivész lakosságuk. Mert, kereken szólva, lakatlanság a 61 
a város halála. íme egy világos bizonyíték. Városunkat hajdan a 
zsarnokok hatalma,06 később a harminczak67 hajtották rabigába, 
falainkat meg a lakedaimonok68 rombolták le ; mi mégis mindkét 
bajon túlestünk, de mi több, érdemesek lettünk arra, hogy a hel
lének jóléteiének őreivé69 váljunk. Nem így jártak a hajdanta ki. 62 
pusztult városok ! Ha szabad régiekről is emlékeznünk, ki ne hal
lotta volna hírét annak, hogy Trója, az a város, mely legnagyobb 
volt akkori időben széles e földön és egész Ázsia felett uralkodott, 
mihelyt egyszer lerombolták a hellének, azóta se népesült be 
többé? hogy Messene városát76 csak ötszáz év múlva építették fel 
újra, szedett-vedett emberek ? !

XVI. De egyik-másik védője, hogy kisebbítse a dolgot, bizo-63 
nyára olyasmit merészel majd mondani, hogy mindez nem eg y  em
beren állott. Hogy nem restéinek ezzel a mentséggel elétek állani, 
melyért igazán halált érdemelnének ! Mert ha elismerik és meg
engedik, hogy Leokrates cserben hagyta hazáját, bízzák ti reátok a

4*
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διαγνώναι περί τού μεγέθους· εί δ' ολως μηδέν τούτων πεποίηκεν, 
οο μανία δή που τούτο λέγειν ώς ούδέν αν γένηται παρά τούτον;

64 - ηγούμαι δ’ έ'γωγε, ώ άνδρες, τουναντίον τούτοις, παρά τούτον είναι
τη πόλει την σωτηρίαν. ή γάρ πόλις οίκείται κατά την ιδίαν έκα
στου μοίραν φυλαττομενη" όταν ούν ταύτην έφ’ ενός τις παρίδη, 
λέληθεν εαυτόν έφ' απάντων τούτο πεποιηκώς. καίτοι ράδιόν έστιν, 
ώ ανδρες, προς τάς των αρχαίων νομοθετών διανοίας άποβλέψαν- 
τας την αλήθειαν εύρεϊν. εκείνοι γάρ ου τψ μέν εκατόν τάλαντα

65 κλέψαντι θάνατον έταξαν, τφ δέ δέκα δραχμάς ελαττον έπιτίμιον* 
ουδέ τον μέν μεγάλα ίεροσυλήσαντα άπέκτεινον, τον δέ μικρά 
έλάττονι τιμωρία έκόλαζον ουδέ τον μέν οίκέτην άποκτείναντα 
άργυρίιρ έζημίουν, τον δέ ελεύθερον εΓργον των νόμων άλλ" 
ομοίως έπίπάσικαί τοις έλαχίστοις παρανομήμασι θάνατον ώρισαν

66 είναι την ζημίαν, ού γάρ προς το ίδιον έκαστος αυτών απόβλεπε τού 
γεγενημένου πράγματος, ούδ’ εντεύθεν το μέγεθος των αμαρτη
μάτων έλάμβανον, άλλ’ αυτό έσκόπουν τούτο, εί πέφυκε το αδίκημα 
τούτο επί πλειον έλθον μέγα βλάπτειν τούς ανθρώπους, καί γάρ 
ατοπον άλλως πως περί τούτου έξετάζειν. φέρε γάρ, ώ ανδρες, ε ί 
τις ενα νόμον εις το Μητρφον έλθών έξαλείψειεν, είτ’ άπολογοίτο 
ώς ουδέν παρά τούτον τή πόλει έστίν, άρ’ ουκ αν άπεκτείνατ’ 
αυτόν; εγώ μέν οίμαι δικαίως, ε'ίπερ έμέλλετε καί τούς άλλους

67 σφζειν. τον αυτόν τοίνυν τρόπον κολαστέον εστί τούτον, εί μέλ
λετε τούς άλλους πολίτας βελτίους ποιήσειν καί ού τούτο 
λογιεΐσθε εί εις έστι μόνος ό άνθρωπος, άλλ’ εις το πράγμα, 
εγώ μέν γάρ ηγούμαι το μη πολλούς τοιούτους γενέσθαι ήμέ- 
τερον ευτύχημα είναι, τούτον μέντοι διά τούτο μείζονος τιμω
ρίας άξιον είναι τυχεΐν, οτι μόνος τών άλλων πολιτών ού κοινήν 
άλλ’ ιδίαν τήν σωτηρίαν έζήτησεν.

68 Αγανακτώ δέ μάλιστα, ώ άνδρες, έπειδάν ακούσω τών μετά
Cj7P' τούτου τίνος λέγοντος ώς ούκ εστι τούτο προδιδόναι, εί τις ψχετο

έκ της πόλεως* καί γάρ οί πρόγονοί ποθ’ ημών τήν πόλιν καταλι- 
πόντες, δτε προς Ξέρξην έπολέμουν, εις Σαλαμίνα διέβησαν. καί 
ούτως έστίν ανόητος καί παντάπασιν υμών καταπεφρονηκώς, ώστε
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büntetés mértékét : ha pedig egyáltalán nem tett ilyent, akkor 
nem őrültség-e azt mondani, hogy nem rajta állott71 az egész ? 
Én részemről, bírák, máskép fogom fel a dolgot s erősítem, hogy 64 
egyedül csak ő rajta múlt az állam üdvössége. Mert a város csak 
úgy állhat fenn, ha ótalmában kiki megteszi a magáét ; ha csak 
egyben is elmulasztja a magáét,72 észre se veszi, hogy minden más 
tekintetben is ugyanilyen mulasztást követett el. De könnyebb 
rátalálni az igazságra, ha a régi törvényhozók eszejárását73 vesz- 
szük szemügyre. Azok nem büntették halállal azt, a ki 100 tálén-65 
tomot lopott, kisebb büntetéssel azt, a ki tíz drachmát csent,74 azok 
nem jártak el olyformán, hogy a nagy templomrablót megölték, 
míg arra, a ki kevesebbet rabolt, kisebb büntetést róttak, ők nem 
ítélték pénzbírságra, a ki rabszolgát ölt, hogy polgári jogaiból ki
zárják az olyant, a ki szabad embert gyilkolt. Ok minden vétséget, 
még a legcsekélyebbet is halállal büntették. Mert senki se nézte a 66 
végbement bűntett sajátlagos voltát, s nem is ebből merítették 
a bűntettek megítélésének mértékét : döntő csak az volt, vájjon a 
gonosztett fokozatos öregbedtével nagy kára esnék-e az emberiség
nek ? Fonákság volna ezt a dolgot másképen felfogni. Gondoljá
tok meg, athéniek, ha valaki elmenne a törvények házába,75 s ott 
csak eg y  törvényt is megsemmisítene, s azzal mentegetőznék, hogy 
nem épen ettől az egytől függ az állam üdvössége, — vájjon az 
ilyent nem ölnétek meg ? S azt hiszem, méltán, ha ugyan a 
többi törvények megmaradását is óhajtjátok. Szakasztott így bűn- 67 
tessétek meg azt az embert is, ha a helyes útra akarjátok vezetni 
a többi polgárokat. Ne azt nézzétek, egy ember volt-e vagy több, 
hanem maga a tett miben áll ? Részemről azt hiszem, hogy men
nél kevesebb van ebből a fajtából, annál jobban boldogulunk, s 
hogy ez az ember már csak azért is rászolgált a keményebb bün
tetésre, mert ő volt az egyedüli a polgárok közöl, ki nem a közjót 
kívánta, hanem a maga hasznát leste.

XVII. De engem leginkább az bosszant, ha az ő fajtájabeli em- 68 
berektől olyasmit hallok, hogy a hazából távozni még nem árulás ; 
mert hisz őseink is odahagyták egyszer a várost, a mikor Saía- 
misba mentek és Xerxes ellen hadakoztak. Oly eszefogyott is le
het valaki, annyira megvethetne benneteket, hogy egy csúfságos
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69 tó κάλλιστον των έργων προς το αίσχιστον συμβαλεΐν ήξίωσε. ποϋ
- ' γάρ ού περιβόητος εκείνων τών άνδρών ή αρετή γέγονε; τίς δ*

ούτως ή φθονερός έστιν ή παντάπασιν αφιλότιμος, δς οόκ αν 
εύξαιτο τών έκείνοις πεπραγμένων μετασχεΐν ; ού γάρ την πόλιν 
έξέλιπον αλλά τον τόπον μετήλλαξαν, προς τον έπιόντα κίνδυνον

70 καλώς βουλευσάμενοι. Έτεόνικος μέν γάρ ο Λακεδαιμόνιος καί 
Λδείμαντος ό Κορίνθιος καί τό Αίγινητών ναυτικόν υπό νύκτα την 
σωτηρίαν αύτοΐς εμελλον πορίζεσθαι* εγκαταλειπόμενοι δέ οί πρό
γονοι ύπό πάντων τών Ελλήνων βία καί τους άλλους ήλευθέρωσαν, 
άναγκάσαντες εν Σαλαμΐνι μετ’ αυτών προς τούς βαρβάρους ναυμα- 
χεΐν. μόνοι δέ άμφοτέρων περιγεγόνασι, καί τών πολεμίων καί τών 
συμμάχων, ως έκατέρων προσήκε, τούς μέν εύεργετούντες, τούς δέ 
μαχόμενοι νικώντες. άρά γε ομοιον τώ φεύγοντι τήν πατρίδα τεττά-

71 ρων ημερών πλούν εις 'Ρόδον ; ή που ταχέως αν ήνέσχετό τις 
εκείνων τών άνδρών τοιούτον έργον, άλλ’ ούκ αν κατέλευσαν τον 
καταισχύνοντα τήν αυτών άριστείαν. ούτω γοϋν έφίλουν τήν πατρίδα 
πάντες, ώστε τον παρά Ξέρξου πρεσβευτήν Αλέξανδρον, φίλον όντα 
αύτοΐς πρότερον, ότι γην καί ύδωρ ή τη σε, μικρού δεΐν κατέλευσαν. 
όπου δέ καί τού λόγου τιμωρίαν ήξίουν λαμβάνειν, ή που τον έργφ 
παραδόντα τήν πόλιν υποχείριον τοΐς πολεμίοις ού μεγάλαις αν

72 ζημίαις έκόλασαν; τοιγαρούν τοιαύταις χρώμενοι γνώμαις ενενή- 
κοντα μέν έτη τών Ελλήνων ηγεμόνες κατέστησαν, Φοινίκην δέ 
καί Κιλικίαν έπόρθησαν, έπ’ Εύρυμέδοντι δέ καί πεζομαχούντες 
καί ναυμαχούντες ένίκησαν, εκατόν δέ τριήρεις τών βαρβάριυν

73 αιχμαλώτους έλαβον, απασαν δέ τήν Ασίαν κακώς ποιούντες 
περιέπλευσαν, καί τό κεφάλαιον τής νίκης ού τό έν Σαλαμΐνι 
τρόπαιον άγαπήσαντες [έστησαν], άλλ’ όρους τοΐς βαρβάροις 
πήξαντες τούς εις τήν ελευθερίαν τής Ελλάδος, καί τούτους 
κωλύσαντες ύπερβαίνειν, συνθήκας έποιήσαντο μακρψ μέν πλοίιρ 
μή πλεΐν εντός Κυανέων καί Φασήλιδος, τούς δ’ Ελληνας 
αύτονόμους είναι, μή μόνον τούς τήν Εύρώπην άλλα και τους

74 τήν Ασίαν κατοικούντας. καίτοι οίεσθε άν, εί τή Λεω- 
κράτους διανοία χρησάμενοι πάντες έφυγον, τούτων αν u  
γενέσθαι τών καλών έργων, ή ταύτην αν ετι τήν χώραν
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tettet egy dicsőséges fegyverténynyel merne összehasonlítani ? . . 
Mert ugyan hol nem hallották hírét amaz emberek vitézségének ? 69 
Ki volna oly alacsony lelkű, kicsoda oly kevéssé nagyravágyó, hogy 
tetteikből ki ne kérne egy részt a maga számára is ? Nem, ők 
hazájokból nem szöktek meg ; csak helyet cseréltek, hogy a köze
ledő veszedelemnek jó szegével elejét vegyék. A lakedaimoni Eteo- 70 
nikos,76 a korinthosi Adeimantos és az aiginaiak hajóhada az éj 
beálltával már is futásra vették a dolgot, a mikor őseink, az összes 
hellénektől elhagyatva, erőnek erejével felszabadították a többie
ket is, mert rábírták őket, hogy velők egyetemben harczoljanak 
Salamisnál a barbárok ellen. Egymagukban túltettek ők ellensé
geiken és barátaikon, mindeniken a magok módja szerént : eme
zeken jótetteikkel, amazokon győzelmeikkel. S mindez nem volna 
egyéb, mint mikor valaki megszökik hazájából és négy nap múlva 
Rhodosban van ? Azok az emberek úgy-e bizony elnézték volna az 71 
ilyen dolgot és íziben meg nem kövezték volna hosiségök legyalá- 
zóját ? ! Annyira szerették ők hazájokat mindannyian, hogy 
Xerxes követét, Alexandrost,77 előbb jó emberüket, mikor vizet 
és földet jött kérni, kicsinybe múlt, hogy meg nem kövezték. 
Ha tehát már puszta szóért büntetni akartak, vájjon azt, a ki 
hazáját tényleg az ellenség kezére játszotta, nem a legkeményebb 
büntetésekkel illették volna ? Ily nemes szellemtől áthatva kilencz- 72 
ven esztendeig78 voltak a kellenek vezérei; ily lélekkel pusztí
tották el Phoinikiát és Kilikiát,79 harczoltak és győztek tengeren 
és szárazon Eurymedon mellett ; így sikerült hatalmukba ejteniök a 
barbároktól száz háromevezős hajót ; így hajózták körül vész'thozólag 
egész Ázsiát. De a mi fő e győzelemben, ők nem érték be salamis- 73 
beli diadalemlékökkel, hanem a barbároknak Hellas szabadsága 
érdekében biztos határokat szabtak, megtiltották nekik, hogy e 
határokat át ne keljék, s kötést kötöttek80 velők, mely szerént a 
barbárok hadihajóinak a kyanei szigeteken81 és Phaselis82 váro
sán túl nem volt szabad menniök, s melynek alapján megszerezték 
nemcsak az európai, hanem az ázsiai görögöknek is az önkormány
zati jogot. — Már most, hiszitek-e, hogy ha eleink Leokrates mód- 74 
jára gondolkozva, mindnyájan megszöktek volna, dicső tetteik 
közöl csak egy is megesett volna, vagy hogy ti magatok még most
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κατοικεΐν υμάς ; χρή τοίνυν, ώ άνδρες, ώσπερ τους άγαθούς 
επαινείτε καί τιμάτε, ούτω καί τούς κακούς μισεΐν τε καί κολά- 
ζειν, άλλως τε καί Λεωκράτην, δς ούτε εδεισεν ούτε ήσχύνθη 
υμάς.

75 Καίτοι υμείς τίνα τρόπον νενομίκατε περί τούτων, καί πώς
^ρ-εχετε ταίς διανοίαις, θεωρήσατε. άξιον γάρ δμως καίπερ προς

είδότας διελθεΐν έγκώμιον γάρ νή την Άφηναν είσι της πόλεως 
οί^παλαιοί νόμοι καί τα έ'θη των έξ άρχής ταυτα κατασκευα- 
σάντων, οίς αν προσέχητε, τα δίκαια ποιήσετε καί πάσιν άν-

76 θρώποις σεμνοί καί άξιοι τής πόλεως δόξετ είναι, ύμίν γάρ 
εστιν δρκος, δν ομνύουσι πάντες οι πολίται, επειδάν εις το 
ληξιαρχικόν γραμματείον έγγραφώσι καί έφηβοι γένωνται, μήτε 
τα ιερά δπλα καταισχυνείν μήτε τήν τάξιν λείψειν, άμυνείν δε 
τή πατρίδι καί άμείνω παραδώσειν. δν εί μέν ομώμοκε Λεο)· 
κράτης, φανερώς έπιώρκηκε, καί ου μόνον υμάς ήδίκηκεν άλλα 
καί εις το θειον ήσέβηκεν* εί δέ μή ομώμοκεν, ευθύς δήλός 
έστι παρεσκευασμένος ούδέν ποιήσειν τών δεόντων, άνθ' ών 
δικαίως αν αυτόν καί υπέρ υμών καί υπέρ τών θεών τιμωρή-

77 σαισθε. βούλομαι δέ υμάς άκούσαι τού δρκου. Λέγε, γραμ- 
ματεΰ.

ΟΡΚΟΣ. Ού καταισχυνώ δπλα τα ιερά, ούδ’ έγκατα 
λείψω τον παραστάτην δτφ αν στοιχήσον άμυνώ δέ καί υπέρ 
ιερών, καί υπέρ οσίων καί μόνος καί μετά πολλών* τήν πα
τρίδα δέ ούκ έλάσσω παραδώσω, πλείω δέ καί άρείι», δσης 
αν παραδέξωμαι" καί εύηκοήσω τών αεί κρινόντων έμφρόνως 
καί τοίς θεσμοίς τοίς ίδρυμένοις πείσομαι καί ούστινας αν 
άλλους το πλήθος ίδρύσηται δμοφρόνως* καί άν τις άναιρή 
τούς θεσμούς ή μή πείθηται ούκ επιτρέψω, άμυνώ δέ καί 
μόνος και μετά πάντων* καί ιερά τα πάτρια τιμήσω. Ιστο- 
ρες θεοί τούτων Άγλαυρος Ένυάλιος Ζεύς Θάλλω Αύξώ 
Ήγεμόνη.

Καλός γε, ώ άνδρες, καί όσιος ό δρκος. παρά τούτον 
τοίνυν άπαντα πεποίηκε Λεωκράτης" καίτοι πώς άν άνθρωπος
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is itt laknátok ezen a földön ? Ha magasztaljátok és tisztelitek a 
derék embereket, athéniek, gyűlöljétek és büntessétek meg a 
becsteleneket is, de kiváltképen Leokratest, a ki veletek szemben 
se félelmet, se szégyent nem ismert.

XVHI. De vessetek ügyet arra is, minő' elvből és minő szem- 75 
pontból szoktátok volt megítélni az ilyen dolgot ! Érdemes meg
beszélni, bár untig ismeritek. Mert, Athénére mondom, városunk
nak igazán dicséretére válnak régi törvényei és eleinktől megálla
pított szokásai ; ha ezek után indultok, bizonyára helyesen jártok el, 
s az egész világ azt fogja tartani rólatok, hogy becsületes és e városra 
méltó emberek vagytok. így például van nektek egy eskütök, 76 
melyet minden polgár elmond, a mikor nevét serdülő kora elérkez- 
tével a község könyvébe83 iktatják. Hit alatt ígéri, hogy sem 
szent fegyvereit meggyalázni, sem kijelölt helyét elhagyni nem 
fogja, s hogy hazáját megoltalmazza és hatalmasbbá teszi. Ha 
Leokrates minderre hitet mondott, nyilvánvaló, hogy hamisan 
esküdött és nemcsak ellenetek, hanem az istennek ellen is vétke
zett ; ha pedig nem esküdött meg, nyilván már eleve eltökélte, 
hogy kötelességében nem fog eljárni. E szándokáért pedig mind a 
magatok, mind az istenek nevében méltán érheti a büntetés. Sze- 77 
retném, ha hallanátok ezt az esküt. Olvasd fel, jegyző !

E s k ü .  «Nem fogom meggyalázni szent fegyvereimet s nem 
fogom elhagyni bajtársamat, kivel rendet állok. Védelmezni 
fogom az isteni és emberi jogokat, akár egyedül leszek, akár 
többedmagammal. Hazámat megfogyatkozva nem hagyom utó
dainkra, hanem nagyobbá és hatalmasabbá teszem, mint volt, 
a mikor védelmére keltem. Biráim szavát mindenkor megfoga
dom, a törvényes parancsoknak készségesen engedelmeskedem, 
akár megszabta már, akár ezentúl fogja csak megszabni a több
ség ; nem fogom megengedni, hogy valaki e parancsokat meg- 
akaszsza, vagy velők daczoljon és résen fogok állani akár egy
magám, akár többedmagammal ; ősi szentségeimet tiszteletben 
fogom tartani. Aglauros,84 Enyalios,83 Zeus, Thallo,8,3 Auxo,87 
Hegemone engem úgy segéljenek ! »

Valóban szép és ájtatos egy eskü, birák ! S Leokrates tettei ez
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γένοιτο άνοσιώτερος ή μάλλον προδότης της πατρίδος ; τίνα δ’ 
αν τρόπον δπλα καταισχύνειέ τις μάλλον, η εί λαβεΐν μή θέλει 
καί τούς πολεμίους άμύνασθαι ; πώς δ' ού καί τον παραστάτην

78 καί την τάςιν λέλοιπεν δ μηδέ τάζαι το σώμα παρασχών; πού 
δ’ υπέρ ο σ ίω ν  καί ιερών ήμυνεν αν δ μηδένα κίνδυνον υπομείνας ; 
τίνι δ’ αν την πατρίδα παρέδωκε μείζω ίπροδοσίαΊ; το γάρ τούτου 
μέρος έκλελειμμένη τοΐς πολεμίοις υποχείριός έστιν. είτα τούτον 
ούκ άποκτενεΐτε τον άπάσαις ταΐς άδικίαις ένοχον οντα; τίνας ούν 
τιμωρήσεσθε ; τούς εν τι τούτων ήμαρτηκότας ; ράδιον έσται παρ’ ύμίν 
άρα μεγάλα άδικεϊν, εί φανεΐσθε επί τοΐς μικροΐς μάλλον οργιζόμενοι.

79 Καί μην, ώ άνδρες, καί τούθ’ υμάς δει μαθεΐν, δτι το
Cja9p συνέχον την δημοκρατίαν δρκος έστί. τρία γάρ έστιν εξ  ών ή

πολιτεία συνέστηκεν, δ αρχών, δ δικαστής, ό ιδιώτης, τούτων 
τοίνυν έκαστος ταύτην την πίστιν δίδωσιν, εικότως· τούς μέν γάρ 
ανθρώπους πολλοί ήδη έξαπατήσαντες καί διαλαθόντες ού μόνον 
τών παρόντων κινδύνων άπελύθησαν, αλλά καί τον άλλον χρόνον 
άθφοι τών αδικημάτων γεγόνασι* τούς δέ θεούς ούτ’ αν έπιορκή- 
σας τις λάθοι ούτ’ αν έκφύγοι την απ' αυτών τιμωρίαν, άλλ’ εί 
μή αυτός, οι παΐδές γε καί το γένος άπαν το τού έπιορκήσαντος

80 μεγάλοις άτυχήμασι περιπίπτει, διόπερ, ώ άνδρες δικασταί, ταύτην 
πίστιν εδοσαν αυτοΐς εν Πλαταιαΐς πάντες οί Έλληνες, δτε 
εμελλον παραταξάμενοι μάχεσθαι προς τήν Ξ έρ ξ ο υ  δύναμιν, ού 
παρ’ αυτών εύρόντες, άλλα μιμησάμενοι τον παρ’ ύμίν είθισμένον 
όρκον, ον άξιόν έστιν άκούσαι* καί γάρ παλαιών δντων τών τότε 
πεπραγμένων όμως συχνώς εστιν έν τοΐς γεγραμμένοις ίδείν τήν 
έκείνων αρετήν. Καί μοι άναγίνωσκε αύτόν.

81 ΟΡΚΟΣ. Ού ποιήσομαι περί πλείονος το ζην τής έλευ- 
θερίας, ούδ’ έγκαταλείψω τούς ηγεμόνας ούτε ζώντας ούτε 
άποθανόντας, άλλα τούς έν τή μάχη τελευτήσαντας τών συμμά
χων άπαντας θάψω, καί κρατήσας τφ πολέμιο τούς βαρβάρους 
τών μέν μαχεσαμένων υπέρ της Ελλάδος πόλεων ούδεμίαν 
άνάστατον ποιήσω, τάς δέ τα τού βαρβάρου προελομένας άπά- 
σας δεκατεύσω* καί τών ιερών τών έμπρησθέντων καί καταβλη- * 
θέντων ύπδ τών βαρβάρων ούδέν ανοικοδομήσω παντάπασιν,
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eskünek merő tagadásai. Yan-e tehát nálánál istentelenebb ember, 
van-e, a ki hazáját inkább elárulta volna, mint ő ? Yan-e, ki 
bármivel inkább meggyalázbatná fegyvereit, mint ha velők az 
ellenség ellen barczolni vonakodik ? És vájjon a ki életét nem 
ajánlotta fel, nem bagyta-e cserbe bajtársait és végezett helyét is ?
A vallásos kegyelet ereklyéit hogy védte volna meg, a ki semmi- 78 
féle veszedelmet fel nem vállalt ? S mivel tette vájjon hazáját 
hatalmassá ? Tán — árulásával ? Hisz a maga részéről elhagyta és 
az ellenség kezére játszotta ! Nem ölitek meg hát azt az embert, 
a kire minden képzelhető bún rábizonyult ? Kit akartok hát meg
büntetni ? Azt, a ki csak egy dologban hibázott ? Akkor ugyancsak 
könnyű szemetek láttára a legnagyobb gonoszságot elkövetni, ha 
csekélyebb vétségekért nyilván még inkább megnehezteltek.

XIX. Azt is tudnotok kell, bírák, hogy az eskü tartja fenn a nép 79 
uralmát. Az államot ugyanis három tényező alkotja : az elöljáróság, 
a bíróság és a polgárság. Ezeknek mindegyike eskübeli biztosítékot 
ád. És helyesen, mert az embereket már nagyon sokan rászed
ték és alattomban nem csak a pillanatnyi veszedelmekből mene
kültek meg, hanem jövendő gonosztetteikért is büntetlenek ma
radtak. A hitszegő azonban nem fogja kikerülni az isteneknek se 
figyelmét se büntető kezét, s ha ő maga nem is, de gyermekei és 
egész nemzetsége bizonyosan nagy bajba kerül. Ezért az összes 80 
hellenek, mikor Plataiánál csatarendet állottak Xerxes hatalmával 
szemben, fogadalmat tettek, melyet nem maguk gondoltak ki, 
hanem a mely a nálatok szokásos eskühöz hasonlít. Érdemes ezt 
is meghallgatni, s bár mindezek a dolgok réges-régen történtek, 
az eskü írott szavaiból is ki lehet bőségesen88 olvasni amaz embe
rek elszántságát. Olvasd fel ezt az esküt is !

E s k ü :  «Éltemet a szabadságnál többre becsülni nem fogom. 81 
Vezéreimet sem éltökben, sem holtokban cserben hagyni nem 
fogom, de sőt csatában elesett valamennyi bajtársamat elteme
tem. Ha a barbárokat legyőzendem, a Hellasért küzdő váro
sok egyikét sem dúlom fel ; a barbárokhoz szító városokat ellen
ben megtizedelem. Azokat a templomokat, melyeket a barbárok 
felgyújtottak és leromboltak, újra felépíteni semmi szín alatt
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άλλ’ υπόμνημα τοίς έπιγινομένοις έάσω καταλείπεσθαι της 
τών βαρβάρων άσεβείας.

82 Ούτω τοίνυν, ώ άνδρες, σφοδρά ένέμειναν έν τούτιρ πάντες, 
ώστε καί την παρά τών θεών εύνοιαν μεθ’ εαυτών εσχον βοηθόν 
καί πάντων [τών! Ελλήνων άνδρών άγαθών γενομένω/ προς τον 
κίνδυνον μάλιστα ή πόλις υμών ευδοκίμησεν. δ καί πάντων άν ειη 
δεινότατον, τούς μέν προγόνους υμών άποθνήσκειν τολμάν ώστε μη 
την πόλιν άδοξεΐν, υμάς δέ μη κολάζειν τούς καταισχυναντας αυτήν, 
άλλα περιοράν τήν κοινήν καί μετά πολλών πόνων συνειλεγμένην εύ
κλειαν, ταυτην διά τήν τών τοιούτων άνδρών πονηριάν καταλυομένην.

83 Καίτοι, ώ άνδρες, μόνοις ύμΐν τών Ελλήνων ούκ εστιν ούδέν
c2oP’ Γούτων περιιδείν. βούλομαι δέ μικρά τών παλαιών υμϊν διελθεΐν,

οίς παραδείγμασι χρώμενοι καί περί τούτων καί περί τών άλλιυν 
βέλτιον βοολεύσεσθε. τούτο γάρ εχει μέγιστον ή πόλις υμών άγα- 
θόν, ότι τών καλών έργων παράδειγμα τοίς Έλλησι γέγονεν* δσον 
γάρ τφ χρόνψ πασών έστιν άρχαιοτάτη, τοσούτον οί πρόγονοι ημών

84 τών άλλων άνθρώπων άρετή διενηνόχασιν. Έπί Κόδρου γάρ βασι
λεύοντος Πελοποννησίοις γενομένης άφορίας κατά τήν χώραν αυτών 
έ'δοςε στρατεύειν έπί τήν πόλιν ημών καί ημών τούς προγόνους 
έξαναστήσαντας κατανείμασθαι τήν χώραν, καί πρώτον μεν είς 
Δελφούς άποστείλαντες τον θεόν έπηρώτων εί έπιλήψονται τάς 
Αθήνας* άνελόντος δέ τού θεού αύτοϊς δτι τήν πόλιν αιρήσουσιν, εάν 
μή τον βασιλέα τών 'Αθηναίων Κόδρον άποκτείνωσιν, εστράτευον έπί

85 τάς Αθήνας. Κλεόμαντις δέ τών Δελφών τις πυθόμενος τό χρη- 
στήριον δι’ άπορρήτων έξήγγελλε τοίς Αθηναίοις* ούτως οί πρόγονοι 
ημών, ώς έοικε, καί τούς έ'ςωθεν άνθρώπους εύνους εχοντες διετέ- 
λουν. έμβαλόντων δέ τών Πελοποννησίων είς τήν Αττικήν τί ποιού- 
σιν οί πρόγονοι υμών, άνδρες δικασταί ; ού καταλιπόντες τήν 
χώραν ώσπερ Λεωκράτης φχοντο, ούκ έκδοτον τήν θρεψαμένην 
καί τά ίερά τοίς πολεμίοις παρέδοσαν, άλλ’ ολίγοι δντες κατα- 
κλεισθέντες έπολιορκνύντο καί διεκαρτέρουν είς τήν πατρίδα.

86 καί ούτως ήσαν, ώ άνδρες, γενναίοι οί τότε βασιλεύοντες* 
ώστε προηρούντο άποθνήσκειν υπέρ της τών άρχομένων 
σωτηρίας μάλλον ή ζώντες έτέραν μεταλλάζαι τήν χώραν.
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nem fogom, hanem mint a barbárok istentelen lelkének emlé
keit utódainkra hagyom. »

Ez eskühöz oly szigorúan ragaszkodtak mindnyájan, hogy az 82 
istenek jóindulata is ö hozzájok részelkedett ; s bár minden görög 
Bmbernek busásan kijutott a veszedelemből, mégis első sorban 
ezé a városé a dicsőség. Nem volna-e hát iszonyú, ha ti, kiknek ősei 
hazájok becsületéért bátran szemébe néztek a halálnak, meg se 
büntetnétek azokat, kik e hazát megrútolták ; ha elnéznétek, sok 
fáradalom árán szerzett közös dicsőségünk mikép esik áldozatul 
ilyfajta emberek gonoszságának ?!

XX. Egész Görögországban épen ti vagytok azok, athéniek, 83 
kiknek nem volna szabad semmi ilyent elnézniök. Mondok én 
nektek egy esetet, mely, igaz, régen történt, de mégis példát 
vehettek róla, hogy ezt is, meg sok más dolgot is mikép kell helye
sen elbírálnotok. E városnak tudniillik az a nagy szerencse jutott 
osztályrészül, hogy minden nagy és szép dologban róla példáznak 
a kellenek ; mert valamint korára legrégibb minden város közt, 
úgy vitézség dolgában is felülmúlták eleink a többi embereket.

Kodros király 89 idejében rossz termésök volt a peloponneso- 84 
siaknak. Elhatározták tehát, hogy hadat indítanak városunk ellen, 
őseinket kiűzik és a földet egymás közt felosztják. Először is Del- 
phoiba küldötték követeiket s megkérdezték az istent, meg fogják-e 
hódítani Athént. Minekutána az isten kijelentette, hogy a várost 
csak lígy vehetik meg, ha az athéniek királyát, Kodrost, meg n e m  
ölik, Athén ellen hadat indítottak. De egy bizonyos Eleomantis 85 
nevű delphoibeli ember hírét vévé a jóslatnak s titokban megvivé 
az athénieknek, annak jeléül, hogy Őseinknek még idegen földön 
is mindig voltak jó barátaik. Mikor a peloponnesosiak^ ilyképen 
betörtek Attikába, vájjon mit tesznek apáitok, bírák ? Oh bizony 

, nem hagyták el az országot, miként Leokrates, nem hagyták sza
badjára ellenségeiknek se szentségeiket, se őket szülte földjöket, 
hanem csekély számuk mellett is bevárták az ostromzárt és résen 
álltak mindvégig hazájokért. S íme, az akkori uralkodók oly nemes- 86 
lelküek voltak, hogy inkább meghaltak alattvalóik üdvösségéért, 
sem hogy éltök árán mással cserélték volna fel szülőföldj őket.
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φασί γούν τον Κόδρον παραγγείλαντα τοίς Α θηναίος προσ- 
έχειν όταν τελευτήση τον βίον, λαβόντα πτωχικήν στολήν 
όπως άν άπατήση τούς πολεμίους, κφτα τάς πύλας ύποδύνταΙ 
φρύγανα συλλέγειν προ τής πόλεως, προσελθόντων δ’ αύτφ 
δυοΐν άνδρών έκ τού στρατοπέδου καί τα κατά τήν πόλιν πυν- 
θανομένων τον ετερον αυτών άποκτεΐναι τφ δρεπάνι») προσπε-

87 σόντα* τον δέ περιλελειμμένον, παροξυνθέντα τφ Κόδρω καί,
νομίσαντα πτωχόν είναι, σπασάμενον το ξίφος άποκτεΐναι τον 
Κόδρον. τούτων δέ γενομένων οί μ.έν Αθηναίοι κήρυκα πέμψαν— 
τες ήξίουν δούναι τον βασιλέα θάψαι, λέγοντες αύτοΐς άπασαν 
τήν άλήθειαν* οί δέ Πελοποννήσιοι τούτον μέν άπέδοσανί 
γνόντες δέ ως ούκέτι δυνατόν αύτοΐς τήν χώραν κατασχείν 
άπεχώρησαν. τφ δέ Κλεομάντει τφ Δελφφ ή πόλις αύτφ<
τε καί έκγόνοις έν Πρυτανείφ άίδιον σίτησιν εδοσαν. Όράτε*;·

88 ομοίως έφίλουν τήν πατρίδα Λεωκράτει οί τότε βασιλεύον
τες, οι γε προηρούντο τούς πολεμίους έξαπατώντες άποθνή-- 
σκειν υπέρ αύτής καί τήν ιδίαν ψυχήν αντί τής κοινής; 
σωτηρίας άντικαταλλάττεσθαι. τοιγαρούν μονώτατοι επώνυμοι; 
τής χώρας είσίν, ίσοθέων τιμών τετυχηκότες, εικότως* υπέρ*
ής γάρ [ζώντες*] ούτω σφόδρα έσπούδαζον, δικαίως ταύτηνι

89 καί τεθνεώτες έκληρονόμουν. άλλα Λεωκράτης ούτε ζών.
ούτε τεθνεώς δικαίως άν αύτής μετάσχοι, μονώτατος [δ’] άνν 
προσηκόντως έξορισθείη τής χώρας ήν έγκαταλιπών τοϊςρ
πολεμίοις ψχετο* ουδέ γάρ καλόν τήν αυτήν καλύπτει^
τούς τή αρετή διαφέροντας καί τον κάκιστον πάντων άν; 
θρώπων.

9ο Καίτοι γε έπεχείρησεν είπεΐν, 6 καί νύν ίσως έρεε;
Cap. προς υμάς, ως ούκ άν ποτέ ύπομεϊναι τον άγώνα τούτον.·
21 · συνειδώς έαυτφ τοιούτόν τι διαπεπραγμένψ* ώσπερ ού

πάντας καί τούς κλέπτοντας καί ίεροσυλούντας τούτψ τφιί
τεκμηρίψ χρωμένους* ού γάρ τού πράγματός έστι σημεΐον,νΐ 
ως ού πεποιήκασιν, άλλα τής άναιδείας ήν εχουσιν. οί ·
γάρ τούτο δεΐ λέγειν, άλλ' ως ούκ έξέπλευσεν ούδέ τήν (

9 1  πόλιν έγκατέλιπεν ούδ’ έν Μεγάροις κατφκησε* ταύτά έστι:
τεκμήρια τού πράγματος, έπεί γε τό έλθεΐν τούτον, οίμαι.; 
θεόν τινα αύτόν έπ’ αύτήν άγαγεΐν τήν τιμωρίαν, ιν’ν
έπειδή τον εύκλεά κίνδυνον εφυγε, τού άκλεούς και,ι
άδοξου θανάτου τυχοι, καί ους προύδωκε, τούτο ις ύπο-c  
χείριον αυτόν καταστήσειεν. έτέρωθι μέν γάρ άτυχώνό
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Kodros is, azt beszélik, halálára előre figyelmeztetvén az athénie
ket, koldus-ruhát öltött, hogy az ellenséget rászedje ; aztán kibújt 
a kapun s a város előtt száraz gallyakat kezdett szedegetni. 
Egyszerre két ember közeledik a tábor felől és a város ügyeit 
tudakolja. Kodros megrohanja az egyiket és szablyájával levágja, 
a mire a másik életben maradt ember nekibőszül Kodrosnak, kit 
koldusnak vél, kardot ránt és megöli. Az athéniek ezek végeztével 87 
hírmondót küldöttek és királyukat temetés végett visszakövetelték ; 
meg is mondták nekik már most a tiszta igazságot. A pelo- 
ponnesosiak kiadták a holttetemet, de megtudva, hogy az orszá
got elfoglalniok többé már úgy sem lehet, eltakarodtak ; a del
phoibeli Kleomantist és utódait pedig az állam életfogytiglan 
megvendégelte a prytaneionban.90 Már most nézzétek ! Ugy-e bi- 88 
zony Leokrates ép oly hőn szerette hazáját, mint az akkori kirá
lyok, kik már azért is szívesen haltak meg, hogy az ellenséget félre
vezessék, s a kik éltöket a közjóért feláldozni sohasem átallották ? 
Meg is érdemelték, hogy isteni kitüntetésképen egyedül róluk ne
vezzék el ezt a földet, mert a mely hazáért életökben91 oly nagyon 
buzgólkodtak, azt holtuk után méltán örökül nyerhetik vaia. De 89 
Leokrates sem élve sem halva ezt a földet jogosan a magáénak 
nem vallhatja ; ellenkezőleg ő az egyes-egyedüli, kit igazság sze
rint száműzhetnénk ebből az országból, melyet szökésével az ellen
ségnek martalékul hagyott. Nem volna szép, ha a legvitézebb és 
legeslegaljasabb embereket ugyanazok a hantok takarnák !

XXI· És mégis azt merte mondani, a mit tán most is emlegetni 90 
fog előttetek, hogy ő bűne tudatában semmi esetre sem várta volna 
meg ezt a tárgyalást. Mintha tolvaj meg templomfosztogató mind
amennyi ugyanilyen bizonyítékokkal nem hozakodnék elő. Nem ár
tatlanságukat, hanem legfölebb orczátlanságukat bizonyítják vele ! 
Nem ezt kell neki mondania, hanem ki kell nyilatkoztatnia, hogy 
nem utazott el, hogy a várost nem hagyta el, hogy Megarában nem 
lakott ; ezek a lényeges bizonyító dolgok ; a mi pedig azt illeti, 91 
hogy el mert ide jönni, én azt hiszem, hogy valamelyik isten 
vezérelte ide a büntetés helyére ; mert ha már a dicső veszedelem 
elől megszökött, hadd érje dicstelen és gyalázatos halál, hadd szol
gáltassa ki magát azoknak, kiket elárult. Ha máshol éri utói a sors
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ούπω δήλον εί διά ταύτα δίκην δίδωσιν* ενταύθα δέ παρ’ 
οίς προύδωκε, φανερόν έστιν δτι τών αυτού παρανομημάτων 

92 υπέχει ταύτην την τιμωρίαν, οί γάρ θεοί ουδέν πρότερον 
ποιούσιν ή τών πονηρών ανθρώπων την διάνοιαν παράγουσι* 
καί μοι δοκοϋσι τών αρχαίων τινές ποιητών ώσπερ χρη
σμούς γράψαντες τοίς έπιγινομένοις τάδε τα ίαμβεΐα κατα- 
λιπεΐν

otav γάρ οργή δαιμδνιυν βλάπτη τινά, 
τοϋτ’ αυτό πρώτον, εξαφαιρέΐται φρένων 
τον νουν τον ε’σ^λόν, εις δε τήν χείρω τρέπει 
γνώμην, ίν’ είδη μηδέν ών αμαρτάνει.

93 τίς γάρ ού μέμνηται τών πρεσβυτέρων ή τών νεωτέρων ούκ. 
cap. άκήκοε Καλλίστρατον, ού θάνατον ή πόλις κατέγνω, τούτον

φυγόντα, καί τού θεού τού έν Δελφοΐς άκούσαντα δτι αν 
έλθη Άθήναζε τεύξεται τών νόμων, άφικόμενον καί επί τον 
βωμόν τών δώδεκα θεών καταφυγόντα καί ουδέν ήττον υπό 
της πόλεως άποθανόντα ; δικαίως* το γάρ τών νόμων τοΐς 
ήδικηκόσι τυχεΐν τιμωρία έστίν. ό δέ γε θεός ορθώς άπέδωκε 
τοΐς ήδικημένοις κολάσαι τον αίτιον* δεινόν γάρ αν είή εί 
ταύτά σημεία τοΐς εύσεβέσι καί τοΐς κακούργο ις φαίνονται.

94 Ηγούμαι δ’ εγωγε, ώ άνδρες, τήν τών θεών επιμέ
λειαν πάσας μέν τάς άνθρωπίνας πράξεις έπισκοπείν, μάλιστα 
δέ τήν περί τούς γονέας [καί τούς τετελευτηκότας καί τήν 
προς αυτούς] ευσέβειαν, εικότως* παρ’ ών γάρ τήν αρχήν τού 
ζην είλήφαμεν καί πλεϊστα αγαθά πεπόνθαμεν, εις τούτους 
μή δτι άμαρτεϊν άλλ’ δτι μή ευεργετούντας τόν αυτών βίον

95 καταναλώσαι μέγιστον άσέβημά έστι. λέγεται γούν έν Σικελίιφ 
cap. (εί γάρ καί μυθωδέστερόν έστιν, άλλ’ αρμόσει καί ύμΐν

άπασι τοίς νεωτέροις άκούσαι) έκ τής Αίτνης ρύακα πυρός 
γενέσθαι* τούτον δέ ρεϊν φασιν επί τήν άλλην χώραν καί. 
δή καί προς πόλιν τινά τών έκεΐ κατοικουμένων. τούς μέν 
ούν άλλους όρμήσαι π ρ ο ς  φυγήν, τήν αυτών σωτηρίαν 
ζητούντας, ενα δέ τινα τών νεωτέρων, όρώντα τόν πατέρα 
πρεσβύτερον όντα καί ούχί δυνάμενον άποχωρείν άλλα έγ- 
καταλαμβανόμενον, άράμενον φέρειν. φορτίου δ’ οίμαι προσ-

96 γενομένου καί αυτός έγκατελήφθη. δθεν δή καί άξιον θεω- 
ρήσαι τό θειον, δτι τοΐς άνδράσι τοίς άγαθοΐς ευμενώς εχει.



keze, kérdés támadhat, vájjon azért bűnhödik-e, a mit itt követett 
el : míg ha itt lakói meg azok körében, kiket elárult, kiderül, 
hogy saját gonosztetteiért szenvedi el a büntetést. Mert az iste- 92 
neknek első gondjuk, hogy a gonosz emberek elméjét félrevezes
sék, s ha jól emlékszem, néhány régibb költőnk a következő verse
ket hagyta reánk, melyek jóslatnak is beválnak :

Ha bárkit92 isten végzetes haragja ér,
Első a józan ész, mely elhomályosul,
És téves útra tér az elme s gondolat,
S az ember azt se tudja már, mit vétkezett.

X X II. Lesznek bizonyára öregebb emberek, kik még emlékez
nek rá, de tán az ifjabbak is hallották már a hírét Kallistratosnak, a 93 
kit városunk halálra ítélt volt. 0  azonban megszökött, és miután a 
delphoibeli isten azt jósolta neki, hogy ha megtér Athénbe, számot 
tarthat igazságra, csakugyan visszajött ; de bár a tizenkét isten 
oltárához menekült is, az állam végrehajtatta rajta a halálos íté
letet. És méltán ! Mert a törvényszerű eljárás gonosz embernek 
csakis büntetést jelent. Ami pedig az istent illeti, igaza volt, hogy 
kiadta a bűnöst azoknak, kiken sérelem esett ; mert szomorú 
dolog volna, ha az isten boldog-boldogtalannak ugyanazt a jóslatot 
nyilvánítaná.

Én azt hiszem, bírák, hogy az isteni gondviselés az emberek 
minden tette felett őrködik ugyan, de leginkább mégis csak azt 94 
nézi, isteneink iránt kegyelettel viselkedünk-e ? És helyesen ! Mert 
a kiktől éltünk kútfejét és legtöbb javainkat kaptuk, azokat, nem 
mondom megbántani, de értök drága életünket oda nem adni a 
legeslegnagyobb bűn.

XXIII. Azt mondják, — mert ha épen monda is, ti fiata- 95 
lók bízvást meghallgathatjátok mindnyájan — azt mondják, 
hogy Sikeliában az Aitna valamikor tüzet hányt s hogy a

• láva más vidékre is, és kivált az ottani lakosok egyik városa felé 
is vette útját. Az emberek, csak saját menekvésökre gondolva, fu
tásnak eredtek : egy ifjú azonban látva, hogy öreg és futásra kép
telen apja ott reked, felemelte és elvitte őt. Ámde terhe nagyultá- 96 
vai utóbb maga is ott rekedt. Már most ebből az esetből is meg 

> lehet győződni, hogy mennyire szeretik az istenek a jó embereket.
, Lylrargos. 5

()5
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λέγεται γάρ κύκλι») τον τόπον εκείνον περιρρεύσαι το πύρ 
καί σωθηναι τούτους μόνους, άφ’ ών καί το χωρίον έτι καί 
νυν προσαγορεύεσθαι τών ευσεβών χώρον τούς δέ ταχεΐαν 
την άποχώρησιν ποιησαμένους καί τούς εαυτών γονείς άπαν-

97 τας έγκαταλιπόντας άπολέσθαι. ώστε καί υμάς δεΐν την παρά 
θεών έχοντας μαρτυρίαν δμογνωμόνως τούτον κολάζειν τον 
άπασι τοΐς μεγίστοις άδικήμασιν ένοχον δντα κατά το εαυτού 
μέρος, τούς μέν γάρ θεούς τάς πατρίους τιμάς άπεστέρηκε, 
τούς δέ γονείς τοίς πολεμίοις έγκατέλιπε, τούς δε τετελευτηκό- 
τας τών νομίμιον ούκ εΐασε τυχεΐν.

98 Καίτοι σκέψασθε, ώ ανδρες* ού γάρ άποστήσομαι τών * 
Cap. παλαιών* έφ’ οίς γάρ εκείνοι ποιοϋντες έφιλοτιμούντο, ταϋτα 
<2Α' δικαίως αν υμείς άκούσαντες άποδέχοισθε. φασί γάρ Εύμολπον

τον ΙΙοσειδώνος καί Χιόνης μετά Θρακών έλθεΐν της χώρας 
ταύτης άμφισβητούντα, τυχεΐν δέ κατ’ εκείνους τούς χρόνους 
βασιλεύοντα Έ ρεχθέα, γυναίκα εχοντα Πραξιθέαν την Κηφισού 
θυγατέρα, μεγάλου δέ στρατοπέδου μέλλοντος αύτοΐς είσβάλ- 
λειν εις την χώραν, εις Δελφούς ιών ήρώτα τον θεόν, τί 
ποιών αν νίκην λάβοι παρά τών πολεμίων, χρήσαντος δ’ αύτφ 
τού θεού, την θυγατέρα εί θύσειε προ τού συμβαλεϊν τφ 
στρατοπέδψ, κρατήσειν τών πολεμίων** ως δέ τφ θεφ πειθό- ■ 
μένος τούτ έ'πραξε, καί τούς έπιστρατευομένους έκ της χώρας 

100 εξέβαλε, διό καί δικαίως αν τις Εύριπίδην έπαινέσειεν, οτι τά τε 
άλλ’ ών άγαμος ποιητής καί τούτον τον μύθον προείλετο : 
ποιήσαι, ηγούμενος κάλλιστον άν γενέσθαι τοΐς πολίταις παρά
δειγμα τάς εκείνων πράξεις, προς άς αποβλέποντας καί θεο>- 
ρούντας συνεθίζεσθαι ταΐς ψυχαΐς το την πατρίδα φιλεΐν. 
άξιον δέ, ώ ανδρες δικασταί, καί τών ίαμβείων άκούσαι ά 
πεποίηκε λέγουσαν την μητέρα τής παιδός. δψεσθε γάρ έν 
αύτοΐς μεγαλοψυχίαν καί γενναιότητα αξίαν καί της πόλειυς καί 
τού γενέσθαι Κηφισού θυγατέρα.

τάς χάριτας δστις εύγενώς χαρίζεται,
ηδιον έν [ίροτοΐσιν o't δε δοώσι μέν, ?
χρόνω δε δρώσι, δυσγενέστερον . . . .  
εγώ δε δώσω την έμήν παγίδα κτανεΐν 

5 λογίζομαι δε πολλά* πρώτα μέν πόλιν 
ούκ αν δυναίμην τησδε βελτίω λαβείν* 
ή πρώτα μεν λεώς ούκ επακτός άλλο>εν,
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Mert úgy beszélik, hogy a tűz körösleg körülfogta azt a helyet, s 
egyedül csak ők menekültek meg előle, úgy liogy azt a vidéket még 
mai napság is jámborok helyének93 nevezik, míg ellenben azok 
kik nagy sietve elfutottak és szüleiket mind hátrahagyták, maguk 
is valamennyien ott vesztek. Hívjátok fel tehát az isteneket tanú- 97 
bizonyságra és mondjátok ki egyhangúlag a büntetést arra az 
emberre, a ki a maga részéről a legfertelmesebb gonosztettekben 
vétkes : az isteneket megfosztotta ősi tisztességöktől, szüleit mar
talékul hagyta az ellenségnek s a halottaktól megvonta a hagyo
mányos kegyelet jeleit.

XXIV. De figyeljetek tovább, bírák ! Mert nem tudok megválni 98 
eleinktől. Amely sarktételeknek megvalósításában ugyanis ők 
büszkélkedtek, azokat ti is meghallgathatjátok és elfogadhatjátok.

Azt mondják, hogy Eumolpos,94 Poseidon és Chione fia, a 
thrákok szövetségében berontott e földre, melyre jogot formált 
Akkortájt épen Erechtheus volt a király, ki Praxitheát, Kephisos 99 
leányát bírta feleségül. Minthogy hatalmas sereg fogott betörni az 
országba, a király Delphoiba ment s tanácsot kért az istentől, mi 
módon győzheti meg ellenségeit ? Az isten azt felelte, hogy ha a 
két sereg találkozása előtt feláldozza leányát, övé lesz a győzelem.
A király csakugyan megfogadta az isten parancsát, s a betörőket 
kiűzte országából. Épen ezért Euripides méltó dicséretet érdemel, 100 
hogy ő, a különben is jeles költő, ezt a mondát is költeménybe fog
lalta ; tudta ő, hogy a legmagasztosabb példát szolgáltatják a pol
gároknak az olyan tettek, melyeknek szemlélete és megfontolása 
hazaszeretetre szoktatja lelköket. Érdemes meghallgatni, bírák, 
ama verseket is, melyeket a költő a leány anyjának ajkaira 
adott. Nagy és nemes lélek szavait fogjátok belőlök kiolvasni, 
mely méltó e városhoz és Kephisos leányához :

Örvend az ember, látva szíves haladást;
Míg hogyha késve jő a hála bárkitől,
Már nem fakasztja tiszta érzés, tiszta szív.
Csak hadd vigyék a vesztő helyre lányomat!

5 Sokat tűnődöm, ámde más dicsőbb hazát 
Mint ezt, keresve bár, sem lelhetek sehol.
Ez ország népe vendégül nem érkezék:

5*
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αύτόχ5ονες δ’ έφυμεν* αί δ’ άλλαι πόλεις,, 
πεσσών διχοίαες διαφοράΐς έκτισμέναι, 

ίο άλλαι παρ’ άλλων ε’σ'ιν είσαγώγιμοι. 
δστις δ’ απ’ άλλης πόλεος οίκίζει πόλιν, 
αρμός πονηρός ώσπερ ε’ν ξύλω παγείς, 
λόγοι πολίτης έστί, τοΊίς δ’ έργοισιν ου. 
έπειτα τέκνα τουδ’ εκατι τίκτομεν, 

is ώς 5εών τε βωμούς πατρίδα τε ρυώμε^α. 
πόλεως δ’ άπάσης τούνομ’ εν, πολλο'ι δέ νιν 
ναίουσι* τούτους πώς διαφ,σέΐραί με χρη, 
εξόν προπάντων μίαν υπέρ δούναι 3ανέίν ; 
ε’ί πεο γάρ αριθμόν οΤδα κα'ι τούλάσσονος 

2ο τ'ο μέίζον, ούνος οίκος ού πλέίον σ^ένει 
πταίσας άπάσης πόλεος, ούδ’ ’ίσον φέρει, 
ει δ’ ην εν οΐκοις άντ'ι 5ηλέων στάχυς 
άρσην, πόλιν δε πολέμια κατείχε φλόξ, 
ούκ άν νιν έξέπεμπον εις μάχην δορός 

25 θάνατον ποοταρβοΰσ’ * άλλ’ έμοιγ’ έστω τέκνα, 
[α] κα'ι μάχοιτο κα'ι μετ’ άνδοάσι πρέποι, 
μή σχηματ’ άλλως έν πόλει πεφυκότα. 
τά μητέρων δε δάκρυ’, δταν πέμπη τέκνα, 
πολλούς Ι^ηλυν’ εις μάχην όομωμένους.

3ο μισώ γυναίκας αΐτινες προ τού καλού 
ζην παίδας εΤλοντ’ ή παρτ|νεσαν κακά, 
καί μην 5ανόντες γ’ εν μάχη πολλών μέτα 
τύμβον τε κοινόν έ λ αχόν εύκλειάν τ’ ’ίσην- 
τη ’μη δέ παιδ'ι στέφανος εις μια μόνη 

se πόλεως 3ανούση τησδ’ ύπερ δο^ησεται. 
κα'ι την τεκούσαν κα'ι σε δύο 5’ όμοσπόρω 
σώσει · τί τούτων ούχ'ι δέξασ^αι καλόν ; 
την ούκ έμήν πλήν [η] φύσει δώσω κόρην 
$ύσαι προ γαίας. εί γάρ αίρε^σεται 

*ο πόλις, τί παίδων τών εμών μέτεστί μοι ; 
ούκούν άπαντα τούν γ’ έμο'ι σω^σεται- 
άοξουσιν άλλοι, τ^νδ’ εγώ σώσω πόλιν. 
εκείνο δ’ ού το πλέΐστον έν κοινω μέρος, 
ούκ εσ5’ έκούσης της έμης ψυχής άτεο 

«5 προγόνων παλαιά £έσμι’ οστις έκβαλε!- 
ούδ’ άντ’ ελάας χ̂ ρυσέας τε ΓοργΛνος 
τρίαιναν òpirijv στασαν έν πόλεως βά^ροις



Mi itt születtünk, míg a többi városok,
Miként ha koczka-lialmaz gyűlik együvé,

10 Lakost cserélve népesültek szüntelen.
Ki más hazába költözék a régiből,
Miként a fába vert, megromlott, gyenge ék, 
Csak puszta névre polgár ő. (le tettre nem. 
Hisz gyermekinket istenünk azért adá, 

is Hogy oltárinkat óvjuk és a szent hazát.
Közös hazánk e föld, sok ember lakja bár. 
Miért veszítsem el vajon mindnyáj okát,
Ha egy halála mindnyáját megmentené ?
Mert hogyha számot ismerek, s tudom, mi nagy, 

2 0  Mi kisebb : egy család hatalma semmiség,
S egész hazának romlását nem éri meg.
Ha tűzbe-vasba elmerülne városunk,
S ha férfi sarjat szültem vón’ leány helyett,
A dárdaharczba félelem ne’kül 

25 Előre küldeném. Olyan legyen fiam,
Hogy férfiliarczba’ messze tündököljön ő,
S ne hitvány bábként vesztegeljen hasztalan. 
Sok jó leventét elpuhított liarcz előtt,
Ha indultában édes anyja könnyezett, 

so Utálom azt a nőt, ki szép halál helyett 
A gyermek éltét megkívánja vétkesen.
Közös dicsőség és közös sír várja azt,
Ki társival közös csatában elbukott.
Ha egymagában elhal lányom a honért,

35 A pálma lombját egymagában kapja meg, 
Kedves szülőit s két tulajdon véreit 
Megmenti. Mindez szép jutalmat érdemel. 
Csupán természet fűzi őt hozzám, s ezért 
Hadd veszszen ő, hazám helyett ! Ha ez bukik, 

*o Vájjon mit érek édes gyermekimmel el?
A város üdvét hát megóvom én magam :
Bár más a fejdelem, a mentő én leszek. 
Fontos szerepre hív hazánknak érdeke :
Mert nincs ki merné eltörölni régi, szent 

*5 Törvényeinket, míglen élek jó magam.
Az ős olajfa s czifra Gorgó95 szent legyen!
A vár tövébe fúrt szigonyt98 se thrák sereg
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Ευμολπος ούδε θρας άναστεύει λειός 
στεφάνοισι, Παλλχς δ’ ούδαμοϋ τιρήσεται. 

so χρήσ.?’, ώ πολΐται, τοι; εαοΐς λο'/εόμασιν, 
σώζεστε, νιχατ’ * άντι μαρ ψυ^ης αίας 
ουχ εσ3’ δπιυς jutv εγώ ου σώσω πόλιν. 
ώ “arpie, είθε πάντες ο'ί ναίουσί σε 
ουτω φιλοΐεν ώς εγώ* ζα'ι ραδίως 

ss οίχοίμεν αν σε, κούδεν αν πάσμοις χαζόν.

101 Γαύτα, ώ άνδρες, τούς πατέρας υμών έπαίδευε. φύσει γάρ
cap. ούσών φιλοτέχνων πασών τών γυναικών ταύτην εποίησε τήν

πατρίδα μάλλον τών παίδων φιλούσαν, ενδεικνυμενος δτι εϊπερ. 
αί γυναίκες τούτο τόλμη σου σι ποιεϊν, τους γε άνδρας ανυπέρ
βλητόν τινα δει την εύνοιαν υπέρ της πατρίδος έχειν, μηδέ 
φεύγειν αυτήν έγκαταλιπόντας μηδέ καταισχόνειν προς απαντας 
τούς Έλληνας ώσπερ Λεωκράτης.

102 Βούλομαι δ? ύμΐν καΡ τον Όμηρον παρασχέσθαι έπαινών.
( “Ρ· ουτω γάρ ύπέλαβον υμών οί πατέρες σπουδαΐον είναι ποιητήν,

ώστε νόμον έθεντο καθ·’ έκάστην πενταετηρίδα τών ΓΙανα- 
θηναίων μόνου τών άλλων ποιητών ραψφδεϊσθαι τα έπη, επί- 
δειςιν ποιούμενοι προς τούς Έλληνας ότι τα κάλλιστα τών έργων 
προηρούντο, είκότιυς· οί μέν γάρ νόμ.οι διά τήν συντομίαν ού . 
διδάσκουσιν άλλ’ έπιτάττουσιν ά δει ποιεϊν, οί δέ ποιηταί 
μιμούμενοι τον ανθρώπινον βίον, τά κάλλιστα τών έργων 
εκλεξάμενοι, μετά λόγου καί άποδείξεως τούς ανθρώπους συμ-

103 πείθουσιν. Έκτωρ γάρ τοΐς Τρωσί παρακελευόμενος υπέρ τής 
πατρίδος τάδε είρηκεν

άλλα ια«·/εσ5’ επ'ι νηυσί διαμπερές, ος δε ζεν υμε’ων 
βληαενος ηί τυπε'ις θάνατον και πότιαον επίσπη, 
τε5νάτ(υ. οίί οί άειχις αμυνομένω πεο'ι πάτρης 
τείτνάμεν άλλ’ αλομός τε σόη και νήπια τέκνα, 
και κλήρος ζα'ι οΐζος άζηρατο;, εϊ ζεν’ Αχαιοί 
Οιχωνται συν νηυσί φίλην ε; πατρίδα γαίαν.

104Τούτων τών επών άκούοντες, ώ άνδρες, οί πρόγονοι υμών"
“̂Ρ-καί τά τοιαύτα τών έργων ζηλούντες ούτως έσχον προς · 

αρετήν, ώστε ού μόνον υπέρ τής αυτών πατρίδος αλλά καί 
πάσης τής] Ελλάδος ώς κοινής ήθελον άποθνήσκειν. οί
γούν έν Μαραθώνι παραταγμένοι τοΐς βαρβάροις τον εξ 
άπάσης τής Ιλσίας στόλον έκράτησαν, τοΐς ίδίοις κινδύνοις , 
κοινήν άδειαν άπασι τοΐς "Ελλησι κτώμενοι, ούκ επί τή δόξγ)
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Ne fedje virággal, sem Eumolpos keze,
S Pallast ne érje más hazába’ tisztelet !

6u Csak rajta társak, csak vigyétek lányomat,
És győzzetek ! Ám veszítsem véremet,
De szent hazámat martalékul nem hagyom.
Hazám! Vajh’ minden egyes sarjadékod úgy 
Szeretne téged, mint magam! Nem érne baj,
S a béke révén élne minden honfi szív !

XXV. Így neveié őseiteket a költő, athéniek. A nő ösztönszerű- 101 
leg szereti gyermekeit ; költőnknek ez a nő-alakja azonban gyer
mekeinél is jobban szereti hazáját, bizonyságául annak, hogy ha 
már nők ilyet mernek tenni, mily páratlan ragaszkodással kell sze
retniük hazájokat a férfiaknak, nem pedig rútul megszökniük és az 
egész görög nemzetet meggyalázniok, miként azt Leokrates tévé.

XXVI. Szándékom Homerost is magasztalólag idézni. Apáitok 102 
e költőt oly tökéletesnek tartották, hogy törvényt hoztak, mely sze
rint minden ötödik évben az athéni népünnepeken97 egyedül csak
az ő költeményei adassanak elé. Meg akarták ezzel mutatni a hellé
neknek, hogy a kiválóan nemes tetteket fölötte mód megbecsülik. 
Igen helyesen ! Mert a törvények velősen írvák s épen ezért98 nem 
oktatnak, csak ránk parancsolnak. A költő ellenben az emberi életet 
rajzolja, kiválogatja belőle a legszebb vonásokat, s tanúság és szem
léltető előadás eszközeivel indítja meg a közönséget. így Hektor" 103 
a hazáért való harczra ezekkel a szavakkal szólítja fel a trójaiakat :

Rajta tehát, a hajók mellett tusakodjatok egyre !
A kit a nyíl vagy kard sebesít, végezze a sorsát 
S haljon meg. Mert szép a hazáért küzdeni s halni.
Hitvese élve marad s kicsi gyermeki élve maradnak,
Dús örökét s házát megmenti, ha majd az achivok 
Népei meglátják szeretett honi földüket ismét.

XXVII. E szavak hallatára őseitek is, athéniek, ugyanoly tét- 104 
tekre buzdúltak s oly vitézek lőnek, hogy nemcsak szülőföldükért, 
hanem egész Hellasért, közös hazájokért szívesen elhaltak, ük vol
tak azok, kik Marathonnál szembeszálltak a barbárokkal s ezeknek 
egész Ázsiából szedett seregét meggyőzték ; ők rakták meg saját 
vésztők árán Hellas közbiztosságának az alapját. Nem a hírnév,



μέγα φρονοΰντες άλλ’ επί τφ ταύτης άξια πράττειν, τών μεν 
Ελλήνων προστάτας τών δέ βαρβάρων δέσποτας εαυτούς 
καθιστάντες* ού γάρ λόγφ τήν άρετήν έπετήδευον, άλλ' έργω 

105πάσιν έπεδείκνυντο. τοιγαρούν ούτως ήσαν άνδρες σπουδαίο' 
Cap. καί κοινή καί ίδίο{. οί τότε τήν πόλιν οίκούντες, ώστε τοίς 

' άνδρειοτάτοις Λακεδαιμονίους έν τοίς έμπροσθεν χρόνοις πο- 
λεμοΰσι προς Μεσσηνίους άνεϊλεν ό θεός παρ’ ημών ηγεμόνα 
λαβείν καί νικήσειν τους εναντίους, καίτοι εί τοίν άφ’ Έρα- 
κλέους γεγενημένοιν, οί αεί βασιλεύουσιν έν Σπάρτη, τούς παρ' 
υμών ηγεμόνας άμείνους ο θεός έκρινε, πώς ουκ άνυπέρ-

106 βλητον χρή τήν εκείνων άρετήν νομίζειν ; τίς γάρ ουκ οίδε
τών Ελλήνων ότι Τυρταίον στρατηγόν έλαβον παρά τής 
πόλεως, μεθ’ ού καί τών πολεμίων έκράτησαν καί τήν
περί τούς νέους επιμέλειαν συνετάξαντο, ου μόνον εις τον 
παρόντα κίνδυνον άλλ’ εις άπαντα τον αιώνα βουλευσά- 
μενοι καλώς, κατέλιπε γάρ αύτοίς ελεγεία ποιήσας, ών

107 άκούοντες παιδεύονται προς άνδρείαν* καί περί τούς άλ
λους ποιητάς ούδένα λόγον εχοντες περί τούτου ούτω σφο
δρά έσπουδάκασιν, ώστε νόμον έθεντο, όταν έν τοίς όπλοις 
έκστρατευόμενοι ώσι, καλείν έπί τήν τού βασιλέως σκη
νήν άκο υσομένους τών Τυρταίου ποιημάτων άπαντας, νο-
μίζοντες ούτως αν αυτούς μάλιστα προ τής πατρίδος έθε- 
λειν άποθνήσκειν. χρήσιμον δ’ έστί καί τούτων άκούσαι 
τών έλεγείουν, Τν' έπίστησθε οία ποιοΰντες ευδοκιμούν παρ’ 
έκείνοις.

τε^νάαεναι γάρ καλόν ενί -ρομ&γοισι πεσόντα 
άνδρ’ άγαμόν, περί ή πατοίδι ρ.αρνά;χενον. 

τήν δ’ αύτοΰ προλιπόντα πόλιν καί πίονα: άγονό; 
πτωγευειν πάντων εστ’ άνιηρότατον,

5 πλαζόμενον συν μ,ητρί φιλί] καί πατοί γόροντι 
πα'.τί τε συν μικοοίς κουριδύ] τ’ άλόχω. 

εχθρός μεν γάρ τοίσι μετε'σσεταί, ου; χεν "κηται 
Υρημοσνντ] τ’ είκων καί στυγερή πενίι;, 

α’σ/όνει τε γόνο;, κατά δ’ αγλαόν εΤδο; ελεγ/εε, 
ίο πασα δ’ ατιμία καί κακότης ίπετα:.

ε’ δ’ ουτω; άνδρό; τοι άλωμόνου αύδεμ” ώρη 
γίγνεται ούτ’ αιδώ; οίίτ* οπις οότ’ ελεο;,

$υμω γή; περί τησδε μαχώμε^α, καί περί παίδων 
ν̂τ'σχωρ,εν ψυ/ε'ων μτ,κε'τι »ειδόμενοι.
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hanem a hírnévre érdemes tett volt büszkeségük : a hellének vezé
reivé, a barbárok korlátlan uraivá lettek. Vitézségük nem volt szó
beszéd ; tetteiket csodálta ország-világ. 105

XXVIII. Városunk akkori lakói, akár otthon voltak, akár nyil
vánosan szerepeltek, oly derék emberek valának, hogy a kiválóan 
vitéz lakedaimonoknak, kik a régi időkben hadat indítottak a messé- 
neiek ellen,100 azt jósolta az isten,101 hogy ha tőlünk veszik vezéröket, 
meg fogják győzni az ellenséget. Már most, ha az isten még Herak
les utódainál, Spárta törvényes királyainál is jobbaknak ítélte a ti 
vezéreiteket, lehetett-e párja ezek vitézségének ? Melyik görög em -106 
ber ne tudná, hogy a spártaiak mi tőlünk kapták vezérként Tyrtaiost, 
kinek közbenjárásával ellenségeiket is legyőzték, s ifjúságuk neve
lésének is kellő gondját viselték. Védve voltak ilyképen nemcsak az 
akkori, hanem minden bekövetkezhető veszedelmek ellen. Tyrtaios 
ugyanis elégiáit hagyta reájok s e költemények hallatára tanulnak 
igazi vitézséget. A spártaiak a többi költőkről rendszerint még em -107 
lítést sem tesznek,102 de Tyrtaiost annyira megszerették, hogy tör
vényt hoztak, mely szerint fegyveres kivonulás idején költőt is 
meg kellett hívni a király sátrába, hogy mindnyájan hallgassák meg 
költeményeit s meg voltak győződve, hogy ilyképen nagyobb lel
kesedéssel fognak meghalni hazájokért. Jó lesz tán ezt a költe
ményt is meghallgatni : tanuljátok meg belőle, hogy Spártában 
miféle tettek részesülnek köz-elismerésben.los

Szép a dicső kimúlás zajló csatasornak az élén,
Hogyha vitézi kezünk védi a drága hazát,

Ős honodat s dús telkeidet soha cserbe ne hagyjad;
Koldus sorsánál nincs szomorúbb, keserűbb.

5 Anyjával tévelyg s apjával, szerte barangol 
Apró gyermekivel s hőn szeretett nejivei.

Szükség rabja leszen, nyomorúság átka lesújtja.
Nincs, ki marasztalná; nincs, ki szeresse, sehol.

Szennyfolt éri nemét s ragyogó szépsége enyészik, 
io És a gyalázatnak száz faja éri utói.

Hajh! A számkivetett férfit nem tiszteli senki,
Könnycseppet, becsülést nincs, aki adna neki.

Bátran küzdjünk hát a honért! Ne kíméljük az éltet,
S drága családunkért ontsuk örömmel a vért.
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ιέ ώ νέοι, άλλα μάχεστε παρ’ άλληλοισι με’νοντες, 
μηδε φυγής αίσχρας άρχετε μηδε φόβου, 

άλλα μεγαν ποιείστε και άλκιμον εν φρεσ'ι θυμόν, 
μηδε φιλοψυχείτ’ άνδράσι μαονάμενοι· 

τους δε παλαιοτε’ρους, ών ουκετι γοιίνατ’ Ιλαφρά, 
a» μη καταλείποντες φεύγετε, τους γεραιούς.

αισχρόν γάο δή τούτο, μετά προμάχοισι πεσόντα 
κεΐσθαι ποόσθε νέων άνδοα παλαιότερον, 

ηδη λευκόν εχοντα κάρη πολιόν τε γε’νειον, 
θυμόν άποπνείοντ’ άλκιμον Ιν κονΰ},

25 αίματόεντ’ αιδοία φίλαις εν χερσιν εχοντα
(αισχρά τά γ’ όφθαλμοίς κα'ι νεμεσητόν ίδείν) 

κα'ι '/ρόα γυμνωθεντα. ν ο̂ισι δ'ε πάντ’ επε’οικεν, 
όφρ’ έρατης ηβης αγλαόν άνθος έχη· 

άνδράσι μεν θηητός ίδείν, ερατός δέ γυναιςίν 
so ζωος εών, καλός δ’ εν προμάχοισι πεσών. 

αλλά τις ευ διαβάς μενότω ποσίν άμφοτεροισιν 
στηριχθείς επί γης, χείλος όδοϋσι δακών.

108 Καλά γε, ώ άνδρες, και χρήσιμα τοίς βουλομένοις προσ- 
έχειν. ουτω τοίνυν είχον προς ανδρείαν οί τούτων άκούοντες, 
ώστε προς τήν πόλιν ημών περί τής ηγεμονίας άμφισβητεΐν, 
εικότως* τα γάρ κάλλιστα των έργων άμφοτέροις ήν κατειργα- 
σμένα. οί μέν γάρ πρόγονοι τούς βαρβάρους ένίκησαν οΐ πρώτοι, 
τής Αττικής έπεβησαν, καί καταφανή έποίησαν τήν άνδρείαν 
του πλούτου καί τήν αρετήν τού πλήθους περιγιγνομένην* 
Λακεδαιμόνιοι δ’ έν θερμοπύλαις παρατα£άμενοι ταΐς μέν 
τύχαις ούχ όμοίαις έχρήσαντο, τή δ3 άνδρείο  ̂ πολύ πάντων

109 διήνεγκαν. τοιγαροΰν επί τοΐς όρίοις τού βίου μαρτύρια εστιν 
ίδεΐν τής αρετής αυτών άναγεγραμμένα αληθή προς άπαντας 
τούς "Έλληνας, εκείνοις μέν

ώ ςεΐν’, άγγειλον Λακεδαιμονίοις οτι τηδε
κείμενα τοΐς κείνων πειθόμεν&ι νομίμοις, „

τοίς δέ ύμετέροις προγόνοις -

Ελλήνων προμαχοΰντες Αθηναίοι Μαοαθώνι 
χρυσοφόρων Μ^δων εστόοεσαν δυναμιν.

ΙΙοΤαύτα, ώ Αθηναίοι, καί μνημονεύεσθαι καλά καί τοΐς; ; 
(£ν· πράςασιν έπαινος καί τή πόλει δόξα αείμνηστος, άλλ' ούχ ,



is Ifjak ! A harcz mezején vállvetve maradjatok eggyütt,
Mert csak a gyáva szökik, mert csak a gyáva remeg.

Osi erény s hatalom szálljon szivetekbe tinéktek ;
Harcz közepén szívesen haljon a férfi halált.

Tisztes apáitokat, kiknek már térdei gyöngék,
2o Cserbe ne hagyjátok, futva gyalázatosán’!

Nem méltó, hogy az aggastyán csapatoknak az élén 
Hősi vitézséggel küzdjön az ifjak előtt.

Mily szégyen, ha fejét s állát a kor őszbe csavarta,
S termete dísztelenül mégis a porba bukik :

25 Vagy ha mezítelenül, vérző férfjúi szemérmét 
Két keze ujjával féltve takarja el ő.

Fertelmes látvány ! . . .  Mindez nemesítse az ifjút,
Mig arany-ifjúság hímpora rajta vagyon.

Elve, rajonganak érte a nők, bámulja a férfi, 
so Halva pedig harczban díszkoszorúkat arat.

Ám kiki jó állást foglalva, maradjon a résen,
S lábát megvetvén marja kemény ajakát.

Bizonyára szép és hasznos versek mindazokra nézve, kik meg 108 
akarják hallgatni ! Ilyenek hallatára váltak olyan emberek a spár
taiakból, hogy vetélkedtek államunkkal a főhatalom elnyerése vé
gett. És méltán ! Mert a legdicsőbb tetteket mi ketten vittük vég
hez. A mi őseink győzték le a barbárokat, kik legelőször léptek 
Attika földjére ; ők hozták nyilvánosságra, hogy a vitézség a gaz
dagságnál és a lelkesedés a nyers tömegnél többet ér. A Thermo- 
pylai mellett sorakozó spártaiaknak bár nem szolgált azonképen a 
szerencse, vitézség dolgában túltettek mindnyájunkon. E vitézsé-109 
gok bizonysága ott díszlik márványba vésve éltök határkövein, 
híven az igazsághoz, szólva az egész görögségnek. A lakedaimo- 
nok sírján : 104

Itt fekszünk. Vándor, vidd hírül a spártaiaknak : 
Megcselekedtük, a mit megkövetelt a haza.

Őseitek sírkövén pedig :
Hellénekért harczolt az athéni sereg Marathonnál :

Dúsgazdag perzsák hadseregét leveré.
XXIX. Szép e tetteket emlegetnünk, athéniek ! Becsületére 110 

válnak mindazoknak, kik véghez vitték s örök emlékű dicsőséget
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6 Λεωκράτης πεποίηκεν, άλλ3 εκών τήν εξ άπαντος τού 
αιώνας συνηθροισμένην τη πόλει δόξαν κατήσχυνεν. εάν μεν 
ούν άποκτείνητε αυτόν, δόξετε πάσι τοίς Έλλησι καί υμείς 
τα τοιαύτα των έργων μισεϊν εί δέ μή, καί τούς προγόνους 
της παλαιάς δόξης αποστερήσετε καί τούς άλλους πολίτας 
μεγάλα βλάψετε, οι γάρ εκείνους μή θαυμάζοντες τούτον πει- 
ράσονται μιμεϊσθαι, νομίζοντες εκείνα μεν παρά τοίς παλαιοίς 
εύδοκιμεϊν, παρά δ3 ύμΐν αναίδειαν καί προδοσίαν καί δειλίαν 
κεκρίσθαι κάλλιστον.

111 Εί [δέ] μή δυνασθε ύπ’ εμού διδαχθήναι ον τρόπον δει 
-προς τούς τ-,ιούτους έχειν, σκέψασθε εκείνους τίνα τρόπον 
ελάμβανον παρ’ αυτών τήν τιμωρίαν ώσπερ γάρ τά καλά 
τών έργων ήπίσταντο έπιτηδευειν, ούτω καί τά πονηρά προη- 
ρούντο κολάζειν. εκείνοι γάρ, ώ άνδρες, θειορήσατε ώς ωργί- 
ζοντο τοίς προδόταις καί κοινούς εχθρούς ένόμιζον είναι της

112πόλεως. Φρυνίχου γάρ άποσφαγέντος νυκτωρ παρά τήν κρήνην 
τήν έν τοίς οίσύοις υπό Απολλοδώρου καί Θρασυβούλου, καί 
τούτων ληφθέντων καί εις το δεσμωτήριον άποτεθέντων υπό τών 
τού Φρυνίχου φίλων, αισθανόμενος ό δήμος το γεγονός τούς τε 
είρχθέντας έξήγε καί βασάνων γενομένων άνέκρινε, καί ζητών 
το πράγμα εύρε τον μεν Φρύνιχον προδιδόντα τήν πόλιν, τούς

113 δ’ άποκτείναντας αυτόν αδίκως είρχθέντας* καί ψηφίζεται ό 
δήμος Κριτίου είπόντος τον μέν νεκρόν κρίνειν προδοσίας, καν 
δόξη προδότης ών έν τή χώρα τεθάφθαι, τά. τε οστά αυτού 
άνορύξαι καί έξορίσαι έξω τής Αττικής, όπως αν μή κέηται 
εν τή χώρα μηδέ τά οστά τού τήν χώραν καί τήν πόλιν προ-

114διδόντος. έψηφίσαντο δέ καί εάν άπολογώνταί τινες περί τού 
τετελευτηκότος, εάν άλω ό τεθνηκώς, ενόχους είναι καί τούτους 
τοίς αύτοϊς έπιτιμίοις* ούτως ουδέ βοηθείν τοίς τούς άλλους 
εγκαταλείπουσιν ηγούντο δίκαιον είναι, άλλ3 ομοίως αν προ- 
δούναι τήν πόλιν καί τον διασφζοντα τον προδότην, τοιγαρούν 
ουτιυ μισούντες τούς άδικούντας καί τοιαΰτα κατ’ αυτών ψηφι- 
ζόμενοι άσφαλώς εκ τών κινδύνων άπηλλάττοντο. Ααβέ δέ 
αύτοϊς τό ψήφισμα, γραμματεύ, καί άνάγνωθι.

Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α .

115 Ακούετε, ώ άνδρες, τούτου τού ψηφίσματος, έπειτα 
εκείνοι μέν τά τού προδότου οστά άνορύξαντες εκ τής 
Αττικής έξώρισαν καί τούς απολογούμενους υπέρ αυτού
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hoznak az államra. De nem Leokrates cselekedte meg ; ő erőnek 
erejével csúffá tette a legrégibb időktől fogva államunkhoz fűződő 
dicsőséget. Ha halálra Ítélitek, el fogja ismemi minden görög em
ber, hogy ti is gyűlölettel vagytok eltelve az ily tettek iránt. Ellen
kező esetben nemcsak őseiteket fosztjátok meg régi dicsőségöktől, 
hanem a többi polgárokon is nagy sérelmet ejtetek. Mert a kik 
amazokat nem csodálják, emezt törekszenek majd utánozni, abban 
a hiszemben, hogy ama dicső tetteket csak a régiek becsülték 
meg,105 míg ti az orczátlanságot, az árulást, a gyávaságot tartjátok 
legszebbnek.

XXX. De ha én nem bírlak meggyőzni arról, mikép bánjatok el \ \ i 
az ilyen emberekkel, gondoljatok vissza, mikép büntették meg őket 
apáitok, kik a nemes tetteket ép úgy meg tudták becsülni, a mint 
viszont a gonosztetteket is meg szokták torolni. Csak emlékezze
tek, mily haraggal nyilvánították az árulókat az állam közös 
ellenségeinek! Mikor Apollodoros és Thrasybulos éjnek idején a 112 
füzes forrás mellett felkonczolták Phrynichost,106 ennek barátai el
fogták és börtönbe vetették a gyilkosokat ; de mihelyt a nép meg
tudta, mi történt, a börtönből kivezettető őket és vallatást rendelt.
A vizsgálat eredménye pedig az volt, hogy Phrynichos elárulta 
hazáját s így gyilkosait jogtalanul zárták be. A nép most Kritias107113 
indítványára a halottat hűtlenség vádjában elitéli és elrendeli, 
hogy ha csakugyan áruló létére temettetett el az országban, tete
meit ássák ki és vigyék ki Attika határaiból : itt az országban még 
porai se feküdjenek az olyan embernek, a ki hazáját és az államot 
elárulta. Elhatározták továbbá, hogy ha a halottra rábizonyítják 114 
bűnét és ha mégis találkozik olyan, a ki védelmére kel, ez essék a 
törvényes büntetés alá. Azt tartották, hogy még segíteni sem sza
bad azokat, kik a többieket cserben hagyták, s hogy hazaárulót 
megmenteni, annyi mint hazaárulónak lenni. Ily méltó gyűlölettel 
gyűlölték a gonosztevőket s ily értelmű határozatra kelve szaba- 
dúltak meg baj nélkül a veszedelemtől. Vedd elő, jegyző ezt a ha
tározatot és olvasd fel.

H atározat.
Hallottátok a határozatot, bírák! Erre az árulónak még csont- 115 

jait iskiásatták és kivitették Attika határaiból, sőt még védelmezőit
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Άρισταρχον καί Άλεξικλεα άπεκτειναν καί ούδ’ εν τή χώρφ 
ταφήναι επέτρεψαν ‘ υμείς δ’ αυτό τό σώμα το προδεδωκδς 

, την πόλιν ζών καί υποχείριον έχοντες τη ψήφω ατιμώρηταν 
Ιίβεάσετε; καί τοσοΰτον έσεσθε γε των προγόνων χείρους, δσον 

εκείνοι μέν τούς λόγψ μόνον τφ προδότη βοηθήσαντας ταΐς 
έσχάταις τιμωρίαις μετήλθον, υμείς δέ αυτόν τον έργω καί 
ού λόγφ τον δήμ,ον έγκαταλιπόντα ώς ούδέν άδικούντα άφή- 
σετε ; μή δήτα, ώ άνδρες δικασταί, δ ύμΐν ούοέ πάτριον, 
άναξίως υμών αυτών ψηφίζεσθε. καί γάρ εί μέν εν τι τοιοΰτον 
γεγονός ήν ψήφισμα, ειχεν άν τις είπεΐν ώς δι! οργήν μάλλον ή 
δι' αλήθειαν έποιήσαντο. δταν δέ παρά πάντων ομοίως είληφό- 
τες ώσι τήν αυτήν τιμωρίαν, πώς ούκ εύδηλον δτι φύσει πάσι 

ΙΙΤτοίς τοιούτοις έργοις επολεμουν; 'Ίππαρχον γάρ τον Τιμάρχου 
ούχ ύπομείναντα τήν περί τής προδοσίας έν τφ δήμω κρίσιν, 
άλλ’ έρημον τον αγώνα έάσαντα, θανάτιο τούτον ζημιώσαντες, 
επειδή τής αδικίας ούκ έλαβον το σώμα δμηρον, τήν εικόνα 
αυτού εξ άκροπόλεως καθελόντες καί συγχωνεύσαντες καί 
ποιήσαντες στήλην έψηφίσαντο είς ταύτην άναγράφειν τούς 
αλιτήριους καί τούς προδότας" καί αυτός ο Ίππαρχος εν 

118ταυτη τή στήλη άναγέγραπται, καί οί άλλοι δέ προδόται. Καί 
μοι λαβέ πρώτον μέν το ψήφισμα καθ' δ ή είκών τού Ιππάρ
χου τού προδότου έξ άκροπόλεως καθηρέθη, έπειτα τής στήλης 
τό ύπόγραμμα καί τούς ύστερον προσαναγραφέντας προδότας 
είς ταυτην τήν στήλην, καί άναγίνωσκε, γρα·μματεύ.

Τ Η Φ 1ΣΜΑ ΚΑΙ ΓΠΟ ΓΡΛΜ Μ Α Τ Η -  Σ Τ Η Λ Η -.

119 ϊ ί  δοκούσιν ύμΐν, ώ άνδρες ; άρά γε ομοίως ύμΐν περί τών 
άδικοόντων γινώσκειν, καί ούκ, επειδή καί το σώμα ούκ έδυ- 
ναντο υποχείριον τού προδότου λαβεΐν, τό μνημεΐον τού προδό
του άνελόντες ταΐς ένδεχομέναις τιμωρίαις έκόλασαν ; ούχ 
όπως τον χαλκούν ανδριάντα συγχωνεύσειαν, άλλ’ Γνα τοΐς 
έπιγινομένοις παράδειγμα είς τον λοιπόν χρόνον ώς είχον προς 
τούς προδότας καταλίποιεν.

120 Λαβέ δ’ αύτοίς καί το έτερον ψήφισμα περί τών είς Δεκέ- 
λειαν μεταστάντων, δτε δ δήμος υπό Λακεδαιμονίων έπολιορκεΐτο,



is, Aristarchost és Alexiklestlu8 megölették és holttetemöknek itt e 
földön helyet nem adtak. És ti ezt az embert, a ki a hazát elárulta, s 
a ki él és kezetekben van, büntetlenül fogjátok hagyni ? Oly messze 1 lí> 
akartok elmaradni őseitek mögött, hogy, míg ezek a legnagyobb 
büntetéseket rótták azokra, kik csak puszta szóval segítették az 
árulót, addig ti azt, a ki nem szóval, hanem tettel is cserben hagyta 
a népet, fel fogjátok menteni, mintha maga volna az ártatlanság ?
Ne, óh ne határozzatok emberi méltóságtoknak ellenére és ne tér
jetek el őseitek szokásától, esküdt bírák! Mert ha eddigelé csu
pán egyetlenegy ilyen határozat lett volna, méltán mondhatná 
valaki, hogy inkább az indulat, mint a tiszta meggyőződés sugallta.
Ha ellenben apáitok mindenkor ugyanúgy büntették az ilyfajta 
gonoszságot, vájjon nem nyilvánvaló-e, hogy ösztönszerűleg is 
ellenségei voltak minden ilyen cselekedetnek? Hipparchost,I0a 117 
Timarchos fiát, a ki nem várta be a népnek árulása felett kimon
dott ítéletét, hanem a tárgyalás elől kivonta megát, halállal bün
tették. Minthogy pedig személyét, mint gonoszsága zálogát kézre 
nem keríthették, szobrát távolították el a fellegvárból, a szobrot 
összeolvasztatták és oly sírkövet csináltattak belőle, melyre a ha
tározat értelmében rávésették a gonosztevők és árulók neveit ; de 
nemcsak a többi árulókét, hanem magáét, Hipparchosét is. Vedd 118 
elé, jegyző, először is azt a határozatot, melynek értelmében az 
áruló Hipparchos szobra a fellegvárból eltávolíttatott, azután a 
kő feliratát és a később hozzácsatolt nevek lajstromát. Mindezeket 
olvasd fel !

Határozat és felirat.
Nos, mit gondoltok, athéniek ? Azok is úgy ítéltek a gonosz-119 

tevőkről, mint ti ? És mikor már az árulónak a személyét nem 
bírták megkeríteni, vájjon nem rombolták le emlékszobrát s nem 
sújtották-e ezt a lehető legnagyobb büntetésekkel? És pedig koránt
sem azért, hogy az érczszobrot összeolvaszthassák, hanem, hogy 
minden időre példát állítsanak utódaiknak arra nézve, mikép bán
tak el ők a hazaárulókkal !

Vedd elé a másik határozatot is, mely a Dekeleiáballu költö-120 
zöttekről szól, mikor a polgárságot ostrom alá fogták a laké-
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όπως ειδώσιν ότι π ε ρ ί  τών προδοτών οί πρόγονοι όμοιας και 
ακολούθους άλλήλαις τάς τιμιορίας έποιούντο. άναγίνωσκε, 
γραμματεύ.

Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α .

Ακούετε, ώ άνδρες, καί τούτου τού ψηφίσματος, ότι 
τών εν τώ πολεμώ μεταστάντων εις Δεκέλειαν κατέγνωσαν, 
καί έψηφίσαντο, εάν τις αυτών έπανιών άλίσκηται, άπαγαγείν 
Αθηναίων τον βουλόμενον προς τούς θεσμοθέτας, παραλαβόν- 
τας δέ παραδούναι τψ επί του ορύγματος, έπειτα εκείνοι μέν 
τούς έν αυτή τη χώρα μεταστάντας ούτως έκόλαζον, ύμ,εΐς δέ 
τον έκ της πόλεως καί της χώρας έν τψ πολέμψ φυγόντα 
εις Ρόδον καί προδόντα τον δήμον ούκ άποκτενεΐτε ; πώς ούν 
δόςετε απόγονοι είναι εκείνων τών άνδρών;

Ά£ιον τοίνυν άκούσαι καί [τού] περί τού έν Σαλαμΐνι 
τελευτήσαντος γενομένου ψηφίσματος, δν ή βουλή, ότι λόγψ 
μόνψ ένεχείρει προδιδόναι την πόλιν, περιελομένη τούς στεφά
νους αύτοχειρί άπέκτεινεν.

Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α .

Γενναίόν γε, ώ άνδρες, το ψήφισμα καί άςιον τών ύμετέ- 
ρων προγόνων, δικαίως* εύγενεϊς γάρ ού μόνον τάς ψυχάς άλλα 
καί τάς τών άδικούντιον τιμωρίας έκέκτηντο.

123 Τί ούν, ώ άνδρες; άρά γε ύμΐν δοκεΐ βουλομένοις μιμεΐσθαι 
τούς προγόνους πάτριον είναι Αεωκράτην μή άποκτεΐναι; οπότε 
γάρ έκεΐνοι ανάστατον τήν πόλιν ούσαν τον λόγψ μόνψ προδι- 
δόντα ούτως άπέκτειναν, τί ύμάς προσήκει τον έ'ργψ καί ού 
λόγω τήν οικουμένην έκλιπόντα ποιήσαι ; άρ’ ούχ ύπερβαλέσθαι 
εκείνους τή τιμωρία;;; καί ότ’ έκεΐνοι τούς έπιχειρήσαντας τής 
παρά τού δήμου σωτηρίας άποστερείν ούτως έκόλασαν, τί υμάς 
προσήκει τον αυτήν τού δήμου τήν σωτηρίαν προδόντα ποιήσαι ; 
καί οτε ύπέρ τής δόξης έκεΐνοι τούς αιτίους ούτως έτιμωρούντο, 
τί υμάς υπέρ τής πατρίδος προσήκει ποιεΐν;

124 Ικανά μέν ούν καί ταύτα τήν τών προγόνων γνώναι 
διάνοιαν, ως ε?χον προς τούς παρανομούντας εις τήν πόλιν.



81

daimonok. Hadd lássák a bírák, hogy őseink az árulókra mindig 
egyforma és mindig következetes büntetéseket szabtak. Olvasd fel
jegyző !

Határozat.

Hallottátok, bírák, ezt a határozatot is, mely elitéli mindazo- 121 
kát, kik a háború folyamán Dekeleiába kivándoroltak. A kit kö
zölök visszajövet elfogtak, e határozat értelmében minden athéni 
polgár a bírák elé vezethette, kik azután átadták a hóhérnak. 
Hogyha tehát apáink az e földről kivándorolt polgárokat ily kemé
nyen büntették, akkor ti azt az embert, ki a háborúban a városból 
és az országból megszökött Ehodosba, s-a népet elárulta, nem 
fogjátok halálra ítélni ? S ti mégis ama érfiak unokáinak vall- 
játok magatokat ?

Érdemes meghallgatni azt a határozatot is, mely egy Salamis- 122 
bán kimúlt férfira111 vonatkozik, kit a tanács azért, mert csak szó
val is el akarta árulni az államot, koszorú letéve112 sajátkezűleg 
megölt.

Határozat.
Valóban nemes és őseitekhez méltó határozat ez, bírák ! Nem 

csak leikök volt nemes,113 hanem még a büntetések is, melyekkel 
a gonosztevőket sújtották, méltók voltak hozzájok.

Hogyan, bírák ? Ti mindenben követni akarjátok őseiteket s  123 
mégis az ő erkölcsük szerint véltek cselekedni, ha Leokratest meg 
nem ölitek ? Ha ők megölték az olyat, a ki az elhagyott várost 
csak szóval is elárulta, mikép kell ti néktek elbánni az olyannal, 
ki nem szóval, hanem tetteivel hagyta cserben a népesnél népe
sebbet ? Vájjon a büntetésnek nem kell-e ez esetben még na
gyobbnak lennie ? S ha őseitek ilyképen büntették azokat, kik a 
nép oltalmát elfogadni vonakodtak, mit kell tennetek azzal, a ki 
magának a népnek üdvét árulta el ? S ha ők már becsületből bün
tették meg ilyképen a vétkeseket, mit kell tinéktek tennetek, mi
kor a haza érdekéről van szó ?

De ennyiből is eléggé felismerheti mindenki őseink gondol-124- 
kozását, melylyel az állami gonosztevők irányában viselkedtek.

6Lytnrgos.
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ού μήν άλλ ετι βούλομαι τής στήλης άκούσαι υμάς τής έν τι«> 
βουλευτηρίω περί των προδοτών καί των τον δήμον καταλυόντων" 
το γάρ μετά πολλών παραδειγμάτων διδάσκειν ραδίαν ύμΐν τήν 
κρίσιν καθάστησι. μετά γάρ τούς τριάκοντα οι πατέρες υμών πε- 
πονθότες υπό τών πολιτών οία ούδείς πώποτε τών Ελλήνων ήξίωσε* 
καί μόλις εις τήν εαυτών κατεληλυθότες, άπάσας τάς οδούς τών. 
αδικημάτων ένέφραξαν, πεπειραμένοι καί είδότες τάς άρχάς καί 

125 τάς εφόδους τών τον δήμον προδιδόντων. έψηφίσαντο γάρ καί ώμο- 
σαν, εάν τις τυραννίδι έπιθήται ή τήν πόλιν προδιδφ ή τον δήμον 
καταλόη, τον αίσθανόμενον καθαρόν είναι άποκτείναντα, καί κρεΐτ- 
τον εδοξεν αύτοΐς τούς τήν αιτίαν έχοντας τεθνάναι μάλλον ή 
πειραθέντας μετά άληθ-είας αυτούς δουλεύειν αρχήν γάρ ούτως, 
φοντο δείν ζήν τούς πολίτας, ώστε μηδ’ εις υποψίαν έλθεΐν μηδένακ 
τούτων τών αδικημάτων. Καί μοι λαβέ το ψήφισμα.

Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α .

126 Ταϋτα, ώ άνδρες, έγραψαν εις τήν στήλην, καί ταύτην 
έστησαν εις το βουλευτήριον υπόμνημα τοΐς καθ’ εκάστηψ 
ημέραν συνιούσι καί βουλευομένοις υπέρ τής πατρίδος ώς. 
δει προς τούς τοιούτους εχειν. καί διά τούτο αν τις αΐσθηταο 
μόνον μέλλοντας αυτούς τούτων τι ποιεΐν, άποκτείνειν συνώ-< 
μοσαν, εικότως' τών μέν γάρ άλλων αδικημάτων υστέρας δει: 
τετάχθαι τάς τιμωρίας, προδοσίας δέ καί δήμου καταλόσεωςι 
προτέρας. εί γάρ προήσεσθε τούτον τον καιρόν εν φ μέλλουσιν: 
εκείνοι κατά τής πατρίδος φαύλόν τι πράττειν, ούκ εστιν ύμΐνΐ 
μετά ταύτα δίκην παρ' αυτών άδικοόντιον λαβεΐν κρείττους γά$> 
ήδη γίνονται τής παρά τών άδικουμ,ένων τιμωρίας.

127 Ένθυμεΐσθε τοίνυν, ώ άνδρες, τής προνοίας ταυτης καί τώνο 
c3“p- έργων άξίως, καί μή έπιλανθάνεσθε έν τή ψήφω οιων άνδρών εκγο- ο

voi έστε, αλλά παρακελευεσθε ύμΐν αύτοΐς όπως δμοια έκείνοις και-χ 
ακόλουθα έν τή τήμερον ήμέρφ έψηφισμένοι έκ τού δικαστηρίοιν
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Még csak azt szeretném, ha meghallgatnátok a tanácsházban fel
állított kőtábla szövegét, mely az árulók s a népfelség csorbítói 
ellen irányult. A sok példa tanúsága nagyban megkönnyíti nektek 
az itéletmondást. — A 30 zsarnok uralmának vége szakadt.11* 
Apáitok, kik a polgároktól annyi sokat szenvedtek,118 a mennyit 
görög ember soha az előtt, hazájokba visszatértük után minden 
lehető erőszakoskodásnak azonnal útját vágták. Jól ismerték azon 
emberek elveit és eszközeit, kik a népet elárulják. Elhatározták tehát 125 
és e határozatra meg is esküdtek, hogy azt, ki önkényes uralomra 
kívánkoznék, vagy a várost elárulná, vagy a nép fenhatóságát 
megbuktatná, minden ember, a ki észreveszi, büntetlenül meg
ölheti ; jobbnak hitték ugyanis, ha a gyanúban forgók elpusztul
nak, mint ha ők maguk, saját tapasztalásuk árán kerülnek rab
szolgaságba. A polgároknak szerintök elejétől fogva úgy kellett 
élniök, hogy senkihez az ilyen gonoszságoknak még a gyanúja se 
férjen. Olvasd fel ezt a határozatot is !

Határozat.
Ezt vésették kőtáblára, bírák, s ezt a kőtáblát állították fel 126 

a tanácsházban, figyelmeztetőül mindazoknak, kik ott naponként 
összegyűlnek és hazájok érdekében megvitatják, mint kelljen el- 
bánniok az ilyenfajta emberekkel. S ezért megesküdtek, hogy ha 
valaki csak a szándékát veszi észre az ilyen tetteknek, az illetőt 
i’ögtön megölik. Nagyon helyesen ! Más gonosztettet később is meg 
lehet torolni, de az árulást és a népuraság felforgatását azon mele
gében kell megbüntetni. Ha elveszteglitek azt az alkalmas perczet, 
mikor a gonosztevők a haza ellen rosszat forralnak, azután már 
hiába szabtok büntetést reájok ; mert hiszen ezen idő alatt sokkalta 
nagyobb hatalomra tehettek szert, semhogy a sértett fél büntetése 
utói érhetné.

XXXI. Fontoljátok meg tehát a dolgot, bírák, azzal az óvatos-127 
Sággal, melyet a tárgy megérdemel : szavazás közben ne feledkez
zetek meg róla, hogy minő embereknek vagytok ivadékai ; úgy 
iparkodjatok, hogy ha eltávoztok e tárgyalásról, mindenkép elei
tekre valló és nyomdokaikba lépő határozatot hoztatok legyen ezen

6*
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έςίητε. υπομνήματα δ' έχετε καί παραδείγματα τής εκείνων τιμω
ρίας τα εν τοΐς περί των άδικούντων ψηφίσμασιν ώρισμένα* διο- 
μωμόκατε δ’ εν τφ ψηφίσματι τφ Δημοφάντου κτείνειν τον την 
πατρίδα προδιδόντα καί λόγ(;> καί έ'ργω καί χειρί καί ψήφω. 
μη γάρ οίεσθε τών μέν ουσιών άς αν οι πρόγονοι καταλίπωσι 
κληρονόμοι είναι, τών δέ όρκων καί τής πίστεως ήν δόντες οί. 
πατέρες υμών όμηρον τοΐς θεοίς τής κοινής ευδαιμονίας τής 
πόλεως μετεΐχον, ταύτης δέ μή κληρονομεί'/.

128 Ου μόνον τοίνυν ή πόλις υμών ούτως έ'σχε προς τούς
cap. προδιδόντας, αλλά καί Λακεδαιμόνιοι, καί μή μοι άχθεσθήτε,,

ώ άνδρες, εί πολλάκις μέμνημαι τών άνδρών τούτων καλόν 
γάρ έστι πόλεως ευνομούμενης περί τών δικαίων παραδείγματα· 
λαμβάνειν* ασφαλέστερο'/ γάρ έκαστος υμών την δικαίαν καί 
τήν εύορκον ψήφον θήσεται. Παυσανίαν γάρ τον βασιλέα αυτών 
προδιδόντα τφ Πέρση τήν Ελλάδα λαβόντες, επειδή εφθασε 
καταφυγών εις το τής Χαλκιοίκου ιερόν, τήν θύραν άποικοδο- 
μήσαντες καί την οροφήν άποσκευάσαντες καί κύκλψ περιστρα-

129 τοπεδευσαντες ου πρότερον άπήλθον πριν ή τφ λιμφ άπέκτειναν 
καί πάσιν επίσημον έποίησαν τή τιμωρί^ ότι ουδ’ αί παρά τών 
θεών έπικουρίαι τοΐς προδόταις βοηθούσιν, εικότως· ούδέν γάρ 
πρότερον άδικοΰσιν ή περί τούς θεούς άσεβοΰσι, τών πατρφων 
νομίμων αυτούς άποστεροΰντες. μέγιστον δέ τών εκεί γεγενημέ- 
νων τεκμήριό'/ έστιν δ μέλλω λέγει'/· νόμον γάρ εθεντο περί 
απάντων τών μή θελόντων υπέρ τής πατρίδος κινδυνεύει'/ διαρ
ρήδην λέγοντα αποθνήσκει'/, εις αυτό τούτο τήν τιμοηνίαν τά- 
ςαντες εις δ μάλιστα φοβούμενοι τυγχάνουσι, καί τήν έκ τού·« 
πολέμου σωτηρίαν υπεύθυνον κινδύνψ έποίησαν μετ’ αισχύνης, 
ΐνα δέ είδήτε ότι ου λόγον άναπόδεικτον εϊρηκα αλλά μετ’ 
αλήθειας ύμίν παραδείγματα, φέρε αύτοϊς τον νόμον.

ΝΌ Μ ΟΣ.

130 Ένθυμεΐσθε δή ως καλός ό νόμος, ώ ανδρες, καί σύμφο- - 
ρος ου μόνον έκείνοις άλλα καί τοΐς άλλοις άνθρώποις. ο γάρ c 
παρά τών πολιτών φόβος ισχυρός ών αναγκάσει τούς προς τούς ; 
πολεμίους κινδύνους ύπομένειν τίς γάρ όρών θανάτφ ζημιου-i- 
μενον τον προδότην εν τοΐς κινδόνοις έκλείψει τήν πατρίδα;
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a mai napon. A büntetés kiszabásánál intő például szolgáljon nek
tek mindaz, a mit eddig a gonosztevők elleni határozatainkban 
megállapítottunk. Hisz Demopliantes110 indítványára magatok 
esküdtetek meg, hogy a hazaárulót szóval, tettel, kézzel és szava
zattal megölitek. Ne gondoljátok, hogy a vagyonnak, melyet apáitok 
rátok hagytak, örökösei vagytok, de ama hitbeli fogadás, melyet 
ugyanők e város közös üdvösségéért az isteneknek zálogul adtak, 
örökségképen nem szállott reátok.

XXXII. És nemcsak ez a város bántel ilyetén módon az áru- 128 
lókkal, hanem a lakedaimonok is. Ne nehezteljetek rám, bírák, ha 
annyit emlegetem őket ; de szép dolog jól berendezett államok 
törvénykezéséről példázgatni : ti is egytől-egyig igazságosabban és 
lelkiismeretesebben fogtok majd ítélhetni. Egyik királyukat Pausa- 
niast,117 tetten érték, mikor elárulta Hellast a perzsáknak. Minthogy 
ő, mielőtt még elfoghatták volna, menedéket keresett az Érczlakású 
Athene118 templomában, a kaput befalazták, a templom tetejét 
lebontották és az épületet csapatokkal vétették körül, s nem mentek 129 
el onnan elébb, míg Pausaniast ki nem éheztették, s nyilvánvalóvá 
nem tették a büntetéssel, hogy az árulók még az istenek segítségé
nek se látják hasznát. Igen természetesen, mert hisz épen az a 
legelső vétkük, hogy az isteneken ejtenek sérelmet, mikor meg
fosztják őket ősi tisztességöktől. De hogy az ottani eljárás mily ki
fogástalan, bizonyítja, a mit most fogok mondani. Törvényt hoz
tak ugyanis, mely kereken kijelenti, hogy haljon meg mindaz, 
ki hazájáért semmiféle veszedelmet fel nem vállal. Olyasmire szab
tak ki tehát büntetést, mitől mindenki legjobban fél, s ilyké; 
pen a háborúból való szökést gyalázattal párosult veszedelem
mel fenyegették. De hogy nem mondok olyat, a mit bizonyítani 
ne lehetne, hanem való tényekről példázok, bizonyságképen ol
vasd fel a törvényt.

Törvény.

Lám, esküdt bírák, mi szép törvény, s mennyit használ nekik 130 
is, más embereknek is. Mert a ki erősen retteg polgártársaitól, 
már kényszerűségből is elvállalja az ellenségtől eredő veszedelmet. 
Kicsoda is fogja a válság pei'czében elhagyni hazáját, ha látja, hogy
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ή τίς παρά το  συμφέρον της πόλεως φιλοψυχήσει είδώς ύποκει- 
μένην αύτφ τιμωρίαν —  ούδεμίαν γάρ άλλην δει ζημίαν είναι 
της δειλίας —  θάνατον; είδότες γάρ δτι δυοΐν κινδόνοιν ύπο- 
κειμένοιν άναγκαΐον εσται θατέρου μετασχεΐν, πολύ μάλλον 
αίρήσονται τον προς τούς πολεμίους ή τον προς τούς νόμους 
καί τούς πολίτας.

131 Τοσούτω δ’ αν δικαιότερον ούτος άποθάνοι των έκ των 
®3Ρ· στρατοπέδων φευγόντων, όσον οι μέν εις την πόλιν ηκουσιν ως 

υπέρ ταύτης μαχουμενοι ή κοινή μετά των άλλων πολιτών συνα- 
τυχήσοντες, ούτοσ'ι δ’ έκ της πατρίδος εφυγεν ίδίφ την σωτηρίαν 
ποριζόμενος, ουδέ υπέρ της ιδίας εστίας άμύνεσθαι τολμήσας, ' 
αλλά μόνος ούτος των πάντων ανθρώπων καί τά της φύσειυς 
οικεία καί αναγκαία προδέδωκεν, ά καί τοΐς αλόγοις ζφοις μέγιστα 

132καί σπουδαιότατα διείληπται. τά γούν [ζψα] πετεινά ία] μάλιστα 
πέφυκε προς το τάχος εστιν ίδεΐν υπέρ της αυτών νεοττιάς έθέ- 
λοντα άποθνήσκειν* όθεν καί τών ποιητών τινες είρήκασιν

ούδ’ άγρια γάρ όρνις, ην πλάση íóuov, 
άλλην νεοσζουζ ήξίωσεν εντε/.εΐν.

133 αλλά Λειυκράτης τοσοΰτον ύπερβέβληκε δειλία, ώστε την πατρίδα 
^  τοΐς πολεμίοις έγκατέλιπε. τοιγαροΰν ούδεμία πόλις αυτόν είασε .

παρ’ αύτη μετοικεΐν, αλλά μάλλον τών άνδροφόνων ηλαυνεν, εικό
τως’ οί μέν γάρ φόνον φευγοντες εις έτέραν πόλιν μεταστάντες ούκ 
εχουσιν εχθρούς τούς ύποδεζαμένους, τούτον δέ τίς άν ύποδέζαιτο 
πόλις; ός γάρ υπέρ της αυτού πατρίδος ούκ έβοήθησε, ταχύ γε άν 
ύπέρ της άλλοτρίας κίνδυνόν τινα ύπομείνειε. κακοί γάρ καί πολΐται 
καί ςένοι καί ιδία φίλοι οί τοιούτοι τών ανθρώπων είσίν, οί τών 
μέν αγαθών τών της πόλεως μεθέςουσιν, εν δέ ταΐς άτυχίαις ουδέ

134 βοήθειας άζιώσουσι. καίτοι τον ύπό τών μηδέν άδικουμένων 
μισούμενον καί έζελαυνόμενον τί δει παθεΐν ύφ’ ύμών τών τά 
δεινότατα πεπονθότων ; άρ' ου της έσχάτης τιμωρίας τυγχά- 
νειν ; καί μην, ώ άνδρες, τών πώποτε προδοτών δίκαιό:ατ 
άν Αεωκράτης, ει τις μείζων είη τιμωρία θανάτου, ταύτην , 
ύπόσχοι. οί μέν γάρ άλλοι προδόται μέλλοντες αδικεΐν,
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az árulót halállal büntetik ? Kicsoda is ragaszkodnék a közügy ro
vására életéhez, ha tudja, hogy a büntetés, mely várakozik reá 
(mert hiszen a gyávaságot mással nem is szabad büntetni) nem 
más, mint a halál. S ha tudja azt, hogy két szükségszerű veszede
lem közöl az egyiket okvetlenül el kell vállalnia, bizonyára sokkal 
inkább az ellenség, mint a törvény és a polgárok részéről fenye
gető veszélyt fogja választani.

XXXIII. Mindazok sorából pedig, kik a tábort cserben hagy- 131 
ták, Leokratest annyival méltóbban éri a halálbüntetés, a mennyi
ben mások megtérnek a városba, hogy érte harczoljanak és polgár
társaik csüggedésében osztozkodjanak, ő azonban csak azért szö
kött meg hazájából, hogy saját magát biztosságba helyezze ; sőt 
még saját tűzhelyét se merte megvédni, hanem a föld kerekségén 
egyedül ő árulta el a természet eme szent és szoros kötelékeit, me
lyeket még az oktalan állatok is legnagyobb és legfontosabb dolog
nak tartanak. — Legalább a madarakról, melyeknek a természet a 132 
legnagyobb gyorsaságot adta meg, azt látjuk, hogy szívesen vesz
nek el kicsinyeikért, mint valamelyik költő is mondja :

Madár se tűri, hogyha fészket alkotott,
Hogy más madár ott költse a fiókjait.119

XXXIY. De Leokrates annyiban is túltett rajtok gyávaságával, 133 
hogy még hazáját is közrebocsátá az ellenségnek. Nem is tűrte 
meg hát egyetlen állam a maga területén, hanem akár csak a gyil
kost, kiűzték. S jól tették. Mert, míg azok, kik emberöléssel vá
dolva más városba költöznek, sehol se találnak ellenségre, addig 
ezt az embert ugyan melyik város fogadná be ? Bezzeg, a ki saját 
hazáját nem támogatta, az majd épen elvállalja kész örömest a 
veszedelmet más országért ! Rossz polgárok, rossz vendégek, rossz 
barátok az olyan emberek, a kik a város javaiból kiveszik a részü
ket, de balságában segítségre sem érdemesítik. És ha azok, kiknek 134 
mitsem vétett, gyűlölik, sőt kiűzik, mit kell vájjon tőletek elszen
vednie, kiket oly rettenetesen megbántott ? Nem a legkeményebb 
büntetést érdemli-e ? Bizony, esküdt bírák, ha volna még a halál
nál is súlyosabb büntetés, Leokrates volna rá legméltóbb mindazok 
közöl, a kik csak valaha árulók voltak. Más gonoszra törő árulók
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όταν ληφθώσι, τιμωρίαν ύπέχουσιν' ουτος δέ μόνος διαπεπραγ- 
μένος όπερ έπεχείρησε, την πόλιν έγκαταλιπών κρίνεται.

135 Θαυμάζιο δέ καί τών συνηγορεΐν αυτφ μελλόντων, διά τί
gì?· ποτέ τούτον άξιώσουσιν άποφυγεΐν. πότερον διά την προς αυτούς

φιλίαν; άλλ’ εμοιγε δοκούσι δικαίως ουκ αν χάριτος τυχεΐν 
άλλ άποθανεΐν, ότι χρήσθαι τούτω τολμώσι. πριν μεν γάρ τούτο 
πράςαι Λεωκράτην άδηλον ήν όποιοι τινες όντες έτόγχανον, νύν 
δέ πάσι φανερόν ότι τοίς αδτοΐς ήθεσι χρώμενοι την προς τού
τον φιλίαν διαφυλάττουσιν, ώστε πολύ πρότερον υπέρ αυτών αδτοΐς 
έστιν άπολογητέον ή τούτον παρ’ υμών έξαιτητέον.

136 'Ηγούμαι δ’ έγωγε καί τον πατέρα αυτφ τον τετελευτηκότα, 
εϊ τις άρα έστιν αΐσθησις τοίς εκεί περί τών ενθάδε γινομένων, 
απάντων άν /αλεπώτατον γενέσθαι δικαστήν, ου την /αλκήν 
εικόνα έκδοτον κατέλιπε τοίς πολεμίοις εν τφ τού Διάς [τού 
σωτήρος ίεροσυλήσαι καί αίκίσασθαι, καί ήν εκείνος έστησε 
μνημεΐον τής αυτού μετριότητος, ταύτην αδτός έπονείδιστον

137 έποίησε' τοιούτου γάρ υίού πατήρ προσαγορεύεται, διό καί πολ
λοί μοι προσεληλύθασιν, ώ άνδρες, έρωτώντες διά τί ουκ ενέ- 
γραψα τούτο εις τήν εισαγγελίαν, προδεδωκέναι τήν εικόνα τήν 
τού πατρός, τήν έν τφ τού Διός τού σωτήρος άνακειμένην. εγώ 
δέ, ώ άνδρες, ουκ ήγνόουν τούτο το αδίκημα άςιον τής μεγί
στης τιμωρίας, άλλ’ ουχ ήγούμην δεϊν περί προδοσίας τούτον 
κρίνων όνομα Διός σωτήρος έπιγράψαι προς τήν εισαγγελίαν.

138 Έκπέπληγμαι δέ μάλιστα επί τοίς μήτε γένει μ.ήτε φιλία 
μηδέν προσήκουσι, μισθού δέ συναπολογουμένοις αεί τοίς κρι- 
νομένοις, εί λελήθασιν υμάς τής έσχάτης οργής δικαίως αν 
τυγχάνοντες. το γάρ υπέρ τών αδικημάτων άπολογεΐσθαι τεκμή- 
ριόν έστιν ότι καί τών πεπραγμένων οί τοιούτοι άν μετάσ/οιεν. 
ου γάρ δει καθ’ υμών γεγενήσθαι δεινόν, άλλ’ υπέρ υμών καί 
τών νόμων καί τής δημοκρατίας.

139 Καίτοι τινές αυτών ουκέτι τοίς λόγοις δμάς παρακρούσασθαι 
ζητούσιν, άλλ’ ήδη ταϊς αυτών λειτουργίαις έςαιτεΐσθαι τούς
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ugyanis, kiket tetten érnek, nyomban meglakolnak ; de Leokrates 
az egyedüli, ki eltökélt tette véghezvitele és a város cserbenha- 
gyása után áll törvény előtt.

XXXY. Csodálom, hogy védelmére kelő szószóllói mi jogon 135 
követelhetik fölmentését ? Tán kölcsönös jóbarátságuk czímén ? 
Eészemről azt hiszem, hogy igazság szerint nem köszönetét, ha
nem halált érdemel mindenki, a ki ezzel az emberrel szövetkezni 
merészel. Leokrates bűntette előtt senki se tudta, ki fiai ők '? Most 
világos mindenki előtt, hogy csak azért tartották fel vele a barát
ságot, mert jellemök rokon az övével. Jobban tennék, ha saját 
magukat védelmeznék, mint hogy ennek az embernek a felmenté
sét követeljék tőletek.

Részemről meg vagyok győződve, hogy boldogult apja, — ha 136 
ugyan a holtaknak van némi sejtelmök arról, a mi itt fönn végbe
megy, -  mindenek közt legszigorúbb itélőbírája volna. Hisz az 
Oltalmazó Zeus templomában emelt érczszobrát120 is odahagyta 
Leokrates ellenségeinknek, hogy csonkíthassák, hogy gyalázlias- 
sák, s így azt az emléket is, melyet az apa a maga becsületes neve 
liirdetőjeként felállított volt, csúful meggyalázta. S ilyen fiú apjá
nak nevezik őt! Fel is kerestek sokan azzal a kérdéssel, miért 137 
nem vettem fel a keresetlevélbe azt is, hogy apjának, az Oltalmazó 
Zeus templomában álló szobrát elárulta ? De én bírák, bár nagyon 
jól tudtam, hogy ez a gonoszság a legnagyobb büntetésre érde
mes, nem tartottam méltó dolognak árulással vádolni őt és még 
keresetlevelébe Zeusnak a nevét is beleírni.

De legnagyobb a felháborodásom olyan emberekkel szemben, 138 
kiket sem a származás, sem a barátság kötelékei nem fűznek hozzá, 
hanem a kik mindig csak pénzért támogatják vádlottjaikat, s a 
kik elfelejtik, hogy sújtó haragotok éle méltán irányulhat ő elle- 
nök is. Mert a ki a gonosztett mellett kardoskodik, csak azt bizo
nyítja, hogy neki magának is könnyen része lehet benne. Ne 
ellenetek ügyeskedjék, hanem értetek, a törvények és a népuralom 
érdekében.

Vannak azonban védelmezői közt egynéhányan, kiknek már 139 
nem az a czéljok, hogy puszta szóval ámítsanak, hanem a kik saját 
pénzbeli áldozataikra hivatkoznak,121 mikor a vádlott felmentését



κρινομένους άςιώσουσιν έφ’ οίς έ'γωγε καί μάλιστ’ αγανακτώ, 
εις γάρ τον ’ίδιον οικον αύτάς περιποιησάμενοι κοινάς χάριτας 
υμάς άπαιτούσιν. ου γάρ ει τις ίπποτετρόφηκεν ή κεχορήγηκε 
λαμπρώς ή τών άλλων των τοιούτων τι δεδαπάνηκεν, άξιός έστι 
παρ’ υμών τοιαύτης χάριτος (επί τούτοις γάρ αυτός μόνος στε- , 
φανούται, τούς άλλους ούδέν ωφελών), άλλ’ ει τις τετριηράρχηκε 
λαμπρώς ή τείχη τη πατρίδι περιέβαλεν ή προς την κοινήν

140 σωτηρίαν έκ τών ιδίων αυνευπόρησε* ταΰτα γάρ έστι κοινώς 
υπέρ υμών απάντων, καί έν μέν τούτοις εστιν ίδεΐν την αρετήν 
τών έπιδεδωκότων, έν έκείνοις δέ τήν ευπορίαν μόνον τών δεδα- 
πανηκότων. ηγούμαι δ’ εγωγε ούδένα αν ουτω μεγάλα τήν πόλιν 
εύηργετηκέναι, ώστ’ έξαίρετον άξιούν λαμβάνειν χάριν τήν κατά 
τών προδιδόντων τιμωρίαν, ουδ’ ούτως άνόητον ώστε φιλότι
με ίσθαι μέν προς τήν πόλιν, τούτψ δέ βοηθεΐν ος αυτού πρώτον 
τάς φιλοτιμίας ήφάνισεν* εί μή νή Δία μή ταύτά τή πατρίδι 
καί τούτοις έστι συμφέροντα.

141 Έχρήν μέν ούν, ώ άνδρες, ει καί περί ούδενδς άλλου
S£p· νόμιμόν έστι παΐδας καί γυναίκας παρακαθισαμένους έαυτοΐς ·

τούς δικαστάς δικάζειν, άλλ’ ούν γε περί προδοσίας κρίνοντας 
ούτως όσιον είναι τούτο πράττειν, όπως όπόσοι τού κινδύνου 
μετεΐχον, εν οφθαλμοΐς όντες καί δρώμενοι καί άναμιμνήσκοντες 
ότι τού κοινού παρά πάσιν έλέου ουκ ήξιώθησαν, πικροτέρας 
τάς γνώσεις κατά τού άδικούντος παρασκευάζωσιν. επειδή δ’ 
ου νόμιμον ουδ’ είθισμένον έστίν, άλλ’ άναγκαΐον υμάς ϋπέρ 
εκείνων δικάζειν, τιμωρησάμενοι ούν Αεωκράτη καί άποκτείναν- 
τες αυτόν, άπαγγείλατε τοΐς ύμετέροις αυτών παισί καί γυναιςίν » 
ότι υποχείριον λαβόντες τον προδότην αυτών έτιμωρήσασθε.»

142 καί γάρ δεινόν καί σχέτλιον, όταν νομίζη δεΐν Λειοκράτης-: 
ίσον εχειν ό φυγών έν τή τών μεινάντων πόλει καί ό μή - ; 
κινδυνευσας έν τή τών παραταξαμένων καί ό μή διαφυλάςας : 
έν τή τών σωσάντων* άλλ’ ήκει ιερών θυσιών άγοράς ; 
νόμων πολιτείας μεθέξων, υπέρ ών τού μή καταλυθήναι j 
χίλιοι τών ύμετέρων πολιτών έν Χαιρωνεί^ ετελεύτησαν. ν
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kérik. Ezekre haragszom leginkább ! Személyes érdekből tettek 
mindent, s mégis mindnyájatok hálájára formálnak jogot. Azért, 
hogy valaki lovat tart, fényes karokat rendez, vagy más ilyen mó
don költekezik, a ti részetekről ily nagy hálára még nem tette 
magát érdemessé ; hisz mindezekért csak ő maga aratta koszorúit, 
a nélkül, hogy többi polgártársainak volna belőle valami hasz
nuk. Ellenben ha valaki nagyszerű módon háromevezős hajót sze
rel fel, ha szülővárosát kőfallal véteti körül, vagy ha a maga költ
ségén lendít a haza ügyén, ez már a közjóért történik ; s míg 140 
emitt áldozatra kész emberek nagylelkűségéről van szó, addig 
amott csakis költekező emberek könnyűszert! módosságáról lehet 
beszélnünk. Azt hiszem, még eddig senki sem tett annyi jót az 
állammal, hogy hála fejében az árulókra szabott büntetés elenge
dését kívánhatná, s oly esztelennek se tarthatok senkit sem, hogy 
a míg a város ügyei körül buzgólkodik, pártját fogja annak, a ki 
buzgósága gyümölcseit első sorban hiúsította meg, ha csak a haza 
érdeke — Zeusre mondom — nem ellenkezik az ő érdekével.

XXXYI. Ha szintén nem illik is más alkalommal nőket és 141 
gyermekeket hozni a tárgyalásra, és ültetni a bírák mellé, athé
niek, most, mikor hazaárulásról ítélkeztek, szent kötelesség volna 
így cselekedni, főleg azért, hogy valahányan csak csak részesei 
valának a veszedelemnek, szemtől-szembe láthassa Őket mindenki, 
s megemlékezzék, hogy a közös szánalomra senki sem méltatta 
őket. A közvélemény ilyképen szigorúbban fordulna a gonosztevő 
ellen. Minthogy azonban törvény és szokásjog tiltja az ilyent, s 
minthogy másrészt kötelességtek az ő érdekökben ítélni, legalább 
büntessétek és öljétek meg Leokratest, s mutassátok meg a gyer
mekeknek s asszonyoknak, hogy az árulót kézre kerítettétek és 
megbüntettétek ! Hiszen az volna csak a szomorú és gyalázatos 142 
dolog, ha Leokrates, a szökevény, έρεη csak úgy járna, mint azok, 
kik helyt álltak a városban, ő, a ki nem várta be a veszedelmet, 
míg mások csatarendbe sorakoztak ; a ki nem állott résen, míg 
mások oltalmazói lettek a városnak. Oh, de azért neki mégis 
része lesz az isteni szolgálatban, az áldozatokban, a tanácskozás
ban, a törvényhozásban és a polgári jogok gyakorlásában, me
lyeknek épségben tartásáért hullottak el Chaironeiánál a polgárok



καί δημοσί^ αυτούς ή πόλις έθαψαν* ών ούτος ουδέ τα ελεγεία 
τα έπιγεγραμμένα τοΐς μνημείοις έπανιών εις τήν πόλιν ήδέσθη, 
άλλ' ούτως άναιδώς έν τοΐς οφθαλμοΐς των πενθησάντων τάς 

143 εκείνων συμφοράς ηγείται δεΐν άναστρέφεσθαι. καί αύτίκα μάλ’ 
υμάς αξιώσει άκούειν αυτού απολογούμενου κατά τούς νόμους* 
υμείς δ’ έρωτάτε αυτόν ποιους ; ους έγκαταλιπών or/ετο. καί 
έάσαι αυτόν οίκεΐν έν τοΐς τείχεσι τής πατρίδος* ποίοις ; α μόνος 
των πολιτών ού συνδιεφύλαξε. καί έπικαλέσεται τούς θεούς 
σώσοντας αυτόν έκ των κινδύνων* τίνας ; ούχ ών τούς νεώς καί ί 
τα έ'δη καί τα τεμένη προύδωκεν ; καί δεήσεται καί ικετεύσει 
έλεήσαι αυτόν* τίνων; ούχ οις τόν αυτόν έρανον εις τήν σωτη- 
ρίαν είσενεγκεΐν ούκ έτόλμησεν ; 'Ροδίους ίκετευέτω* τήν γάρ 
ασφάλειαν έν τή έκείνων πόλει μάλλον ή έν τή εαυτού πατρίδι 

144ένόμισεν είναι. Ποία δέ ηλικία δικαίως αν τούτον έλεήσειε ,* 
πότερον ή των πρεσβυτέρων ; άλλ’ ουδέ γηροτροφηθήναι ούδ’ 
έν έλευθέρο) έδάφει τής πατρίδος αύτοΐς ταφήναι τό καθ’ αυτόν 
μέρος παρέδωκεν. άλλ’ ή των νεωτέρων ; καί τίς αν άναμνη- 
σθείς τών ήλικιωτών των έν Χαιρωνείιχ έαυτοΐς συμπαραταξα- 
μένων καί τών κινδύνων τών αυτών μετασχόντων σώσειε τόν 
τάς έκείνων θήκας προδεδιυκότα, καί τή αυτή ψήφφ τών μέν 
υπέρ τής έλευθερίας τελευτησάντο^ν παρανοίας καταγνοίη, τόν 
δ’ έγκαταλιπόντα τήν πατρίδα ώς ευ φρονοϋντα άθφον άφήσει; 

145 έξουσίαν άρα δώσετε [τφ] βουλομένω καί λόγΐ;> καί έ'ργω τόν 
δήμον καί υμάς κακώς ποιεΐν. ού γάρ μόνον νυν οί φεύγοντες 
κατέρχονται, δταν ό έγκαταλιπών τήν πόλιν καί φυγήν αύτός 
εαυτού καταγνούς καί οίκήσας έν Μεγάροις επί προστάτου 
πλείω πέντ’ ή εξ ετη έν τή χώρα καί έν τή πόλει άναστρέφηται, 
άλλα καί ό μηλόβοτον τήν Αττικήν είναι φανερά τή ψήφφ κατα- *· 
ψηφισάμενος, ούτος έν ταύτη τή χώρα σύνοικος υμών γεγένηται. · 

140 Βούλομαι δ’ ετι βραχέα πρός υμάς είπών καταβήναι καί 
^ ρ· τό ψήφισμα τού δήμου παρασχόμενος δ περί εύσεβείας εποιή- 

σατο* χρήσιμον γάρ ύμιν έστι τοΐς μέλλουσι τήν ψήφον φέρειν. 
Καί μοι λέγε αύτό.



ezrei, kiket a város közköltségen temetett el. S mikor megtért 
hazájába, nem restellte elolvasni a sírjaikra vésett feliratokat, sőt 
vakmerőségében megengedhetőnek tartotta azoknak szemei előtt 
is meg-megfordulni, a kik amazok balsorsa fölött keseregtek. 
Legott azt fogja tőletek követelni, hogy hallgassátok meg védő- 143 
beszédét, melyhez joga van a törvények értelmében. Ti pedig 
kérdezzétek meg tőle, melyek azok a törvények ? Azok, melyek 
elől megszökött ? Esedezni fog, hogy juttassatok neki is egy kis 
helyet szülővárosa falaiban. De milyenekben ? Melyeket minden 
ember fia megvédett, — csak ő nem. Könyörögni fog az istenek
hez, hogy mentsék ki e veszedelemből. Már minő istenekhez ? 
Azokhoz, kiknek templomait, székhelyeit és szentelt ligeteit el
árulta ? Rimánkodni és könyörögni fog, hogy ti sajnálkozzatok 
rajta. Ti, a kiknek üdvösségéért nem merte leróni kötelességét ? 
Forduljon a rhodosbeliekhez ! Hiszen úgy is bátorságosabbnak 
hitte magát azok városában, mint tinálatok. — Ugyan hát milyen 144 
korbeli embereknek a szive esnék meg méltóképen ezen férfiún ? 
Talán az öregeké ? Mikor legkisebb része sem volt sem eltartásuk
ban, sem a haza szabad földjén való eltemettetésükben ! Talán az 
ifjaké ? Vájjon az, a ki visszaemlékszik Chaironeiánál harczoló 
bajtársaira s az őket környékező veszedelmekre, hajlandó volna 
felmenteni azt, ki sírjaikat elárulta ? S akadna tán, a ki szavazatá
val a szabadság hőseinek önfeláldozását balgaságnak bélyegezné, 
s őt, a szökevényt, akár csak a legjózanabb embert, büntetlen 
hagyná ? Akkor hát kiváltságot fogtok adni mindenkinek, hogy 145 
titeket is, a népet is tettel-szóval csúffá tegyen. Hisz akkor bátran 
visszatérhetnek a gonosztévők száműzetésökből, ha nyugodtan 
járhat-kelhet városszerte, meg országszerte az, ki cserben hagyta 
hazáját, száműzte maga-magát, s több mint öt vagy hat évig élt 
idegen pártfogás alatt Megarában ; hisz akkor honfitársatok volt 
az is, ki a gyűlés színe előtt indítványozta, hogy Attika földje 
legelővé taroltassék le.122

XXXVH. Még nehány szót kell szólanom, mieiőtt lelépek 146 
innen. Csak az istenfélésről hozott néphatározatra akarok hivat
kozni. Tán nem fog ártani, ha most, mikor készültök kimondani 
az ítéletet, meghallgatjátok. Olvasd fel hát ezt is !
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ΊΉΉΙ.ΜΑ.

Έγώ τοίνυν μηνύω τόν άφανίζοντα ταΰτα πάντα προς υμάς 
τούς κυρίους όντας κολάσαι, ύμέτερον δέ έστι καί υπέρ υμών 
καί υπέρ των θεών τιμωρήσασθαι Λεωκράτην. τα γάρ αδική
ματα, εως μέν αν ή] άκριτα, παρά τοΐς πράξασίν έστιν, έπειδάν 
δέ κρίσις γένηται, παρά τοΐς μή δικαίως έπεξελθούσιν. ευ δέ 
Ιστέ, ώ άνδρες, δτι νΰν κρύβδην ψηφιζόμενος έκαστος υμών 

147 φανεράν ποιήσει τήν αυτού διάνοιαν τοΐς θεοΐς. ηγούμαι δέ, 
ώ άνδρες, υπέρ απάντων τών μεγίστων καί δεινοτάτων αδικη
μάτων μίαν υμάς ψήφον έν τή τήμερον ήμέρφ φέρειν, οίς 
άπασιν ένοχον δντα Λεωκράτην εστιν ίδείν, προδοσίας μέν δτι 
τήν πόλιν έγκαταλιπών τοίς πολεμίοις υποχείριον έποίησε, δήμου 
δέ καταλύσειυς δτι ούχ υπέμ,εινε τον υπέρ τής ελευθερίας 
κίνδυνον, άσεβείας δ’ δτι τού τα τεμένη τέμνεσθαι καί τούς 
νεώς κατασκάπτεσθαι το καθ’ εαυτόν γέγονεν αίτιος, τοκέων 
δέ κακώσεως τα μνημεία αύτών άφανίζων καί τών νομίμων άπο- 
στερών, λειποταξίου δέ καί άστρατείας ού παρασχών το σώμα 

148τάξαι τοΐς στρατηγοΐς. έπειτα τούτου τις άποψηφιεΐται καί συγ
γνώμην έξει τών κατά προαίρεσιν άδικημάτιον; καί τοσούτόν 
έστιν ανόητος ώστε τούτον σφζων τήν εαυτού σωτηρίαν προέσθαι 
τοΐς έγκαταλιπεΐν βουλομένοις ; καί τούτον έλεήσας αυτός ανε
λέητος υπό τών πολεμίων άπολέσθαι προαιρήσεται, καί τφ 
προδότη τής πατρίδος χάριν Τέμενος υπεύθυνος είναι τή παρά 
τών θεών τιμωρία;

149 Έγώ μέν ουν καί τή πατρίδι βοηθών καί τοΐς ίεροίς καί 
τοΐς νόμοις άποδέδωκα τον αγώνα όρθώς καί δικαίως, ούτε τον 
άλλον τούτου βίον διαβαλών ούτ’ έ'ξω τού πράγματος ούδέν κατη- 
γορήσας- υμών δ5 έκαστον χρή νομίζειν τον Λεωκράτους άποψη- 
φιζόμενον θάνατον τής πατρίδος καί ανδραποδισμόν καταψηφίζε- 
σθαι, καί δυοΐν καδίσκοιν κειμένοιν τόν μέν προδοσίας τόν δέ σωτη
ρίας είναι, καί τάς ψήφους φέρεσθαι τάς μέν υπέρ άναστάσεως 
τής πατρίδος, τάς δέ υπέρ άσφαλείας καί τής έν τή πόλει εύδαι- 

ΙδΟμονίας. εάν μέν Λεωκράτην άπολύσητε, προδιδόναι τήν πόλιν



Kép hat ár o zat.
Ezennel tehát azt az embert, a ki mindezeket semmibe se 

vette, bevádolom előttetek, mint illetékes bírók előtt. Magatokra 
és az istenekre nézvést kötelességtek Leokratest megbüntetni 
Mert a bőn, míg meg nem ítélitek, szerzője nevéhez tapad, mihelyt 
azonban bekövetkezett a vizsgálat, azokra háramlik, kik igazság 
szerént meg nem torolták. Jól tudjátok, esküdt bírák, hogy bár 
titkos a szavazás, az istenek előtt kiki közöletek nyilvánságossá 
teendí esze járását. Azt hiszem, bírák, hogy midőn e mai napon 147 
Ítéletet hoztok, egyszersmind valamennyi nagy és rettenetes go
nosztett felett is pálczát fogtok törni, melyeknek tetteseként 
Leokratest magunk előtt látjuk. A n d ò  volt, mert a várost cserben 
hagyta és ellenségeinek kezére játszotta ; a n é p -u r a sá g  fe l fo r 
g a tó ja , mert éltét a szabadságért koczkára nem tette ; is ten -  
ta g a d ó , mert amennyire rajta állott, ő az oka, hogy az istenek 
templomait és szent helyeit megvetés és fosztogatás tárgyaivá 
tették ; sz ü lő in e k  m e g g y a lá zó ja , mert síremlékeiket csúffá tette 
és ősi tisztességöktől megfosztotta, s végül hadkerülő k a to n a i  
s z ö k e v é n y , mert személyét a vezérnek rendelkezésére nem bo
csátotta.

Mindezek alól tehát fel fogja valaki menteni Leokratest *? 148 
Előre megfontolt gonoszságait el fogja nézni ? Oly esztelen ember 
is akadhat, a ki Leokratest felmentve, saját üdvösségét másoknak 
martalékul vesse oda, s őt sajnálva, maga sajnálatlan, bukjék ellen
felei keze alatt s a hazaárulónak hálát adva, essék az istenek bo- 
szuló hatalmába ?

Hazánknak, szentségeinknek és törvényeinknek keltem én 149 
védelmére, mikor e port íme jogosan és igazságosan vittem. Nem 
rágalmaztam a vádlott belső életét, nem hozakodtam elé semmi
vel, a mi a tárgy körén kívül esik. Közőletek pedig mindenki gon
dolja meg, hogy Leokrates felmentése egyértelmű a haza halálával 
és a rabszolgasággal, hogy a szóvedrek egyike árulást, a másika 
üdvösséget rejt, hogy a szavazat, melyre készültök, vagy az állam 
fölforgatását, vagy annak erősségét és boldogságát jelenti. Ha fel-150 
mentitek Leokratest, e szavazatnál fogva árulói lesztek a város-



*

καί τά ιερά καί τάς ναός ψηφιείσθε’ εάν δέ τούτον άποκτείνητε, 
διαφυλάττειν καί σώζε tv τήν π α τρ ίδ α , καί τάς π ρ ο σ ό δ ο υ ς  καί την 
ευδαιμονίαν παρακελεύσεσθε. νομίζοντες ούν, ώ Αθηναίοι, ίκε- 
τευειν υμών την χώραν καί τα δένδρα, δεΐσθαι τούς λιμένας 
[καί] τά νεώρια καί τά τείχη τής πόλεως, άξιούν δέ καί τούς 
νεώς καί τά ιερά βοηθεϊν αύτοΐς, παράδειγμα ποιήσατε Αεω- 
κράτη, άναμνησθέντες των κατηγορημένων, ότι ού πλέον ισχύει 
παρ’ ύμίν ελεος ουδέ δάκρυα τής υπέρ των νόμων καί τού 
δήμου σωτηρίας.
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nak, templomainak és hajóinak ; ha halálra Ítélitek, őrei és oltal
mazol lesztek a hazának, az ő anyagi és szellemi jóléteiének.

Athéniek ! Hozzátok esdekel az ország és földje ; hozzátok fo
hászkodnak e város kikötői, hajóhelyei és falai ; a ti oltalmatokat 
kérik isteneink templomai és szent helyei ! Példásan büntessétek 
Leokratest, s tartsátok eszetekben vádjaimat. Yajha nép-akarat és 
törvényes büntetés jobban megindítaná lelketek’, mint könny és 
szánalom !

L jkD T gO B . 7



FÜGGELÉK. .

Lykurgos elveszett beszédeiről, kéziratairól és kiadásairól.

Suidas egy rövid czikkben tizennégy beszédet említi Lykur- 
gosnak, a Plutarehosnak tulajdonított életrajz ellenben 15-ről szól. 
Ez eltérésnek némi magyarázatát megtaláljuk Suidas nem egészen 
világos kifejezésében : λόγοι ό' αυτού dai γ ν ή σ ι ο ι  ο! σωζόμίνοι. 
Ebből vagy azt kell következtetnünk, hogy a 15-dik beszéd, melyet 
Suidas nem említ, gyanús, vagy a σωζόμβνοι-τΆ esik a súly, s ez 
esetben Suidas egy későbbi forrásból merített, melynek írója csak 
tizennégyet ismert. Nagyon merésznek tartom ugyanis azt az 
ötletszerű feltevést (Pinzger, Eiessling, Sauppe), hogy a Suida-f 
felsorolta egyik czím ketté volna vágandó (απολογία τ.ρός τον αϊτόν 
es νπίρ τών ενθννών).

Suidas lajstroma szerónt a következő beszédek valók Lykur- 
gostól:

1. κατά Άριοτογύτονος (Harpokrationnál is). E beszéd főszerep
lője, Aristogeiton, egyike volt a legelvetemültebb demagogusoknak, 
kit azzal vádolt Lykurgos, hogy nincs joga a néphez szólni, mert 
adósa az államkincstárnak. Állítólag Demosthenes is segítette 
Lykurgost vádjában ; erre vall egy Aristogeiton neve alatt ismere
tes (jelenleg már elveszett) beszéd, melynek az volt a czíme : «VédŐ- 
beszéd Lykurgos és Demosthenes feljelentése ellen.» (Phot, p, 461, 
25: δς [λόγος] τπιγίγραπται απολογία προς τήν τνδειξιν Λυκούργον καί 
Λημοσθ-ένονς). Minthogy azonban a Demosthenesnek tulajdonított 
Aristogeiton elleni két beszédet, melyekre a demagogus védőbeszéde 
hír szerint folytonosan hivatkozik, már régen utánzásnak ismerte 
el a kritika (V. ö. Blass, ΠΙ, 54), igen valószínű, hogy Demosthe
nes és Lykurgos ezen szövetkezése fictio. 2. κατά Airto/.vxov (Harpo-



kration is említi). 3. κατά Λεωκράτονς (Harp.) 4. és 5. κατά Ανκόψρο- 
νος a' β \  (Harp. s. v. άρκάνη). Ezek nem tulajdonképeni vádló 
beszédek, mert Lykurgos itt csak mint συνήγορος szerepelt Hype- 
reidessel szemben, s törekvése, a mennyire a fenmaradt töredékek
ből megítélhető, csupán az volt, hogy a vádat, a házasságtörés 
vádját, nagyítsa, fokozza. 6. κατά Λνσικλέονς (mások szerént Πασι- 
κλεους, de v. ö. Meurs. Lectt. Att. Ili, 3.) Harpokration is említi. 
7. κατά Μενεσαίχμον. (Harp. Poll. [VII, 31]. Ps. Plut.) 8. κατά 
Δημάδον (Athenaios és Harpokr. említik még). 9. 'Απολογία προς τον 
αυτόν (sc. Δημύδην) υπέρ τών ευθυνών. Ezen czím alatt nem fordul 
ugyan elő Harpokrationnál, de Kieseling 1847-iki kiadásában (frgm. 
IX.) azonosnak ismeri el azzal, melynek czímét Harp. így adja : 
'Απολογισμός ilv πεπολίτενται. 10. Προς Ίσχυρίαν, (Valószínűleg ugyanaz, 
melyet Harp. κατ' 'Ισχυρών czímen nevez s. v. στρωτήρ, p. 324). 
11. Προς τάς μαντείας (alias: περί τών μαντειών). 12. Περί τής διοική- 
σειος. (Harp.) Ε beszéd talán viszonzás lehetett Deinarchosnak.Ennek 
egyik beszéde: κατά Λυκούργου εύ&υνας. 13. Περί τής ίερεΐας (Harp.) 
(cfr. Blass, Att. Ber. Ili, 2. p. 85). 14. Περί τής ιεροσύνης.

Ezek Lykurgos beszédei. Gyaniísak azok, melyeket Harpokra
tion még említ : κροκυη'ΐδών διαδικασία προς Κοιρωνίδας és κατά 
Δεξίππ ον.

Említettük, hogy mind e beszédek a Leokrates elleni beszéd 
kivételével elvesztek s csak néhány jelentéktelen töredék maradt 
meg belőlök.

A Lykurgos szövegének áthagy omány ozására vonatkozólag 
röviden a következőket említhetjük.

Lykurgos szövege nem önállóan jutott reánk, hanem más 
négy, másodrendű szónokkal » együtt egy corpusba foglalva. Ezek : 
Andokides, Isaios, Deinarchos és Antiphon.

E corpusnak két egymástól független kézirati ága van :
a) A codex Crippsianus (Bekker, Baiter, Sauppe A-val, Dobson 

B-vel jelölik ; de általánosan A betűvel idézik). E hártya-kézirat, 
mely 170 lapot tartalmaz, hihetőleg a XIII. századból való, Athos 
hegyén írták, s jelenleg a londoni British-Museumban van. (Rész
letesebb leírását adja Thalheim 1880. évi kiadásában, Berolini, 
apud Weidmannos, p. V.)

7*
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b) Codex Oxoniensis N, talán XIY. századbeli ; tartalmazza 
Deinarchost, Antiphont és Lykurgos beszédének egy részét (vége 
hiányzik). E kéziratra csak Mátzner figyelmeztette a kutatókat az 
ő Antiphon-kiadásában (1838); pontosabban collationálta Blass 
(Jahrb. für Phil. 1875, 597 kk.).

Mindkét codexnek egy az archetypusa, de mégis eldöntöttnek 
látszik ma már azon kérdés, hogy melyik áll hozzá közelebb. 
A tudósok kevés kivétellel A-nak adják az elsó'séget. (Y. ö. Th. 
Thalheim, Jahrbb. für Phil. 1877, 115, 673 kk.)

A-hoz legközelebb áll a codex Laurentianus B. (V. ö. Hermes, 
17, 384 kk. és Rhein. Mus. 40. 387 kk. ; továbbá C. Cucuel, Essai 
sur la langue et le style de l’orateur Antiphon, Paris, 1866, 
p. 1-2).

A többi négy kézirat, ú. m. M (Burneianus), Z (Vratislavien- 
sis), L (Mai-cianus) és P (Ambrosianus) egy csoportba tartozik ; 
mind a négyből hiányzik Isaios 1, 22—2, 47. Valószínű, hogy mind 
a négynek kútfeje a fenebb említett B.

Ezenkívül fontosak Lykurgos szövegére nézve a hamburgi 
nyilvános könyvtárban őrzött Aldina-kiadásnak a marginaléi, 
(Dobsonnál II), melyeknek eredetéről azonban mit sem tudunk.

Noha Lykurgosnak csak egy beszéde maradt reánk, ezen egy 
beszédet aránylag igen sokszor és igen sokan adták ki.

A kiadásoknak, úgy hiszem, teljes jegyzékét adom a követke
zőkben :

1. Editio Princeps, Aldus Manutius gyűjteményében : Orato
res Graeci. Graece. Vénét. Aldus et Andr. Socer, mense April. 
1513 infoi. (E kiadás oly kéziraton alapszik, mely jelenleg már 
nincsen meg.) 2. Melanchthon kiadása: «Oratio Lycurgi contra 
Leocraten, desertorem patriae, dulcissime de officiis patriae de
bitis disserens. Cum praefatione Phil. Melanchthonis. Vitebergae, 
edita in officina Jo. Lufftii, 1545, 8. — Újra kiadva ugyan
ott 1568.8. —- Teljes pontossággal meg nem határozható idő
ben, de körülbelül Melanchthon és Henricus Stephanus kiadásai 
közé. esik: 3. Joachim Camerarius, Papeberg ensis kiadása, a latin 
fordítás .és jegyzetek kíséretében. Be Dobson (Oratt. Att. IV, P· 972) 
e kiadásról megjegyzi: «Cuius (se. editionis) tamen neque in-
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terpetratio, neque animadversiones in hunc usque diem, quod 
sciam, prodiere.» — 4. Oratorum veterum Graecorum orationes, 
Graece cum interpretatione Latina quorundam. Henr. Stephanus 
Parisiis, 1575 fol. — 5. Orationes politicae Dinarchi, Lesbonactis, 
Lycurgi, Herodis, Demadis, graece et latine nunc primum simul 
editae a Joanne Gruferò, Hannov. 1619. — 6. Orationes duae, una 
Demosthenis contra Midiam, altera Lycurgi contra Leocratem ; 
Graece et Latine recensuit, emendavit notasque addidit Joannes 
Taylor, Cantabrigiae, typis Acad. 1743, 8°. — 7. Joannes Godofredus 
Hauptmann kiadása: Lipsiae, 1751. Iterum 1753. — 8. Reiske Jakab, 
1771 (Oratt.Graeci IY. köt.) — 9. Job. Heinr. Schulze, Braunschweig, 
1789, 10. — Birger Thorlacius, Hafniae, 1803. — 11. Neophytos Du- 
kas kiadása (Λόγοι τον 'Αττικών ρητόρων ... τις τόμους δέκα ... Έν 
Βιέννη της Αυστρίας 1812) (A X. kötetben). — 12. Alb. Gerb. Becker, 
Magdeburg. 1821. — 13. C. F. H(einrich), Bonn, 1821. — 14. Fr. 
Osann, Jena, 1821. — 15. Imm. Bekker az Orr. Att. IH. kötetében, 
Lipsiae, 1822. — 16. S. Pinzger, Leipzig, 1824. — 17. Adamantios 
Korais, 1826. — 18. Gu. Arm. Blume, Sundiae, 1828. — 19. G. 
Dobson, London, 1828 (Oratt. Att. voi. IV). — 20. Baxter J. és 
Sauppe H. (Turicenses) az Oratt. Att. 1834. és 1840. évi kiadásai
ban (III. ili. VI. köt.). — 21. Ed. Mätzner Berlin, 1836. — 22. 
A müncheni «Oratt. Att. orationes selectae.» I. kötetében (1840). —- 
23. Carolus Scheibe, Lipsiae, Teubner, 1853 (lenyomat 1891-ben). 
— 24. Ed. Jenicke, 1856. — 25. A Párisban (Didotnál) megjelent 
és Müller Károlytól kiadott Oratt. Att. I. kötetében (1858). — 
26. Van den Es kiadása, 1862. — 17. Ad. Nicolai, Berlin, Weid
mann, 1875. — 28. Karl Behdantz, Leipzig, Teubner, 1876.— 
29. E. Tballieim, Berolini, Weidmann, 1880. — Lykurgos beszédei
nek töredékeit összeszedték és kiadták Alb. Becker (lásd fennebb 
12 alatt). Dobson (19), Batter és Sauppe (20) és Kiessling F r ig y e s  : 
Lycurgi deperditarum orationum fragmenta coll. disp. ili. Fr. 
Gust. Kiessling. Halis Saxonum 1847. (Y. ö. Westermann, Gesch. 
d. griech. Beredsamkeit, 296 k. 1.).

Lykurgost legeló'ször lefordította, még pedig latinra M cla n ch -  
th o n  Fülöp (1548. Francof. ex offic. P. Brubacbii). Ezen latin for
dítást ültette át német nyelvre L a u te rh e c k  a Begenten-Spiegelben
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(1556, 1567 és 1581 föl.). Latinra fordították még: Joannes 
Lonicerus, una cum Demosthenis oratione de pace, Basii. 1548. 
Görög szöveggel együtt Gruter 1619-ik évi kiadásában ; Jo. Taylor 
(1743) ; Dobson (1828). Németre a már említettem Lauterbecken 
kívül még Simon Fr., Hamburg, 1811 ; S. Pinzger, 1824; Nüsslin, 
Mannheim, 1840; Ed. Jenicke (1856); Bender Hermann, 1869; 
0. Güthling (1882, Beclam). Francziára fordította Isaiossal, An- 
dokidessel, Deinarchossal és Demadessel együtt Augerius (Auger), 
Páris, 1783, újabban M. Hinstin (Cliefs-d’oeuvre des orateurs 
attiques. Paris, 1888). Magyar fordításban most jelenik meg leg
először. — Értekezett róla hazánkban Kempf József: Lykurgos 
szónok élete és Leokrates ellen tartott beszéde. Budapest, 1886. 
(Budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasium 1885—86-ik évi értesí
tője. lem. Weiss Rezső, Egyet. Phil. Közi. 1888-ik évi folyam 
213 s kk. 11.)



JE G Y Z E T E K .

I. FEJEZET.

Invocatio.

1. isteni hősökhöz, (azaz, a herosokhoz, félistenekhez). Lykurgos 
itt Athén ősrégi 10 hősére gondol.

2. őseinkhagyta áldozatait. Eltérés Thalheim szövegétől, a meny
nyiben e szók τιμάς καί, melyek a jobb kéziratokban nincsenek meg, 
el vannak hagyva.

II. FEJEZET.

Köz vádló szükségessége.

3. A  m ilyen hasznos doloy. V. ö. Cic. pro Sex. Roscio Am. c. 20 ί 
Accusatores esse in civitate utile est.

4. emberszeretet számba menjen . . . , azaz : ha a nép úgy gondol
koznék, hogy csupa igazságszeretetből vádol a szónok.

5. H árom  sarkalatos doloy . . . Látni való, hogy a végrehajtó 
hatalom nem szerepel a demokratia alaptételei közt. Helyébe lép a 
vádolás joga (=  η κρίσις. V. ö. Scheibe kiadásának kritikai előszavát, 
p. IV : «κρίσις enim perinde atque κρίνειν de accusatore quoque dici 
vix est quod demonstretur»).

β. m időn hűtlenseyyel vádoltam, . . .  A régi infidelitas-tói vett ezen 
magyar terminussal akartam kifejezni megközelítőleg az εισαγγελία 
szót, mely az állam elleni bűntettekre vonatkozó pert jelentette. 
A  németek így fordítják: «Ich klage ihn des Hochverraths an». Most 
a ,hűtlenség4 szó nemcsak passiv ellenállást jelent (milyent Leokrates 

; követett el), hanem activ részvételt, összeesküvést, czimboraságot, szö
vetkezést a haza ellen. (Lásd a magyar büntető törvénykönyv XLI. feje
zete alatt elsorolt bűntetteket). Mindamellett más kifejezés nem állván 
rendelkezésemre, itt is, meg alább is, a hűtlenség szót használtam, 
ragaszkodva azon elvhez, hogy ,a potiori fit denominatio4. Fordításom 
mellett szól egyébként Hypereides egy helye (pro Euxenippo, 7. V. ö. 
Télfy, Corp. Jur. Attici 801. <j.), hol az είσαγγελία-ról ezt olvassuk:
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« Hűtlenség! kereseteknek akkor van lielyök, ha valaki az athéni nép 
uralmát felforgatná ; mert az ilyen bűntett nem engedi meg sem a vizs
gálatot, sem az eskübeli késedelmet, hanem lehető leggyorsabb elbírálást 
követel. Továbbá, ha valaki a népuralom megbuktatása végett szö
vetkezik, vagy ilyen pártot szerez, vagy, ha valamely várost, hajót, 
gyalog hadsereget vagy hajóhadat elárul, vagy végül, ha a szónok 
meg lévén vesztegetve, az athéni népnek nem javára beszél.» Látjuk 
tehát, hogy mindezek a dolgok a hűtlenség fogalmával egybeesnek. 
V. ö. Harpokr. s. v. a  a αγγελία: ή μεν γονν élt) δημοσίοις άδικήμασι 
μεγίστοις και αναβολήν μη έπιδεχομένοις καί έφ' οϊς μήτε αρχή καλέ
στηκε μ ίτε νόμοι κεΐνται τοΐς άρ/ονσιν καλέ ονς είςάξονσιν.

7. a közvétségekből. Athénben az egyéniség mint olyan teljesen 
alá volt rendelve a köznek, az összességnek. Lykurgos tehát azt akarja 
jelezni, hogy a haza ügyén ejtett csorba olyan, mintha kinek-kinek 
sajátját bántották volna. A polgárnak ilyenkor kötelessége vádat emelni 
a hazaáruló ellen.

III. FEJEZET.

Az eset fontossága.

8. Minden közkereset, így fordítottam a δημοσίους άγων ας-t (né
metül : Staatsprozess), m ert,állami per1 nem lesz vaia érthető. A görög 
rhetorika-irók a nyilvános beszédeknek két fajtáját különböztették 
meg: 1. közjogiak (δημόσιοι) vagyis: közkeresetek. 2. magánjogiak 
(ιδιωτικοί), vagyis : magánkeresetek. Megjegyzendő azonban, hogy a 
görög élet nyilvánosságánál és a mindenütt érvényesülő vallásos 
szempontoknál fogva az attikai törvényekben sok olyan dolog esik 
közjogi elbírálás elé, melyek minálunk határozottan magánjellegnek.

9. törvénybe ütköző indítvány megtorlásától. — Ezek a γραφαί 
παρανόμου akkor mentek végbe, midőn valaki a népgyülésen olyas 
valamit akart megszavaztatni, a mi törvénybe ütközött. Az ilyen 
eljárás ellen tehát szintén a népgyűlés színe előtt kellett pert indí
tani. Erre vonatkoznak ezek a szavak: «amelynél fogva a néphatá
rozatból netalán az államnak esnék kára» (καλ' όσον αν το ψήφισμα 
μέλλη βλάπτειν τήν πόλιν). A kit e miatt három ízben elmarasztaltak, 
annak többé semmiféle indítványt sem volt szabad tennie a népgyű- 
lésen. (V. ö. Diód. Sic. helyét Télfynél, 1038). Többet e kérdésről 
Schoemann : (Griech. Alterili. I. 382. 408. 412. 508 kk.) Gűthling nem 
jól fordít. «Denn wenn ihr über die gewöhnlichen Klagen, über kleine
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Ungesetzlichkeiten aburtheilt», mert azért, hogy a kereset bizonyos 
specziális esetre vonatkozott, még nem vesztett fontosságából.

10. még törvényhozásunk sem állapította  meg. — Épen azért, mert 
Leokrates bűneire nem volt ráolvasható valamely positiv törvény, for
dult vádlója az είσαγγελία -hoz.

11. egyetlen szabatos czímen nem is foghatja  össze. Mert a προδοσία 
csak denominatio a potiori, bűnhalmazról lévén szó (λιποταξία, άσεβεία, 
γονέω ν κάκωσις). A törvényhozás persze nem szabta ki, milyen bün
tetés élje azt, a ki mindezekben vétkes. (E hely értelmezésében nem 
követhettem Scheibe erőszakos paraplirasisát : 'όσα δέ μη σφόδρα διο>- 
ρικε, άλλα περιείληφε κ. τ. λ.)

12. az egész ifjúságot is az erény ú tjára  fogja terelni. Ez a pseda- 
gogiai szempont gyakran feltűnik a szónokok beszédeiben, különösen 
Sokrates óta, kinek ellenében épen ezzel érveltek legtöbbet.

IV. FEJEZET.

A szónok ígéri, hogy az igazság utján akar megmaradni.

13. A z areopag . . . E törvényszék tudvalevőleg szántszándékos 
emberölés, gyújtogatás, méregkeverés bűntetteiben bíráskodott; tehát 
legmagasabb fokú bűnfenyítő bíróság, régebben pedig még azonkívül 
az összes törvények főfelügyelője és őre volt. Hogy nagy becsülete 
volt, azt Lykurgos szavain kivűl má» helyek is untig bizonyítják. 
Már Solon volt az, a ki ezt a tisztán aristokratikus színezetű, conser
vati^ törvényszéket, meg az 500-ak tanácsát egyetemben az állam 
horgonyainak nevezte el. Lykurgos e helyéhez v. ö. Deinarchost 
1, 111; A. 2. 92. «Szolgáljon tinéktek példaképül az areopag, a város 
legszigorúbb tanácstestülete.»

14. a vádlottak nevét nem fo g ja  rontani senki sem, azaz : nem 
fogja őket senki sem rágalmazni.

15. birói eskütökhöz képest. A heliasták év elején megesküdtek, 
hogy részreliajlatlaniíl fognak ítélni. Birói esküjükben benne volt, 

‘hogy «Egyaránt ráfogok hallgatni a vádlóra is, a védőre is.»
16. tárgyilagos vita és kellő megvilágítás nélkül. — Thalheim : 

αδύνατον γά ρ  έστι καί άνόητον λόγω. A szövegben eltértem tőle s meg
tartottam a vulgatát : αδύνατον ~γάρ έστιν αν tv  τον λόγον, μη δικαίως 
δεδιδαγ μένονς» . A «tárgyilagos» jelzőt én adtam hozzá, hogy a külön
ben is romlott és a kritikától kifogásolt helynek némi értelmet adjak. 
Megelőzőleg arról beszélt Lykurgos, hogy a rágalmazásnak és hamis
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gyanúsításoknak vége fog szakadni, ha a szónokok megmaradnak a 
tárgynál. Most folytatja a gondolatot, s azt mondja, hogy ilyen tárgyi- 

' lagos beszéd (vita) nélkül, mint a milyenről fennebb szólt, nem is 
lehet igazságosan ítélni.

V. FEJEZET.

A közkereset kiváló fontossága.

17. Heűasban beszéd tárgya lesz. Itt is, meg ugyanezen fejezet 
végén nyájas beszéddel törekszik Lykurgos a hallgatók tetszését 
kinyerni. Ti vagytok, úgymond, Hellas legtekintélyesebb népe : a mit 
ti határoztok, annak nagyon hamar híre kél. Titeket tart a világ leg
jobb hazafiaknak, legjámborabb embereknek. Mit fog gondolni, ha 
Leokratest felmentitek ? ! stb. . .

18. A hellének pedig nagyon jó l tudják. — Eltérés Thallieimtől, a 
ki e mondatot a 15. pontba tette át. Scheibe is így tesz, de meg
jegyzi: «cum Frankio transposita malim post verba j. 14. παρά 
πάαι x. r. λ.»

19. Rhodos. Egyike a legélénkebb kereskedelmi középpontoknak. 
Nemcsak a maga termékeit (márvány, épületfa, bor, füge stb.) vitte 
messze földre, hanem nagyrészt közvetítette is a keletről nyugatra 
irányuló kereskedést.

VI* FEJEZET.

Narratio.

20. A chaironeiai ütközet után. Lásd a bevezetést.
21. A nyílt part felől, így fordítottam a görög άχτή-t, melyről Har- 

pokration azt mondja, hogy έπι&ίχλαττίδιός τις μοίρα της Αττικής. Szó 
van itt azon kis félszigetről, melynek egyik oldalán a Peiraieus, másik 
oldalán a Zea nevű kikötő feküdt. Az ακτή tehát mint a nyílt tenger 
része szerepel, ellentétben a mesterségesen épült kikötővel. Itt horgo
nyoztak a hajók közvetlen elindulásuk előtt. Az ακτή fekvését lásd 
Baumeisternél I. k. 208. 1. után.

22. az ótabnazó Zeus és Athena széiithelyeit. Amaz a Peiraieusban, 
emez rajta kívül, a tenger közelében, Korydallos nevű kerületben.

23. rcmtatták be . . . A hajók Athénnek tartottak. A rhodosiak azt 
hitték, hogy ott már mindennek vége, s lefoglalták a maguk számára 
a hajók tartalmát.

24. a jegyző, a ki a tanubizonyságkép felhozott törvényeket, nép-
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határozatokat, stb. felolvasta. (V. ö. Sittl, Gesch. d. griech. Litteratur,
II, 224.)

25. a beliteli vámot . . Valamennyi áruczikk után, mely a Pei- 
raieusban megfordult, 2o;0 vámot kellett fizetni. V. ö. Gilbert, Handb. 
der gr. Staatsalt. I, 331. kk. A vámjövedelem bizonyos átalányösszeg 
erejéig bérbe volt adva; a vámbérlő aztán összeállóit többekkel egy 
szövetkezetbe (részvénytársaságba), mely a vám pontos befizetését ke
zelte és ellenőrizte. Leokrates is tagja volt egy ilyen consortiumnak. 
Érdekes tudnunk, hogy a beviteli és kiviteli vám a peloponnesosi 
háború után összesen 36 talentomra (kbelül : 85.000 frt) rúgott.

VII. FEJEZET.
A szónok felhívja a bírákat, hogy csak a megbízható tanúval

lomásokat fogadják el.

26. ne váltsák k i m agukat törvényes esküvel . . .  A tanuknak elé- 
kellett állniok s vagy elismemiök a felolvasott bizonyítékok igaz vol
tát, vagy esküvel bizonyítaniok, hogy mitsem tudnak a dologról. 
V. ö. Pollux helyét VIII, 55 : «Esküvel váltják ki magukat a beidé
zett tanúk is, mikor azt állítják, hogy mitsem tudnak arról, a m i 
végett beidéztetnek.» (Télfy, C. I. A. 709.)

VIII. FEJEZET.
A narratio folytatása.

27. ura s pártfogója is megarai ember v o lt. . .  A görög jog szerint 
a bevándorolt idegen, a zsellér (μίτοικος) törvény előtt nem védhette 
magát, hanem pártfogót (προστάτης) kellett választania. Kinek nem 
volt ilyen pártfogója, az ellen keresetet indítottak: γραφή άπροστασίον.

28. zsellérkedni. Megarai polgárjogot nem kaphatott Leokrates, 
mert földbirtokot nem szerzett, tehát zsellérkednie kellett. Az attikai 
jogot alkalmazza Lykurgos Megarára is.

29. a xypetai Antigenest. Xypete egy attikai dèmos volt.
30. egy talentoni ért — 2357 frt 50 kr.
31. já ru léká t a  segélyző egyesületbe . . .  Ez egyesületeknek részint 

vallásos czéljaik voltak, részint kölcsönös pénzbeli adakozás utján 
való segélyzés. Időről-időre szórakozás kedvéért társas összejöveteleket 
is tartottak tagjaik. (V. ö. Dr. Télfy Iván Eranos ez. értekezését.)

32. 35  m ináért — 1375 frt 15 kr.
33. az aeharnai Timocharesnek . . .  Acharnai szintén attikai község.
34. Lysiklesnél letette, azaz: deponálta, a mint szoktuk mondani,



mikor valami okiratot közjegyzőnél vagy törvényszéknél elhelyezünk. 
Lysikles ismeretes bankár vagy pénzváltó lehetett.

35. fé l m ina kam atot fizetett, azaz: 19 forint 04 kr. kamatot 
fizetett hónaponként (így számították Athénben) 35 mina, azaz : 
1375 frt 15 kr tőke után. Ez körülbelül 17%-nak felelne meg. A vul- 
gatában, (melyet Thalheim is követ, kitől e helyütt eltérek) nem fé l. 
mina, hanem egy egész mina kamatról van szó {μίαν μναν) ; de bár 
a soloni törvényhozás után korlátlan volt Athénben az uzsoráskodás, 
még sem hihető, hogy 34% kamatot fizettetett magának Amyntas. 
Másrészt ez a kifejezés : μίαν μναν  is rendkívül szokatlan volna, 
a mennyiben az egy tőszámnevet a substantivum mellől rendesen t 
elhagyja a görög. Ezért e helyen nagyon is helyeslendő a Rehdantz 
olvasása : ημιμναΐον.

36. cholargosi Philomelos . . . Cholargos községbeli. Lykurgos azt 
a tényt, hogy Philomelos és Menelaos 40 minát (=r kb. 1571 frt) 
kaptak Amyntastól, szintén bizonyságul hozza fel. Ezen összeg ugyanis 
csak kevéssel haladja meg a Timocharestől kapott 35 minát.

37. a perzsa k irá lyná l követségben já r t  Menelaos . . .  A jelzőt meg
különböztetés végett teszi elébe Lykurgos.

38. az istenek segítségét kiviteli portékává alázta, την παρά τών 
(}ίών βοήθ-tiav ί-ξαγώγιμον έτ.οίησε. Erősen vágó metaphora, mely- 
lyel azt akarja mondani, hogy az istenek segítségét is elvonta az 
athéniektől.

39. Kleopátrától. Nagy Sándor testvére és Epeiros fejedelmének, 
Sándornak, Fiilöp sógorának neje. Említi Aischines is, in Ctesiph. 
242. §. {πρεσβίντης ώς Κ λίοπάτραν την Φ ίλιππον θυγατέρα).

40. Lenkasba . . . Sziget Görögországtól nyugatra, az iòni tenger-. 
ben, most Santa-Maura. Déli földcsúcsán a híres leukádiai szikla.

41. ha athéni polgár más valahová viszi a g a b o n á já t. . . E törve- - 
nyékről Pollux útján értesülünk, ki az ily esetekben szokásos vádló 
eljárásról, a phasisról, ezeket mondja: «Phasis az is, mikor azokat . 
vádolják, kik a bányászati vagy kereskedelmi ügyekben jogtalanságot i 
követnek el.» Más kérdés, vájjon az attikai jog ezen részét rá lehe-.- 
tett-e olvasni Leokratesre akkor, mikor Megarában volt.

IX. FEJEZET.
Leokrates gyanús színben tűnik fel, mikor vonakodik rabszol- - 

gáit vallatóra kiadni.
42. bocsássa vallatóra cselédségét. A rabszolgák az attikai jog azé-_ ■ 

rint nem tanúskodhattak törvény előtt ; vallomásukat, ha bizonyító-



kot véltek benne feltalálhatni, kínzással csikarták ki belőlök. A régi
ségben az a különös felfogás járta, hogy az ilyen kínzással ki vallott 
bizonyság sokkal szavahihetőbb, mint a szabad emberek tanúságai,, 
hihetőleg azért, mert már nem sokat bíztak a polgárok egymásban. 
(V. ö. Schoem. Att. Proc. 557. k. és 667, 32). A felperes vagy a maga 
rabszolgáit vallatta, vagy jogában állt felszólítani az alperest, hogy 
adja ki vallatóra az övéit (πρόκλησις εις βάσανον), a mint itt teszi 
Lykurgos. Leokrates persze nem fogadja el a kihívást, s erős fegyvert 
ád a vádlónak kezeibe ellenfelével szemben.

43. mindenbe avatott ügytársainak vallomásaitól. — Eltérés Thal- 
lieim szövegétől. A vulgatához közelebb álló s helyes értelmet adó 
Scheibe-féle lectiót követtem. (Thalheim : τον πάντων σαφέστατον 
ίλτγχον.)

X. FEJEZET.

Lykurgos a per eldőltét a tanúk vallomásaitól teszi függővé s 
ilyképen ki van zárva annak lehetősége, mintha Leokratest

szónoki fogásokkal akarná tönkre tenni. (Anteoccupatio.)

44. a perpatvarkodó ékesszólásának . . .  A görögben sykoplianták- 
ról van szó, kik álútakon jártak, furfangosságokkal intézték hamis 
vádjokat, vagy, a mint Lykurgos tovább magyarázza: «kik . . . eltö
kélt szándékukhoz oly kiinduló pontokat keresnek, melyekből levon
hassák hamis okoskodásaikat a bepereltek ellen.» A magyar szó ilyest 
mond, ha régi jogi értelmére gondolunk.

45. a maga rendén . . . azaz : a mint illik, a mint szokás volt. —  
Thalheim : κατά ψνσιν τΐνες . . .  φρύσίιν ; ο! οίκέται καί ai &εράπαιναι.

46. minden védelem lehetőségét maga vágta el maga elől . . .  Mi azt 
mondanók : maga alól rántja ki a gyékényt, vagy : maga alatt vágja 
a fát. Vonatkozik Lykurgos felhívására, melynek Leokrates helyt 
nem állott.

XI. FEJEZET.

A bűntettet súlyosbítják a várost környékező veszedelmek, me
lyeknek közepette Leokrates megszökött.

47. Hypereides, a szónok, Lykurgos kortársa és elvbarátja, a 
chaironeiai ütközet után erélyes, óvóintézkedésekec sürgetett a város 
védelmére.

48. a mit jónak fogott látni a nép védelmére. Ünnepies beszédmód*
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úgy látszik, szószerinti idézése a néphatározat szövegének. Rehdantz 
helyesen veti egybe a rómaiaknál szokásos formulát: Videant con
sules etc.

49. a hadi szolgálattól felmentvék. Az 500-ak tanácsának tagjai 
hivataloskodásuk tartamára fel voltak mentve a hadi szolgálat alól. 
V. ö. Schoemann, Gr. Alt. I. 396.

50. k ik  az 50-d ik  evet is meghaladták. A katonáskodás kötelezett
sége (görög értelemben: joga) a 18-dik évtől a 60-dik évig terjedt. 
Mint nálunk a népfölkelőket, Athénben a katonáskodó polgárokat is 
évfolyamok szerint hívták be. Mikor már azokra került a sor, a kik 
az 50-dik éven túl voltak, csakugyan nagy lehetett a veszedelem.

-51. a  házak küszöbén, a mit az athéni nőknek tiltott szokás és 
tisztesség.

52. hétrét hajtogatott s felcsatolt köpenyeikben, hogy t. i. járásköz
ben meg ne botoljanak. Az egész leírás plasticitása a megválasztott 
kifejezésekben rejlik.

53. a becs n é lkü l valókat becsület illesse meg, ugyanazt mondja, 
mint fenebb : «a rabszolgák felszabaduljanak* stb.

54. Andros, a Kykladok egyike, úgy szintén Keos is, a legterméke
nyebb valamennyi közöl. Troizen és Epidauros, a Peloponnesosban, 
Argolis tartományban. Az itt említett szigeteken és városokon kívül i 
még Kythnos szigetétől (Kykladok egyike) is kértek segedelmet, mint 1 
Hypereides egyik fragmentumából tudjuk.

55. a föld odaadta a  fáka t, czölöpkerítés számára ; a halottal; 
sírköveiket, a falak kijavítására. Lykurgos itt és a beszéd végén a 
pathos fokozására személyesít. (V. ö. e helyhez Blass-t: Attische- 
Beredsamkeit III, 1, 154.)

56. csak Leokrates. Hatás kedvéért a végére teszi a vádlott nevét.,]

XII. FEJEZET.

A Chaironeiánál elhullottak magautaláw·

57. és ne gondoljátok, hogy szavaim nak semmi közük nyilvánoV 
tárgyalásokhoz. Eltérés Tlialheimtől (τονς τοιοντονς των όημοαίοη. t 
άγαν ας).

58. B oiotia  határszélein, azaz : Chaironeiánál.
59. a kényurak gyilkosainak. Azaz : Harmodiosnak és Aristogei :

tonnák, Hipparchos gyilkosainak. ,
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XIII. FEJEZET.

Utalás hasonló esetekre.

60. ne zúduljon fel senki. Az areopag a chaironeiai ütközet utáu 
nagyon szigorúan bánt el mindazokkal, kik a haza közös védelmével 
valamiképen nem gondoltak. Mikor a háború lezajlott, akadtak, kik 
e miatt elégedetlenkedtek. Lykurgos, ki az areopagra hivatkozik, 
elejét veszi az eshető felháborodásnak a szónoki fogások egy nemé
vel, melyet az elmélet prodiorthosisnak mond. Az itt érintett prece
densre nézve, v. ö. Aischin. 3, 252.

61. Autolykost. A chaironeiai ütközet után azt határozta a nép, 
hogy az asszonyokat és gyermekeket a városba kell hozni. Autolykos 
az ellenkezőt cselekedte. Maga Lykurgos volt, a ki vád alá helyezte. 
Beszédje czíme Suidasnál κατά Αύτολνχον. (Harpokr. is említi.) A szó
nok ügyes tapintattal elhallgatja, hogy akkor is ő volt a vádló.

XIV. FEJEZET.
Lykurgos megkezdi a vádlott eshetőleges védekezéseinek czáfo- 
latát. Hiábavaló az a mentsége, hogy kereskedelmi útra kellett

mennie.

62. mint kereskedő szállt hajóra. Leokrates, ha csakugyan keres
kedő lett volna, hivatkozhatott volna arra a törvényre, mely szerint 
utazó kereskedők nem katonáskodnak. (Télfy C. I. A. 543.)

63. a kikötőből. — Thalheim : είσω τον h μένος, έχ τ. λ. jobb ér
telmet ád.

64. a vám egy részét. Lásd a VI. fejezethez írt jegyzetet.

XV. FEJEZET.
Az sem áll, hogy Leokrates már csak azért is ártatlan, mert 

semmiféle közhivatalt nem viselt.

65. a kapáknak . .  . azaz : nem volt megbízva a váro3 kapuinak 
őrizetével.

66. a zsarnokok hatalma. Peisistratos és két fia, Hippias és Hip- 
parchos.

67. a harm inczak, kik 404-ben Kr. e. Athén teljes leveretése 
után átvették az ügyek vezetését.

68. a lakedaimm wk, 405-ben Lysandros alatt.
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69. a kellenek jóle'tele'nck őreivé. A szónok egyrészt Athén hege
móniáját tartja szem előtt, (477—404), más részt azt az időt, mely a 
mantineiai ütközetet követte.

70. flessene városát csak 5 0 0  év múlva, azaz: 369-ben, Epamei- 
nondas alatt. A szónok túloz, mikor 500 évet mond ; ha már kerek 
számot akart említeni, 300-at kellett volna mondania.

XVI. FEJEZET.

Nem helyes az az okoskodás sem, hogy nem egy emberen múlik 
a haza üdve.

71. nem rajta  állott az egész. — Eltérés Thalheim kiadásától : ά ς  
o iő iv  γνγ ίνη τα ι παρά το ύ το ; és a következő mondatban: παρά τοντ' 
αν. A legtöbb kiadó a hagyományt követi.

72. ha csak egyben is elmulasztja . . . .  Ezt a helyet így kell érteni : 
Minden ember rójja le a neki kiszabott polgári kötelességet, bármily 
kevéssé fontosnak lássék is ez. Mert ha nem teszi meg azt a keveset, 
bizonyára még kevésbbé tette volna meg azt, a mi kötelességén 
kívül esik.

73. a régi törvényhozók eszejáfását. A mit itt a büntetés mértéké
nek egyenlőségéről olvasunk, az természetesen csak a görög jog legelső 
kezdeteire vonatkozhatik.

74. 100  talentomot =  235,750 frt ; 10 drachma =  3 frt 93 kr.
75. a törvények házába, a Metroonba, azaz : az istenek anyjá

nak, Kybelének a templomába, a piaczon. Itt őrizték a kőre vésett 
törvényeket és néphatározatokat.

XVII. FEJEZET.

Nem áll, hogy a városból való távozás nem jelent árnlást.

76. Eteonikos, hibásan: Eurybiades helyett. Az utóbbi volt tudva
levőleg az, a ki hajóit inkább az Isthmos felé akarta vezetni s ott a 
görög szárazföldi hadsereg oltalma alatt felállítani. Ismeretes Themis- 
tokles kétségbeesett elhatározása, melylyel e válságos perczben a görög 
hajóhadnak kedvező állását megóvta, s így a csatát megnyerette. 
Tévedés (tán szándékos ?) az is, hogy a szónok itt említi az aigi- 
naiakät is, kik tudvalevőleg mindvégig az athéniek részén voltak.

77. Alexandrost. Lykurgos megint hanyagul idézi a történeti ese
ményeket. A megkövezée veszedelme ugyanis nem Alexandrost fényé-
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gette, kit az athéniek egyszerűen elutasítottak, hanem Herodotos 
tanúsága szerint Lykidest, ki, mikor Mardonios Murychides nevű 
követét Salamisba küldötte, az utóbbinak ajánlatairól pártolólag nyi
latkozott. Lykurgos nyilván hatást keres, mikor e két külön eseményt 
összekoty vasztj a.

78. kilenczven esztendeig voltak a hellének vezérei stb. Lykurgos 
szónoki elragadtatásában ismét túloz. Ha az Aigospotamoi melletti 
ütközettől (405) vissza felé megyünk, legfölebb 70 évre tehetjük az 
athéni hegemónia tartamát.

79. Phoinikidt és Kilikiát. Azt, hogy Kimon (kiről itt szó van) 
Phoinikiát és Kilikiát elpusztította volna, a történelem nem igazolja. 
Kimon Kilikiában nem is volt. Phoinikia is úgy értendő, hogy a 
phoinikiai hajóhadat tette tönkre. Az Eurymedon melletti száraz
földi és tengeri ütközetben (469) a perzsákat verte meg.

80. kötést kötöttek velők. Ez volna az ú. n. kimoni béke 449-ben 
K. e., mely azonban történetileg nincsen beigazolva. Leginkább az 
szól ellene, hogy Thukydides nem említi. Többet róla Kehdantz, 
kiadása 3. függelékében a 174 s kk. lapokon.

81. kyanei szigeteken túl. E kis szigetek a Bosporos közelében a 
Feketetengerben vannak. Azonosak a csodás Symplegádokkal, melyeket 
Iason mythosából ösmerünk.

82. Phaselis, tengerparti városka Lykiában.

XVIII. FEJEZET.

A polgári eskü Leokrates ellen szól.

83. a község könyvébe. Ha valaki 18-dik évét elérte, nevét beírták 
a község könyvébe, melyet a község elöljárója (δήμαρχος) őrzött, s 
ezzel az ifjút polgárrá avatták. (V. ö. Schoem. Gr. Alt. I. 390.) Az 
új polgár esküt tett, a polgári esküt, melyet Thalheim a maga ki
adásába is felvett (Stobaiosból, Flor. 43. 48.)

; 84. Aglauros, a harmat személyes!tése.
85. EnyaUos, voltakép ugyanaz, a mi Ares.
86. Thallo, a virágzás istennője.
87. Attxo, a Szaporító, Hegemone, a Vezető. Mindkettő a Charisok 

fajához tartozott.

Lykurgos. 8
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XIX. FEJEZET.

Az eskü fontossága.

88. k i lehet bőségesen olvasni, (ονχνώς — bőségesen). Thalheim 
ία χνας-t ír. Az itt közölt esküről értekezik Muretus, Variae Lectt. cap. 
XIII. ed. Jos. Frey (1871).

XX. FEJEZET.

Athén dicsősége is a mellett szól, hogy Leokratest meg kell
büntetni.

89. Kodros-monda. Figyelemre méltó az elbeszélő tehetség, mely- 
lyel a szónok ezt az ismeretes mondát elmeséli.

90. életfogytiglan megvendégelte a prytaneionban. Ezzel tüntették 
ki az érdemes férfiakat. Kleomantisnak, a delphoibeli embernek meg
adták a jogot, hogy valahányszor Athénbe jő, közköltségen étkez
hessék.

91. élőtökben oly nagyon buzgólkodtak. Eltérés Thalheim szövegé
től, mely a ζώ ντες-t (Halm) nem tartalmazza. Az ellentét csak is így 
lesz teljessé.

XXI. ÉS XXII. FEJEZET.

Leokratest magok az istenek vakították el és hozták ide, hogy 
büntetését lerójja.

92. H a  bárkit stb. Az idézett verssorokat úgy látszik valami 
grammatikus toldta be. Gyanút kelt, hogy Sophokles Antigonéjának 
régi scholiastája (a 622. sorhoz) igen feltűnő verses paraphrasisát adja 
ez idézetnek.

ΧΧΠΙ. FEJEZET.

Leokrates vétke az isteni és szülői kegyeletet sérti.

93. A  jámborok helyéről, szóló adomát, sokféle versióban, meg
találjuk más régi Írónál is, le egészen a Kr. utáni V-ik századig. 
Lykurgos elbeszélése valamennyi közt a legrégibb, talán a leghíre
sebb is. Az Aitna itt említett kitörése Ailianos szerint (Stobaiosnál, 
Antii. 77. 38.) a 81. Olympiasban, azaz: 456 körül történt.
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XXIV. ES XXV. FEJEZET.

Az athéniek minden időben szívesen haltak meg hazájokért. 
Még a nők is fényes példáit adták a hazáért való áldozatkész
ségnek. Annyival bűnösebb Leokrates, kivel mind e dieső tettek 

nem hagyatták el hűtlenségét.

94. Eumolpos. Eleusis királya. Az itt elmondott esemény Athén 
legrégibb mondáinak egyikében fordul elő. Hogy mi a történeti tény 
az athéniek és eleusisbeliek e harczában, azt pontosan megállapítani 
nem lehet ; de az athéni és eleusisbeli istenkultusznak később már 
ténynyé vált kapcsolata megjelöli e küzdelmek értelmét. A monda 
folytatása, melyet Lykurgos már nem említ, az, hogy Poseidon, 
Eumolpos apja, megbosszulta az athéniek győzelmét, a mennyiben 
az Erechtlieidák egész nemzetségét kiirtotta. Euripides idézett versei» 
melyeknek szabad fordítását adni megkisérlettem, a költőnek Erech
theus czíinű elveszett darabjából valók. (Lásd : Euripidis tragoedia, 
ex ree. Aug. Nauckii, III. 87. s k. 1. és a 362. szám alatt.)

95. Az ős olajfa s czifra Gorgo. Az olajfa Athéna istennőt jelenti, 
ki, mikor Poseidónnal a város birtoka felett versenyre kelt, az olaj
fát fakasztotta ki a földből. Gorgót azért említi a költő, mert az 
istennő pajzsán Gorgófej volt látható.

96. a vár tövébe fúrt szigonyt, t. i. a Poseidonét, Eumolpos apjáét.

XXVI—XXIX. FEJEZET.
Homeros és Tyrtaios is éneklik, hogy legdicsőbb dolog a hazáért 
meghalni. Honfitársaik megfogadták szavokat és a lehető leg- 

nagyobb/dicsőséget aratták.

97. az athéni népünnepeken. Szó van itten a Panatlienaia nevű 
ünnepekről. Eléggé megmagyarázza őket Suidas : «Ünnep, annak 
tiszteletére, hogy Theseus alatt összetelepült a nép. Minden ötödik 
évben tartják meg a versenyt. A győztes jutalmul olajjal telt korsó
kat kap, s fejére olajfa-koszorút tesznek. Van kétféle Panatlienaia 
nevű ünnep : minden évben s minden ötödik évben. Utóbbiaknak az 
a nevök is van : A nagy Panathenaiák. »

98. a törvények velősen írvák . . .  E nehány sorban sok igazság 
van. Csakis a költőkben nyilatkozik meg az emberi lélek rajza teljes 
világossággal. A törvény csak parancsol; a költő formál, idomít, s ez 
által mélyebbre hat, képez.
■ 99. Hektor harcisra szólítja . . .  Az idézett verssorok az Iliasból
yalók. (XV. 494. s kk.).

8 *
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100. a messemi háborúban . . , a másodikban, 645—630 Kr. e.
101. azt jósolta az isten, Apollo Delplioiban.
102. a többi költőkről rendszerént még említést se tesznek, a meny

nyiben ez a katonai állam nem becsülte sokra a költészetet.
103. Tyrtaios elégiájának Thalheim-féle szövegében két kisebb 

correctiót tettem Bergk Poet. lyr. Gr. 4. kiadása (1882) után ; úgy 
mint 8. sor : χρημοσννy  (e. h. χρησμοαννy, cfr. Tkeogn. 389. v.), és 
10. v. ατιμία (e. h. άτιμίη). Fordításom az Egyetemes Philologiai 
Közlöny 1884. évfolyamának 682. lapján jelent meg. Előttem lefor
dították Ungvárnémeti Tóth László : «Athénai Tyrtseusnak a Messe- 
niak ellen hadakozó Lacedaemon Poeta-vezérének hadra serkentő 
versei például az Elégiára. Görögből. Haszn. Múl. 1817 ; 52. sz., 412. 1. ; 
továbbá X—y : «A hadi vitézségről», Kalauz 1865. I. 99.1. — Utánam 
Latkóczy Mihály (Egyet. Phil. Közi. 1886. 817. 1.) és Kempf József 
(A budapesti V. kér. kir. kath. főgymn. 1885/6-ik évi értesítője, 18 és 
19. 1.) fordították, utóbbi alexandrinekben. Azok kedvéért, kik a mo
dern alakot jobb’ szeretik, ide iktatom Latkóczy fordítását :

Riadó.

Mily szép a halál, mikor élte javában 
Harczol va bukott el az ifjú vitéz,

Ám földjéről menekülni hiában
Szégyen, mit az ük az utódra tetéz ! 

s Úgy bolygva, ha hurczolod édes anyádat,
Ősz fürtös apádon a szégyen emészt;

Nincs hely kicsinyednek, hol isten imádhat,
Nincs hű szeretőd, a kinek szava készt,

Mert bárhova menjen az üdvehagyott szív, 
io Kit egyszer a sors keze sújtva talál,

Mindenki lenézi, s a régi barát hív 
Kaija teendi reá a — halált.

Megvetve gyalázatot int a családra,
Es régi dicső neve ködben enyész, 

is Csak könnye felelhet akkor a vádra,
Hogy léptein a sors láncza nehéz.

Oh, hogyha gyalázatos ember a vándor,
A ki bolyongva veszíti hírét,

És kit örökre kerülve a'jámbor,
*o Tőle becsületet annyira vét:
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Akkor a harczban a becs, a való ész,
Harczba’ bonért, piczi gyermekekért.

Hát rajta ! szivünk’ ne igézze tovább félsz,
Perczig se könyörgve a lét kegyéért.

25 Mell mellre szorúltan előre fiúk bát,
Rósz, gyáva, ki futni kíván ;

Bátran dobog a szív itt belül; úgy bát 
Majd futni ne kezdjetek ám !

Mint tűz heve forrjon a bátor erő fel, 
so Míg szívetek égve dobog,

S a férfitusába merészen, erővel 
Száguldjanak férfisorok!

Futtában idősb ne maradjon elejtve,
Kit lába sebes futamokra nem ér.

85 Oh ! szégyen, az ifjak előtt az öregre 
Ott lenni elesve hon’ isteniér’ !

O, a kinek feje hóba van oltva 
S álla körül dér csókja rezeg,

Szégyenetekre ne liúlljon a porba,
*o Ott ne repedjen a bős szive meg.

Borzalmas lenne, ha sebbé rogyottan 
A tagjai közt lepatakzik a vér,

Míg tátongó sebe megnyibk ottan,
A merre szemünk szégyeltibe’ tér!

45 Mindent bátran lehet ifjúra bízni,
Kin még a virágkor aranyja ragyog!

Lelkes szemmel mosolyogja a férfi,
S a nők szive érte, csak érte dobog.

S bár szép, a mikor még élte javában 
so Arczán az erő szine kél heviben,

Am szebb, mikor emberhányta csatában 
Az elsők közt elbukva pihen.

Fel hát, szoruló sorban neki, bátran !
Szivünk bálványa a lándzsa legyen,

55 Földben gyökerezvén, lábat a lábra;
Ajkunk kihívón, szigorún, hegyesen !

104. A lakeclaimonok sírján. Ez s az alábbi epigramma keosi 
Simonidestől (559—469) valók. Mindkettő rendkívül jellemző. Amaz 
oly rövid és velős, mint a hogy a spártaiak beszéltek; emez dicsek-
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vőbb s pompázóbb, híven az athéniek természetéhez. A lakedaimo- 
niakra vonatkozót irodalmunkban igen sokan fordították. Legsikerül
tebbnek a Ponori Thewrewk Emilét tartom, miért is ezt vettem fel 
fordításomba.

105. csak a regiek becsülték meg. Eltérés Thalheim szövegétől. Az 
utóbbiban : τοΐς ηολΐμίοις. De minthogy az egész gondolatsor a mos
tani görögöket veti egybe az ősökkel, helyesebbnek látszik Taylor 
emendatiója: ηαλαιοΐς.

XXX. ES XXXI. FEJEZET.

Példák a régiségből, hogy bántak el akkor a hazaárnlókkal.

106. Phrynichos, a peloponnesosi háború idejében élt éleseszű poli
tikus és derék hadvezér; elkeseredett ellensége Alkibiadesnek. Mikor 
az utóbbi már a perzsákra vetette szemét, s a megtört athénieket egy 
perzsa-athéni szövetség reményeivel kecsegteté, Phrynichos átlátott a 
szerencselovag furfangos játékán s óvta tőle honfitársait ; tudta jól, 
hogy Alkibiades a történtek után őszinte barátja a demokratiának 
többé nem lehet. Az athéniek nem hallgattak rá ; letették a had- 
vezérségről és megkezdték az alkudozást. De csakhamar meggyőződ
tek Alkibiades csalárd jelleméről, mert a perzsák, kiknek nevével 
amaz visszaélt, egyezségről mitsem akartak tudni. Az oligarchák 
(élőkön: Antiphon, Theramenes és Phrgnichos) erre 411-ben megbuk
tatták a demokratiát Athénben, de csak igen rövid időre, mert Alki
biades kevéssel rá megnyerte a Samosnál levő hadsereget s pártot 
szerzett magának Athénben. Az oligarchia felbomlott; a mozgalom 
egyik áldozata volt Phrynichos. Lykurgosnak az az állítása, hogy 
«Phrynichos elárulta hazáját», nyilván túlzás.

107. K ritias. A bármin ez zsarnok egyike, 411-ben még telivérü 
demokrata és demagogus.

108. Aristarchos és Aleccikles. Phrynichos oligarcha barátai. Ly- 
kurgos megint vét az igazság ellen. Thukydidesből tudjuk, hogy 
Aristarchos ez alkalommal megszökött Athénből ; csak később végez
ték ki, mikor Oinoe városát elárulta a thebaiaknak.

109. Hipparchos. Erről csak Suidasnál találunk említést: «Hip- 
parchos, Charmon fia (tévesen) ; említi Lykurgos Leokrates elleni 
beszédében. Róla mondja Androtion második beszédében, hogy Pei- 
sistratos zsarnoknak rokona volt és első, kit az akkor törvényerőre 
emelkedett cserépszavazattal száműztek, azon okból, mert Peisistratos
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gyanúba fogta, liogy demagogus és hadvezér létére vágyott az ura
lomra».

110. Dekeleiába. . . Agis, spártai király, 413-ban betört Attikába 
és a spártaiaknál tartózkodó Alkibiades tanácsára, első teendője volt 
az Attika éjszakkeleti sarkában, Athéntől is, meg a boiot határtól is 
körülbelül három mérföldnyire levő Dekeleia városát megszállani. 
E helyet katonailag megerősítették a spártaiak, s innen egész Attikát 
Athénnel együtt folytonosan őrszemmel kisérhették. Ez alkalommal 
történt, hogy mintegy 20,000 athéni rabszolga átpártolt liozzájok, 
továbbá számos oligarcha polgár, köztök a fentemlített Alexikles is.

111. Salamisban kimúlt férfira t. i. a fent említett Lykidesre.
112. koszorú letéve . . . A tanács tagjai, mikor hivatalban voltak, 

myrtuskoszorút viseltek. Ezt letették, hogy méltóságukon csorba 
ne essék.

113. Nem csak leikök volt nemes. — Scheibe után (ενγενεΐς). Thal
heim szövegében συγγενείς.

114. A 30 zsarnok uralmának vége szakadt. — Ez 403-ban tör
tént, és pedig, a mint ismeretes, Pausanias spártai király közben
járásával, a ki az elégedetlenek vezérével, Thrasybulossal együtt a 
dolgok új rendjét készítette elő. Ez volt az athéni oligarchia utolsó 
kudarcza. Thrasybulos győzedelmes bevonulása után a demokratia 
régi elvei újra érvényre jutottak, a mint Lykurgos is leírja.

115. A 'polgároktól annyi sokat szenvedtek. A 30 zsarnok uralma 
alatt ugyanis napi renden voltak a vagyon-elkobzások, feljelentések, 
kivégzések stb.

116. Demoph antes indítványára magatok esküdtetek meg. Az indít
vány és eskü szövegét közli Andokides. (1, 96. k.) Az eskü így hang
zik : «Saját kezemmel ölöm meg, ha csak tehetem, azt, a ki az athéni 
demokratiát felforgatja, s a néphatalom megbuktatása árán bármilyen 
líraimat gyakorol, vagy zsarnokságra kél, vagy a zsarnokot felsegélli. 
S ha ki az ilyent megöli, az istenek és szellemek nevében áldott le
gyen az ő személye, mert az athéniek ellenségét ölte meg. Az elhalt 
vagyonának felét szavammal, tetteimmel, szavazatommal annak fogom 
juttatni, a ki őt megölte ; nem fogok visszatartani semmitsem. S ha 
valaki akkor, mikor az ilyent megöli vagy megölni szándékozik, 
odavesz, vele is, meg gyermekeivel is jót teendek, miként Harmodios- 
sal és Aristogeitonnal és ezek ivadékaival. A kik pedig valaha Athén
ben vagy a táborban vagy más valahol ezzel ellenkező esküt esküd
tek volt, azok esküjét ezennel megsemmisítem és feloldom.»
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XXXII. FEJEZET.

A lakedaimonok példája is a szónok mellett bizonyít.

117. Pausanias, a plataiai győző, kit később azzal vádoltak, hogy 
titokban a perzsákhoz szít. Az itt közlött esemény (467-ben) Tliuky- 
dides elbeszélésén alapul ugyan, de hitelességét újabban (különösen 
Niebuhr) megingatták.

118. az É rczlakásu Athéné, Ά&ήνη Χαλκίοιχος. Melléknevét onnan 
kapta, mert templomának falait érczlemezek borították. L. Roscher, 
Ausf. Lexikon der gr. u. röm. Myth. I. köt. s. v. Chalkioikos, 869. 1.

ΧΧΧΠΙ. ÉS XXXIV. FEJEZET.

Leók rates a leggyávább ember a világon. Kettős büntetést 
érdemel, mert tettét már végrehajtotta, mikor törvény elébe

került.

119. M adár se tű r i . . . Hogy kitől valók e versek, nem tudjuk. 
Rehdantz zárójelbe teszi s későbbi toldaléknak mondja.

120. Zeus templomában emelt érczszobrát. Érdemes polgároknak 
kitüntetésképen meg volt engedve szobraikat felállítani.

121. k ik  saját pénzbeli áldozataikra hivatkoznak . . . Olyanokról 
van szó, kik kitüntették magokat vágj' szép lovak tartásával, vagy 
nagj’szerű lyrai és drámai karok rendezésével. Mindez csak szemé
lyes érdem. Sokkal többre kell becsülni, — mondja Lykurgos, — ha 
olj’aut áldoz valaki, a mi az egész haza iigj'én lendít.

122. hogy A ttika  fö ld je  lepeléire taroltassek le. Lykurgos e szavak
kal a thébai Erianthosra czéloz. Mikor ugj'anis az Aigospotamos 
melletti ütközet után megadták magokat az athéniek, Erianthos 
kijelentette, liogj’ nem kell velők békét kötni, hanem városukat rab
szolgaságba vetni és földjüket legelővé letarolni.

XXXV. ÉS XXXVI. FEJEZET. 

Lykurgos a védők ellen kél ki.

XXXVII. FEJEZET.
Epilógus. A vádlópontok összefoglalása.
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B i z o n f y  Ferencz. A n g o l - m a g y a r  é s  m a g y a r - a n g o l  s z ó t á r .
Angol-magyar rész 2 frt, félbőr-kötésben 2 frt 80 kr.
Magyar-angol rész 2 frt, félbőr-kötésben 2 frt 80 kr.

B u r i á n  János. L a t i n  s y n o n y m i k a .  Iskolai használatra

F i n á l y  Henrik dr. A  l a t i n  n y e l v  s z ó t á r a .  A kútfőkből a legjobb es 
legújabb szótárirodalomra támaszkodva
Félbőr-kötésben ^  r̂t'

M e i s s n e r  Károly. L a t i n  p h r a s e o l o g i a .  Iskolai használatra.
A VI. német kiadás után átdolgozta Burián János 1 frt 60 kr

M ó l é .  U j  f r a n c z i a - i n a g y a r  é s  m a g y a r - f r a n c z i a  s z ó t á r .  Hai
madik kiadás. Két rész.
I .  F r a n c z i a - m a g y a r  rész. Irta Mártonffy Fr.

II. M a g y a r - f r a n c z i a  rész. Irta Babos Kálmán 
A két rész egy kötetben félfranczia kötésben ^

P e t z  Gedeon dr. G r i m m  t ö r v é n y e .  Nyelvtudományi tanulmány 1 frt.

F B A N K U N -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA .
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