X en oph ón
--------------------------- Jöp---------------------------

TÖRTÉNETI MUNKÁI

X E N O P H Ó N Ö S S Z E S M Ű V E I 1.
S o ro zatszerk esztő

Németh György

X enophón
--------------1®1-------------

TÖRTÉNETI
MUNKÁI

O siris K iadó • B u d ap est, 2 0 0 1

Szerkesztette, a jegyzeteket cs az utószót írta
N ém eth György
Fordította
N ém eth György (Heüénika I-IV., A lakedaitnótiiak állama),
Vilmos László (Heüénika V-VII.),
Fein Judit (Anabaszisz),
Gradvohl Edina (Diogenész Laertiosz: Xenophón)

A fordítást az eredetivel egybevetette
Ritoók Zsigmond (Heüénika I-IV.)
és N ém eth György

© N ém eth György, 2001
© Osiris Kiadó, 2001
© Fordítók, 2001
Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás,
illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás
a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.
Osiris Kiadó, Budapest

m vív. ősiriskiado. hu
A kiadásért felel Gyurgyák János
Szöveggondozó Tábori Zoltán
Tipográfus Környei Anikó
A nyomdai előkészítés az Osiris Kft. munkája
Tördelő Sörfőző Zsuzsa
Nyomtatta és kötötte a Dürer Nyom da Kft.
Felelős vezető Beregszászi László ügyvezető igazgató
IS B N 963 3 8 9 1 1 9 1
ISSN 1417-4863

T ártalom
‘ — [EJ-----

HELLÉN IKA
Első könyv

9

Második könyv

37

Harmadik könyv

66

N egyed ik kö nyv

98

Ö töd ik könyv

138

Hatodik könyv

175

Hetedik könyv

211

ANABASZISZ
Első könyv

251

Második könyv

284

Harmadik könyv

308

Negyedik könyv

333

Ötödik könyv

363

Hatodik könyv

3 92

Heted ík könyv

416

A LAKEDAIMÓNIAK ÁLLAMA

457

D

io g e n é s z

T artalm i
J

L a e r t io s z :

XEN O PH Ó N

ö sszefo g la lá s

eg yzetek

479
485

501

B

ib l io g r á fia

557

U

tó szó

559

N É V - ÉS TÁRGYMUTATÓ

575

H ellénika

E lső

könyv
i

1. Néhány nappal később megérkezett Athénból maroknyi hajó
jával Thümokharész, cs máris tengeri csata robbant ki a lakedaimóniakés az athéniak közt.1Az Agészandndasz vezette lakcdaimóniak arattak győzelmet. 2. Röviddel ezután, egy kora téli hajnalon,
Dóricusz, Diagorasz fia Rhodoszból jövet tizennégy hajója élén
befutotta Hcllcszpontoszra. Az athéniak nappali őrszeme azonban
észrevette, és jelt adott a hadvezéreknek. Húsz hajóval indultak
Dóricusz ellen, ezért elmenekült, és a nyílt tengerre érve Rhoitcion
vidékén partra vontatta háromevezősoros hajóit. 3. Amikor az athé
niak a közelükbe értek, addig védekeztek ellenük a hajókról cs a
partról is, míg csak az athéniak dolguk végczetlcnül cl nem hajóztak
Madütoszba, ahol seregük többi része állomásozott. 4. Mindarosz
éppen Ilionban mutatott be áldozatot Athcnának, amikor a magas
ból felfigyelt a csatára. Segíteni akart, ezért lesietett a partra, vízre
bocsátotta hajóit, és kifutott a tengerre, hogy csatlakozzék Dórieusz
flottájához. 5. Az athéniak szembefordultak velük, és reggeltől estig
küzdöttek ellenük Abüdosz partjainál . Volt, ahol már fölülkerckcdtek, de volt, ahol vesztésre álltak, amikor Alkibiadész kettő híján
húsz hajójával odaért. 6. A peloponneszosziak ekkor menekülni
kezdtek Abüdosz fele. Pharnabazosz segítségükre sietett, és lovával
belegázolt a tengerbe, ameddig csak bírt, cs úgy harcolt, lovasait és
gyalogosait is riadóztatva. 7. A peloponneszosziak csata közben
összevonták, majd a part mentén egy vonalban állítottak fel flottá
jukat. Az athéniak Szésztoszba hajóztak. Harminc üres hajót zsák
mányoltak az ellenségtől, és még azokat is visszaszerezték, amelye
ket korábban ők vesztettek el. 8* Negyven hajót leszámítva egész
flottá)uknt szétküldték portyázni a Hellészpoutószón kívül eső vi
9
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dékekre. A hadvezérek egyike, Thraszüllosz Athénba sietett, hogy
beszámoljon a történte kiöl, és sereget, valamint hajókat kérjen.
9.
Tísszaphernész ezek után a Hellészpontoszhoz ment. A mind
össze egyetlen ha rom evezős oros hajón hozzá érkező Alkibiadészt
letartóztatta, és Szardeiszban bebörtönöztette, noha ő vendégajándékokat és más adományokat hozott magával.2 Tísszaphernész ki
jelentette, hogy a király parancsot adott az Athén elleni háborúra.
10. Harminc napra rá Alkibiadész a Kar iában fogva tartott Mantithcosszal együtt lovat szerzett, és egy éjszaka Szardeiszből Klazomenaiba menekült. 11. A Szésztosznál táborozó athéniak fülébe
jutott, hogy Mindarosz hatvan hajóval ellenük akar vonulni, ezért
az éj leple alatt visszavonultak Kardiába. Oda futott be Alkibiadész
is öt háromevezősorossal és egy parti őrhajóval. Amikor meghallot
ta, hogy a peloponnészosziak hajói útban vannak Abüdoszból
Küzikoszba, szárazföldi úton Szésztoszba sietett, s hajóinak megpa
rancsolta, hogy kerüljék meg a félszigetet. 12. Mihelyt azok is
Szésztoszba értek, Alkibiadész éppen ki akart velük futni, hogy
megütközzék az ellenséggel, amikor megérkezett Makedóniából
Théramenész húsz és a Thaszoszból jövő Thraszübulosz további
húsz hajójával. Mindketten pénzszerző portyán jártak. 13. Alkibiadesz utasította őket, hogy nagyvitorlájukat kifeszítve kövessék, és
elindult Panon felé. A Parionban gyülekező flotta nyolcvanhat
egységből állt. Még éjszaka útnak eredtek, és másnap hajnalban
elérték Pro konnészoszt, 14. Ott vették hírül, hogy Mindarosz és vele
együtt Pharnabazosz és gyalogosserege Küzikoszban van. Aznap
még Prokonnészoszban maradtak, másnap pedig Alkibiadész nép
gyűlést hívott össze, és szónoklatában elmondta, hogy a tengeren, a
szárazon és a várfalakon is meg kell küzdeniük:
- Nekünk nincs pénzünk, míg ellenfeleink számolatlanul kapják
a támogatást a királytól.3
15,
Előző nap, amikor befutottak a kikötőbe, valamennyi hajót,
még a legkisebbeket is maga köré gyűjtötte, nehogy valaki elárul
hassa az ellenségnek hajóik számát, cs kihirdette, hogy kivégezted
azt, akit rajtakapnak, hogy áthajózik a túlsó partra. 10. A gyűlés után
Alkibiadész csatára előkészített hajóival szakadó esőben elhajózott
10
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Kiizikosz felé. Amikor Küzikosz közelébe ért, kitisztult az idő, s a
felragyogó napfényben megpillantotta Mindarosz hatvan hajóját,
amint olyan távolságban gya kor latoztak a kikötőtől, hogy el lehetett
vágni visszaútjukat. 17, A peloponnészoszíak, látván, hogy az athé
niak hajói jóval többen vannak, mint azelőtt, és megközelítették a
kikötőt, a part felé menekültek, lehorgonyozták hajóikat egymás
mellé, és felvették a harcot a közeledő ellenséggel. 18. Alkibiadész
flottája húsz egységével megkerülte őket, és partra szállt, Mindarosz
ezt meglátva a parton termett, de az ütközetben elesett Emberei
szetfutottak. Az athéniak magukkal hurcolták Prokorinészoszba az
összes hajót a szürakuszaiak kivételével, mivel azokat maguk a
szürakuszaiak felgyújtották,
19.
Az athéniak másnap elhajóztak onnan Küzikoszba, A kÜ2Íko
sziak, mivel a peloponnészosziak és Pharnabazosz elvonultak on
nan, beengedték az athéniakat, 20, Alkibiadész húsz napig maradt a
városban, sok pénzt kényszerített ki a küzikosziakból, más módon
azonban nem sanyargatta őket, majd Prokonnészoszba hajózott. 21.
Onnan Perinthosz, majd Szélümbria felé vette az irányt. A perinthosziak beengedték a városba a sereget, a szélümbriaiak azonban
csak pénzt adtak, de nem engedték be őket. 22. E helyről Kalkhédón
vidékére, Khriiszopoliszba mentek, fallal megerősítettek a várost, és
tizedszedő helyet állítottak föl. A Pontoszból érkező teherhajók
rakományának egytizedét beszedték, s c célból ott állomásoztattak
harminc hajót és két hadvezért, Thcramenészt és Eu makk oszt,
hogy felügyeljenek a vidékre, valamint a kifelé tartó hajókra, és hogy
ártsanak az ellenségnek, amiben csak tudnak, A többi hadvezér
befutott a Hellészpontoszra, 23. Elfogták I lippokratésznak, Minda
rosz episztoleuszának Lakedaimónba küldött levelét, s Athénba
juttatták. A levél így szók:
- A hajók elvesztek. Mindarosz elesett. Az emberek éheznek.
Nem tudjuk, mit tegyünk.4
24.
Pharnabazosz azonban lelket Öntött az egész pclopormészoszi
seregbe és szövetségeseikbe, hogy ne búsuljanak, am íg épek s egész
ségesek, hajóépítő fa pedig van bőven a király országában. Minden
kinek adott egy köpenyt, kéthavi ellátmányt, és a tengerészeket
11
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felfegyverezve Őrségbe állította tartományának tengerpartján. 25.
Azután összehívta a városok hadvezéreit cs hajóskapitányait, s meg
parancsolta, hogy építsenek annyi hajót Antandroszban, ahányat
csak elvesztettek, adott pénzt, és gondoskodott arról, hogy az Ida
hegyéről faanyagot kapjanak. 26. Amíg a hajókat építették, a szürakuszaiak az antandrosziak segítségével meghosszabbították a város
falakat, és a legnagyobb népszerűséget vívták ki azzal is, ahogy az
őrszolgálatot ellátták. Mindezekért a sziirakuszaíak Antandroszban
elnyerték a Jótevő” címét és a polgárjogot^ Pharnabazosz, miután
mindent elrendezett, Kalkhédónba sietett segítséget nyújtani.
27.
A szürakuszai hadvezérek ekkoriban vettékliírül, hogy a nép
vezetői száműzték őket hazájukból. Gyűlésbe hívták hát katonáikat,
és Hermokiatész szónoklatában elpanaszolta balsorsukat, hogy mi
lyen jogtalanul és törvényellenesen száműztek valamennyinket.6
Arra buzdították a harcosokat, hogy a jövőben is éppúgy készek
legyenek küzdeni, mint korábban, és mindig engedelmeskedjenek
a parancsnokuknak, ahogyan ez kiváló férfiakhoz illik. Felszólítot
ták őket, hogy válasszanak maguknak vezéreket arra az időre, amíg
meg nem érkeznek a leváltottak helyébe kinevezett uj parancsno
kok. 28. A gyűlés fel zúdulva követelte, hogy maradjanak ők a vezé
reik, a leghangosabbak a hajóskapitányok, a tengerészgyalogosok cs
a kormányosok voltak. A vezérek kijelentettek, hogy nem szabad
saját államuk ellen fordulniuk. Hozzáfűzték, hogy ha bárki bármi
vel vádolja őket, szót kell adni neki. Emlékezetükbe idézték azon
ban a továbbiakat is:
- Hány tengeri csatában győztetek, és hány hajót zsákmányolta
tok, amikor egyedül szálltatok harcba, és amikor szövetségeseitek
kel együtt, a mi vezetésünk alatt küzdöttetek, milyen gyakran nem
tudtak legyőzni benneteket?) A mi erényeinknek cs a ti harcrakészségeteknek köszönhetően a legmegtisztelőbb helyet foglaltátok
cl a csatasorban, mivel a vitézsegsem a szárazföldön, sem a tengeren
nem hiányzott belőletek.
29.
Mivel senki semmiféle váddal nem illette őket, a katonák ké
résére hivatalukban maradtak, amíg meg nem érkeztek az őket fel
váltó hadvezérek, Dcmarkhosz, Epiküdész fia, Müszkón, Menek12
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ratcsz fia és Potamisz, Gnósziasz fia, A hajóskapitányok többsége
csküdözott, hogy ha visszatérnek Sziirakuszaiba, vissza fogják hí
vatni a hadvezéreket a száműzetésből. Valamennyinket dicsérték
elbúcsúzva tőlük, amikor azok el indultak oda, ahová éppen eszükbe
jutott, 30. de akik Hermokratész környezetéhez tartoztak, különö
sen nehezen nélkülözték gondosságát, lelkesültségét és közösségi
szellemét. O ugyanis reggelenként és esténként összehívta sátrába
mindazokat a hajóskapitányokat, kormányosokat és tengerészgya
logosokat, akiket a legjobbaknak tartott, cs közölte velük, amit
mondani vagy tenni szándékozott, sőt elvárta tőlük, ahogy kifejtette,
hogy akar azon melegében, akár előre felkészülve maguk is hozzá
szóljanak. 31. Ezért aztán Hermokratész különösen nagy becsben
állt a gyűléseken, mivel iigy tartották, hogy mind szónoklásban,
mind a tanácsban a legkiválóbb. Hermokratész Lakcdaimónban
vádat emelt Tisszaphernész ellen, és Asztüokhosz is tanúskodott
igaza mellett. Vádját megalapozottnak találták. Amikor megérkezett
Pharnabazoszhoz, még nem is kért semmit, mégis mindjárt meg
kapta a pénzbeli támogatást. Sziirakuszaiba tervezett.útjához zsol
dosokat és háromevezősoros hajókat szerzett. Ezenközben megér
keztek MHéroszba a szürakuszaiak által küldött új hadvezérek, és
átvettek a hajókat és a hadsereget.
32.
Ez idő táj t Thaszoszon fe lkclés tört ki, elűztek a 1akónbarátokat
és a lakón helytartót, Eteonikoszt.7 Azzal a váddal, hogy a felkelést
Tisszaphernésszel együtt támogatta, száműztek Spártából a lakón
Paszipidaszt. A hajóhadat, amit ő gyűjtött össze a szövetségesektől.
Khioszon vette át a helyébe küldött Kratészippidasz. 33. Nagyjából
ezzel egy időben, amikor Thraszüllosz Athénban tartózkodott,
Agisz Dekeleiából egészen az athéni falakig merészkedett portyázá
sa során.8 Thraszüllosz kivezette az athéniakat és más, városukban
lakó idegeneket a Lükeionhoz, csatarendbe sorakoztatta őket, ké
szen arra, hogy megütközzenek az ellenséggel, ha a közelükbe ér.
34. Agisz amint ezt észrevette, gyorsan visszavonult, de utóvédjéből
néhányan a rájuk támadó könnyűfegyverzetűek áldozatául estek.
Az athéniak így még lelkesebben támogatták Thraszüllosz kérését,
amelynek ügyében hozzájuk érkezett, és megszavazták, hogy válo
13
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gasson ki ezer nehézfegyverzetű gyalogost, száz lovast és ötven. háromcvczősoros hajót. 35, Agisz azonban, aki látta Dekeleiából, mi
lyen sok gabonaszállító hajó fut be Peiraicuszba, kijelentette, hogy
nem sokat ér tartósan elzárni az athéniakat a szárazföldtől, ha nem
szerzik meg azokat a területeket, ahonnan a gabona tengeri utón
hozzájuk érkezik/' A legjobb az volna, ha Klearkhoszt, Rhamphiasz
fiát, a büzantioniak vendégbarátját Kalkhédónba és Büzantionba
küldenek. 36, Mintán ezt elhatározták, tizenöt, részben megarai,
részben más szövetségesek által kiállított hajót megraktak katonák
kal, cs Klcarkhosz kifutott inkább szállító-, mint gyors hadihajókból
álló flottájával. Három hajója áldozatul esett a Iicllészpontoszon
állandóan ott stráxsáló kilenc attikai hajónak, a többiek Szesztoszba
menekültek, s onnan épségben eljutottak 13íizantiónba. [Véget ért
az cv, amelyben a karkhédóniak Annibasz vezette százezres serege
Szicíliában hadakozott, cs három hónap alatt bevett két hellén
várost, Szelimisztcs Ilim crát.]10

2
1. A következő évben [amely a kilencvcnharmadik Olümpiasz
eve volt,11 s a kettős fogatok újonnan bevezetett versenyében az
cliszi Euagorasz nyert, a sz tadionfutásban a kürénéi Hubata.sz győ
zött, Euarkhipposz volt a spártai ephorosz, Eukratész pedig az
athéni arkhóri] az athéniak fallal erősítették meg Thorikoszt, Thraszüllosz átvette a számára megszavazott hajókat, ötezer könnyű
pajzsot készíttetett, hogy tengerészei könnyűfegyverzetű gyalogos
ként is harcolhassanak, majd nyár kezdetén elhajózott Szamoszra.
2. Három napig időzött ott, aztán Pügelába ment hajóival, elpusztí
totta a vidéket, és megostromolta a városfalakat. Milctoszból néhá
nyat! a piigelaiak segítségére siettek, és üldözőbe vették az athéniak
szétszóródott segédcsapatait. 3. Az athéni könnyűiegyverzetűek és
nchézfegyverzetűek két szakasza segédcsapataik védelmére keit,
kevés kivétellel valamennyi miiét őszit kardélre hányták, legalább
kétszáz pajzsot zsákmányoltak, és győzelmijeiét állítottak. 4, Más™
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nap Notionba hajóztak, és onnan, mintán megtették a szükséges
előkészületeket. Kolophónba vonultak. A kolophóniak csatlakoz lak
hozzájuk. Következő éjyel, gabonacrcs idején, betörtek Lüdiába, sok
falut föl perzseltek, cs bőséges zsákmányt ejtettek, kincseket, rab
szolgákat és egyéb javakat. 5. A környéken tartózkodó perzsa Sztagész a táborukból prédát keresve szétszéledő athéniak közül, mivel
azok lovassága résen volt, csak egyet tudott élve elfogni, hetet pedig
megölt. 6. Thras/íillosz ezek után visszavonult seregével a tenger
partra, hogy Epheszoszba hajózzék. Amikor Tisszaphernész hírét
vette a fejleményeknek, nagy sereget gyűjtött, és lovasokat küldött
szerte, hogy hívjanak mindenkit [EpheszoszbaJ Artemisz segítsé
gére. 7. Thraszüllosz szárazföldi betörése után tizenhét nappal
Epheszoszba hajózott, nehézfegyverzetu gyalogosait Korcsszosznál
partra szállította, lovasait, könnyűfegyverzetű és tengerészgyalogo
sait a sereg többi részével együtt a város másik oldalán, a mocsárnál
tette partra, és hajnalban támadásra indította mindkét csapatát. 8. Az
epheszosziak kitörtek a városból, s velük voltak szövetségeseik,
akiket Tisszaphernész vezetett, valamint a szürakuszaiak korábbi
busz és a hozzájuk nemrég csatlakozott öt hajójának legénysége,
akiket a két hadvezér, Euklész, Ilippón fia és Hérakleidcsz. Arisztogenosz fia irányított, továbbá a két szel inviszi hajó legénysége. 9.
A sereg először a Korésszosznál levő nehezfegyverzetű gyalogosok
ra támadt, megkergették őket, és legalább százat lekaszaboltak kö
zülük, míg csak a tengerpartra nem menekültek. Hzutáu a mocsár
nál felsorakozott athéniak ellen fordultak. Azok is megfutamodtak,
cs legalább háromszáz emberüket elveszítették.12 10. Az epheszosziak itt és Korcsszosznál is győzelmi jelet állítottak. A szürakuszaiakat és szelinusziakat, akik különösen bátran harcoltak, együt
tesen is kitüntették, de sokuk egyéni jutalomban is részesült, cs aki
Ephcszoszban akart letelepedni közülük, örök időkre adómentes
ségben részesült. A szelimisziaknak, amikor városuk elpusztult,
polgárjogot adtak,1311. Az athéniak fegyverszüneti egyezmény ol
talmában átvették halottaikat, Notionba hajóztak, eltemettek az
elesetteket, majd továbbindultak Lcszbosz és a Hellészpontosz irá-%
nyába.
15
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12.
Amint éppen a lcszboszi Méthümnében horgonyoztak, látták,
hogy arra hajózik Kpheszo.szból a szürakuszaiak huszonöt hajója.
Rájuk támadtak, és négy hajót elfogtak legénységével együtt, a többit
pedig Ephcszoszig üldözték. 1.3. Thrasziillosz valamennyi foglyát
Athénba küldte, csak az athéni Alkibiadészt kövezte meg, aki Alkibiadész rokona és sorstársa volt a száműzetésben.1'1 Thrasziillosz
innen Szésztoszba hajózott a sereg másik részéhez, Szésztoszból
valamennyien átkeltek Lampszakoszba. 14. Eljött a tél, amikor a peiraieuszi kőfejtőbe 2 árt sziirakuszai hadifoglyok keresztül fúrták a
sziklát, s egy részük az éj leple alatt Dckeleiába, más részük pedig
Mcgarába szökött,
15. Alkibiadész Lampszakoszban egyesíteni akarta az egész had
sereget, de a már korábban ott állomásozott katonák nem akartak
Thrasziillosz embereivel egy seregben szolgálni, mivel őket még
senki sem győzte le, Thraszülloszék viszont éppen egy vereség után
érkeztek oda. Ennek ellenére mindnyájan ott töltöttek a telet, fallal
erősítve meg Lampszakoszt. 16, Megostromolták Abüdoszt. s bár
Pharnabazosz óriási lovassereggel sietett az ostromlottak segítségé
re, vereséget szenvedett, és futni kényszerült. Alkibidcsz, magához
véve a lovasokat és százhúsz nehézfegyverzetű gyalogost, akiknek
Mcnandrosz volt a parancsnokuk, addig üldözte őket, míg csak útját
nem állta a szürkület. 17. A csata hevében maguktól összemelegedtek a katonák, és barátkozni kezdtek Thrasziillosz embereivel. A tél
folyamán még többször por tyáztak a szárazföld ön, pusztítva a király
országát.
18, Ugyanebben az időben a lakcdaimóniaka Maiéiból Kompbaszionba szökött he ló táknak fegyverszüneti egyezmény oltalma alatt
szabad elvonulást biztosítottak.1^Ugyancsak ez idő tájt árulták cl az
akhájoka trakhiszi Hérakleia telepeseit, akik háborút folytattak az
oitaiak ellen, és amikor valamennyien fölsorakoztak egy ütközet
ben, az árulás miatt legalább hetszázan elpusztultak, közöttük Labótcsz, a lakedaimóni helytartó. 19. [így ért véget ez az év, amelyben a
rnedek elszakadtak Dareiosztól, a perzsa királytól, de aztán újra
csatlakoztak hozzá, j
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U A következő esztendőben villámcsapástól leégett a phókaiai
Athéna-templom ,16 Amikor a tél elmúlt [Pantaklész volt az ephorosz, Antigenész az arkhón, kora tavasszal véget ért a háború hu
szonkettedik esztendeje], az athéniak teljes seregükkel Prokonncszoszba hajóztak 2. Onnan Kalkhédón és Büzantion felé vették
az irányt, és le táboroztak Kalkhédőnnál. A kalkhédón iák azonban
az athéniak közeledtének hírére a városuk szomszédságában lakó
hichüniai thrákokhoz költöztek Összes ingóságukkal együtt. 3. Alkibiadész néhány nehézfegyverzetű gyalogossal és lovasaival együtt
a bithünökhöz vonult, a hajóhadnak megparancsolta, hogy a part
mentén kövesse, és a bithünöktol követelte a kalhédóniak kincseit.
Ha nem teljesítik követelését - mondta
megtámadja őket. brre
odaadták, amit kért. 4. Alkibiadész megszerezve a zsákmányt, és
erről egyezményt kötve a bithí)nőkkel, visszatért táborába, majd
egész hadseregét mozgósítva rönkfallal elkerítette Kalkhédónt ten
gertől tengerig, és a folyó mentén, ameddig csak tudta. 5. Hippokratész lakedaimóni helytartó kivonult a városból, hogy csatára hívja
őket. Az athéniak felsorakoztak vele szemben, Pharnabazosz pedig
a falakon kívül állt csapataival és jelentős lovasságával, hogy segítsen
az ostromlovaknak. 6 .1 lippokratcsz cs Thraszíillosz nehézfegyver
zetű gyalogosai hosszú időn át küzdöttek egymással, ezalatt az
utóbbiakat Alkibiadész segítette maroknyi nehézfegyverzetű gyalo
gosával és lovasságával. I lippokratcsz elesett, emberei pedig a vá
rosba menekültek. 7. Pharnabazosz ekkor visszavonult a kalkhédóniak Héraklész-szentélyénéi lévő táborába, mivel képtelen volt
áthaladni a szűk úton, amely a folyó és a fal között húzódott, s így
nem tudott egyesülni IIippokratész seregével. 8. Alkibiadész ezt
követően a Hellészpontoszhoz és a Khcrszonészoszhoz sietett
pénzt szerezni, A többi hadvezér pedig megegyezett Pharnabazosszal, hogy Kalkhédón fejében húsz tálén tont fizet az athéniak
nak, cs eljuttatja a királyhoz az athéni követeket. 9. Az athéniak és
Pharnabazosz esküt tettek, hogy a kalkhédóniak annyi adót fognak
fizetni az athéniaknak, mint amennyit azelőtt szoktak, és adóhátra
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lékukat kiegyenlítik, az athéniak viszont nem támadják meg a kaikhédóniakat addig, amíg vissza nem térnek a királyhoz küldött
követeiké7 lfl. Alkibiadész nem volt jelen az eskünél, mivel Szélümbria vidékén időzött. Miután bevette a várost, Biizantionba
ment, magával vive az egész khevszonészoszi sereget és a thrák
harcosokat több mint háromszáz lovassal együtt, 11, Pharnabazosz
méltányosnak találta volna, ha Alkibiadész is leteszi az esküt, ezért
Kalkhédónban maradt, amíg az megérkezik Büzantionból. Amikor
aztán megérkezett, kijelentette, hogy csak akkor teszi le az esküt, ha
Pharnabazosz is tncgcskíiszik neki. 12. Ezután Alkibiadész KJniiszopoliszban Pharnabazosz követei, Mitrobatcsz és Arnapész előtt,
Pharnabazosz pedig Kalkhédónban Alkibiadész követei, Eurüptolemosz és Diotimosz előtt tette le ugyanazt az esküt, további sze
mélyes biztosítékokat is adva egymásnak.
13. Pharnabazosz sietve távozott, és meghagyta a királyhoz kül
dött követeknek, hogy Kiizikoszban keressék fel Az athéniak ma
guk közül Dórothcoszt, Philoküdészt, Theogenészt, Eurüptolemoszt, Mantitheoszt s velük együtt az argoszi Kleosztratoszt cs
Pürrholokhoszt küldték, de lakedaimóni követek is útnak indultak,
Paszippidasz és társai, s hozzájuk csatlakozott a Sziirakuszaibó)
nemrég elűzött Hermokratész és testvére, Proxcnosz.
14. Amíg Pharnabazosz őket kísérte, az athéniak Biizantiont ost
romolták. Fallal körülzárták, a városfalakat pedig messziről lőtték,
s aztán megrohamozták. 15. Büzantiont a lakedaimóni helytartó,
Klearkhősz védte néhány pcrioikosszal cs maroknyi neodamódészszal, megaraiakkal, akiket a megarai I Iclixosz vezetett, és bolótokkal,
akiknek Koiratadasz volt a parancsnokuk, 16. Miután az athéniak
erőszakkal semmit sem tudtak elérni, rávettek néhány büzantionit,
hogy árulják el a várost. 17. Klcarkhosz, a helytartó nem számított
arra, hogy valaki megteszi ezt, ezért lehetőségéhez képest mindent
a legjobban elrendezett, majd rábízta a város ügyeit Koiratadaszra
és Helixoszra, aztán átkelt a túlsó partra Pharnabazoszhoz, hogy
megkapja tőle katonái zsoldját, és hogy összegyűjtse a hajókat,
amelyeket részben Paszippidasz hagyott őrszolgálatban a Hellészpontoszon, részben pedig Agaszandridasz, Mindarosz beosztottja
18
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állomásoztatott Thrákiában. Klearkhosz ezenkívül további hajókat
akart Antandroszon építeni, s kibővített flottájával sanyargatni akar
ta az athéniak szövetségeseit, hogy az ostromlókat elvonja Büzantiontól. 18, Amint Klearkhosz elhajózott, Bíizantion városának áru
lói, Küdón, Arisztón, Anaxikratész, Lükurgosz és Anaxilaosz, 20.
mnitán megtették az előkészületeket, éjszaka kinyitották az úgyne
vezett Thrákiai-kapukat, és Alkibiadésszal együtt beeresztették a
hadsereget. Anaxilaoszt egyébként a lakedaimóniak később halálra
akarták ítélni árulásáért, de védőbeszédének hatására szabadon en
gedtek. Azt mondta, hogy ő nem elárulta, hanem felszabadította a
várost, mivel ő büzantioni és nem lakedaimóni, s látta, hogy gyer
mekek s asszonyok halnak éhen, mert Klearkhosz a lakedaimóni
katonáknakjuttatta a városban lévő élelmiszert. Ezért engedte be az
ellenséget, és nem pénzért vagy a lakedaimóniak ellen táplált gyű
löletből.
21.
Helixosz és Koiratadasz semmit sem vett észre a történtekből.
Teljes seregükkel az agorán kezdtek védekezni, de mivel az ellenség
már mindem elfoglalt, nem tehettek mást, mint hogy megadták
magukat. Athénba küldték őket. de Koiratadasz a peiraieuszi kiha
józásnál támadt csődületben észrevétlen kereket oldott, és ép bőrrel
eljutott Dekeleiába.
4

1.
Pharnabazosz cs a követek a phrügiai Gordionban töltötték a
telet, amikor a Bíizantionban történtekről értesültek. 2. Tavasz
kezdetén a királyhoz mentükben találkoztak a lakedaimóni követtel,
Boiótiosszal és társaival, és más követekkel is, akiképpen a királytól
jöttek. Azok elmondták, hogy a király a lakedaimóniak minden
kérését teljesítette. 3. Aztán találkoztak Kü rosszal is, aki az összes
tengerparti tartományt irányította, cs a lakedaimóniak szövetségese
volt a háborúban.18 Egy királyi pecséttel ellátott levelet vitt magával
a partvidék valamennyi lakójának. A levélben ez állt:
- Elküldöm Küros2t mint karanoszt a Kasztólosznál gyülekező
sereghez.
19
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A karanosz azt jelenti, hogy meghatalmazott parancsnok. 4.
Amint ezt meghallották az athéni követek, és amint meglátták Küroszt, még inkább el akartak jutni a királyhoz, de ha ez mégsem
volna lehetséges, akkor inkább hazatértek volna. 5. Kiirosz azonban
kérte Pharnabazoszt. hogy vagy adja át neki a követeket, vagy ne
engedje Őket semmiképpen haza, mert azt akarta, hogy az athéniak
ne értesüljenek a történtekről, 6, Pharnabazosz tehát, nehogy ma
gára vonja K.ürosz haragját, egy ideig visszatartotta a követeket,
egyszer azt ígérve nekik, hogy rövidesen elvezeti őket a királyhoz,
máskor meg azt, hogy' elkíséri őket a hazafelé vezető úton. 7, Miután
eltelt három esztendő, kérte Küroszt, hadd engedje el őket, mert
mint mondta, megesküdött rá, hogy ha nem juthatnak a király elé,
a tengerhez fogja vezetni őket. Elküldte a követeket Ariobarzanészhoz, meghagyva, hogy kísérje tovább őket. Ő aztán a müsziaL
Káoszba juttatta az athéniakat, akik onnan seregük többi részéhez
hajóztak.
8. Allcibiadész katonáival haza akart hajózni, ezért rögtön fölke
rekedett Szamosz irányába. Onnan húsz hajót magához véve Kariá
ba, a keramoszi öbölbe hajózott. Ott begyűjtött száz tálán tont, majd
visszatért Szamoszba. 9. Thraszübulosz harminc hajójával Thrákiába sietett, ahol visszafoglalta a lakedaimóniakhoz átállt városokat,
többek között a háborúktól, bel harcoktól és éhínségtől legyengült
1 liaszoszt .19 10. Thraszüllosz a sereg többi részével Athénba hajó
zott. Mielőtt megérkezett volna, az athéniak hadvezérré választották
a még száműzetésben lévő Alkibiadészt, a távol lévő Thrasziilloszt
és harmadikként az otthon lévők egyikét, Koriónt. 11. Alkibiadész
Szamoszról húsz hajójával és a pénzzel Panaszra, majd onnan sietve
Güthcionba hajózott, hogy megszemlélje azt a harminc három eve zősoros hajót, amelyet a hozzá érkező hírek szerint a lakedairnóniak
ott építenek, és tájékozódni akart hazautazásáról is, hogy milyen
érzelmekkel várja Őt a város. 12. Miután látta, hogy jóakarattal
vannak iránta, hadvezérré is választották, rokonai is személyes üze
netekkel hívogatták, befutott a Peiraieuszba azon a napon, amikor
a város aplüntériát ünnepelte.-0Athéria ülő szobrát ilyenkor teljesen
betakarják, és ezt többen kedvezőtlen előjelként magyarázták mind
20
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az ő, mind pedig a város számára. Nincs ugyanis olyan athéni, aki
ezen a napon belefogna valamilyen fontosabb vállalkozásba.
13. Amikor Alkibiadész megérkezett, a peiraieuszi és a városi
tömeg összcscreglctt hajójánál. Bámészkodtak, és látni akartákAlkibiadészt. Néhánvan azt mondták, hogy ő a legkiválóbb pulgár, és
hogy’ egyedül őt üldöztek cl igazságtalanul, mivel gáncsot vetettek
neki a nála kisebb hatalommal bíró, gyalázkodó, csak a saját hasz
nukat leső politikusok, míg ő szüntelenül a köz javát szolgálta mind
a saját, mind pedig az állam eszközeivel. 14. Annak idején azonnal
víz sgá1at na k aka rta a1ávetn i rnagát, m ih e1vt fe 1rö ppent a vád, ho gy
mcgszentségtelenítette a misztériumokat, ellenfelei azonban ké
sőbbre halasztották a vizsgálatot, noha 6 nyilvánvalóan jogosan
követelte azt, és távol létében megfosztották őt hazájától.21 IS. Ebben
az időben, mint valami rabszolga, tehetetlenségében arra kénysze
rült, hogy legelszántabb ellenfeleinek szolgáljon, szüntelenül kitéve
magát annak a veszélynek, hogy bármelyik napon meggyilkolhatják.
Látra, milyen hibákat követnek el legszeretettebb polgártársai, ro
konai és az egész állam, száműzetésének elzártságából mégsem tu
dott segíteni rajtuk. 16, Az olyanok, mint ő, mondták, nem kívánnak
sem reformokat, sem forradalmat. A népuralom tette lehetővé
számára, hogy a vele egyívásűaknái nagyobb hatalma legyen, és az
idősebbek mögött se szoruljon háttérbe, s azt is, hogy ellenfelei no
élvezzenek nagyobb megbecsülést, mint amilyet korábban. Később
azonban uralomra jutottak, meggyilkolták a legkiválóbbakat. Azo
kat, akik néhánvan mégis életben maradtak, a polgárok csak azért
becsülték, mert a többiek, a legértékesebbek már nem állhatták
szolgálatukra.
17. Mások viszont azt állították, hogy egyedül ő a felelős a rájuk
szakadt nyomorúságért, cs minthogy egyedül ő idézte föl az államot
fenyegető veszedelmeket, úgy is álljon elébük, mint azok kiváltója,
18. Alkibiadész maga, miután kikötött a partnál, nem szállt ki azon
nal, mivel felt ellenségeitől, hanem felkapaszkodott a fedélzetre, és
onnan kereste tekintetével, hogy feltűnnek-e bizalmasai. 19. Amikor
aztán meglátta onnan unokatestvérét, Eurüptolemoszt, Pciszianax
fiát, és vele több rokonát és barátját, partra szállt, és a városba ment
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velük, akik valamennyien felkészültek arra, hogy megakadályozza
nak minden ellene irányuló támadást, 20. A tanácsban és a népgyű
lésen úgy védekezett, hogy nem követett el szentségtörést, sőt azt
állította, hogy jogtalanság történt vele, s miután még sok efféle
elhangzott, s ellenvéleményt senki sem hangoztatott, igaz, a népgyulés ezt nem is tűrte volna el, közakarattal teljhatalmú hadvezérré
választották, mint olyan embert, aki képes visszaállítani az állam
korábbi hatalmát. Az athéniak a háború miatt eddig ugyanis csak
tengeri úton tudták végigvezetni a misztériumok menetét,22 ő azon
ban felsorakoztatta összes katonáját, s a menetet a szárazföldön
vezette céljához, 21* Ezután ezerötszáz nehézfegyverzetű gyalogos
ból, százötven lovasból és száz hajóból álló hadsereget toborzott.
A hazatérését követő negyedik hónapban a2 athéniaktól elszakadt
Androszhoz hajózott a szárazföldi csapatok élére választott hadve
zérekkel, Arisztokratésszal és Adeimantosszal, Leukolophidész fiá
val együtt.
22.
Alkibiadész az androsziak területén, Gaureionban szállította
partra hadseregét. A védekező androsziakat megfutamították, és
beszorították a városba, egynéhányat, bár nem túl sokat, megöltek
közülük és az ott állomásozó lakónak közül. 23. Alkibiadész győzel
mi jelet állított, még néhány napig ott maradt, aztán Szamoszba
hajózott, és a háborút onnan folytatta tovább.
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1.
A lakedaimóniak röviddel ezelőtt Lüszandroszt küldték a flot
tához parancsnoknak, miután Kratcszippidasz szolgálati ideje lejárt.
Lüszandrosz megérkezett Rhodoszba, átvette a hajókat, majd Kosz
ra és Milétoszba, onnan pedig Epheszoszba hajózott. Ilctvcn hajó
jával addig időzött ott, amíg Kürosz meg nem érkezett Szardciszba.
Amikor odaért, Lüszandrosz a iakedaimóni követekkel együtt el
ment hozzá. 2. O tt aztán elmondta, hogy miket is művelt Tissza phernész, és arra kérte Küroszt, hogy tanúsítson nagyobb határo
zottságot a háború vezetésében. 3* Kürosz azt felelte, hogy apja
22
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éppen ezzel bízta meg, de saját meggyőződése sem parancsol mást,
mint hogy mindent megtegyen a dolog érdekében. Ötszáz tálán tont
hozott magával, de ha ez elfogyna, saját pénzét is fel fogja használni,
amit apjától kapott. Ha meg ez sem lenne elég, széttöri aranyból és
ezüstből készült trónját, amin ül.
4. A követek dicsérték szavait, és rábeszélték, hogy emelje egy
attikai drakhmára a hajósok zsoldját, mert, magyarázták, ha ilyen
magas lesz a zsold, az athéniak tengerészei el fogják hagyni hajóju
kat, s így végső soron kevesebb pénz fog elpocsékolódni.
5. - J ó l beszéltek-válaszolta Kürosz. Ö mégsem tehet mást, mint
amit a király meghagyott neki. A szerződésben ugyanis az áll, hogy
havonta harminc minát fizetnek minden hajó után, akárhányat is
akarnak tartani a lakedaimóniak. 6. Lüszandrosz ekkor elhallgatott.
A lakoma után azonban, amikor Kürosz az egészségére ivott, cs
megkérdezte tőle, hogy mivel szerezhetne neki leginkább örömet,
kijelentette:
7.
- Ha minden tengerészem zsoldjához még egy oboloszt hoz
zátennél.
Ettől kezdve négy oboloszra emelkedett a zsold, korábban ugyan
is csak három obolosz volt. Kürosz nemcsak az elmaradt zsoldot
fizette ki, hanem egyhavi összeget előre is odaadott, így aztán a sereg
lelkesedése igencsak megnőtt. 8. Az athéniak, értesülve ezekről a
fejleményekről, nagyon elkeseredtek, és Tisszaphernész közvetíté
sével követeket küldtek Küroszhoz, 9. Ü azonban nem fogadta őket,
hiába kérte Tisszaphernész, és hiába magyarázta, amit egyébként
Alkibiadcsztól tanult,23 hogy nem szabad a hellének közül egyeseket
túl erőssé tenni, hanem ügyelni kell rá, hogy egymással viszály kód
jának, mert így mindannyian meggyengülnek. 10. Lüszandrosz,
miután összeszedte flottáját, az Epheszoszban állomásozó kilencven hajóját szárazra vontatta, hogy kijavítsák és kiszárítsák őket, és
nyugodtan várakozott.
11.
Amikor Alkibiadész meghallotta, hogy Tbraszübulosz elhagy
ta a Hellészpontoszt, és ostromsáncával Phókaiát szorongatja, átha
józott hozzá. A flottánál kormányosát, Antiokhoszt hagyta hátra,
lelkére kötve, hogy ne indítson támadást Lüszandrosz hajói ellen.
23
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12. Antiokbosz azonban saját hajójával és még egy másikkal együtt
elhagyta Notiont, és befutott az epheszosziak kikötőjébe, elhaladva
Lüszandrosz hajóinak orra előtt. 13. Lüszandrosz eleinte csak kevés
hajót bocsátott vízre, hogy üldözőbe vegyék őket, de miután az
athéniak több egységgel siettek Antiokhosz segítségére, egész hajó
hadát zárt rendben ellenük vezette. Ezután az athéniakis vízre tolták
maradék háromevezősorosaikat, és kitódultak Notionból a nyílt
tengerre, ki hogyan tudott. 14. Nyomban megkezdődött a küzde
lem, amelyben az egyik fél hajói harci rendben, a másiké, az athé
niaké viszont teljes összevisszaságban harcoltak, míg csak meg nem
futamodtak, elveszítve tizenöt három evező sorost. A legénység leg
nagyobb része elmenekült, de néhányukat elfogták. Lüszandrosz
magához vette a hajókat, és Notionnál győzelmi jelet állítva Epbeszoszba, az athéniak pedig Szamoszba hajóztak.24 15. Alkibiadész
ezek után érkezett meg Szamoszba, kivezényelte összes hajóját az
epheszoszi kikötő bejáratához, és ott csatarendbe állította őket,
hátha megütköznek velük. Lüszandrosz azonban nem vállalta a
csatát, mivel jóval kevesebb hajója volt, ezért Alkibiadész visszatért
Szamoszra. A lakedaimóniak rövid idő múlva elfoglalták Delpho
ii iont és Teószt.
16.
Amikor az otthon lévő athéniak értesültek a tengeri csatáról,
igen megneheztdtek Alkibiadészra, mivel úgy gondolták, hogy a
hajókat felelőtlensége és fegyelmezetlensége miatt veszítette el,
ezért tíz másik hadvezért választottak, KonórU, Diomedónt, Leónt,
Periklészt, Eraszinidészt, Arisztokratés2t, Arkhesztratoszt, Prótomakhoszt, Thraszülloszt és Arisztogenészt. 17. Alkibiadész. mivel a
hadsereg előtt is népszerűtlenné vált, egyetlen háromevezősorost
magához véve elhajózott kherszonészoszi erődítményébe. 18. Ez
után Konón kifutott húsz hajójával Androszról, és az athéniak
határozatának megfelelően Szamoszra ment átvenni a flottát. Ko
nón helyébe Phanoszthenészt küldték Androszra négy hajóval. 1y.
O véletlenül szembetalálkozott két thurioi három evezős orossal, és
legénységükkel együtt elfogta őket. Az athéniak az összes hadifog
lyot megkötözték, vezérüket, Dóneuszt azonban szánalomból sza
badon eresztették, váltságdíjat sem kérve tőle. Dórieusz Rhodoszró)
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származott, már régen száműzték Athénból és Rhodoszról is, sőt az
athéniak családjával együtt halálra ítélték, így thurioi polgár lett, 20,
Amint Konón megérkezett Szamoszra, átvette az elkeseredett flot
tát, amely csak hatvan hajóból állt a korábbi több mint száz helyett,
ezeket teljes legénységgel látta el, majd vezértársaival együtt elin
dult, hogy az ellenség partvidékére itt-ott lecsapva zsákmányt sze
rezzen. 21. [így ért véget az esztendő, amelyben, a karkhédóniak
százhúsz hajóval és százhúszezer emberrel hadra keltek Szicíliában,
és mivel nyílt csatában alulmaradtak, hét hónapon keresztül ostromgyurűben tartották Akragaszt, és végül kiéhez tét éssel bevették
a várost.]
6
1. A következő év egyik estéjén holdfogyatkozás volt,23 s még
ebben az esztendőben lángok martaléka lett Athénban a régi Athéné-templom. [Az ephorosz Pitiiasz volt, az athéni arkhón pedig
Kalliasz. Huszonnégy esztendő telt el már a háborúból, amikor] a
lakedaimóniak Kallikratidaszt nevezték ki a flotta élére Lüszandrosz
helyett, akinek éppen letelt a szolgálati ideje. 2. Amikor átadta ha
jóhadát, kijelentette, hogy mint a tengerek ura cs hajóscsatában
győztes hadvezér adja át a flottát. Kallikratidasz erre felszólította,
hogy Ephcszoszból kifutva bal oldalról kerülje meg Szamosz szige
tét, cs Milétoszban adja át neki a flottát - majd akkor elismeri, hogy
a tengerek ura. Akkoriban ugyanis Szamoszon állomásoztak az
athéni hajók.
3. Lüszandrosz hallani sem akart róla, hogy más parancsnoksága
alatt bármit is tegyen. Ekkor aztán Kallikratidasz Lüszandrosz tói
átvette a hajókat, és még ötvenet ellátott legénységgel, a hajósokat
Khioszból, Rhodoszból és más szövetséges városokból verbuválta.
Az így összegyűjtött száznegyven hajóval arra készült, hogy megüt
közzék az ellenséggel. 4. Közben tudomására jutott, hogy Lüszand
rosz barátai áskálódnak ellene, és nemcsak szolgálatukat látják el
ímmel-ámmal, hanem a szövetséges államokat is ellene hangolják.
Azt hajtogatták ugyanis, hogy a lakedaimóniak igen súlyos hibát
25
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követnek el azzal, hogy állandóan váltogatják a fi ottapa ránc sno ko
kat Gyakran tökéletesen alkalmatlan, a hajózáshoz alig értő vezetőt
neveznek ki, aki még annyit sem tud, hogyan kell bánni az embe
reivel. Ha tehát olyan parancsnokot küldenek, aki a tengeren járat
lan, és még a szövetségesek sem ismerik, ez könnyen súlyos veszély
be sodorhat] a őket.
Ezért aztán Kallikratidasz összehívta a seregében szolgáló lakedaimóniakat, és így szólt hozzájuk:
5.
-Szívesen maradnék otthon, és ha akár Lüszandrosz, akár bárki
más azt állítaná, hogy' nagyobb tapasztalatokkal rendelkezik a flot
tánál, a magam részéről nem állnék útjába. Csakhogy engem az
állam küldött a hajóhad élére, így' nincs más választásom: erőm
szerint a legjobban végrehajtom a kapott parancsokat. Ti pedig ad
jatok tanácsot, szerintetek mi a jobb: itt maradjak, vagy ház ahajóz
zam jelenteni az itt történteket. Mindenesetre döntéseteknél vegyé
tek figyelembe, hogy cn mire törekszem, cs mi az, amivel városun
kat vádolják, hiszen ezt is, azt is éppoly jó l tudjátok, mint cn.
6. Senki sem merte azt javasolni, hogy' ne engedelmeskedjék az
otthonról érkező parancsoknak, és ne tegye meg, amiért idejött.
Kallikratidasz ekkor Küroszhoz ment, hogy kérje tőle hajósai zsoldját. Kürosz azonban azt mondta, hogy' még két napig várnia kell. 7.
Katiikra tid ászt elöntötte a méreg az időhúzástól, cs az előszobázás
miatt fölbőszülvc megjegyezte, hogy a hellén a Icgnyomoruságosabb nép, mivel a barbároknak hízeleg, csak hogy egy kis pénzhez
jusson. Kijelentette, hogy' ha ép bőrrel hazajut, minden erejével
azon lesz, hogy kibékítse az athéniakat és a lakedaimóniakat egy
mással. 8. Elhajózott Milétoszba, onnan háromevezősoros hajókat
küldött Lakedaimónba pénzért, majd összehívatta a railétosziak
népgyűlését, és így szólt hozzájuk:
- Énnekem, milétoszi férfiak, engedelmeskednem kell az otthoni
vezetőknek, de tőletek elvárom, hogy a legnagyobb lelkesedéssel
küzdjetek a háborúban, mivel együtt éltek a barbárokkal, és már
éppen elég szenvedést okoztak nektek, 9. Mutassatok hát példát
szövetségeseinknek, hogy a lehető leggyorsabban a legnagyobb kárt
okozhassuk ellenségeinknek, amíg vissza nem térnek Lakcdaimón26
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ból embereink, akiket pénzért küldtem, lü. Lüszandrosz ugyanis
elutazása előtt visszaadta Kürosznak a maradék összeget azzal, hogy
fölösleges. Elmentem Küroszhoz, de ő halogatta, hogy fogadjon, én
pedig nem tudtam rászánni magam, hogy bezárt ajtaja előtt topo
rogjak. 11. Megígérem nektek, hogy a sikerekért, amelyeket addig
aratunk, ameddig megkapjuk a pénzt Spártából, méltó jutalomban
foglak részesíteni benneteket. Mutassuk csak meg az istenek segít
ségével a barbároknak, hogy meg tudunk fizetni ellenségeinknek.
Nincs szükségünk rá, hogy mindig csak a barbároknak udvaroljunk.
12. Miután befejezte beszédét, sokan fölálltak, cs javaslatot tettek,
hogy honnan lehetne pénzt szerezni, sor saját vagyonukat is fölaján
lották. Persze azok voltak a Icghangosabbak, akik attól tartottak,
hogy rágalmaik a fülébe jutottak. Ebből az összegből és a khiosziak
hozzájárulásából öt drakhmára tudta emelni a tengerészek napidíját.
Ezután egy ellenséges leszboszi város, Méthümna ellen hajózott 13.
Mivel a méthümnaiak nem akartak átállni hozzá, meg athéni hely
őrség is volt a városban, és a városatyák is Athénhoz húztak, Kall ik
rát idasz megrohamozta, és erővel elfoglalta a várost. 14. A pénz mind
a katonák zsákmánya lett, a foglyokat azonban Kallikratidasz a
piactérre terehette össze. A szövetségesek biztatták, hogy a méthiimnaiakat is adja cl rabszolgának, ő azonban nemet mondott.
Kijelentette, hogy amíg ő a főparancsnok, ha rajta áll, egyetlen
hellént sem fognak rabszolgasorba taszítani 15. Másnap el is engedte
a szabadokat, az athéni helyőrség tagjait azonban, és azokat a fog
lyokat, akik korábban is rabszolgák voltak, elárvereztette Kon ónnak
pedig megüzente, hogy véget fog vetni garázdálkodásának a ten
geren.
Másnap hajnalban látta, hogy Kanon kifut a tengerre. Kallikratidasz erre üldözőbe vette, és el akarta vágni a Szamosz felé vezető
utat, nehogy oda meneküljön ellenfele. 16. Csakhogy Konón hajói
igen gyorsak voltak, mert az egész flotta legkiválóbb evezőseit
gyűjtötte össze hajóira, s így be tudott menekülni a leszboszi Míitiléné kikötőjébe. Vele volt a tíz hadvezér közül León és Érászinidész is. Szinte velük egy időben futott be az öbölbe százhetven
hajójával üldözőjük, Kallikratidasz is.26 17, Konón, mivel nem tudta
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idejében elzárni ellenfele útját, összecsapásra kényszerült az öböl
bejáratánál, és elvesztett harminc hajót. Emberei a partra menekül
tek, ő pedig a falak védelmében szárazra vontatta maradék negyven
hajóját. 18. Kallikratidasz lehorgonyzóit az öbölben, és elvágva a
kivezető utat ostrom alá vette az athéniakat. Szárazföldi úton oda
rendelte Méthümna teljes fegyverbe hívható lakosságát, cs még
Khioszról is átszállíttatta hadseregét. Közben Kürosztól is megér
kezett a pénz,
19. Konónt a szárazföldről és a tengerről is ostrom alá fogták,
eleimet pedig sehonnan sem tudott szerezni. Sokan szorultak össze
a városban, és Athénból nem jöhetett segítség, hiszen ott nem is
sejtették, mi történt. Konón tengerre bocsátotta két leggyorsabb
járású hajóját, kiválogatta valamennyi hajó legjobb evezőseit, és
hajnalban a két hajóra rendelte őket. A hajós katonákat a hajó gyom
rába ültette, és a felhúzott védőponyvákkal álcázta őket. 20. így
töltötték az egész napot, este azonban, amikor besötétedett, cs az
ellenség nem láthatta, hogy' mit csinálnak, kiszállította őket. Az
ötödik napon némi élelmet is beraktak. Dél felé járt az idő. az öböl
bejáratánál ellankadt az őrszemek fi gye íme, néhányan le is pihentek
közülük. Ekkor a két hajó kifutott az öbölből, egyik a Hellészpontosz felé igyekezett, másik pedig a nyílt tengernek tartott, 21. Az
őrszemeképpen ebédet főztek a parton, s nagy felbolydulástokozott
közöttük a riadó A horgonyköteleket sebtében clvagdosták, hajóra
szálltak, és azt a hajót vették üldözőbe, amelyik a nyílt tenger felé
indult. Napnyugtakor utol is érték, rövid küzdelem után elfogták,
cs legénységével együtt táborukba vontatták. 22. A I Icllcszpontosz
irányába tartó hajó egerutat nyert, megérkezett Athénba, és hírt
adott az ostromról. Diomcdón, hogy segítsen a szorult helyzetben
lévő Konónon, tizenkét hajójával lehorgonyzótt a mütilénéi szoros
ban. 23. Kallikratidasz odahajózott, és tíz hajót nyomban cl is fogott,
Diomcdón pedig elmenekült a maradék kettővel.
24. Amikor az athéniak értesültek az ostrom eseményeiről, nép
határozattal rendelték el, hogy segítségül küldenek egy száztíz egy
ségből álló flottát. Hajóra szólították az összes fegyverbe hívható
korú férfit, rabszolgákat és szabadokat egyaránt. A legénység har
28

ELSŐ KÖNYV

minc napon belül összegyűlt, és a hajók kifutottak. Még a lovagok
közül is sokan hajóra szállták. 25. Ezután megérkeztek Szamoszba,
ahol tíz számoszi hajó csatlakozott hozzájuk Más szövetségeseiktől
harminc hajónál is több gyűlt össze, ezek legénységet kényszerrel
toborozták Mindehhez hozzájöttek azok az athéni hajók, amelyek
éppen távoli vizeken jártak. A teljes flotta több mint százötven
egységből állt.
26.
Kallikratidasz hírül vette, hogy a felmentő sereg már Szarnoszón állomásozik. Eteonikosz vezetésevei hátrahagyott ötven hajót,
maradék százhúsz vitorlásával útnak indult, és vacsoraidőre a Mütilénével átcllenben fekvő leszboszi Malca-fokhoz érkezett. Az
athéniak ugyanazon a napon a Leszbosszal szemben lévő Arginuszai-szigeteken költötték el vacsorájukat. 28. Kallikratidasz látta éjszaka a tábortüzek lobogását, cs embereitől megtudta, hogy az
athéniak táboroznak ott. Ejfél körül ki akart futni a tengerre, hogy
váratlanul rajtaüssön az ellenségen, de tervét keresztülhúzta az cgzengéssel lezúduló záporeső. Hajnalban alábbhagyott az égiháború,
ekkor Kallikratidasz az Arginuszai-szigetekhcz vitorlázott.
29.
Az athéniak balszárnya a nyílt tenger felé fejlődött föl. Flottáju k a következő hadrendben készült az összecsapásra: a balszárnyat
Arisztokratcsz vezette tizenöt hajóval, mellette Diomedón vonult
föl tizenöt hajójával, Arisztokratész mögött Periklész, Diomedón
mögött pedig Eraszinidész egysegei sorakoztak föl. Diomedón
jobbján a szamos2 iak egy vonalban állították föl tíz hajójukat, sere
güket a szám őszi Hippeusz vezette. Tőlük jobbra a taxiarkhoszok
tíz hajója következett, szintén egy vonalba rendezve. Mögöttük
foglalt helyet a nauarkhoszok bárom hajója, valamint a szövetsége
sek többi egysege. 30. A jobbszárnyat Prótomakhosz vezette tizenöt
hajóval, mellette Thraszüllosz vonult föl tizenöt hajójával, Próto
makhosz mögött Liisziasz, Thraszüllosz mögött pedig Arisztogenész ti zenöt-tizenöt egysége sorakozott föl. 31. Ügy álltak fel, hogy
az ellenség ne tudjon áttörni arcvonalukon, tengerészeik ugyanis
tapasztalatlanabbak voltak. A lakedaimóni flotta egyetlen vonalban
sorakozott föl velük szemben, készen az áttörésre és a hátbatáma
dásra, az ő hajósaik ugyanis gyakorlottabbak voltak. 32. A jobbszárny
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élén Kallikratidasz állott. A megarai Hermón, Kallikratidasz kor
mányosa aggodalmaskodott, hogy jobb volna odébbállni, mivel az
athéni háromevezősorosok jelentős túlerőben vannak. Kallikrati
dasz megjegyezte, hogy Spártának semmi kára nem lesz belőle, ha
ő meghal, megfutni viszont gyalázatos lenne.
33.
Ezután összecsaptak. A csata hosszú ideig tartott. Eleinte mind
egy bolyban küzdöttek, később viszont szétszóródtak a hajók. M i
után Kallikratidasz egy ellenséges gályába öklelő hajójáról a vízbe
bukott, és odaveszett, Prőtomakhosz pedig ajobbszárnyon az ellenfél balszárnya fölé kerekedett, a peloponnészosziak serege mene
külni kezdett. A legtöbben Khioszba tartottak, néhányan pedig Phókaiába. Az athéniak visszacvcztck az Arginuszai-szigetekhez. 34.
Huszonöt athéni hajó pusztult el legénységével együtt, csak néhány
embernek sikerült a partra cvickélni. A tíz lakón iái hajóból ki5enc
veszett oda, a szövetséges hajókból pedig több mint hatvan. 35. Az
athéni hadvezérek elhatározták, hogy Théramenész és Thraszübulosz, két haj óparancsnok, valamint néhány taxiarkhosz negyven
hét hajóval induljon a roncsok és a hajótöröttek felkutatására, a
többiek pedig vonuljanak a Mütilénét blokád alatt tartó Eteonikosz
ellen. Elhatározásukat nem tudták valóra váltani, akkora szél és fel
hőszakadás zúdult rájuk. így is győzclmi jelet állítottak, és letáboroztak,
36. Eteonikosznak egy evezős gyorshajó mcgvitte a tengeri ütkö
zet hírét. Eteonikosz meghagyta a hírvivőknek, hogy senkivel se
elegyedjenek szóba, hanem azonnal távozzanak el, aztán pedig
mindjártj öljenek vissza táborába, é$ koszorúkkal feldíszítve kiáltoz
zák, hogy Kallikratidasz megnyerte a tengeri csatát, az athéni hajók
pedig mind odalettek. 37. A követek így is tettek. Eteonikosz pedig,
mihelyt a hajó befutott, áldozatot mutatott be a jó hír örömére.
Megparancsolta katonáinak, hogy készítsenek lakomát, a kereske
dőket pedig utasította, hogy csöndben rakodják be áruikat bárkáik
ba, cs keljenek át Khioszba. Kedvező szél fújt. A kereskedőket
kisvártatva követték a háromevezősoros hajók is. 38. Maga Eteo
nikosz gyalogosserege élén Méthümriába vonult, előtte azonban
fölégette táborhelyüket. Amikor az ellenség eltávozott, cs a szel
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kissé alábbhagyott, Konón tengerre húzta hajóit, és az athéniak elé
indult, akik az Arginuszai-szigetekről már kifutottak a tengerre, és
elújságolta nekik az Eteotiikosszal történteket. Az athéniak befutot
tak Mütilénébe, ormán Khioszba tartottak, de ott semmi érdemle
geset nem tudtak elérni, ezért továbbvitorláztak Szamoszba.

7

1. Az otthoniak Konón kivételével valamennyi hadvezért levál
tották, Adeimantoszt cs harmadikként Philoklészt választották meg
helyettük. A tengeri ütközetben részt vett sztratégoszok közül Prótomakbosz és Arisztogencsz nem tért vissza Athénba, 2, Amikor a
többi hat, Periklész, Dioniedón, Lüsziasz, Arisztokratész, Thraszüllosz és Eraszinidész hazaérkezett, Arkliedémosz ncpbíróságclé
citálta Eraszinidcszt, és kérte, hogy ítéljék pénzbüntetésre a IIcllcszpontoszról származó állami bevételek elsikkasztása miatt, ezen
kívül vádat emelt ellene hadvezér! működése miatt is. Pz az Arkhedémosz volt akkoriban az athéni nép szószólója, és ő vezette be a
dióbeliát.27 A népbíróság elrendelte Eraszinidész mcgbilincselését.
3. Ezek után a hadvezérek a tanács előtt beszámoltak az ütközetről
cs az azt követő hatalmas viharról. Timokratész ekkor azt követelte,
hogy vcíjclc bilincsbe a többi hadvezért is, és szolgáltassák ki őket a
népnek. 4. A tanács bilincsbe is verette a hadvezéreket. Ezek után
összehívták a népgyűlcst, amelyen többen vádolták a sztrategoszokat, de mind közül leginkább Théramenész.
- Jogosan vonják őket felelősségre - állította
hiszen nem
mentették ki a hajótörötteket.
Egy levelet lobogtatott tanúbizonyságul, hogy' a hadvezérek senki
másra nem háríthatják a felelősséget. A levélben ugyanis ők maguk
írták a tanácsnak és a népgyülésnek, hogy kizárólag a vihar okozta a
szerencsétlenséget. 5. Ezek után valamennyi hadvezér előadta rövi
den védőbeszédét, és összefoglalta a történteket, a törvény által a
beszédre előírt időt ugyanis egyikük számára sem biztosították.
Eszerint ők maguk az ellenfél után hajóztak, a hajótöröttek mente
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sét pedig rábízták az erre alkalmas, korábban hadvezéri tisztet is
viselt hajósparancsnokokra, Théramencszrc, Thraszíibuloszra és
más, hasonló képességű férfiakra. 6. I la valakit feltétlenül felelős
ségre kell vonni a mentés miatt, akkor szerintük csakis őket, hiszen
nekik ez volt a feladatuk.
- De mi senkire sem akarjuk ál nőkul áthárítani a felelősséget
azért, mert bennünket vádol - mondták
hiszen a heves vihar
akadályozta meg a mentést. 7, Tamiként hívták a kormányosokat, és
mindenkit, aki csak velük hajózott.
E szavak már-már meggyőzték a népet. Az. egyszerű polgárok
tömegestül fölálltak, és többen fölajánlották, hogy kezességet vál
lalnak értük. Közben bealkonyult, már a fölemelt kezeket sem
tudták volna összeszámlálni, ezért a következő népgyűlésre halasz
tották az ügyet, de előbb még megbízták a tanácsot, hogy előzetes
tárgyalás után tegyen javaslatot rá, hogy milyen móUon ítéljenek c
férfiak fölött.
8.
Ezután beköszöntött az apaturia ünnepe, amikor a családfők és
a rokonok összejöveteleket szoktak tartani. Thcramcnész és embe
rei felkészítettek egy sereg sötét ruhás, lény írt hajú gyászolót az
ünnepen, hogy vonuljanak be a ncpgyíílcsre, mintha az elhunytak
hozzátartozói volnának, és rábeszélték Kallixenoszt, hogy vádolja
be a hadvezéreket a tanácsban, y. Akkor aztán összehívták a népgyű
lést, ahol Kallixcnosz a következő szavakkal teij esz tette elő a tanács
határozati j avaslatát:
- Az előző népgyűlesen elhangzottak a hadvezérek elleni váciak
és az ő védőbeszédcikis, most szavazzanak az athéniak valamennyi
en ph ül én ként. Minden phiilc számára állítsanak föl két urnát.
Valamennyi phűiében hirdessék ki a hírnökök, hogy aki vétkesnek
találja a sztratégoszokat, mert nem mentettek ki a tengeri csata győzel
met kivívó katonáit, az első edénybe dobja szavazókövecsét, aki pedig
nem tartja vétkesnek őket, a másodikba. 10. Ha kimondják, hogy
vétkesek, bűnhődjenek halállal, adják át őket a tizenegyeknek, va
gyonukat pedig kobozzák cl, egy tizedét felajánlva az istcniiŐnek.2t'
11.
Ekkor a népgyűlés elé állt valaki, és azt állította, hogy egy
liszteshordóba kapaszkodva menekült meg. A fuldoklók rábízták
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üzenetüket: ha megmenekül, mondja el a népnek, hogy a haza
legdicsőbb védelmezőit hagyták veszni a hadvezérek. 12. líurliptó
ié mosz, Peiszianax fia és még nchányan be vádolták Kallixenoszt,
mert indítványa törvényellenes volt. A népből néhányan támogatták
Eurüptolcmoszékát. a tömeg azonban fölhördült, mert felháborí
tónak tartotta, hogy egyesek nem hagyják, hogy a ncp azt tegye, amit
akar. 13. Erre Lükiszkosz javaslatot tett, hogy Eurüptolcmoszt cs
társait is ítéljék el a hadvezérekkel együtt közös szavazással, ha nem
vonják vissza vádjukat. A csőcselék újból fölzüdult, így aztán kény
telenek voltak visszavonni a vádat. 14. Néhány priitanisz azonban
nem volt hajlandó elrendelni a törvényellenes szavazást, mire Kailixenosz újra a szószékre lépett, hogy e2iktal a priitaniszoknak
helyezze kilátásba ugyanazt a büntetést. El bódult a nép: - Törvény
szék elé azokkal, akik nemet mondanak! 15. A prutániszok félel
mükben beleegyeztek a szavazásba, csak egyetlen társuk tartott ki,
Szókratész, Szóphroriiszkosz fia. Kijelentette, hogy semmi olyat
nem tesz, ami nincs összhangban a törvénnyel.
16. Ezután Eurüptolcmosz lepett a szónoki emelvényre, és így
beszélt a hadvezérekről:
- Először is azért jöttem ide, athéni férfiak, hogy bevádoljam
Periklészt, aki rokonom és bizalmas barátom, valamint Diomedónt,
aki barátom, másodszor, hogy megvédjem őket, harmadszor pedig
azért, hogy tanácsot adjak: nézetem szerint mi válik leginkább
államunk javára.
17. Vádolom tehát őket, mert lebeszélték hadvezértársai kát arról,
hogy eJ küldj ék azt a leveliiket a tanácsnak és nektek, amelyben
megírták, hogy Théramenészt és Thrasziibuloszt bízták meg a ha
jótöröttek kimentésével, ehhez negyvenhét hajót adtak nekik, és ők
mégsem mentettek ki senkit. 18. Vajon most együtt viseljék-e annak
a hibának a következményét, amit egyedül ők ketten, Théramenész
és Thrasziibulosz követtek cl, és akkori nagylelkűségük miatt most
mind halálos veszélyben forogjanak, mivel azok ketten és még
néhány barátjuk áskálódnak ellenük? 19. Nem, mindez nem követ
kezik be, ha rám hallgattok, igazságosan cs jámborul cselekedtek, és
így megismeritek, hogy' mi az igazság. Akkor aztán nem kell utólag
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semmit megbánnotok, nem követtek el sem az istenekkel, sem
magatokkal szemben semmi rettenetes vétket. Ha tanácsomat meg
fogadjátok, sem én, sem más nem lesz képes félrevezetni bennete
ket. Ha látjátok, hogy kik a bűnösök, olyan büntetést szabtok ki
rájuk, amilyet csak akartok, elítélhetitek őket együttesen és különkülön is. Adjatok hát nekik, ha többet nem is, legalább egyetlen
napot, hogy védekezhess ettek, és ne higgyetek másnak, csak maga
toknak. 20. Valamennyien ismeritek, athéni férfiak, Kannónosz
néphatározatát, amely igen szigorú Elrendeli, hogy aki a nép ellen
vét, megkötözve állíttassák a nép elé ítélethozatalra. Ha vétkesnek
találják, a Barathron szakadékéba taszítva haljon meg, vagyonát
kobozza cl az állam, egy tized részt juttatva az istennőnek. 21, Én azt
javaslom, hogy e határozat alapján ítéljetek a sztratégoszokügyében,
és Zeuszra, ha ügy tetszik nektek, először éppen Periklészről, az én
rokonomról döntsetek, mivel szégyen volna vha többre becsülném
őt, mint az egész államot 22. De ha másként látjátok jónak, alkal
mazzátok velük szemben a templomrablók cs árulók elleni tör
vényt. Ez kimondja, hogy ha valaki elárulja az államot, vagy a
szentélyben őrzött értéket tulajdonít el, a népbíróság ítéljen fölötte.
I la bűnösnek találják, ne lehessen Attika földjébe temetni, vagyonát
pedig kobozza el az állam 23. Bármelyik törvényt választjátok is a
kettő közül, athéni férfiak, egyenként kell ítélnetek a vádlottak
fölött. A tárgyalás napját három részre kell osztani. Az első szakasz
ban össze kell gyűlnötök, hogy megszavazzátok: vétkesnek találjá
tok-e a vádlottat, vagy nem. A második szakasz a vád-, a harmadik
pedig a védőbeszédé. 24. TIa így tesztek, a vétkesek a legsúlyosabb
büntetést nyerik el, a vétlenek viszont visszakapják tőletek szabad
ságukat, és nem pusztulnak el jogtalanul, 25. Ti pedig, athéni férfiak,
ítéleteteket a törvénnyel, az istenekkel szembeni kötelességetekkel
és eskütökkel összhangban fogjátok meghozni, és nem lesztek a
lakedaimóniak szövetségesei azok jogtalan, törvényes ítélet nélküli
elpusztításában, akik legyőzték őket, és hetven hajójukat elragadták.
Mitől féltek, hogy ilyen nagyon sietős a dolgotok? 26. Vagy talán
nem rajtatok áll, hogy halálra ítéljétek vagy szabadon eresszétek a
hadvezéreket, akkor is, ha törvényesen ítéltek, és nem törvényelle34
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nesen, ahogy Kalli.xenosz rábeszélésére a tanács a népgyíílés ele
terjesztette: egyetlen szavazássá)? 27, De ha valakit ártatlanul halálba
hurcoltok, bizonyosan megbánjátok később! Gondoljátok meg,
hogy a késő bánat milyen fájdalmas cs értelmetlen, különösen, ha
tévedésetekkel egy ember halálát okozzátok. 28. Arisztarkhosznak,
aki korábban részt vett a néphatalom megdöntésében, később pedig
átjátszotta az ellenséges thébaiaknak Oínoét,30 egy egész napot ad
tatok védőbeszédére, éppen annyit, amennyit kért. és egyáltalán, az
egész ügyben törvényesen jártatokéi. Különösen viselkednétek, ha
ettől a lehetőségtől megfosztanátok azokat a hadvezéreket, akik
mindent utasításotoknak megfelelően tettek, és győzelmet arattak
az ellenség fölött. 29. Ne tegyetek ezt, athéniak, hanem őrizzetek
meg önnön törvényeiteket, hiszen nagyrészt általuk lettetek ilyen
naggyá, és ne próbáljatok semmit se tenni nélkülük.
Térjetek csak vissza még egyszer azokra az eseményekre, amelyek
során a hadvezérek szerintetek vétkeztek. Miután megnyerték a
tengeri csatát, és kikötöttek a szárazföldön, Diomedón azt javasolta,
hogy fusson ki ismét hadrendben valamennyi hajó összeszedni a
roncsokat és a hajótörötteket. Eraszinidész inkább úgy látta jónak,
hogy induljanak valamennyien a lehető leggyorsabban Mütilcnc
felé az ellenség üldözésére. Thraszüllosz azt mondta, hogy mind a
két javaslat megvalósul, ha néhányan ott maradnak, a többiek pedig
üldözőbe veszik az ellenséget, 30, Ha ügy döntenek, a nyolc hadve
zér hagyjon ott a maga hadosztályából három-három hajót, továbbá
a taxiarkh oszok és a szám őszi ak tízet-tízet, valamint a nauarkhoszok
hármat. Ebből az összesen negyvenhét mentőhajóból a tizenkét
elsüllyedt hadihajó mindegyükére négy-négyj ütött. 31. A helyszínen
hagyott hajóparancsnokok között volt Thraszübnlosz és az a Thcramenész is, aki az előző népgyűlésen vádat emelt a hadvezérek ellen,
A többi hajó az ellenség után eredt. Mit tettek gondatlanul vagy7
helytelenül a hadvezérek? Nyilvánvalóan azoktól jogos számon
kérni, hogy az ellenséggel szemben semmit sem értek el. akiknek
ez volt a feladatuk, a mentés elmaradásáért pedig azokat kell elítélni,
akiket azzal bíztak meg a sztratégoszok, mégsem mentettek ki
senkit. 32. Azt azonban mindkét fél védelmére el kell mondanom,
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hogy a vihar lehetetlenbe tette a hadvezérek terveinek végrehajtását.
Ezt mindenki tantisíthatja, aki csak megmenekült a veszélyből,
köztük az itt lévő hadvezérek egyike. Noha ő megmenekült süllye
dő hajójáról, s akkor arra szorult, hogy kimentsék, most mégis
ugyanazzal a szavazással akarjátok elítélni, amellyel azokat, akik
nem hajtották végre a parancsot. 33, Athéni férfiak, ne tegyetek úgy,
mintha győzelem és szerencse helyett vereség és balsiker kísérné
lépteiteket, az isteni végzetben ne lássatok vétkes könnyelműséget,
ne próbáljatok meg árulást szimatolni ott, ahol csak erőtlenség volt,
hiszen a vihar tette a hadvezéreket képtelenné a parancsok teljesí
tésére. Sokkal igazságosabb lenne megkoszorúzni a győzteseket,
mint a gonoszok rágalmaira hallgatva halálra ítélni őket.
34.
Miután Eurüptolemosz befejezte beszédét, javaslatot terjesz
tett elő, hogy Kannónosz néphatározatáriak megfelelően külön-külön ítéljenek a férfiak fölött. A tanács javaslata úgy szólt, hogy egy
szavazással ítéljenek valamennyi ükről, A gyűlés kézfeltartással sza
vazott, és először Eurüptolemosz indítványát fogadták el, MenekIcsz azonban eskü alatt óvást jelentett be, újra szavaztak hát, s ekkor
a tanács javaslata győzött. Ezek után kövecsszavazással elítéltek a
tengeri csata nyolc hadvezérét, s a jelen lévő hatot kivégezték. ^ 35.
Az athéniak rövid idő múltán megbánták tettüket, és határozatot
hoztak, hogy államellenes bűncselekmény miatt vádat emelnek
azok ellen, akik félrevezették a népet. A határozat értelmében a vád
lottaknak az ítélet napjáig kezeseket kellett állítaniuk. A vádlottak
között volt Kallixcnosz is. Meg négy ember ellen indítottak eljárást,
akiket a kezességet vállalók börtönbe vettettek. Később belső harcok
lángoltak föl a városban, ekkor vesztette életét Kleophón, A vádlot
taknak sikerült megszökniük az ítélet kimondása előtt. Kallixenosz
később a peiraicuszi menekültekkel együtt tért vissza a városba/2
ahol gyűlölettől övezve éhen halt.
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í. Az Eteotiikosszal Khioszon állomásozó katonák nyáron az
évszak terményeiből táplálkoztak, és napszámosmimkát vállaltak a
környező vidéken, de amikor beköszöntött a tél, és sem táplálékuk,
sem ruhájuk, sem pedig lábbelijük nem volt, összeesküvést szőttek,
és elhatározták, hogy megtámadják Khioszt. Aki egyetértett velük,
megbeszélésük értelmében egy nádszálat tartott magánál, hogy er
ről felismerve egymást, tudják, hányán is vannak. 2. Amikor az öszszccsküvés Eteonikosz fülébe jutott, nem tudta, mitévő legyen,
olyan sokaknál látta az ismertetőjelet, a nádszálat. Nyíltan veszélyes
lett volna föllépni ellenük, mert félő volt, hogy fegyvereikhez
kapnak, beveszik a várost, és ha a kezükbe kaparintják a hatalmat, (a
khiosziak) ellenségévé válva mindent elrontanak. Másik oldalról
baljóslatú dolog lett volna sok szövetségest legyilkolni, mert ezzel
viszályt szított volna köztük és a többi hellén között, és a katonák is
kiábrándultak volna céljaikból, 3. így aztán magához rendelt tizenöt
tőrrel felfegyverzett embert, és a városba ment. Találkozott egy
szcmbctcggcl, aki nádszállal a kezében jött ki a kórházból,1 cs meg
ölte. 4, Csődület támadt, s mindenki kérdezgette, hogy miért kellett
ennek az embernek meghalnia. Eteonikosz megparancsolta, hogy
hirdessék ki, azért halt meg a férfi, mert nádszál volt nála. A hir
detmény hallatán mindenki elhajította a nádszálat, akinél csak volt,
mert attól kezdve, hogy a fenyegetést meghallotta, felt nádszállal
mutatkozni, 5. Ezek után Eteonikosz összehívta a khiosziakat, és
felszólította őket, hogy adjanak össze pénzt, amivel kifizetheti a ten
gerészeit, hogy ne forrongjanak tovább. A khiosziak össze is gyűj
tötték a pénzt. Eteonikosz jelt adott, hogy mindenki szálljon a hajó
jára, aztán végigjárva a hajókat buzdító beszédeket tartott, és nem
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fukarkodott a dicsér ettek mintha a történtekről semmit sem tudna,
és mindenkinek kiadott egyhavi zsoldot.
6* Ezek után a khiosziak és a tobbj szövetségesek összegyűltek
Epheszoszban, és elhatározták, hogy követeket menesztetlek Lakédaimónba, beszámolni mindarról, ami történt, és kérni, hogy Lüszandroszt küldjék a flotta élére, mivel korábbi flottaparancsnoksá
gakor, amikor győzött a notioni tengeri csatában, népszerűvé vált a
szövetségesek körében. 7. A követséget elküldték, s velük mentek
Kürosz emberei ugyanezzel a megbízással A iakedaimóniak Liiszandroszt parancsnokhelyettesnek, Arakoszt pedig parancsnoknak
nevezték ki, mivel törvényük nem engedte meg, hogy kétszer legyen
valaki flottaparancsnok. A hajókat mindenesetre Lüszandrosznak ad
ták át. [Ezzel véget ért a háború huszonötödik esztendeje.]
8.
[Kürosz ugyanebben az évben megöltette Autoboiszakészt és
Mitraioszt, Dareiosz nővérének fiait. Wz asszony Xerxésznck, Dareiosz atyjának volt a lánya. Azért öl ette meg őket, mert amikor
szembejöttek vele, nem rejtették kezüket koréjuk ujjába. Ez a meg
tiszteltetés egyébként csak a királyt illeti meg. A koré ruhaujja hoszszabb, mint a kheíriszé, így ha valaki behúzza a kezét, semmit sem
tud csinálni. 9, Hieramenész és felesége mondták is Dareiosznak,
hogy veszélyes e1nézni Kürosz ilyen mcrtektc 1en fc 1fuval kodottságát, ezért a király követei útján magához hívatta azzal az indokkal,
hogy beteg.]
10.
A következő esztendőben,2 [amikor Arkhiitasz volt az ephorosz, és Athénban Alexiasz volt az arkhón,] Lüszandrosz Ephcszoszba érkezett. Magához hívatta Khioszból Eteonikoszt flottájával
együtt, és többi hajóját is mind összegyűjtötte, bármerre jártak is.
A hajókat fölszereléssel látta el, és inakat is építtetett Antandroszban. 11. Közben elment Kümszhoz, hogy' pénzt kéijen. Kürosz kije
lentette ugyan, hogy amit a király ígért, már mind kifizette, sőt még
jóval többet is, és megmutatta az elszámolást, hogy melyik nauarkhosz mennyit kapott, mégis adott még. 12. Miután Lüszandrosz
megkapta a pénzt, hajóparancsnokokat nevezett ki háromevező
soros hajóira, és kiosztotta tengerészeinek az elmaradt zsoldot. Az
athéni hadvezérek is tengeri ütközetre készültek Szamoszon.
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13,
így álltak a dolgok, amikor Kürosz magához hívatta Lüszandroszt. Kürosz atyja ugyanis betegeskedett, és hírnököt küldött fiá
hoz, hogy menjen hozzá a médiai Thamnériába, közel a kaduszioszok földjéhez, akik ellen hadat viselt, mert elpártoltak tőle. 14.
Amikor Lüszandrosz megérkezett, Kürosz a lelkére kötötte, hogy
ne álljon ki az athéniak ellen, amíg nem lesz sokkal több hajója. A
királynak és neki is sok pénze van, ebből számos hajót fel lehet
szerelni és legénységgel ellátni. Átadta saját városainak összes adóját,
és ezt megtetézte bőségesen pénzzel. Mielőtt eltávozott atyjához,
még egyszer emlékeztette Lüszandroszt, h o g y milyen mély barátság
fűzi a lakcdaimóniakbüz és személyesen őhozzá is.
15. Miután. Kürosz mindent átadott neki, és beteg atyjához sietett,
aki hívatta, Lüszandrosz zsoldot fizetett seregének, és Kar iába, a
Keramoszi-öbölbe hajózott. Körülzárta Kedreiait, az athéniakkal
szövetséges várost. Másnap rohammal bevette, lakosait pedig eladta
rabszolgának, mivel a kedreiaiak népe erősen keveredett a barbárok
kal. Innen továbbhajózott Rhodoszba.
16. Az athéniak pedig fölkcrckcdtek Szamoszból, és a király tar
tományait pusztították, majd Khiosz és Epheszosz felé tartottak.
Tengeri csatára készültek, ezért az eddigi hadvezérek mellé meg
választották Menandroszt. Tüdeuszt és Képhiszodotoszt. 17. Lüszandrosz elindult Rhüdoszból, és végighaladt az ión pár tok mellett,
majd a Ilcllészpontosz felé vette útját, hogy megakadályozza az
athéni gabonáéi látó bárkák áthaj ózását, cs megbüntesse az elpártolt
városokat.3 Az athéniak is kifutottak Khioszból a nyílt tengerre,
mivel Ázsiával hadiállapotban álltak. 18. Lüszandrosz pedig a part
mentén Abüdoszból az athéniakkal szövetséges Lampszakoszba
hajózott. Az abüdosziak és többi szövetségesük szárazföldi úton
követte őt a lakedaimóni Thórax vezetésével. 19. A várost megtá
madták, és rohammal bevették, A katonák kifosztották Lampszakoszt. amely gazdag volt, és bővében, volt bornak, gabonának, és
egyéb élelmiszernek, de a szabad embereket Lüszandrosz mind el
bocsátotta. 20. Az athéniak száznyolcvan hajójukkal sietve a Klierszonészoszra hajóztak, cs lehorgonyoztak Elaiuszban. Reggeliké
szítés közben érte őket Latnpszakosz elestének híre. Nyomban
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Szésztoszba siettek. 21. Élelmet vettek magukhoz, és azonnal to
vábbhajóztak a Latnp szakos szál szemben fekvő Aigoszpotam oihoz.
A Ilellészpontosz ezen a szakaszon nagyjából tizenöt sztadion szé
les. Az athéniak itt költöttek cl vacsorájukat. 22. Lüszandrosz még
éjszaka kiadta a parancsot, hogy pirkadatkor reggelizzenek meg
katonái, szállj anak hajóra, és tegyenek úgy, mintha hajós csatára ké
szülnének, még a védőponyvákat is fólhúzatta, de azt is meghagyta,
h o g y ne mozduljanak ki a csatasorból, és ne fussanak ki a tengerre.
23. Az athéniak napkeltekor föl sorakoztak az öböl bejáratánál, ké
szen az ütközetre. Csakhogy Liiszandrosz nem vonult ki ellenük
egész estig, így aztán visszatértek Aigoszpotamoiba. 24. Líiszandrosz
azonban megparancsolta, hogy leggyorsabb hajói kövessék az athé
niakat, fürkésszék ki, hogy mit csinálnak, miután kiszálltak, majd
térjenek vissza, cs számoljanak be mindenről. A kémek visszatérte
előtt nem is engedte, hogy katonái kiszálljanak a haj ókból. így tett
négy' napon át, az athéniak pedig minden alkalommal kivonultak
ellenük.
25.
Alkibiadcsz erődítményéből látta,4 hogy az athéniak a tenger
parton táboroznak, ahol nincs város a közelben. Élelmüket a tizenöt
sztadionra fekvő Szésztoszból szerzik be, míg ellenfelüknek a Lampszakosz melletti öbölben mindene megvan. Figyelmeztette honfi
társait, hogy nem jó helyen vetettek horgonyt, és javasolta, hogy
vonuljanak át Szésztoszba, a város előtt fekvő öbölbe.
- Ha ott táboroztok, akkor vívtok tengeri csatát, amikor csak
akartok - tette hozzá. 26. A sztratégoszok azonban, főként Tüdeusz
és íMenandrosz, felszólították, hogy' távozzék, mert Ők vezetik most
a hadsereget, nem pedig Alkibiadész. így aztán el is távozott.
27.
Líiszandrosz pedig az athéniak érkezését követő ötödik
napon megparancsolta kiküldött őrszemeinek, hogy ha látják,
hogy ellenfeleik megint kiszállnak, és szétszóródnak a Kherszoncszoszon, forduljanak vissza, és adjanak neki jelt a hajó közepén
fölemelt pajzzsal. Az athéniak ugyanis napról napra egyre távolabb
barangoltak hajóiktól, mivel messziről szerezték be az élelmiszere
ket, LüS2 androszt pedig megvetették, mert nem állt ki ellenük. A
kémekjeit is adtak, ahogy vezérük meghagyta nekik. 28. Lüszand40
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rósz ekkor parancsot adott embereinek, hogy minél gyorsabban
fussanak ki hajóikkal, cs Thórax is követte őket a parton a gyalog
sággal
Kunon észrevette a támadást, cs elrendelte, hogy flottája teljes
erejével védekezzék Csakhogy emberei elszéledtek, a hajók egy
részében csak két evezősort töltöttek meg, más részében csupán
egyet, s a többi hajó így is legénység nélkül maradt. Korion hajója
és a kíséretében lévő másik hét gálya, valamint a Paralosz teljes
legénységgel, zárt alakzatban kifutott, Líi szánd rósz a többi hajót
mind a parton kerítette kézre. A legénység legnagyobb részét a
szárazföldön fogta cl, csak néhányan tudtak a kis erődökbe mene
külni.
29. Konón kilenc hajójával elmenekült, mivel látta, hog)? az athé
niak ügye elveszett Elfoglalta Lampszakosz fellegvárát, Abarniszt,
elrabolta onnan Lüszandrosz hajóinak fővitorláit, aztán nyolc hajó
val Küproszba mentEuagoraszhoz. a Paralosz pedig Athénba sietett,
hogyjelentse, mi történt. 30. Lüszandrosz a hajókkal, hadifoglyokkal
és többi zsákmányával Lampszakoszba hajózott. Sikerült elfognia
Philoldcszt, Adcimantoszt és a többi hadvezért is. Még aznap el
küldte Lakedaimónba Theopomposzt, a rnilétoszi kalózt, hogy je 
lentest tegyen a történtekről. Theopomposz a harmadik napon
érkezett meg, és újságolta el az örömhírt.
31. Ezek után Lüszandrosz gyűlésbe hívatta a szövetségeseket,
hogy eldöntsék, mi legyen a hadifoglyokkal. Ott aztán sok vád érte
az athéniakat, hogy hány jogtalanságot követtek cl, cs mit tettek
volna, ha megnyerik a csatát. Elhatározták ugyanis, hogy vala
mennyi hadifogolynak levágják a jobb kezét. Vádlóik felhozták,
hogy amikor elfogtak egy korinthoszi és e g y androszi háromevező
soros hajót, legénységüket tengerbe taszították. Az athéni hadvezér,
Philoldész ölette meg őket. 32. Sok más vád is elhangzott, végezetül
pedig úgy döntöttek, hogy valamennyi athéni hadifoglyot kivé gzik,
Adeimantosz kivételével. Egyedül ő volt ugyanis az, aki szót emelt
a népgyíilésen a kezek levágását elrendelő határozat ellen. Tgaz,
később néhányan azzal vádolták, hogy ő árulta el a hajóhadat, ezért
kapott kegyelmet. Lüszandrosz először megkérdezte Philoklésztól,
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aki tengerbe taszította az androsziakat és a korinthosziakat, hogy
milyen büntetést érdemel az, aki elkezdte a he]lenekkel szemben a
törvény tiprást, aztán kivégez tette.

2
1. Miután Lüszandrosz Lampszakoszban mindent elrendezett,
flottájával Biizantion és Katkhédón ellen vonult. A városok lakói
szívesen fogadták, az athéni helyőrségeknek pedigszabad elvonulást
engedtek. Azok, akik annak idején Alkibiadész kezére játszották
Büzantiont, először Pontosz vidékére menekültek, majd Athénba,
és ott pulgáijogot kaptak. 2. Lüszandrosz pedig az athéni helyőrsé
gek tagjait és egyáltalán ahány athénit csak látott, egyenesen Athénba
küldte. Csak a hazafele vezető utat hagyta számukra nyitva, máshová
nem mehettek, ugyanis tudta, hogy minél többen szorulnak össze
a városban cs Peiraicuszban, annál gyorsabban kifogy az élelmük.
Büzancionba és Kalkhédónba a lakón Szthenaloszt nevezte ki hely
tartónak, maga pedig Lampszakoszba hajózott, s ott kijavíttatta a
hajókat.
3.
A Paralosz éjszaka futott be Athénba a rossz hírrel. Jaj kiáltások
hangzottak Peiraieuszból, s a hosszú falak mentén elérték a várost,
Kgyik ember a másiknak adta át a hírt. Ezen az éjjelen senki sem
aludt. Nem annyira halottaikat gyászolták az athéniak, mint inkább
önmagukat. Megvoltak róla győződve, hogy rájuk is olyan sors vár,
mint amilyet ők mértek a mélosziakra, a lakedaiinóniak telepeseire,
akiket erőszakkal tiportak le, és Hisztiaia lakóira, a szkiónéiakra, a
torónéiakra, az aiginaiakra és nagyon sok más hellénre.5 4. Másnap
népgyűlést hívtak Össze, és elhatározták, hogy a kikötőket egy kivé
telével clrckcsztik, a falakat kijavítják, őrszemeket állítanak, és hogy
minden egyébbel is az ostromra készül a város.
5. így sürgölődtek az athéniak, Lüszandrosz pedig kétszáz hajó
jával kifutott a Ilclícszpontoszról, és Leszboszba érve saját szájíze
szerint átrendezte Mii ti lené és a többi város viszonyait. Tíz háromevezősoros hajót a thrák partokra küldött Eteonikosz vezérletével,
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aki az egész vidéket átállította a lakedaimóniak oldalára. 6. A csata
után röviddel Hellasz többi része is elpártolt az athéniaktól, a
szamosziakkivételével. Ok ugyanis vérfürdőt rendeztek az előkelők
között, és szilárdan kezükben tartották a várost. 7. Lüszandrosz ezek
után üzenetet küldött Agisz nak Dekeleiába, és Lakedaimónba is,
hogy kétszáz hajójával útnak indul A lakedaimóniak teljes serege
hadra kelt, és velük tartott a Peloponnészosz többi lakója is az
argosziak kivételével, a másik lakcdaimóm király, Pauszániasz ve
zérletével. 8. Amikor valamennyien összegyűltek, Athén városa
ellen vezette őket. Az Akadémiának nevezett gümnaszionnál vertek
tábort. 9. Lüszandrosz megérkezett Aiginába, Mindenkit összehí
vott az aiginaiak közül, akit csak talált, és visszaadta nekik városukat.
Ugyanígy járt cl a mélosziak cs a többiek ügyében is, akiket az
athéniak korábban megfosztottak hazájuktól. Ezután végigptisztí
totta Szalamí.szt, majd százötven hajójával horgonyt vetett Peiraieusznál, és elzárta a kikötőt az odaérkező szállítóhajók elől.
10, A szárazföldön és tengeren egyaránt ostromlott athéniak te
hetetlenek voltak, hiszen nem maradt sem hajójuk, sem szövetsé
gesük, sem élelmük. Rájöttek, hogy nincs számukra menekvés,
nekik is el kell szenvedniük mindazt, amit elvakultságukban igaz
ságtalanul ők okoztak a kis államok vétlen polgárainak, egyedül
azért, mert azok a lakedaimóniak szövetségesei voltak. 11. Ez volt az
oka, hogy visszaadták mindazoknak a polgárjogot, akiket korábban
büntetésből megfosztottak tőle, és kitartottak, sőt, noha sokan pusz
tultak éhen a városban, szót sem ejtettek a békekötésről. Amikor
aztán minden élelem elfogyott, követeket küldtek Agiszhoz, hogy
hajlandók szövetségre lepni a lakedai mordakkal, és azzal a feltétellel
szerződést kötni, hogy megtarthatják a falakat és Peiraieuszt. 12.
Agisz azonban Lakedaimónba küldte őket, mert mint mondta,
nincs felhatalmazva a békekötésre. Amikor a követek jelentették az
athéniaknak Agisz válaszát, elküldték őket Lakedaimónba. 13. Ami
kor már a Lakomával határos Szellasziában voltak, s az ephoroszok
meghallgatták ugyanazt az üzenetet, amelyet korábban Agisznak is
átadtak, fölszólították a követeket, hogy távozzanak, és ha békét
akarnak, megfelelőbb javaslattal álljanak elő.
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14,
A követek hazatértek, és beszámoltak kudarcukról. Az embe
reken csüggedés lett úrrá, mert úgy gondolták, hogy rabszolgasorba
taszítják őket, és addig is sokan fognak éhen veszni, amíg útnak
indíthatják a következő követséget. 15. A falak lerombolását azon bán
senki sem merte szóba hozni, mivel Arkhesztratoszt börtönbe ve
tették amiatt, hogy a tanácsban javasolta, legjobb .lenne a lakedaimóniakkal az általuk javasolt feltételek alapján megkötni a bekét.
Ok ugyanis azt javasolták, hogy tíz sztadiori hosszan mindkét olda
lon rombolják le a hosszú falakat. Az athéniak válaszul határozatban
tiltották meg, hogy bárki erről javaslatot tegyen.
16, Ez volt a helyzet, amikor Théramenész felszólalt a népgyűlé
sen, és fölajánlotta, hogy ha jónak látják, küldjék el őt Lüszandroszhoz,* Ki fogja tudakolni, hogy miért ragaszkodnak a lakedairnóniak a falak elpusztításához. Rabszolgává akatják ezzel tenni a
várost, vagy csupán ebben látják a béke zálogát?
Amikor megérkezett Lüszandroszhoz, több mint három hónapot
töltött nála. Arra várt, hogy az athéniak teljesen kiéhezzenek, és
bármilyen javaslatot elfogadjanak. 17. A negyedik hónapban vissza
tért, és elmondta a nepgyűlésen, hogy Lüszandrosz idáig magánál
tartotta, majd kijelentette, hogy nem ő, hanem az ephoroszok
illetékesek abban, amit kérdez, menjen hozzájuk Lakedaímónba.
Ezután telj halai mii küldöttként beválasztották a Lakcdaimónba in
duló tíz fős követség tagjai közé. 18. Lüszandrosz közben hírnököket
küldött az cphoroszokhoz, néhány lakedaimónit és Arisztotelészt,
az athéni menekültet, és megüzente: azt a választ adta Thcramenésznek, hogy az ephoroszok hivatottak dönteni a háború és béke
ügyében. 19, Amikor Théramenész köve Kársaival rn egél keze ttSzellasziába, megkérdezték tőlük, hogy milyen javaslatot hoznak. Felhatalmazták őket a béke megkötésére - válaszolták. Ekkor az
ephoroszok felszólították őket, hogy' menjenek Spártába, Amikor
odaértek, a spártaiak népgyűlcst hívtak össze. Sok hellén ellenezte,
hogy békét kössenek az athéniakkal, de leghangosabban a korinthosziak és a thébaiak, mivel szerintük el kell pusztítani a várost. 20. A
lakedaimóniak azonban nem értettek egyet azzal, hogy rabszolgává
tegyek azt a hellén várost, amely annyi jó t tett, amikor Hellasz!
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hatalmas veszély fenyegette. így aztán beket kötöttek, amelynek
értelmében az athéniak lerombolják a hosszú falakat és Peiraicusz
védmííveit, tizenkét hajó kivételével átadják flottájukat, visszafo
gadják a menekülteket, ugyanazt tekintik ellenségnek és barátnak,
mint a lakedaimóniak, és követik őket szárazon és vízen, bárhová
vezetnek is hadjáratot.
21. Thcramcnész követ társaival megviite Athénba a béke feltéte
leit. Amikor bevonultak a városba, hatalmas tömeg vette Őket körül.
Az emberek attól féltek, hogy megint nem értek el semmi ered
ményt. Nem maradt már ugyanis vesztegetni való idejük, olyan
sokan haltak chcn közülük, 22, A követek a következő napon ismer
tették a Iakedaimóniak békefel tételeit. A szónoklatot Thcramcnész
tartotta. Kijelentette, hogy engedni kell a lakedaimóniaknak, és le
kell rombolni a falakat. Néhányan akadékoskodtak, de a többség
egyetértett, így elhatározták, hogy megkötik a békét. 23. Ezután
Lüszandrosz befutott hajóival Pciraieuszba, a menekültek visszatér
tek, és auloszok kísérete mellett, hatalmas lelkesedéssel borították
le a falakat. Mindenki azt hitte, hogy fe 1virradt Hellaszban a szabadság napja. 24. [Véget ért ez az esztendő is, amelynek közepe táján a
szürakuszai DionüszLosz, Hennokratés2 fia. türannosz lett. A karkhcdoniak ez előtt vereséget szenvedtek a szürakuszaiaktól, de
Akragaszt kiéheztetéssel bevették, miután elvonultak onnan a szikelióták, 1
3

1. A következő esztendőben7 [tartották az olümpiai játékokat. A
sztadionfutást a thcsszaliai Krókmasz nyerte meg. Spártában Endiasz volt az ephorosz, Athénban pedig Piithodórosz az arkilón,
mégsem róla neveztek cl az évet, hanem inkább anarkhiaként tar
tották számon, mivel az oligarkhia idején választották meg őt. 2, Az
oligarkhia következőképpen jutott hatalomra:* elhatározta a nép,
hogy megválaszt harminc férfiút, akik összeírják az ősi törvényeket,
hogy ezek alapján irányítsák az athéniak az állam életét. A testület
tagjai közé választották Polükharészí, Kririaszt, Mélobioszt, ITippo45
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lokhoszt, Eukleidészt, Hierónt, Mnészílokhoszt, Khremónt, Théramenészt, Aresziaszt, Dioklcszt. Phaidriaszt, Khaircleoszts Anaitioszt, Peiszónt, Szophoklcszt, Eratoszthenészt, Khariklészt, Ononi akiészt, Theogniszt, Aiszkhinészt, Theogenészt, Kleomédészt,
Eraszisztratoszt, Pheidónt, Drakontidészt, Eumathészt, Arisztote
lészt, Hippomakhoszt és Mnészitheidészt. 3. Miután lezajlott a vá
lasztás,] Lüszandros2 Szamosz ellen vonult hajóhadával. Agisz pe
dig visszavonta gyalogságát Dckcleíából, és hazaengedte katonáit,
kit-kit a maga hazájába.
4. Ebben az időben, nagyjából akkor, amikor napfogyatkozás
volt,9 a pherai Lükophrón, uralomra törve egész Thesszalia felett,
legyőzte egy csatában a lariszaiakat és más ellene szövetkezett theszszalokat, cs sokakat megölt közülük.
5. [Ugyanebben az időben aszürakuszai türannosz, Dionüsziosz
egy ütközetben vereséget szenvedett a karkliédóniaktól, és elvesz
tette Gelátés Kamarinát. Röviddel később a szürakuszaiakkal össze
költöztetett leontinoibeliek fellázadtak Dionüsziosz és a szürakuszaiak ellen, és visszaköltöztek saját városukba. Közvetlenül ezután
Dionüsziosz Katanéba száműzte a szürakuszai lovagokat,]
6. Aszamosziak, miután Lüszandrosz minden oldalról ostromol
ta városukat, cs már a végső rohamra készült, bár először nem tudtak
döntésre jutni, elhatározták, hogy a szabad emberek egyetlen kö
penyt megtartva elvonulnak, és minden mást átadnak a győztesek
nek, és valóban így hagyták cl a várost. 7. Lüszandrosz azonban
visszaadta a várost minden ingósággal együtt korábbi lakóinak, tíz
arkhónt állított az állam felügyeletére, és a szövetségesek hajókontingenscit hazaengedte városukba, 8, majd a lakón flottával Lakedaimónba hajózott, magával vive a zsákmányolt hajók orrdíszeit, tizen
kettő kivételével az összes peiraieuszi hajót, a koszorúkat, amelyeket
személyesen ő kapott a városoktól, négyszázhetven talanton ezüs
töt, amely abból az adóból megmaradt, amelyet Kürosz utalt át neki
a háború céljaira, és mindent, amit csak a háborúban szerzett. *).
Mindezt átadta a lakedaimöniaknak a nyár végén [amikor huszon
nyolc év és hat hónap telt el a háborúból. Ezalatt a következő
ephoroszok voltak hivatalban, akik neve alapján az éveket számol
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ták: az első Ainésziasz, alatta kezdődött a háború, az Euboia bevé
telét követő harmincéves béke tizenötödik esztendejében, 10. aztán
következett Braszidasz, Iszanór, Szósztratidasz, Exarkhosz, Agészisztratosz, Angenidasz, Onomaklész, Zeuxipposz, Pimasz, Plcisztolasz, Kleinomakhosz, Ilarkhusz, León, Khairilasz, Patésziadasz,
Klcoszthcnész, Lükariosz, Epératosz, Onornantiosz, Aíexippidasz,
Miszgolaidasz, Isziasz, Arakosz, Euarkhipposz, PantakJész, Pitíiasz,
Arkhiitasz és Endiosz, akinek az idején Lüszandrosz véghezvitte az
elmondottakat, és aztán hazahajózott.]
11.
Az athéniak, amint lebontották a hosszú falakat és Peiraieusz
védműveit, megválasztották a harmincakat. Azért választották meg
őket, hogy írják össze a törvényeket, amelyek alapján az államot
vezetni lehetne, csakhogy ők állandóan halogatták a törvények
összeírását és nyilvánosságra hozatalát, közben pedig saját érdekük
nek megfelelően állították össze a tanácsot, és jelölték ki a többi
tisztségviselőt,1 12, Aztán elfogatták azokat, akikről mindenki tudta,
hogy a demokrácia idején följelentésből éltek, és sok kellemetlen
séget okoztak a2 előkelő férfiaknak. A harmincak halálos ítéletet
kértek a besúgókra, a tanács örömmel megszavazta, és a többi polgár
sem bánta a dolgot, már akik tudatában voltak, hogy ők maguk nem
tartoznak a besúgók közé. 13. A harmincak ezek után már azt
kezdték fontolgatni, hogyan irányíthatnák az államot saját belátásuk
szerint. Ekkor aztán első lépésként Lakedairnónba küldték Aiszkhinészt és Arisztotelészt, és rábeszélték Liiszandroszt, hogy segítsen:
küldjön Athénba spártai helyőrséget, míg ők megtisztítják a várost
a vétkesektől, és megszilárdítják az államot. Vállalták, hogy ők fogják
élelmezni a megszállókat. 14. Lüszandrosz hajlott a kérésre, és el
intézte, hogy küldjenek helyőrséget Athénba Kallibiosszal, a hely
tartóval az élén. Miután a harmincak megkapták az őrsereget, való
sággal körül udvarol ták Kallibioszt, hogy fogadja kedvezően minden
intézkedésüket. Mivel Kallibiosz rendelkezésükre bocsátotta csapa
tait, azt fogattak el, akit csak akartak. Már nemcsak a vétkeseket és
hitványakat üldözték, hanem azokat is, akikről feltételeztek, hogy a
legkevésbé tűrnék el háttérbe szorításukat, viszont a legtöbb támo
gatóra lelnének, ha a harmincak ellen fordulnának.
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15* Kritiasz eleinte hasonlóan gondolkozott, mint Théramenész,
és jó barátok voltak. Amikor aztán Kritiasz késznek mutatkozott rá,
hogy tömegeket gyilkoljon le - ugyanis a demokrácia idején szám
űzték őt Théramenész szembeszállt vele.11
- Ha valaki sohasem zaklatta az előkelőket, nem kell halálra ítélni
pusztán azért - magyarázta
mert tisztelte a nép Én is meg te is
sok mindent mondtunk cs tettünk azért - emlékeztette
hogy
népszerűek legyünk Athénban.
16. Kritiasz, aki ekkor még barátságosan viselkedett Théramenésszel, így válaszolt:
- Akik nagyobb részt követelnek maguknak, nincs más választá
suk: el kell hogy tegyék láb alól mindazokat, akika legkönnyebben
megakadályozhatják tervük végrehajtását. Ha pedig azt hiszed, hogy
mert harmincán vagyunk, és nem egyedül, azért most kevésbé kell
védelmeznünk hatalmunkat, mint egy türanniszt, együgyű vagy.
17. Amikor ajogtalanul meggyilkoltak száma egyre nőtt, a sokaság
egészen nyíltan összeverődött, és az emberek megittődve kérdez
gették, hogy mi lesz az államrendből. Théramenész ekkor ismét
kifejtette, hogy lehetetlen lesz fönntartani az oligarkliiát, ha nem
részesítenek a hatalomban elegendő embert.
18* Ettől kezdve Kritiasz és társai a harmincak közül attól tartottak,
hogy a polgárok Théramenész köré fognak tömörülni, ezért kije
löltek háromezer embert, hogy velük osszák meg hatalmukat, 19.
Théramenész ezután is elégedetlen volt. Helytelennek tartja, je 
gyezte meg, hogy egyrészt, bár a legkiválóbb polgárokkal akarják
megosztani uralmukat, éppen háromezret választanak ki, mintha
szükségszerű lenne, hogy pont ennyi kiváló és erényes polgár van,
ezeken kívül pedig nem is lehetnek derék emberek, sem ezek között
nem akadhatnak hitványak.
- Másrészt úgy látom, hogy két homlokegyenest ellenkező dolgot
cselekszünk, amikor a hatalmat erőszakra építjük, mégis gyengébbé
tesszük az elnyomottaknál.
20.
így beszélt Théramenész. A többiek pedig seregszemlét tar
tottak. A háromezer polgárt a piactérre, a lajstromban nem szereplő
férfiakat pedig különböző gyülekezőhelyekre hívták össze. Min
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denkinek magával kellett vinnie a fegyverét is. Amikor az egybe
gyűltek már szétszéledtek, a harmincak elküldték a spártai helyőrség
tagjait és leghűségesebb követőiket, hogy kobozzák el a fegyvereket
mindazoktól, akik nem kerültek be a háromezrek köze. Az össze
gyűlt fegyvereket az Akropolisz szentélyében halmozták föl. 21.
Miután mindez megtörtént, a harmincak azt tehettek, amit akartak.
Sokakat gyűlöletből, másokat pedig vagyonuk miatt gyilkoltak meg.
Hogy legyen pénzük, amiből kifizethetik a spártai helyőrséget,
elhatározták, hogy mind a harmincán megölnek egy-egy metoikoszt, és a vagyonát elkobozzák. 22. Théramenés2t is felszólították,
hogy válasszon ki egy áldozatot, de ő így válaszolt:
- Nézetem szerint nem szép dolog, hogy azzal hivalkodunk, mi
vagyunk a legkiválóbbak, miközben nagyobb jogtalanságokat köve
tünk el, mint a hivatásos besúgók. O k legalább életben hagyták
azokat, akiket meg akartak kopasztam, mi viszont ártatlan embere
ket gyilkolunk meg, hogy pénzt szerezzünk. Hogyne volna ez
minden szempontból jogtalanabb, mint amit ők tettek?
23.
A többiek belátták, hogy Théramenész Önkényeskedéscik
útjában áll, ezért áskálódni kezdtek ellene. Egyenként fölkerestek a
tanács tagjait, és mindegyiknél bevádolták, hogy veszélyezteti az
államot. Végül összehívták a tanácsot, de előbb felszólították azokat
az ifjakat, akik feltétlen híveiknek számítottak, hogy rejtsenek tőrt
a hónuk alá, úgy jelenjenek meg. 24. Amikor belépett Théramenész,
Kritiasz felállt, és így szólt:
- Férfiak, tanácstagok! Ha valaki úgy gondolja közületek, hogy
mostanában több ember veszti el életét, mint ahánynak jelen körül
mények között feltétlenül szükséges volna, gondoljon arra, hogy az
államformák megváltozása mindenhol ezzeljár. Szükségképpen itt
él az oligarkhia kiépítésének legtöbb ellenfele, mivel valamennyi
hellén város közül ez a legnépesebb, és mivel itt növekedett a leg
hosszabb időn át szabadságban a nép. 25. De mi tudtuk, hogy az
olyan emberek számára, mint mi és ti, a demokrácia elviselhetetlen
államforma, és azt is tudtuk, hogy felszabadítóink, a lakedaimóniak
a nép iránt sohasem fognak barátságot érezni, a legkiválóbbak azon
ban örök bizalmukat élveznék. Ezért vezettük be a lakedaimóniak
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jóváhagyásával ezt az államformát. 26. És ha arról értesülünk, hogy
valaki szembeszegül az oligarkhiával, ahogy tudunk, leszámolunk
vele. Úgy véljük, még jogosabb igazságot szolgáltatnunk abban az
esetben, ha valaki belülről bomlasztja rendszerünket. 27. Most sze
reztünk róla tudomást, hogy ez az ember, Théramenész, minden
eszközzel arra törekszik, hogy elpusztítson minket és titeket. Hogy
mindez igaz, könnyen belátjátok, ha végiggondoljátok, hogy senki
sem gyalázta Théramenésznél inkább a fennálló viszonyokat, és
senki sem tiltakozott hevesebben, ha egy demagógot el akartunk
távolítani Htunkból. Ha pedig kezdettől fogva így gondolkodott,
ellenségünk volt, de nem nevezhettük teljes joggal gazembernek.
28. Ő kezdeményezte a szövetséget és a barátságot a lakedaimóniakkah ő a népuralom megdöntését, ő ösztökélt benneteket a
leginkább arra, hogy elítéljétek azokat a vádlottakat, akiket először
állítottak eletek. Most viszont, hogy a nép nyilvánvalóan meggyűlök
benneteket és minket, már nemtetszését hangoztatja amiatt, ami
megesett, így biztosítva saját helyzetet, a történtekért pedig lakói junk csak meg mi. 29. így aztán nemcsak mint ellenségünket, hanem
mint a ti és a mi árulónkat kell elítélnünk. Az árulás pedig annyival
veszedelmesebb a háborúnál, mint amennyivel nehezebb a látha
tatlan, mint a látható veszély ellen védekezni, és annyival gyűlöle
tesebb is, mert az ellenséggel később egyezséget lehet kötni, s azután
biztonságban élhetünk, de ha valaki leleplez egy árulót, annak nern
nyújt békejobbot, és nem is bízhat meg benne soha többé. 30. Hogy
belássátok, nemcsak újabban viselkedik így, hanem a vérében van
az árulás, emlékeztetlek benneteket viselt dolgaira. A nép, éppúgy,
mint apját, Hagnónt, kezdettől fogva nagyra becsülte, mégis min
dent megtett a demokrácia megdöntéséért és a négyszázak hatalom
ra juttatásáért, és annak a testületnek egyik vezetője lett. Amikor
azonban észrevette, hogy szerveződni kezd az oligarkh ja ellenzéke,
a népnek lett legfőbb vezetője a négyszázak elleni küzdelemben.
31. Ezért aztán elnevezték kothornosznak. [A kothornosz ugyanis
mindkét lábra illik, mert mindkét fele ugyanúgy fest.] Egy férfinak,
aki méltó az életre, Théramenész, nem szabad veszélybe sodornia
követőit, és aztán, ha valami közbejön, mindjárt cserbenhagynia
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őket, hanem mint egy hajón, addig kell megfeszítenie erejét, amíg
a vitorlába belekap ajó szék Ha nem így tennének, hogyan jutnának
célba? Hogyan érnek cl a célt, ha az első akadálytól megrettenve
rögtön az ellenkező irányba hajóznának5 32. Való igaz, hogy minden
államformaváltás halállal terhes, de te kétkulacsosságod folytán na
gyon sok olyan ember halálában vagy bűnrészes, akiket a nép
pusztított el az oligarkhia hívei, s olyanokéban, akiket az előkelők
pusztítottak el a demokrácia képviselői közül.12 Théramcnész volt
az, akit a hadvezérek utasítottak, hogy mentse ki az athéniakat, akik
a Leszbosz melletti tengeri csatában hajótörést szenvedtek, és
ugyancsak ő volt, aki nem mentett ki senkit,13 hanem bevádolta a
hadvezéreket, és halálukat okozta, csakhogy' ő maga mentse a bőrét.
33. Miért kellene kímélnünk egy olyan embert, aki egész nyíltan
mindig csak a saját hasznát keresi, nem törődve sem az erénnyel,
sem pedig a barátaival? Hogyne kellene védekeznünk ellene, ha
egyszer ismerjük színeváltozásait, hogy ne bánhasson el velünk is
ugyanúgy? Vádoljuk ezt az embert, hogy gonoszát forralt ellenünk,
és elárult bennünket és titeket. Gondoljátok végig a következőt,
hogy belássátok, eljárásunk mennyire jogos. 34, Úgy tűnik, hogy a
lakedaimóniaké a legjobb államforma. Ha azonban Lakedaimónban
egy ephorosz a többség határozata ellenére gyalázni próbálná az
állam vezetését, és gátolná a határozatok végrehajtását, nem gondol
játok, hogy mind maga az ephoroszoktcstülete, mind pedig az egész
polgárság méltónak találná a legsúlyosabb büntetésre? És ti, ha
józanul gondolkodtok, nem inkább magatokat óvjátok, mint őt?
Hiszen ha ő ezt most ép bőrrel megússza, ettől csak ellenfeleitek
tömege válik elbizakodottá, de ha elpusztul, valamennyi külső és
belső ellenségünk reménye szertefoszlik.
35.
Kntiasz szónoklata végeztével leült. Ekkor fölállt Thcrame^
nész, és beszélni kezdett:
- Először arról szeretnék megemlékezni, férfiak, amit Kritiasz
legutoljára vetett a szememre. Azt állította, hogy vádjaimmal cn
pusztítottam el a hadvezéreket. Csakhogy nem cn kezdtem ellenük
a vádaskodást, hanem ők ellenem, amikor kijelentették, hogy én
nem mentettem ki a Leszbosz melletti tengeri csata hajótöröttéit,
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noha ok utasítottak rá. Én azzal védekeztem, hogy' a vihar miatt
hajózni sem lehetett, nemhogy a mentésre gondolni, és az állam
elfogadta válaszomat, s amivel vádoltak, az inkább Őket magukat
látszott elmarasztalni, hiszen azt állították, hogy7meg lehetett volna
menteni az áldozatokat, ők mégis sorsukra hagyták őket, és elhajóz
tak. 36* Mégsem csodálkozom Kritiasz törvénytelen eljárásán: ami
kor mindez történt, nem volt közöttünk, hanem Thcsszaliában
időzött Prométheusznál, és éppen a penesztészeket fegyverezte föl
uraik ellen, hogy7kivívja a demokráciát.14Bízzunk benne, hogy amit
ez az ember ott művelt, sohasem következik be minálunk. 37. Egy
dologban mégis egyetértek Kritiasszal. Ila valaki meg akarná buk
tatni uralmatokat, és erősítené az ellenetek szervezkedők táborát,
jogosan büntetnétek meg a legszigorúbban. Azt hiszem azonban, ti
magatok tudjátok a legjobban megítélni, hogy ki mesterkedik ezen,
ha összehasonlítjátok korábbi és mostani tetteinket. 38. Amíg arról
volt szó, hogy körötökből alkossuk meg a tanácsot, és nevezzük ki
a tisztségviselőket, aztán pedig állítsuk törvény elé a közismert
besúgókat, tökéletes volt közöttünk az egy etértés. Csakhogy7amikor
ők az erényes és kiváló férfiakat kezdték összefogdosni, mcgváltű
zött a véleményem. 39. Kivégeztették a szalamiszi Leónt, ezt a
megbízható és mindenki által megbízhatónak is tartott férfiút, aki
hez a bűn árnyéka sem tapadt, és én tudtam, hogy emiatt a hozzá
hasonlók rettegni kezdenek, és félelmükben rendszerünk ellensé
gei lesznek. Mikor Nikiasz fiát, Nikératoszt elfogták, aki gazdag
ember volt, és sem ő, sem az apja soha olyat nem tett, amivel a nép
kedvét kereste volna, világosan láttam, hogy7 a hozzá hasonlók is
rosszindulattal lesznek irányunkban. 40. Amikor aztán az az Antiphón is elveszett általatok, aki a háború során egymaga két jó építésű
háromevezősoros hajót szerelt föl, meg kellett értenem, hogy most
már mindenki, aki szívén viseli az állam sorsát, rosszallóan tekint
ránk. Tiltakoztam, amikor elhatározták, hogy mindegyikünk fogjon
el egy-egy metoikoszt,15 mert a napnál is világosabb volt számomra,
hogy az ő haláluk az összes metoikoszt az államrcnd ellenségeinek
táborába kergetné. 41. Elleneztem a lakosság lefegyverzését is, mert
úgy gondoltam, hogy nem szabad gyengíteni az államot. Nem
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hiszem, hogy a lakedaimóníak azért akartak megmenteni minket,
hogy aztán ne lehessünk a hasznukra, mivel olyannyira meggyen
gültünk. Ma valóban ezt akarták volna, megvolt rá a lehetőségük,
hogy egyikünk se maradjon meg, elég lett volna egy' kicsit tovább
éheztemi minket. 42. Nem tetszett nekem a zsoldosokból álló
helyőrség gondolata sem, hiszen saját polgárainkból is össze lehetett
volna szedni annyi embert, amíg mi, vezetők, úrrá leszünk az
alávetetteken. Láttam, milyen sokan gyűlölik rendszerünket a vá
rosban, milyen sokan szöknek külföldre, cs ezért elleneztem T'hraszübnlosz, Anütosz és Alkibiadész száműzését. Tudtam, hogy az
által csak az ellentábor erősödik, ha a tömeg megfelelő vezetőket
talál, a vezén szerepre áhítozók pedig nagyszámú szövetségesre
lelnek. 43. Szerintetek az, aki nyíltan figyelmeztet benneteket a
hibákra, jóakaratíi vagy' áruló? Nem azok teszik erőssé az ellenséget,
Kritiasz, akik megakadályozzák, hogy sokakat ellenségünkké te
gyünk, és felhívják a figyelmünket arra, hogy miképpen nyerhetünk
meg minél több szövetségest, hanem sokkal inkább azok, akik
jogtalanul kincseket harácsolnak össze, és megölik a veden polgá
rokat. O k azok, akik sokakat ellenfeleink köze kergetnek, cs mohó
nyereségvágyukban nemcsak barátaikat árulják el, hanem saját ma
gukat is. 44. Ha másként nem hiszitek cl, hogy igazat beszélek,
gondoljátok meg a következőt: szerintetekThraszübulosz, Anütosz
és a többi menekült mit szeretne szívesebben látni, ha az történik
itt, amit én mondok, vagy' ha az. amit Kritiaszék tesznek? A mene
kültek., benyomásom szerint, úgy gondolják, hogy itt most valóság
gal nyüzsögnek a szövetségeseik, de ha a város nagyobbik része
velünk tartana, még azt is nehezen mernék megkockáztatni, hogy
földünkre lépjenek. 45. Olyan ember vagyok, állította Kritiasz, aki
mindig változtatja meggyőződését. Gondoljátok meg, hogy ami a
négyszázak uralmát illeti, azt maga a nép szavazta meg, mert meg
győződése volt, hogy a lakedairnóniak bármilyen államformában
inkább megbíznak, mint a demokráciában. 40, Amikor aztán a
lakedairnóniak nem mutatkoztak békülékenvebbriek, a hadvezérek,
Arisztotelész, Melanthiosz, Arisztarkhosz és követőik nyíltan erő
dítményt kezdtek építeni a félszigeten,16 mivel oda akarták behívni
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az ellenséget, hogy aztán az egész államot megszerezzek saját maguk
és barátaik számára. Megakadályoztam tervüket, mihelyt értesültem
róla. Talán ez volna barátaim elárulása? 47. Kothornosznak csúfol,
mert megpróbáltam mindkét féllel békén meglenni. De. az istenekre, minek kell azt nevezni, aki senkinek sem kedves? Hiszen a de
mokráciában azt tartották rólad, hogy a legjobban gyűlölöd a népet,
most pedig, az arisztokrácia idején, az előkelők iránt gyűlölködsz.
48. Én a magam részéről, Kritiasz, mindig harcban állok azokkal,
akik szerint addig nincs is igazi demokrácia, amíg részt nem vesznek
a hatalomban a rabszolgák meg azok, akik ínségükben egy drakhmáért elárulják az államot, és azokkal is, akik abban látják a tökéletes
oligarkhiát, ha az államot néhányak zsarnokin almának rendelik alá.
Korábban is az volt a véleményem, és ezt most sem változtattam
meg, hogy akkor a legjobb az államrend, ha azok vezetik, akik
képesek saját lovukkal és saját fegyverzetükkel az állam segítségére
sietni 49. De ha te, Kritiasz, tudsz példát hozni arra, hogy én valaha
is megpróbáltam akár a demokraták, akár a zsarnokok segítségével
bármelyik erényes és kiváló férfiút megfosztani polgárjogától, tedd
megí Ma rám bizonyul, hogy akár most, akár korábban valaha is
ilyet tettem, rendben van, haljak meg a legszörnyűbb szenvedések
között.
50. Amikor Thcramcnész e szavakkal bevégezte beszédét, és a
tanács soraiból jóindulatú kiáltások hangzottak, Kritiasz látta, hogy
a tanács szavazás esetén fölmentené Théramenészt, márpedig ő
halálra szánta. A harmincakhoz lépett, valamit megbeszélt velük,
majd kiment, és utasította azokat, akiknél a tőrök voltak, hogy áll
janak feltűnően a korlátok mellé, hadd lássák őket a tanács tagjai. 51.
Ekkor aztán újból bement, és csak annyit mondott:
-A z t hiszem, tanácstagok, az a rátermett vezető feladata, hogy ne
tíuje el, ha látja, hogy barátait félrevezetik. Én sem fogom eltűrni.
£s azok a férfiak is, akik ott sorakoznak, kijelentették, hogy nem
nézik tétlenül, ha mi szabadon eresztjük azt az embert, aki nyíltan
bomlasztotta az oiigarkhikus rendet. Mármost az uj törvényekben
az áll, hogy senkit sem szabad halálra ítélni a listára vett háromezer
polgár közül a ti szavazatotok nélkül, a lajstromon kívülieket azon54
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bán a harmincaknak jogában áll elítélni. Én tehát valamennyiünk
közös akaratának megfelelően törlőm ezt a Théramenészt a lajst
romból.17És aztán - fűzte hozzá - halálra is ítéljük.
52.
Théramenész, meghallván e szavakat, az oltárhoz menekült,
és felkiáltott:
- Annál keresek menedéket, férfiak, aki minden törvénynél ha
talmasabb, mert nincs joga Kritiasznak önkényesen törölni a név
jegyzékből sem engem, sem közületek bárkit, hanem fölöttetek is,
fölöttem is annak a törvénynek értelmében kell ítélni, amelyet a
lajstromba vettekrő) ezek a férfiak hoztak. 53. Tisztában vagyok azzal
is, az istenekre - folytatta - , hogy nem ment meg engem ez az oltár,
de be akarom bizonyítani, hogy ezek nemcsak az emberekkel szembenjárnak el a legtörvényteienebb, hanem az istenekkel szemben
is a legelvetemültebb módon. Raj tatok viszont csodálkozom, kiváló
és derék férfiak, hogy semmit sem tesztek saját maga tok védelmére,
pedig tisztában vagytok vele, hogy az én nevemet sem könnyebb
torolni, mint akármelyikőtökét.
54. A harmincak hírnöke ekkor parancsot adott a tizenegyeknek,
hogy fogják el Théramenészt. Azok beléptek, velük segédeik. Szatürosz vezette őket, a legkíméletlenebb és a legarcátlanabb pribék.
Kritiasz pedig így szólt:
- Átadjuk nektek ezt a Théramenészt, akit a törvény alapján
elítéltünk. Tartóztassátok le és vezessétek el, [tizenegyek,] oda,
ahová kell. A többi a ti dolgotok,
55. Miután a parancs elhangzott, Szatürosz és segédei elhurcolták
Théramenészt az oltártól. Théramenész, érthető módon, az iste
nekhez és az emberekhez kiáltott, hogy lássák, mi történt. A tanács
néma maradt. Tagjai látták a korlátok körül álló, Szatüroszhoz
hasonló fogdmegeket, látták, hogy a tanácsház előtti tér tele van a
helyőrség katonáival, és az sem kerülte el a figyelmüket, hogy
hányán rejtegetnek tőrt maguknál. 56. Mialatt az elítéltet végigve
zették az agorán, fennhangon kiáltozta, mit kell elszenvednie. Egy
szellemes mondását még ma is emlegetik. Amikor Szatürosz ráför
medt, hogy ha nem hallgat el, megkeserüli, megkérdezte:
- Azt talán nem keserülöm meg, ha elhallgatok?
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Amikor pedig arra kényszerítették, hogy igya ki a halálos bürök
poharat* a maradékot játékosan ki loccsantott a, és köszöntőt mon
dott:
- Ez a szép Kntiaszé legyen!
Tudom* hogy ezek a megjegyzések nem méltók a megörökítésre*
de azt mégis csodálatosnak tartom, hogy ezt a férfiút lélekjelenléte
és szellemessége még a halál torkában sem hagyta el
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1. így halt meg Thcramcncsz. A harmincak pedig* amikor már
nem kellett semmitől sem tartaniuk* cs zsarnokként uralkodhattak*
megtiltották a névjegyzékben nem szereplő polgároknak, hogy be
lépjenek a város területére, és elhurcolták őket birtokukról, hogy
földjeiket saját maguk és barátaik számára megszerezzék. Az embe
rek Peiraieuszba menekültek, de onnan is sokakat elhurcoltak kö
zülük* úgyhogy Megara vidéke és Thébai megtelt az elűzöttekkel.
2. Ekkor Thraszübu lösz mintegy? hetven emberével fölkcrckedett
Thébaiból, és elfoglalta Phülé helységét. Ragyogóan sütött a nap,
amikor a harmincak a háromezerrel cs a lovagokkal kivonultak el
lenük a városból. Amint megérkeztek, néhány heveskedő ifjú neki
rontott az erődnek, de semmit sem értek el, és véres fejjel visszavo
nultak. 3. A harmincak elhatározták, hogy fallal elkerítik P hűiét, s
ostrom alá véve kiéheztetik az utánpótlásuktól elvágott védőket, este
azonban havazni kezdett, és egész éjjel és még másnap is sűrűn
hullott a hó. Annyira ellepte őket, hogy visszatértek a városba,
málhahordóik jó részét azonban elvesztették a rájuk törő phüléiek
támadása során. 4. Tudták* hogyha nem állítanak valamiféle őrséget,
a felkelők a földekről is zsákmányt fognak szerezni, ezért kiküldték
a Phűiétől nagyjából tizenöt sztadionra fekvő határhoz a lakón
helyőrség legnagyobb részét, valamint a lovasság két csapatát. Ezek
egy bozótos helyen vertek tábort, és ott őrködtek. 5* Thraszübulosz,
amikor már legalább hétszázan gyűltek össze Phűiében, embereivel
az éj leple alatt leereszkedett, az őrségtől három vagy' négy' szta56
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dionra letetette a fegyvereket, és elrendelte, hogy néma csöndben
várakozzanak. 6. Napkeltekor, amikor a katonák fölkeltek, és min
denki a dolgára sietett eltávolodva a fegyverétől, a lovászok pedig
nagy zajjal csutakolták a lovakat, Thraszübuloszék fegyvert ragad
tak, és megrohanták őket. Volt, akit azonnal leterítettek, a többieket
pedig megfutamították, és hat-hét sztadionra űzték. A nehézfegyverzetűek közül több mint százhúszat öltek meg, a lovagok közül
Nikosztratoszt, akit a szép Níkosztratosznak hívtak, meg két mási
kat: őket még az ágyban lepték meg. 7. Amikor felhagytak az üldö
zéssel, győzelmijeiét állítottak, összeszedték a zsákmányolt fegyve
reket cs felszerelést, majd visszatértek Phűiébe, A városból segítsé
gül küldött lovasok az ellenségnek már nyomát sem látták, de a
csatatéren maradtak, amíg a rokonok elszállították halottaikat, majd
visszatértek a városba.
8. A harmincak ettől kezdve már nem voltak biztosak a dolguk
ban, ezért elhatározták, hogy végszükség esetére kisajátítják Eleusziszt, legyen hová menekülniük, ha kell, Kritiasz és a harmincak
többi tagja a lovasság kíséretében Eleusziszba ment, ahol a lovasság
felügyelete mellett szemlét tartott, és azt állítva, hogy szeretnék
megtudni, hányán vannak az eleuszisziak, és hány fős őrségre van
szükségük, elrendelte mindannyiuk összeírását. Akiknek már föl ír
ták a nevét, a tengerre néző kis kapun át el kellett távozniuk. A par
ton, a kapu két oldalán fölsorakoztak a lovasok, s poroszlóik meg
kötözték az odaérkezőket. Amikor már valamennyiükct elfogták,
megparancsolták Lüszimakhosznak, a lovasság főparancsnokának,
hogy vezessék el, és adják át őket a tizenegyeknek. 9. Következő nap
összehívták az Odeionba a névjegyzékben szereplő hoplitákat és a
többieket, akik lovagok voltak. Akkor felállt Kri tiasz, és így szók:
- Ezt az államot, férfiak, legalább annyira számotokra rendezzük
be, mint magunk számára. Ezért szükségszerű, hogy ne csak a
megbecsülésben, hanem a veszélyben is osztozzatok velünk. Most
tehát az összefogott eleuszisziak halálára kell szavaznotok, hogy
aztán ti is csak abban bízhassatok, és attól féljetek, mint mi.
Ezután megmutatott egy helyet, cs elrendelte, hogy ott adják le
nyíltan a szavazatukat. 10. A lakón helyőrség állig felfegyverkezve
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megszállta az Ódeion másik felét. Mindez nagyon tetszett azoknak
a polgároknak, akik semmi mással nem törődtek, csak a nyerészke
déssel.
Nem sokkal később Thraszübulosz legalább ezer főre duzzadt
seregével fölkerekedett Phűiéből, és az éj leple alatt bevonult Peiraieuszba. Amint megtudták ezt a harmincak, a lakónokkal, a lovasok
kal és a gyalogsággal azonnal kivonultak, majd előrenyomultak a
Peiraieuszba felvezető kocsiúton. 11. A phüléi ekelein te megpróbál
ták elzárni előlük az utat, de a falgyűrű nagyon hosszú volt, és sokkal
több őr kellett volna, mint ahányan voltak, ezért visszahúzódtak a
Munükhiára. A városból érkező csapatok a hippodamoszi piacra
érve rendezték soraikat, úgy, hogy teljes szélességben elfoglalták a
munükhiai Artemisz- és Bendisz-szentéÍvhez vezető utat. A had
oszlop mélysége nem kevesebb mint ötven pajzs volt. Miután fölsorakoztak, megindultak a dombon fölfelé. 12. A phüleiek is fölálltak
velük szemben az úton, de seregük mélysége csupán tíz hoplitasor
volt. Igaz, mögöttük sorakoztak a könnyíífegyverzetűek és a dárdahajítok, mögöttük pedig a parittyások. Bz utóbbiak sokan voltak,
mert helybeliek is csatlakoztak hozzájuk. Amikor az ellenség már
közelükbe crt, Thraszübulosz letétette katonáival a pajzsot, majd
maga is letette, de többi fegyverét megtartva kilépett, serege elé
középre, és így szólt:
13. - Polgártársak, egyes eket felvilágosítani, másokat emlékeztet
ni szeretnék rá, hogy az ellenünk vonuló sereg jobbszárnya azokból
áll, akiket négy nappal ezelőtt megfutamítottatok és elüldöztetek, a
bal szárny szélén pedig a harmincak sorakoznak, akik, bár nem
követtünk cl semmilyen vétket, megfosztottak bennünket váro
sunktól, elűztek otthonunkból, cs halálra ítélték legkedvesebb hoz
zátartozóinkat. De most bekövetkezett az, amire ők egyáltalán nem
számítottak, cs amiért mi mindig imádkoztunk. 14. Fegyveresen
szállimk velük szembe, és az istenek, mivel látták, hogy egyeseket
az ebédlőasztaltól, az ágyból vagy a piacról hurcoltak el, másokat
pedig, akik nemhogy bűnt nem követtek cl, de nem is voltak
Athénban., száműztek, nyilvánvalóan, minket segítenek. Az istenek
támasztottak hóvihart10 a ragyogó napsütésben, amikor ez használt
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nekünk, cs amikor ellenségeink sokaságával küzdöttünk, megadták,
hogy maroknyi csapatunk emelhetett győzelmijeiét. 15- Most pedig
olyan helyre vezettek bennünket, ahová a meredek kaptató miatt
ellenségeink nem tudják felhajítani, cs az előttük álló sorok feje
fölött átdobni dárdájukat, mi viszont fölülről hajítva lándzsáinkat
meg dárdáinkat, és kövekkel is eltalálva őket sokakat meg tudunk
sebesítem. 16. Talán van, aki azt gondolja, hogy legalább az első
soroknak egyenlő feltételekkel kell küzdeniük, de most, ha ti olyan
elszántan fogtok dárdát hajítani, ahogy az elvárható, egyet sem fog
tok elhibázni közülük, hiszen zsúfolásig megtöltik az utat, cs behú
zódnak pajzsuk alá. hogy megmeneküljenek lövedékeinktől. Akkor
aztán vághatjuk őket, ahol akarjuk, mintha vakok volnának, és rájuk
rontva letaposhatjuk őket. 17. De mindegyikünket az vezérelje,
férfiak, hogy egyedül őrajta múlik a győzelem. Bs ez a győzelem, ha
isten is úgy- akarja, most visszaadja nekünk hazánkat, otthonunkat,
szabadságunkat, becsületünket, gyerekeinket - már akinek vannak
- és asszonyunkat. Boldogok, akik kivívják győzelmünket, cs akik
megérik közülünk e legboldogabb napot. De boldog az is, aki most
elesik, mert ilyen szép síremléke, akármilyen gazdag is, sohasem
lenne. Most pedig itt az ideje, hogy belekezdjek a paianba: amikor
aztán könyörögtünk Fn fial i ősz hoz, toroljuk meg mind egy akarattal
a vétket, amit ezek az emberek ellenünk elkövettek.
1H, így- szólt, majd az ellenfél felé fordult, és elhallgatott, mert a
jós úgy rendelkezett, hogy addig ne indítsanak támadást, amíg
egyikük el nem esik, vagy meg nem sebesül.
- Amint ez bekövetkezik - fűzte hozzá
a harcba vezetünk
titeket, és rítok, akik követtek minket, győzelem, rám pedig, úgy
látom, halál vár.
19. A jós nem hazudott. Fegyvert ragadott, és mintha valamiféle
végzet vezetné, előretört, elsőként rontott az ellenségre, és el is esett.
A Képhiszósz gázlójánál terítették e l A többiek győzelmet arattak,
és egészen a síkságig űzték az ellenséget. Itt halt meg a harmincak
közül Kritiasz és Hippomakhosz, a Peiraicuszban kormányzó tíz
közül Kharmidész, Glaukón fia, a többiek soraiból pedig nagyjából
hetvenen. A halottak fegyvereit elvettek, de ruhájuktól egyikpolgárt
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sem fosztották meg. Ezek után a halottakat fegyverszünet oltalmá
ban kiadták, majd egymással elkeveredve sokan elbeszélgettek. 20.
Egy csendesebb pillanatban azután megszólalt Kleokritosz, aki a
müsztcszek hírnöke ás igen jó torkú ember volt:
- Polgártársak, miért űztök el minket? Miért akartok megölni?
Soha semmi rosszat sem okoztunk nektek, hanem veletek együtt
vettünk részt a legszentebb szertartásokban, legszebb áldozatokban
és ünnepeken, együtt táncoltunk a karban, együtt jártunk iskolába,
együtt katonáskodtunk, veletek együtt tűrtük a veszélyeket száraz
földön és tengeren valamennyiünk biztonságáért és szabadságáért.
2t. Az atyai és anyai istenekre, a vérrokonságra, a sógorságra, a
barátságra, hiszen c szálak közül oly sok fűz össze minket egymással,
tiszteljétek az isteneket és az embereket, és ne vétkezzetek többé a
haza ellen, ne bízzatok a mindenkinél istentelenebb harmincakban,
akik saját hasznukat lesve nyolc hónap alatt kis híján több athénit
puszütottakel, mint a peloponnészosziak valamennyien tíz háborús
év során. 22. Békében élhetnénk együtt államunkban, de ezek a
legrútabb, a legkeservesebb, a legistcntelenebb, isteneknek és em
bereknek egyaránt a leggyűlolctcsebb háborút támasztották közöt
tünk. Mert jól jegyezzétek meg, hogy a kezünk által elpusztított
polgárok némelyiket nemcsak ti, hanem mi is nagyon megsiratjuk.
így beszélt a hírnök, A megmaradt vezetők pedig, amikor a
történtek után ilyen szavakat kel lett végighallgatniuk, inkább vissza
vezették embereiket a városba. 23. A harmincak másnap leverten és
magukra hagyóttan gyülekeztek a tanácsteremben, a háromezrek
körében pedig, bárhová is állították őket őrségbe, egyre erősebb
széthúzás mutatkozott. Akik részt vettek valamilyen erőszakos cse
lekményben, és féltek, szenvedélyesen magyarázták, hogy nem sza
bad engedni a peiraieusziaknak, de akiknek a lelkiismerctét nem
nyomta jogtalankodás, belátták, és másoknak is bizonygatták, hogy
nincs szükségük ezekre a borzalmakra, és kijelentették, hogy nem
kell többe engedelmeskedniük a harmincaknak, és tűrniük városuk
pusztulását. Végezetül megszavazták, hogy leteszik a harmincakat,
és másokat választanak helyettük. Tíz vezetőt választottak, mind
egyik phűiéből egyet.
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24.
A harmincak eltávoztak Eleusziszba. A tízek a lovassági pa
rancsnokokkal együtt irányították a város íelbolydult cs egymás
iránt is bizalmatlan lakosságát. A lovasok az Odeionban aludtak,
lovakat és pajzsokat is vive magukkal, bizalmatlanságukban alko
nyaitól pajzsosán tartottak őrjáratot a falakon, hajnaltájt pedig lóhá
ton, mert mindig attól rettegtek, hogy a peiraieusziak rájuk törnek.
25. Ezek pedig egyre nagyobb tömegben gyűltek össze mindenfelől,
cs pajzsokat készítettek ki fából, ki fűzfavesszőből, majd fehérre
festették valamennyit. Nem telt bele tíz nap, és - miután azoknak,
akik készek voltak velük harcolni, biztosítékokat adtak, ha pedig
idegenek voltak, kedvezményezett helyzetet ígértek19 - kivonultak,
sok nehézfegyverzetű és sok könnyűgyalogos. Lovasuk is lett vagy
hetven. Portyáik során fát és gyümölcsöt zsákmányoltak, de azután
a Peiraieuszban aludtak. 26. A városbeliek közül senki sem vonult
ki fegyveresen, a lovagok azonban olykor-olykor elbántak a peiraieusziak portyázóival, és hadrendjüknek is veszteségeket okoztak.
Egy ízben aixónéiakra bukkantak, akik saját földjeikre mentek ki
élelemért, de Lüszimakhosz, a lovassági parancsnok megölette őket,
pedig nagyon könyörögtek, cs a lovagok nagy része is nehezmé
nyezte tettét. 27. Viszonzásul a peiraicnsziak is elfogták a földeken
és megölték a Lcontisz phűiéből származó lovagot, Kallisztratoszt.
Ekkor már annyira bíztak magukban, hogy megtámadták a városfa
lat. Talán azt is meg kellene említenem, hogy a városi hadigépész,
amikor megtudta, hogy a2 ellenség a Lükeionba vezető utón akarja
végigvontatni ostromgépeit, fogatait akkora kövekkel rakatta meg,
amekkorák csak ráfértek egy szekérre, és elrendelte, hogy ahol csak
akarják, taszítsák a köveket az útra, így is tettek, és a támadóknak
minden egyes kő elmozdítása sok gondot okozott.
28.
A harmincak Elcusziszból, a lajstromba felvettek pedig a
városból küldtek követeket Lakedaimónba, és segítséget kértek,
azzal az indoklással, hogy a nép szembefordult a lakedaimóniakkal.
Lüszandrosz ügy ítélte meg, hogy hamar leverhetik a peiraieusziakat, ha a szárazföld és a tenger felől ostro ingyűrű be zárva elvágják
őket az élelmiszer-utánpótlástól. Ezért keresztülvitte, hogy azok,
akik a követeket küldték, kapjanak kölcsön száz talantont, és a
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lakcdaimóniak nevezzék ki őt helytartónak a szárazföld ön, testvérét,
Libüszt pedig tegyék meg flottaparancsnoknak. 29. O maga el is
ment Pleusziszba, és számos pcloponnészoszi nehézfegyverzetű
gyalogost gyűjtött ott össze, a flottaparancsnok pedig a tengeren
vigyázott rá, hogy ne futhassanak be Peiraieuszba élelmiszer-szállí
tó bárkák. így aztán a peiraieusziak hamarosan újból szükséget
szenvedtek, a városiak Lüszandroszba vetett bizalma pedig megint
erősen megnőtt.
Ezek a fejlemények irigységgel töltötték el Pauszaniasz királyt,
mert ha Liiszandrosz eléri, amit akar, nemcsak saját dicsőségét
növeli, hanem Athént is szinte magánbirtokává teszi, ezért a király
megnyert magának három ephoroszt, cs egy sereg élen Attikába
indult. 30, Követték a szövetségesek, a boiótok cs a korinthosziak
kivételével, akik azt mondták, hogy szerintük megszegnek a békeszerződést, ha megtámadnák az athéniakat, akik nem sértették meg
a szerződés előírásait. Valójában azért tettek így, mert rájöttek, hogy
a lakedaimóniak úgy akarnak berendezkedni az athéni területen,
mintha saját birtokuk lenne. 31. Pauszaniasz Peiraieusz közelében,
a Halipedónnak nevezett területen, a jobbszárnyon ütött tábort,
Lüszandrosz a zsoldosaival a balszárnyon. Pauszaniasz követeket
küldött a peiraieusziakhoz, és felszólította őket. hogy térjenek haza.
Miután azok nem engedelmeskedtek, ellenük vonult, de csakanvnyira, hogy a harci zajjal leplezze irántuk viselt jóindulatát. Miután
a támadással semmit sem ért el, másnap két lakedaimóni egységgel,
valamint három athéni lovasszakassza! elhatolt egészen a Néma
Kikötőig, hogy megvizsgálja, hol vágható el leginkább a Peiraieusz
fallal a szárazföldtől. 32. Amikor visszavonultak, né hányán rájuk
törtek, és zavart okoztak soraikban. Pauszaniasz feldühödött, és
megparancsolta a lovasoknak, hogy sietve verjék vissza a támadást,
és utánuk küldte azokat, akik már tíz esztendeje szolgáltak. O maga
a többiekkel követte őket. Közel harminc könnyűfegyverzetű gya
logost megöltek, a többieket a peiraieuszi színházig üldöztek. 33.
Történetesen azonban itt fegyverkezett a peiraieusziak valamennyi
nehéz- és könnyűfegyverzetű harcosa. A könnyűfegyverzetűek
azonnal rájuk rontottak, dárdákkal, lándzsákkal, nyilakkal és pa
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rittyakövekkel árasztva el őket. A lakedaimóniak közül sokan meg
sebesültek, ezért szorongatott helyzetükben lépésről lépésre hátrál
tak, amazok meg ekkor meg hevesebben támadták őket. Itt esett cl
Khairón és Thíbrakhosz, a két polcmarkhosz, az olümpiai győztes
Lakratcsz és még sok lakedaimóni, akiknek a kcramcikoszi kapu
előtt van a sírjuk.20 34. Amikor Thraszübulosz és a többi nehézfegy
verzetű látta, hogy mi történt, segítségükre siettek, és a többiek előtt
gyorsan felsorakoztak nyolcsornyi mélységben. Az erősen szoron
gatott Pauszániasz visszavonult egy dombra, amely négy vagy öt
sztadionra volt, és megparancsolta, hogy a lakedaimóniakés szövet
ségeseik siessenek oda. Nagyon mély phalanxot formált belőlük, és
az athéniak ellen vezette őket. Ok vállalták a kézitusát, de egy
részüket beszorították Halai mocsarába, másik részük pedig meg
futamodott. Összesen mintegy százötvenen estekel közülük.
35.
Pauszaniasz győzelmi jelet állított, de nem azért, mintha
haragudott volna a peiraieusziakra, sőt titokban megüzente nekik,
hogy küldjenek követeket hozzá és a jelen lévő ephoroszokhoz, és
még azt is, hogy mit mondjanak. Meg is fogadták a tanácsát. Pauszaniasz azonban mcghasonlást idézett elő a városban maradottak
között is, mert felszólította őket, hogy' minél többen gyűljenek
össze, jöjjenek hozzá és az ephoroszokhoz, és jelentsék ki, hogy
nem akarnak a peiraieusziak ellen harcolni, hanem inkább kibékül
nek velük, és mindannyian a lakedaimómak barátai lesznek. 36.
Örömmel hallotta ezt Naukleidasz, az ephorosz is. Szokás szerint
két ephorosz vonult hadba a királlyal együtt, Naukleidaszon kívül
egy másik is ott volt, de mind a ketten inkább Pauszaniaszhoz, mint
Ltiszandroszhoz húztak. Ezért aztán örömmel továbbküldték Lakedaimónba a peiraieusziak embereit, akik egy lakedatmóniakkal kö
tendő szerződés javaslatát hozták tarsolyukban, és velük küldték a
városiaktól magánemberkéntjötteket, Képhiszophónt és Melétoszt.
37. Miután elindultak Lakedaimónba, a városiak közössége is meg
bízottakat küldött a lakedaimóniaklioz, mondván, hogy átadják a
birtokukban lévő falakat, és megadják magukat nekik, tegyenek
velük azt, amit jónak látnak. Mindazonáltal méltányosnak tartanák,
fűzték hozzá, ha a peiraieusziak is átadnák a Pciraieuszt és a Mu63
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niikhiát, ha már azt állítják, hogy a Iakedaimóniak barátai. 38, Az
cphoroszok és az egybegyűltek valamennyi követet meghallgatták,
majd tizenöt embert Athénba küldtek azzal a megbízással, hogy
Pauszaniasszal együttműködve kössék meg a lehető legelőnyösebb
békét. A következő feltételekkel rendezték cl a viszonyokat: min
denki éljen békében egymással, és térjen vissza saját birtokára,
kivéve a harmincakat, a tizenegyeket és a Peiraieusz tíz vezetőjét,
aki pedig a városiak közül nem érzi magát biztonságban, költözzék
át Eleusziszba.
39. Miután a határozatokat végrehajtották, Pauszaniasz feloszlatta
a hadseregét, a peiraieusziak pedig fegyveresen fölvonultak az Akropoliszra, és áldozatot mutattak be Athénének. Azután, hogy a
hadvezérek lejöttek az Akropoliszról, népgyűlést hívtak össze, ame
lyen Thraszübulosz szólt az egybegyűltekhez:
40, - Azt tanácsolom nektek, városi férfiak, hogy ismerjétek meg
önmagatokat. A megismeréshez pedig az az út vezet legkönnyeb
ben, amelyen végiggondoljátok, miért bíztátok el magatokat annyi
ra, hogy uralkodni akartatok rajtunk. Talán igazságosabbak vagytok
nálunk? De a nép, bár szegényebb nálatok, sosem vetett ellenetek,
hogy megszerezze a pénzetek, ti viszont, bár mindenkinél gazda
gabbak vagytok, haszonlesésből sok gonoszságot műveltetek. M int
hogy az igazságosság nem nagyon jellemző rátok, talán bátorságo
tokra voltatok olyan büszkék? 41. Mi döntheti el ezt a kérdést
inkább, mint az, hogy miképp harcoltunk egymás ellen? Mondhat
játok-e, hogy felkészülésben felülmúltatok bennünket, ti, akiknek
volt városfalatok, fegyveretek, pénzetek, szövetségesetek a peloponnészosziak személyében, és mégis vereséget szenvedtetek azoktól,
akik mindebből semmivel sem rendelkeztek? Talán a lakedaimóniakban bízva gondoltátok, hogy fel hivalkodhattok? Hogy lehet
akkor, hogy mint azok, akik a harapós kutyát megláncolva kiszol
gáltatják, úgy szolgáltattak ki benneteket ők annak a népnek, amely
ellen vétkeztetek, majd felkerekedtek és eltávoztak? 42. Mégsem azt
kérem tőletek, férfiak, hogy ne szegjetek meg semmit abból, amire
megesküdtetek, hanem hogy mutassátok meg: többi erényetek mel
lett eskü tartó és kegyes emberek vagytok.
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Ilyen s ehhez hasonló szavakat szólt, és hozzátette, hogy nem
szabad tűrni a rendbontást, hanem engedelmeskedni kell az ősi
törvényeknek, majd feloszlatta a gyűlést. 43. Aztán vezetőket válasz
tottak, úgy irányítottak államukat. Nem sok idővel később fölükbe
jutott, hogy7 az eleuszisziak idegen zsoldosokat gyűjtenek. Teljes
seregükkel ellenük vonultak, s hadvezéreiket, akik tárgyalni jöttek
hozzájuk, megölték ugyan, de a többiekhez elküldve barátaikat
és rokonaikat, rábeszélték őket a megbékélésre.2t Miután esküvel
megfogadták, hogy nem fogják felemlegetni az elszenvedett sérel
meket, most is együtt viszik az állami ügyeket, és a nép hű maradt
esküjéhez.
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1.
így crt veget az athéni belli arc. Röviddel ezután Kürosz köve
teket küldött Lakedaimónba, azt kérve, hogy a lakedaimómak visel
kedjenek vele ugyanúgy, mint ahogy' ő viselkedett a lakedaimóniakkal az athéniak elleni háborúban. Az ephoroszok Kürosz igé
nyét jogosnak találták, és megüzenték a szolgálatban lévő flotta
parancsnoknak, Szamios2 nak, hogy álljon Kürosz szolgálatára, ha
valamit kíván. O pedig örömmel tett eleget Kürosz kérésének.
Flottáját egyesítette Küroszéval, és korbehajózva (Kariát) Kilikiába
sietett, s megakadályozta Kilikia urát, Szüenncsziszt, hogy ellensze
güljön a szárazföldi úton a király megtámadására induló Kürosznak.1 2. Azt pedig, hogy Kürosz hogyan gyűjtötte össze seregét, s
hogyan vonult azzal testvére ellen, hogyan zajlott le a csata, és ho
gyan halt meg Kürosz, s azután a hellének hogyan menekültek a
tengerhez, a szürakuszai Themisztogenész írja le.3
3,
Miután pedig a király Tisszaphcmcszt, akit nagyon megbecsült
a testvére ellen viselt háború óta, szatrapészkénr visszaküldte koráb
bi tartományába és abba, amely fölött azelőtt Kürosz uralkodott, Ő
azon nyomban alattvalójává akarta tenni Iónia összes városát. A
városok azonban egyrészt szabadok akartak maradni, másrészt pedig
féltek Tisszaphcrncsztől, mivel nem az ő, hanem Kürosz oldalára
álltak, amíg az élt, ezért nem engedték be Tisszaphcrnészt a falak
mögé, hanem követeket küldtek Lakcdaimónba, és arra kérték a
lakedaimóniakat, hogy egész Hellasz vezetőiként viseljék nekik,
ázsiai helléneknek is gondját, ne pusztuljon el országuk, és ők
maguk szabadon élhessenek. 4. A lakedaimóniak pedig elküldték
hozzájuk Thibrónt helytartónak, keze alá adva egy mintegy ezer
neodamódészból és mintegy négyezer egyéb pelopormészoszi har-
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cosból álló hadsereget. Thibrón az athéniaktól is kért háromszáz
lovast, megígérve, hogy zsoldjukat ő fogja fizetni. Ok azokat válasz
tották ki és küldték el, akik a harmincak lovasságának tagjai voltak,
abban a meggyőződésben, hogy az csak hasznára válhat a népnek,
ha azok külföldön tartózkodnak, és ott elpusztulnak. 5. Miután
megérkeztek Ázsiába, Thibrón a szárazföldi hellén városokból is
sereget gyűjtött, mivel ekkoriban minden város engedelmeskedett
a parancsnak, amit egy lakedaimónitól kapott. Thibrón ezzel a se
reggel, minthogy tartott (az ellenfél) lovasságától, nem vonult le a
síkságra, hanem megelégedett azzal, hogy megvédje a pusztítástól
azt a vidéket, ahol éppen tartózkodik. 6. Csak azután sorakozott föl
a síkságon Tisszaphcrnész ellen, miután csatlakoztak hozzá a kato
nák, akik Kíirosszal harcoltak, és túlélték a visszavonulást.3 Elfog
lalta az önként hozzá pártoló Pergamont és hasonlóképpen Teuthramát, valamint Haliszamát, amelyek fölött Eurüszthenész és Proklész, a lakedaimóni Démaratosz leszármazottjai uralkodtak. Démaratosz azért kapta ajándékba a királytól ezt a birtokot, mert részt
vett Hellasz elleni hadjáratában.4 Átállt Thibrónhoz Gorgión és
Gongíilosz is, két testvér, akiknek egyike Gambriont és Palaigambriont, másika Míirinát és Grüneiont uralta. Ezeket a városokat is a
király ajándékozta oda Gongülosznak, az egyetlen eretriainak, akit
médbarátsága miatt száműztek hazájából.5 7. Voltak gyengén meg
erősített városok is, amelyeket Thibrón erőszakkal foglalt cl. Az
..egyiptominak” nevezett Lariszát6 pedig, miután nem engedelmes
kedett neki. körülzárta cs megostromolta. Minthogy másként nem
tudta bevenni, aknát és abból kiinduló föld alatti csatornát ásatott,
hogy azon át vezesse el a városbeliek vizét. Azok a falak mögül
gyakran kitörve fákat és köveket haj igái tak a munkagödörbe, ezért
fából teknősbékát ácsoltatott, befedve vele az aknát, A lariszabcliek
erre egy éjszakai kitöréssel lángba borították a tákolmányt. Látszott,
hogy itt semmit sem sikerül elérnie, ezért az ephoroszok megüzen
ték neki, hogy hagyjon föl Larisza ostromával, és vonuljon seregével
Kariába.
8.
Amint Karia felé tartva éppen Epheszoszban időzött, megér
kezett a sereghez Derkülidasz, hogy átvegye a parancsnokságot. Ezt
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a férfit annyira híressé tette rendkívüli találkonysága, hogy minden
felé csakSzisziiphoszkcnt emlegették. Thibrón pedig hazatért, ahol
elítéltek cs száműztek, mert azzal vádolták meg szövetségesei, hogy
megengedte hadseregének barátaik kifosztását. 9, Amikor Derkülidasz átvette csapatait, tudta, mennyire bizalmatlan egymással Tiszszaphernész és Pharnabazosz, ezért tárolások at kezdett Tisszaphernésszel, Pharnabazosz területére viszont bevonult hadaival,
mert inkább az egyikkel háborúzott, mint hogy mind a kettővel egy
szerre kerüljön szembe. Derkiilidasz történetesen már korábban
Pharnabazosz ellensége lett, mivel amikor Lüszandrosz flottapa
rancsnoksága idején Abüdosz helytartója volt,7 Pharnabazosz áskálódása következtében pajzsával a kezében kellett őrt állnia. A derék
lakedaimórhak ezt nagy szégyennek tartják, mert így büntetik a
fegyelmezetlenséget. Ezért vonult hát sokkal szívesebben Phar
nabazosz ellen. 10. Derkiilidasz parancsnoki tevékenysége kezdettől
fogva abban különbözött Thibrónétól, hogy amikor baráti területen
vezette át sereget Aiolisz Pharnabazosz uralma alatt álló vidékére,
semmi sérelem nem érte szövetségeseit*
Aiolisznak ez a része Pharnabazoszhoz tartozott* s az Ő uralmát
képviselte ott szatrapészkem a dardanoszi Zcnisz, amíg csak élt.8
Amikor aztán megbetegedett és meghalt, és Pharnabazosz másnak
akarta adni a szatrapiát, Mama, Zénisz felesége, aki szintén dar
danoszi volt, felniálházott egy szekéroszlopot, és megrakta ajándé
kokkal, amelyeket részben magának Pharnabazosznak szánt, rész
ben pedig az ágyasainak és azoknak, akiknek a legnagyobb befolyá
suk volt Pharnabazoszra, hogy megkedveltesse magát velük, s ezzel
útnak eredt. Amikor megérkezett a meghallgatásra, így szólt:
11. - Pharnabazosz, a férjem nemcsak barátod volt minden kö
rülmények között, hanem az adókat is úgy fizette, hogy megdicsér
ted, és meg is jutalmaztad érte. Ila tehát én mindebben semmivel
sem kevésbé lennek neked szolgálatodra, miért neveznél ki mást
szatrapésznak? I-Ia valamiért aztán nem felelek meg neked, termé
szetesen rajtad áll, hogy engem leváltva másnak add a hatalmat,
12. Pharnabazosz meghallgatta az asszonyt, és úgy döntött, hogy
ő vezesse a szatrapiát. Amint az átvette a tartomány fölötti uralmat,
68

I lARMADIK KÖNYV

az adóka: semmivel sem fizette be rosszabbul, mint az ura, és
mindezen felül, ha vendégségbe érkezett Pharnabazoszhoz, mindig
vitt neki ajándékot, ha pedig ő ment az asszony tartományába,
fényesebb és kedvesebb fogadtatásban részesítettek, mint bármely
más alattvalójánál-13. Megtartotta a városoLat Pharnabazosz számá
ra, amelyeket tőle átvett, és a korábban le nem igázott városok közül
elfoglalta a tengerparti Lariszát, I Iamaxi toszt és Kolónait. Hellén
zsoldosseregével rohamozta meg falaikat, 6 maga pedig fedeles
szekeréből nézve végig az ostromot. Akit megdicsért, jelentős aján
dékot is kapott, így aztán a legnagyszerűbbé fejlesztette zsoldosse
regét. Ila Pharnabazosz a müszekre vagy piszidaiakra támadt, vele
tartott, mert azok károkat okoztak a király tartományaiban. Ezért
aztán Pharnabazosz is nagy ra becsülte őt, cs néha még a tanácsát is
kikérte. 14. Az asszony éppen elmúlt negyvenesztendős, amikor
leányának férje, Meidiasz, fclingerelve egyesek megjegyzéseitől,
hogy gyalázat, ha egy asszony uralkodik, míg ő semmiféle hivatalt
nem visel, bement Mániához - aki másoktól úgy őrizkedett, mint
ahogy az a zsarnokok udvarában szokásos, benne azonban megbí
zott, és mindig olyan szeretettel fogadta, mint ahogy egy asszony a
vejét fogadhatja és úgy hírlik, hogy megfojtotta Mániát. Gyönyö
rű szép, tizenkét esztendős forma fiát is meggyilkolta. 15. Ezek után
bevette Szképszisz és Gergisz erőddel védett városát, ahol Mania
kincseinek javát őrizték. A többi város nem nyitotta ki előtte kapuját,
mert az ott állomásozó helyőrségek megtartották azokat Pharna
bazosz birtokában. Ekkor aztán Meidiasz ajándékokat küldött Pharnabazosznak, és kérte, hogy ugyanolyan feltételek mellett birtokol
hassa a tartományt, mint M.ania. O erre azt válaszolta, hogy őrizze
meg az ajándékokat, mert személyesen fog elmenni értük, s akkor
majd a kezébe kerülnek vele, Meidiasszal együtt. Hozzáfűzte még,
hogy élni sincs kedve, ha nem fogja megbosszulni Mániát.
16. Dcrkiilidasz akkor, a legkedvezőbb időpontban érkezett meg,
és azon nyomban, egyetlen nap leforgása alatt birtokába vette a
hozzá önként átalló tengerparti városokat, Lariszát, Hamaxitoszt és
Kolónait. Követeket küldve Aiolisz városaiba felszólította őket,
hogy szabadítsák föl magukat, fogadják be csapatait falaik mögé, és
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lépjenek vele szövetségre. A neandriaiak, iHoniak és kokulisziak
hajlottak szavára, ugyanis az ott állomásozó hellén helyőrségeket
nem becsülték meg különösebben, mióta Mania meghalt. 17. Kcbrénbe, egy sokkal jobban megerősített városba, amelynek helyőrsé
ge is volt. a parancsnok nem engedte be Derkülidasz t. mert úgy
vélte, ha megőrzi a várost Pharnabazosznak, meg fogja Őtjutalmaz
ni. Derkülidasz haragjában a város ostromára készült. Áldozatot
mutatott be, de az nem adott kedvező előjelet, ezért másnap újabb
áldozatot mutatott be. A negyedik napig állhatatosan mutatta be az
áldozatokat, noha ez nagyon nehezére esett, mert azelőtt szerette
volna egész Aioliszt elfoglalni, mielőtt Pharnabazosz megérkezik a
felmentő sereggel. 18. Athénadasz, a sziküóniak szakaszparancsnoka
úgy vélte, hogy Derkülidasz ostobaságokra fccscrli az idejét, ő maga
azonban képes arra, hogy a kebréniekvizét elzárja, fölkerekedett hát
csapatával, hogy megkísérelje lerombolni a forrás kutat. Az ostrom
lovak azonban kitörtek, őt megsebesítették, két emberét megölték,
a többieket pedig kard csap ás okkal cs dárdáik záporával megfutamí
tották. Derkülidasz dühöngött, és attól tartott, hogy seregének az
ostromtól is elmegy a kedve, de ekkor az erődben lévő hellének
követeket küldtek hozzá, mondván, hogy nem tetszik nekik, amit a
parancsnokuk művel, mert ők inkább a hellénekkel, mint a barbá
rokkal tartanának. 19. Amint éppen erről tárgyaltak, a parancsno
kuktól is követ érkezett, hogy ő is egyetért azzal, amit az clőcie
szólók elmondtak. Derkülidasz, mihelyt erre a napra kedvező
előjelet kapott, nyomban fegyverbe szólította hadait, és a kapukhoz
vezette őket, amelyeket kinyitottak számukra, és bebocsátást nyer
tek. Miután itt is őrséget hagyott, sietve Szkcpszisz és Gergisz ellen
vonult.
2í>. Meidiasz ezalatt Pharnabazoszra várt, és már a polgártársaitól
is tartott, ezért követet küldött Dcrkülidaszhoz. mondván, hogy
elmenne hozzá tárgyalni, ha előbb túszokat kapna tőle. Derkülidasz
pedig minden szövetséges városból cgv polgárt küldött hozzá, és
felszólította, hogy válasszon ki közülük annyit, ahányat jónak lát,
méghozzá azokat, akiket csak akar. Ki is választott tízet, majd elin
dult. Tárgyalás közben arról faggatta Derkülidaszt, milyen feltételek
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mellett köthetne vele szövetséget. Ő azt felelte, hogy' csak úgy, ha a
polgárok szabadságát és függetlenséget biztosítja. A tárgyalás végez
tével Derkülidasz továbbvonult Szképszisz fele. 21. Mcidiasz tudta,
hogy nem képes erőszakkal visszatartani a polgárokat, ezért megen
gedte neki, hogy bevonuljon. Derkülidasz a szképszisziek városá
ban áldozatot mutatott be Athéninak, elbocsátotta Meidiasz hely
őrségét, átadta a polgároknak a várost, és felszólította őket, hogy
irányítsák azt úgy, ahogy az hellénekhez és szabad emberekhez
méltó. Ezután elvonult, és seregét Gergisz ellen vezette. Sok szkép
szisz i is csatlakozott hozzá, mert nagyra becsülték őt, és örültek a
fordulatnak. 22. Mcidiasz is elkísérte, és azt kérte tőle, hogy a
gergiszick városát személyesen neki adja át. Derkülidasz erre azt
felelte, hogy nem fog híját szenvedni abban, ami já r neki. Amikor
ezt mondta, éppen megérkezett Meidiasszal együtt a kapuk alá, és
megparancsolta, hogy serege kettős sorokban kövesse, ahogy béké
ben szoktak vonulni. A magasba szökő bástyákról figyelő őrszemek
látták, hogy Meidiasz is vele van, ezért nem lőttek rájuk. Dcrkühdasz így szólt:
- Szólítsd fel Őket, Mcidiasz, hogy nyissák meg a kapukat, mert
be akarsz vonulni. Én is veled megyek, mert a szentélybe szeretnék
menni, hogy ott mutassak be áldozatot Athéninak.
Meidiasz először nem merte kinyittatni a kapukat, de aztán
megijedt attól, hogy könnyen vasra verhetik, ezért mégis parancsot
adott a kapuk megnyitására 23. Derkülidasz ekkor bevonult, cs
Meidiaszt továbbra is maga mellett tartva a fellegvárba tartott. Ka
tonái egy részének megparancsolta, hogy pihenjenek le a falak
körül, a többiekkel pedig, akik vele maradtak, áldozatot mutatott be
Athéninak. Miután áldozott, felszólította Meidiasz dárdásait, hogy
álljanak az ő zsoldjába, csatlakozzanak a seregéhez, és foglalják el
helyüket az első sorokban, ugyanis Meidiasznak már nincs mitől
tartania. 24. Mcidiasz erre azt sem tudta, mit tegyen.
- Én most elmegyek - mondta - , hogy előkészítsem vendégbaráti
fogadásodat,
- Zeuszra, szó sem lehet róla - felelt a másik - , szégyen lenne,
ha te vendégelnél meg engem, aki most áldozott, ahelyett, hogy cn
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vendégelnélek meg téged. Maradj hát velünk, amíg elkészül a
lakoma, aztán együtt megvizsgáljuk, cs el is rendezzük, hogy mit
várhatunk cl joggal egymástól.
25. Amikor helyet foglaltak, Dcrkülidasz megkérdezte:
- Mondd meg nekem, Meidiasz, atyád rád hagyta birtokait?
- Természetesen - válaszolta.
- És hány házad volt? Hány földbirtokod? Hány legelőd?
Az föl írta mindet, de a jelen lévő szkepszis* iek közbevágtak:
- Becsap téged, Derkülidasz!
26. - Ugyan, ne legyetek kicsinyesek! - fordult hozzájuk. S
miután Meidiasz már a2 összes aty ai jószágát összeírta, Derkülidasz
így folytatta:
- Mondd csak, Mania kinek az uralma alatt állt?
Valamennyien azt mondták, hogy Pharnabazoszé alatt.
- Akkor ugye a birtokai is Pharnabazoszhoz tartoztak? - érdek
lődött.
- Hozzá bizony - ismerték el
- Most pedig mind a miénk, mert a mi kezünkben vannak,
Pharnabazosz ugyanis az ellenségünk. De most vezessen valaki oda,
ahol Mania és Pharnabazosz kincsei vannak! - tette hozzá.
27. A többiek odavezettek Mania házához, amit Meidiasz koráb
ban lefoglalt magának. Meidiasz is velük tartott. Amikor odaértek,
Derkülidasz hívatta a kincstárnokokat, szolgáival elfogatta őket, és
megmondta nekik, ba rajtakapják őket, hogy valamit elloptak Mania
kincseiből, azon nyomban ienyakaztatja őket. Azok megmutattak
neki mindent. Miután már megnézte a kincseket, bezáratta és
le pecsété kette a házat, cs őröket is állított elé. 28. Amikor éppen
kilépett onnan, összetalálkozott néhány taxiarkhosszal és szakaszparancsnokkal, s így szók hozzájuk:
- Annyi zsoldot szereztünk a sereg számára, férfiak, ami nyolc
ezer embernek közel egy évre elegendő. I la még valamit szerzünk,
az ehhez jön hozzá.
Azért mondta ezt, mert úgy vélte, hogy?' akik hallják, sokkal
fegyelmezettebbek és szolgálatkészebbek lesznek. Meidiasz azon
ban megkérdezte:
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—És én hol lakjak, Dcrkülidasz?
-O t t , ahol a, legtöbb joggal lakhatsz, Mcidiasz, szülővárosodban,
Szképsziszben, az atyád házában.

2
1. Miután Derkülidasz mindent elintézett, cs nyolc nap alatt
kilenc várost elfoglalt, azon tanakodott, miként kerülhetné el, hogy
baráti területen áttclclvc éppúgy terhére legyen szövetségeseinek,
mint ahogyan Thibrón volt, és azon is, miképpen akadályozhatná
mcgPharnabazoszt, hogy lovasságában bízva a2 kárt tegyen a hellén
városokban. Követet küldött hát hozzá megtudakolni, mit szeretne
inkább, háborút vagy békét, Pharuabazosz a maga részéről jól tudta,
hogy Aioliszt alaposan megerősítették, nem úgy, mint lakóhelyet,
Phrügiát, így inkább a fegyverszünetet választotta.
2. Ezek után Dcrkülidasz a bithüniai Thrákiába vonult, és ott
töltötte a telet, s ez egyáltalán nem volt Pharnabazosz ellenére, mivel
a bithlimaiak gyakran viseltek ellene háborút. Derkülidasz általában
különösebb kockázat nélkül fosztogatta Bithüniszt, és bőségesen
állt rendelkezésére minden, amire szüksége volt, de aztán meg
érkeztek hozzá a túl parti szövetséges odrüszák törzsének lovasai
mintegy kétszázan és könnyűfegyverzetű gyalogosai mintegy’ há
romszázan, a hellének szállásától nagyjából húsz sztadion távolságra
letáboroztak, és palánkkal vették körül táborukat. Derkülidasztól
kértek nehéz fegyverzetű őröket táboruk védelmére, majd szétszé
ledtek portyázni, és sok rabszolgát és kincset zsákmányoltak. 3.
Táborhelyük már zsúfolásig megtelt hadifoglyokkal, amikor a bithlimaiak kifürkészték, hányán vonulnak ki, és hány hellén őrt
hagynak hátra. Hatalmas sereget gyűjtöttek össze könnyűfegyver
zetű gyalogosokból és lovasokból, és kora hajnalban rátámadtak a
mintegy kétszáz nehézfegyverzetű gyalogosra. Amint a közelükbe
értek, nyíl- és dárdazáporral árasztották el őket. Voltak, akik meg
sebesültek közülük, mások pedig elestek, de a többiek is tehetetle
nek voltak az embermagasságú palánk mögé beszorítva. Aztán,
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szétrombolva saját erődjüket, rázúdultak az ellenségre. 4. Ahol
éppen kitörtek, ellenfeleik visszavonultak, s minthogy könnyűfegy
verzetűk volt, könnyeden nyertek egerutat a nehézfegyverzetűek
elő), akiket innen is, onnan is dárdákkal hajigáltak meg, ezért aztán
minden roham után sokan elestek közülük. Végezetül úgy’ összete
relték őket, mintha csak karámban lennének, és ledárdázták vala
mennyinket, csupán mintegy tizenöten tudtak elmenekülni a hel
lén táborba, és azok is csak úgy, Hogy amint látták, mi készül,
kiszöktek, a bithiiniaiak pedig nem vették észre őket, amint átvágtak
a csatatéren. 5. Miután a bithiiniaiak mindezzel végeztek, nyomban
legyilkolták az odrüsziai thrákok tábori őrségét, magukhoz vették
az összes zsákmányt, és elvonultak. Amikor a hellének értesültek a
történtekről, kivonultak, hogy segítsenek, de csak meztelen halot
takat találtak a táborban, semmi egyebet. Az odriiszák visszatértük
után eltemették az öveiket, sokat ittak emlékükre, és lóversenyt
rendeztek, majd a továbbiakban a hellénekkel együtt táboroztak,
meg-megtámadták és felperzselték Bithüniszt.
6. Tavasz kezdetén Derkülidasz felkerekedett a bithüniaiak terü
letéről, és Lampszakoszba ment. Amíg oct tartózkodott, megérke
zett Arakosz, Naubatész és Antiszthenész, akiket otthoni elöljárói
küldtek. Azért jöttek, hogy megvizsgálják, általában mi a helyzet
Ázsiában, cs hogy- közöljek Derkülidasszal, ő marad a következő
esztendőben is a parancsnok. Az ephoroszok azt is rájuk bízták,
hogy hívják össze a katonákat, és mondják el nekik, mennyire
neheztelnek rájuk korábbi viselt dolgaik m iatt, de azért dicséret illeti
őket, hogy most nem követnek el jogtalanságokat. Ajövőben azon
ban semmiféle törvénytelenséget nem fognak eltűrni, de ha a kato
nák illő módon bánnak a szövetségesekkel, dicséretben fogják ré
szesítem őket. 7. Miután összehívták a katonákat, és mindezt el
mondták nekik, így felelt nekik Kürosz egykori zsoldosainak pa
rancsnoka:7
- Mi ugyanazok vagyunk ám most is, lakedaimóni férfiak, mint
tavaly, csak a parancsnokunk más, mint a múlt évben. így tehát már
magatok is tudjátok, miért nem követünk el most ugyanolyan
hibákat, mint azelőtt.
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Ji. Mialatt az otthoni követek együtt sátoroztak Derkiilidasszal,
Arakosz egyik emberének eszébe jutott, hogy Lakedaimónban
hagyták a kherszonészoszia.k küldötteit, akik, mint mondta, azt ál
lítják, hogy a mostanában nem tudják megművelni földjeiket, mivel
a thrákok állandóan fosztogatják őket. Iia azonban falat húznának
a félszigeten keresztül tengertől tengerig, nemcsak nekik lenne
bőségesen jó földjük, amit megművelhetnek, hanem a lakedairnóniak közül is bárkinek, aki csak részesülni akar belőle. így- aztán,
mondták. Örömmel látnák, ha az állam s e r e g e t küldene oda egy
lakedaimóníval az clcn, hogy mindezt megvalósítsa. 9. Derkülidasz
nem árulta cl, hogy mit forgat a fejében, amikor meghallgatta őket.
hanem elküldte valamennyinket a hellén városok érintésével Epheszoszba. s örült, hogy most személyesen meggyőződhetnek róla,
milyen békében és boldogságban élnek a városok. Dcrkülidasznak
azonban maradnia kellett, tudta jó l és újabb követséget menesztett
Pharnabazoszhoz, megkérdezve tőle, mit kíván inkább, békét
ugyanolyan feltételek mellett, mint az elmúlt télen, vagy háborút.
Pharnabazosz újból a fegyverszünetet választotta, így aztán Derkü
lidasz tudta, hogy a területét szegélyező városok akkor is bekében
élhetnek, ha magukra hagyja őket, és seregével átkelt a TIcllészpontoszon Európába, átvonult a velük barátságban lévő thrák
vidékeken, ahol Szeuthész vendégbarátként köszöntötte őt, majd
megérkezett a Kherszonés/.oszra. Ifi. Ott azt tapasztalta, hogy tizen
egy' vagy tizenkét város fekszik a félszigeten, földjük nagyon termé
keny és jó, de, mini mondják, tönkretették a thrákok, ezen aztán
lemérette a földszorost, amely harminchét sztadion széles volt, és
nem tétlenkedett tovább, hanem áldozatot mutatott be, cs nekilátott
a fal építésének.10 A területet felosztotta szakaszonként a katonái
között, és megígérte, hogy jutalmat ad annak, aki először készül el
a falszakaszával, de a többieket is megjutalmazza érdemeik szerint.
Tavasz kezdetén kezdték építeni a falat, és őszre már be is fejezték.
Tizenegy várost védtek meg vele, sok kikötőt, számos jó szántóföl
det és ültetvényt, valamint nagyszerű legelők sokaságát mindenféle
lábasjószág számára. 11. Miután Derkülidasz végzett munkájával,
újból átkelt Ázsiába.
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Ellenőrizve a városokat mindegyiket rendben találta, csakAtarneusz erődített települését foglaltakéi a khioszi menekültek, onnan
kiindulva fosztogatták lómat, s a zsákmányból éltek. Megtudta,
hogy nagy élelmiszerkészletet halmoztak föl, ezért körülzárta és
megostromolta a várost. Nyolc hónap múlva megadásra kény sze
ri tette őket, a pellenéi Drakónt állította katonai kormányzónak a
város élére, bőségesen felhalmozott mindenféle élelmiszert a tele
pülésen, hogy rendelkezésére áll jon, ha arra vonul, majd visszatért
Epheszoszba, amely Szardeisztől csak háromnapi járóföldre fekszik.
12.
Egészen eddig békében élt egy mással Tisszaphernesz és Derkül idasz, valamint a környékbeli hellén és barbár lakosság. Miután
azonban megérkeztek Lakedaimónba az ión városok követei, cs
elmagyarázták, hogy' egyedül Tisszaphcrnészen múlik, hogy meg
adja a hellén városoknak az önál lóságot, ha akarja, és ha Karia, Tiszszaphernesz lakóhelye veszélybe kerül, akkor, mint mondták, véle
ményük szerint nyomban elismeri önrendelkezésüket. Az ephoroszok ennek hallatán követeket küldtek Perkiilidászhoz, és meg
parancsolták neki, hogy keljen át seregével Kariába, és Pharax, a
flottaparancsnok is hajózzon oda flottájával. Azok pedig így is tettek.
13. Ez idő tájt Phnrnabazosz éppen Tisszaphernészhez érkezett,
egyrészt mert Tisszaphernészt nevezték ki valamennyi hadsereg
főparancsnokának, másrészt mert tanúsítani akarta, hogy kész kö
zösen hadra kelni vele mint szövetséges, cs vele együtt kiűzni a
helléneket a király országából. Ugyanakkor irigykedett is Tisszapherneszre, hogy ő kapta meg a főparancsnokságot, és nehezmé
nyezte, hogy' elveszítette Aioliszt. Tisszaphernész meghallgatta őt,
majd így szólt:
-E lő ször is keljél át velem együtt Kariába, aztán majd tanácsko
zunk minderről.
14.
Amikor aztán már ott voltak, ügy döntöttek, hogy megfelelő
létszámú őrséget hagyva a támaszpontokon visszatérnek Ión iába.
Amikor Dcrkiilidasz értesült róla, hogy' azok visszafelé menet már
átkeltek a M ai and ro szón, maga is átvonulta folyón, de előbb Pbaiax
tudtára adta, hogy tartani kell attól, hogy Tisszaphernész és Pharnabazosz megtámadja a vedelem nélkül maradt vidéket, s félő, hogy
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ki is fosztják. Seregük meneteles közben nem tartott semmiféle
harci alakzatot, mivel az ellenségnek már kpheszosz táján kellett
járnia. Hirtelen kémeket pillantottak meg az előttük emelkedő
síremlékeken. 15. Közülük is fölmásztak néhánvan a hozzájuk kö
zelebb eső síremlékekre cs tornyokra, és meglátták, hogy az úton,
amerre vonultak volna, a fehér pajzsú karíaiak csatarendbe sorakoz
tak, s velük együtt valamennyi ott lévő perzsa haderő, a mindkét
perzsa seregben szolgáló hellének, valamint a hatalmas lovasság,
Tisszaphernészé a jobb-, Pharnabazoszé pedig a balszárnyon.
16, Amikor Derkülidasz megtudta ezt, utasította a taxiarkhoszokar
cs a szakaszparancsnokokat, hogy a lehető leggyorsabban állítsák
embereiket nyolc sor mélységű csatarendbe, a könnyűfegyverzetű eket a két szárnyra, s velük együtt a lovasokat is, bár nagyon kevesen
voltak, és nem sokat értek. Ő maga áldozatot mutatott be. 17. A sereg
peloponnészosziákból álló része csöndben maradt, és készült a
harcra, de azok közül, akik Priéncből, Akhilleionból, a szigetekről
cs az ion városokból érkeztek, né hányán elmenekültek, fegyvereiket
a gabonavetésbe haj igáivá, ugyanis a Maiandrosz síkságán jó magas
ra nő a gabona, mások pedig ott maradtak ugyan, de látszott rajtuk,
hogy nem fognak sokáig kitartani. 18. Pharnabazosz, mint mesélik,
erőltette az összecsapást. Tisszaphernész azonban annak alapján
mérte föl a Klirosz volt zsoldosaiból álló hadsereget, hogy ő már
harcolt ellenük,11 és azt hitte, hogy a többi hellén is hozzájuk
hasonlít, ezért nem akart csatába bocsátkozni velük, inkább követet
küldött Derkülidaszhoz. mondván, hogy szeretne találkozni és
tárgyalni vele. Derkülidasz kiválogatta legharciasabb külsejű lova
sait és gyalogosait, majd a követekhez lépve így szólt:
- Amint látjátok, én már tökéletesen fölkészültem a csatára, de
ha ő szeretne idejönni, hogy tárgyaljon velem, nem tiltakozom
ellene. Ha azonban így teszünk, cseréljünk egymással kezeseket és
túszokat.
19. A feltételeket elfogadták és teljesítették, majd elvonult a két
hadsereg, a barbároké a kariai Tralleiszba, a helléneké pedig Lcukophrüszba, ahol egy igen nagy tiszteletben álló Artcmisz-szentély
található, valamint egy có, amely egy sztadionnál is hosszabb, a fe77
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nckc homokos, vize soha nem apad ki, és iható, bar meleg. Aznap
ennyit végeztek, másnap pedig elmentek a megbeszélt helyre, és
elhatározták, hogy meghányják-vetik, melyikük milyen feltételek
kel kíván békét kötni, 20. Derkülidasz azt mondta, hogy akkor köt
békét, ha a király megadja a hellén városoknak az önállóságot,
Tisszaphernész és Pharnabazosz pedig kijelentette, hogy akkor, ha
a hellén hadsereg kivonul az országból, és a lakedaimóni helytartók,
elhagyják a városokat. Ebben megállapodva fegyverszünetet kötöt
tek arra az időre, amíg Derkülidasz megküldi Lakedaimónba, Tisz^
szaphernész pedig a királyi udvarba a javaslataikat.
2L Mialatt Derkülidasz Ázsiában ezzel volt elfoglalva, a lakédaimótiiak, akik régtől fogva haragudtak az cliszickrc, mivel azok
szövetségre léptek az athéniakkal, argosziakkal és mantinciaiakkal,
és mivel egy lakedaimóniakat sújtó büntetésre hivatkozva kizárták
őket a lovas- és atlétikai versenyekről, sőt még ezzel sem érték be,
hanem Likhaszt, aki átengedte kocsiját a thébaiaknak, miután azt
győztesként kihirdették, és Likhasz belepett megkoszorúzni a ko
csi haj tót, egy öregember korbácsütcsckkcl kiűzte a pályáról, 22. s
mindezek után az cliszick megakadályozták Agiszt egy Zeusznak
bemutatandó áldozatban, akit egy jóslatnak megfelelően küldtek
oda, de így nem imádkozhatott háborús győzelemért, mert az
cliszick egy régi törvényre hivatkoztak, hogy tilos helléneknek
jóslatot kérni hellének elleni háborúhoz, 23. ezért aztán Agisznak az
áldozat bemutatása nélkül kellett eltávoznia - nos, mindezek miatt
haragra gyűlva az ephoroszok cs a ncpgyulcs résztvevői elhatároz
ták, hogy meglcckcztetik az cliszieket.12 Követeket küldtek hát
Éliszbe. mondván, hogy a lakedairnóniak elöljárói méltányosnak
találnák, ha visszaadnák a környező városok önállóságát. Miután az
élisziekazt feleltek, hogy erre nem hajlandók, mivel a hódítókjogán
uralkodnak ezeken a városokon, az ephoroszok elrendelték a moz
gósítást. Az Agisz vezette hadsereg Akhaián ke resztülvonulva álkelt
a Lanszosz folyón, és betört Éliszbe. 24. Éppen csak bevonult a sereg
az ellenséges területre, és pusztítani kezdte a vidéket, amikor föld
rengés rázta meg a földet. Agisz úgy' vélte, hogy ez isteni intés, ezért
kivonult a tartományból, és feloszlatta hadseregét. Az élisziek ezek
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után igencsak fölbátorodtak, cs követeket menesztettek a városokba,
amelyekről tudtak, hogy hadilábon állnak a iakedaimóniakkal. 25.
Az évvégé felé az ephoroszok újabb hadjáratot indítottak Ellsz ellen,
s aboiótiaiakés korirUhosziak kivételével valamennyi szövetségesük
Agisszal tartott, még az athéniak is. Amint Agisz Au Iónnál átlépte a
határt, a lepreoniak azon nyomban elszakadtak az cliszicktől, és
csatlakoztak hozzá, aztán a makisztosziak, majd a velük szomszédos
ep ital ion iák követték példájukat. A folyón átkelve Letrinoi, Amphidoloi és Margana lakói álltak át hozzá. 26. Ezután megérkezett
Olümpiába, és áldozatot mutatott be az olümposzi Zeusznak, de
most senki sem tett kísérletet rá, hogy meggátolja benne. Miután
bemutatta az áldozatot, a vidéket pusztítva és felégetve a város13 felé
vonult, elképesztő mennyiségű lábasjószágot és rabszolgát zsákmá
nyolva onnan. Amikor minderről mások is értesültek, az arkadiaiak
és akhájok közül sokan jöttek, hogy önként csatlakozzanak seregé
hez, és részt kapjanak a zsákmányból. így aztán ez a hadjárat kis híján
a Pelopormészosz élelmiszer-ellátó vállalkozásává alakult át. 27.
Amikor Agisz megérkezett a városhoz, a külvárosokat cs a takaros
tornacsarnokokat elpusztította, a várost azonban, mivel nem volt
fallal körülvéve, feltételezések szerint inkább nem akarta, mintsem
hogy ne tudta volna elfoglalni. Amikor csapataival Küllénénél állo
másozott, és pusztította a vidéket, Xcniasz és emberei (őróla egyéb
ként azt mesélik, hogy az atyjától örökölt ezüstöt medimnoszokkal
mérte) elhatározták, hogy a várost átjátsszák a lakedaimóniaknak.
Tőrökkel föl fegyverkezve kirontottak egy házból, cs vérfürdőt ren
deztek, sokakat megöltek, többek között egy Thraszüdaioszhoz, a
nép legfőbb vezetőjéhez hasonló férfit, de azt hitték, hogy tényleg
Thrasziidaioszt ölték meg, úgyhogy a nép mélyen elkeseredett cs
tétlen maradt, 28. a gyilkosok pedig, úgy gondolván, hogy mindent
elrendeztek, elvbarátaikkal együtt állig föl fegyverkezve összegyűl
tek a piactéren. Thraszüdaiosz ezalatt ott aludt, ahol részegségében
elnyomta az álom. Amikor aztán a nép megtudta, hogy Thr asz li
bái ősz mégsem halt meg, mindenfelől körülvették a házát, miként
a méhraj a méhkirályiiőt. 29. Miután Thraszüdaiosz a ncp élére állt,
és lelket öntött belé, megkezdődött a küzdelem, cs a ncp győzött,
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a vérengzés résztvevői pedig elmenekültek a lakedaimóniakhoz.
Agisz azután, hogy a visszavonulás során újból átkelt az Alphclö
szön, a folyó közelében fekvő Epitaliónban helyőrséget hagyott
hátra, és ahhoz csatlakoztak az éliszi menekültek is, a kormányzójuk
pedig Lüszipposz lett. Agisz feloszlatta hadseregét, ő maga pedig
hazatért. 30. Lüszipposz és emberei a nyár hátralevő részében és a
rákövetkező télen az élisziek földjét fosztogatták. Következő nyáron
Thrasziidaiosz követséget költött Lakedaimónba, és felajánlotta,
hogy Phea és Külléné falait lerombolják, és Tnphülisz városainak,
Ph fixának és Hpitalioiinnak, Letrinoi, Amphidoloi és Margana la
kóinak éppúgy visszaadják függetlenségüket, mint ahogy rajtuk
kívül az árkád iaiak által vitatott hovatartozású Akróreia polgárainak
és Lasz iónnak is. A Kérdi a és Makisztosz között fekvő Epeion
városát azonban meg akarták tartani az élisziek, mivel állításuk
szerint harminc talantoncrt megvásárolták az egész vidéket korábbi
tulajdonosaiktól, cs az ezüstöt ki is fizették. 31. A lakedaimóniak
azonban úgy foglaltak állást, hogy semmivel sem igazságosabb a
gyengébbektől úgy elvenni valamit, hogy erőszakkal megvásárolják,
mint ha erőszakkal elragadnák, ezért ragaszkodtak érmék a városnak
a függetlenségéhez is. Az olümpiai Zeusz szentélyének vezetésétől
azonban, bár nem tartozott ősidőktől fogva az élisziekhez, nem
fosztották meg őket, mivel c tisztre parasztok tartottak igényt, és
őket nem tartották alkalmasnak a vezetésre. Az élisziek és a lake
daimóniak mindezekben megegyezve bekét cs szövetséget kötöttek
egymással. így végződött a lakedaimóniak és élisziek háborúja.

3
1. A történtek után Agisz Delphojba ment, és felajánlotta a zsák
mány tizedét, majd a már idős férfi a hazafelé vezető úton Héraiában
megbetegedett, s bár még élt, amikor Lakedaimónba szállították, ott
hamarosan meghalt. Temetése pompásabb volt, mint amilyen egy
embernek k ijárj4Miután a szokásos napokat a gyásznak szentelték,
meg kellett választani a királyt. A királyi címert Leótiikhidész, aki
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Agisz fiának vallotta magát, és Agészilaosz, Agisz bátyja vetélkedett.
2. Leótükhidész így szólt:
- A törvény szerint, Agészilaosz, a király fiát, nem pedig a test
vérét teszik meg királynak. Csak akkor lehet a testvéréből király, ha
történetesen nincs fia.
-A kkor tehát nekem kellene uralkodnom.
- Hogyan, hiszen én is itt vagyok!
- Úgy, hogy az, akit az atyádnak nevezel, nem ismert el magáé
nak.
- De az anyám, aki e2t nála isjobban tudja, még most is azt állítja,
hogy ő az apám.
- Csakhogy Poteidan nagyon is nyilvánvalóvá tette, hogy ha
zudsz, mivel 6 űzte ki földrengésével apádat mindenki szeme láttára
a nászszobából. Vele együtt tanúskodik erről az idő is, ő pedig, mint
mondják, a legigazmondóbb. Te ugyanis az arra következő tizedik
hónapban születtél, hogy ő téged nemzett, majd kijött a hálóterem
ből.
így vitakoztak egymással. 3. Diopeithész, egy jóslatokban nagyon
is járatos férfiú azonban Leótükhiaszt támogatta. Apollónjósszavára
hivatkozott, hogy óvakodni kell a „sánta királyságtól”.16 Lüszandrosz Agészilaosz pártját fogva azt vetette ellene, hogy nézete szerint
az isten figyelmeztetése nem arra vonatkozik, aki sebesülése miatt
sántít, nem tőle kell tartózkodni, hanem inkább attól, hogy az legyen
a király, aki nem a királyi családból származik. Mert leginkább akkor
„sántítana” a királyság, ha nem Héraklész leszármazottja állna a
város élén. 4. Miután a város mindkét felet meghallgatta, Agészilaoszt választották meg királynak.
Agészilaosz még egy esztendeje sem volt király,'*7 amikor egy, az
állam érdekében elrendelt és bemutatott áldozat során a jós azt
mondta, hogy rettentő összeesküvést jeleznek az istenek. Újabb
áldozatot mutatott be, és kijelentette, hogy az áldozatok még ré
mítőbb előjeleket mutattak. Amikor harmadszor áldozott, így szólt
a jós:
-Agészilaosz, úgy intenek engem az előjelek, mintha csak ellen
ségeink sűrűjében állnánk.
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Ezután áldoztak az Elhárító cs Szabadító isteneknek, s csak akkor
hagyták abba az áldozatot* amikor nagy nehezen kedvezőbb elője
leket kaptak. Az áldozatok elvégzését követő Öt napon belül jelen
tették az ephoroszoknak, hogy Összeesküvés készük amelynek ér
telmi szerzője Kínádon, 5, egy testben is, lélekben is erős ifjú, aki
nem tartozott az egyenlők közé. Amikor az ephoroszok megkérdez
ték a följclcntőt, hogy Kínádon hogyan akarta végrehajtani az össze
esküvést, következőképpen válaszolt: Kínádon a piactér szélére
vezette őt, cs megkérte, hogy számolja össze az összes teljes jogú
spártait a piactéren.
-E r i pedig - mesélte - összeszámoltam a királyt, az ephoroszokat,
a véneket és másokat, összesen mintegy' negyven embert, és meg
kérdeztem, hogy Kinadón, miért akartad, hogy megszámoljam
őket.
O pedig így válaszolt: - Mert őket kell ellenségeidnek tartanod,
a piacon látható többi embert pedig szövetségeseidnek, ők azonban
több mint négyezren vannak.
- Az úton is rámutatott cgy-két szembejövőre, ellenségnek ne
vezve őket - folytatta
s azt állítva. Hogy a többiek valamennyien
szövetségesek, és akik csak a teljes jogú spártaiak földjén cinek, pe
dig szép számmal vannak, valamennyien szövetségesek, egyn
egyedül a földbirtokos számít ellenségnek.
6. Amikor az ephoroszok megkérdezték, hogy hányán lehetnek a
beavatottak, a feljelentő elmondta, hogy Kinadón kijelentése szerint
őket, a vezetőket csak azon kevesek ismerik, akik igazán megbízha
tók, de azt állítják, hogy valamennyi lielóta, felszabadított, nem
teljes jogú polgár és körül lakó véleményét ismerik, mert ahol csak
a teljes jogú spártaiakról esik szó közöttük, senki sem rejti véka alá,
hogy legszívesebben kitekerné a nyakukat.
Az ephoroszok újabb kérdésére, hogy honnan akarnak fegyvert
szerezni, Kinadórit idézte: 7. Nekünk, a hadseregbe besorozottak
nak van fegyverünk, ami pedig a tömeg fegyvereit illeti - mesélte -,
elvezetett arra a piacra, ahol vasszerszámokat árulnak, és megmu
tatta a sok kést. kardot, nyársat, bárdot, baltát és sarlót. Azt mondta,
hogy- amivel az emberek földet müveinek, fát és követ munkálnak
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meg, azt fegyverként is lehet használni, cs a legtöbb mesterség
eszközei is fegyverként szolgálhatnak, különösen fegyvertelenekkel
szemben. A következő kérdésre, amely a felkelés időpontját tuda
kolta, azt válaszolta, hogy' az utasítás értelmében nem hagyhatja el a
várost.
8. Amikor az cphoroszok mindezt végighallgatták, és rájöttek,
milyen alaposan átgondolt tervre derített fényt a feljelentő, meg
döbbentek, és még a kis népgyűlést1* sem hívták össze, hanem
különböző helyekre összegyűjtve a vének tanácsának tagjait elhatá
rozták, hogy Kinadónt néhány ifjúval együtt Anionba küldik azzal
a paranccsal, hogy' állítson elő bizonyos aulóniakat cs azokat a
helótákat, akiket a titkos üzenet megnevez. El kellett még hoznia
azt az asszonyt is, akit az egész vidéken a legszebbnek tartottak,
mivel az a hír járta, hogy elcsavarja minden odaérkező idősebb és
ifjabb lakedaimóni férfi fejét. 9. Kínádon már más alkalommal is
teljesítette az ephoroszok hasonló megbízásait. Most is átadták neki
a titkos üzenetet azoknak a névsorával, akiket el kellett fognia.
Amikor megkérdezte, hogy kiket vigy'cn magával az ifjak közül, azt
mondták neki: - Menj a legidősebb hippagrctcszhcz,19 cs kérd meg,
hogy adjon melled hat vagy' hét ifjút azok közül, akik éppen ott
vannak. - Természetesen gondjuk volt rá, hogy a bippagretész
tudja, kiket kell küldenie, és a kiküldöttek is tudják, hogy' Kinadónt
kell elfogniuk.. Még három szekeret is ígértek Ki nádorinak, hogy ne
kelljen a foglyokat gyalogosan kísérnie, mert gondosan leplezni
akarták előtte, hogy az egész küldetés egyedül őellene irányul. 10.
Azért nem a városban fogták el, mert nem tudták, milyen méreteket
Öltött az összeesküvés, cs előbb hallani akarták Kinadóntól, hogy'kik
fújnak vele egy követ, mielőtt a cinkosok tudomást szereznek lelep
leződésükről, és elmenekülnek. Kínádon foglyul ej tőinek az volt a
feladatuk, hogy tartsák őt őrizetben, tudják meg tőle, kik az össze
esküvők, írják föl a nevüket, cs a listát a lehető leghamarabb juttassák
el az ephoroszokhoz. Az ephoroszok olyan nagy jelentőséget tulaj
donítottak az ügynek, hogy még egy szakasz lovast is az Aulónba
tartók nyomába küldtek.
11. Amikor Kinadónt elfogták, és a lovas megérkezett a vallomá
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sában említett nevekkel, nyomban elfogták Teiszamenoszt, a jóst és
a többi fontosabb vezetőt. Kinadónt visszahozták, bíróság elé állí
tották. mindent bevallott, cs minden beavatottat megnevezett. Vé
gezetül megkérdeztek tőle: mit akart elérni azzal, amit tett. O azt
felelte, hogy senkinél sem akart alábbvaló lenni Lakcdaimónban.
Ezután összekötözött kézzel, nyakán megbilincselve végigkorbácsolták őt és társait a városon, és hegyes botokkal szurkolták őket,
így bűnhődtek meg.
4

1. A történtek után egy bizonyos szürakuszai, Hcródasz éppen
Phoinikiában tartózkodott egy hajóbérlővel, amikor phoinikiai há
romevezősoros hajókat látott, egy részük máshonnan hajózott oda,
más részüket ott látták cl legénységgel, megint más hajókat pedig
még csak most szereltek föl, ráadásul azt is hallotta, hogy számuk
állítólag háromszázra rúg. Az első Ilcllaszba induló hajóra föl szállva
hírül adták a lakedaimóniaknak, hogy a király cs Tisszaphernész
fölszereli a flottát, de hogy hova indítják, arról, mint I-Iéródasz
mondta, semmit sem tud, 2. A lakedaimóniak izgatottan összehívták
szövetségeseiket, hogy tanácskozzanak velük arról, mit tegyenek.
Líiszandrosz véleménye szerint a hellének flottája nagy fölényben
volt, cs ami a gyalogságot illeti, nem felejtette el, hogy a Kürosz
oldalán harcolók cp bőrrel tudtak visszavonulni,2” ezért rábeszélte
Agészilaoszt, vállalkozzék rá, hogy ha harminc spártait, kétezer
neodamódészt és legalább hatezer fős szövetséges haderőt bocsáta
nak a rendelkezésére, hadjáratot indít Ázsiába. E számításhoz meg
személyes törekvése is hozzájárult, mert Agészilaosz segítségével
vissza akarta állítani azokat a dekarkhiákat, amelyeket ő hozott létre
a városokban, de az ephoroszok megszüntették őket, amikor elren
delték az ősi alkotmányok helyreállítását2J 3. Agészilaosz meghir
dette a hadjáratot, a lakedaimórnak teljesítettek minden kérését, és
fél évre való élelmiszerrel látták el. Mintán minden szükséges
áldozatot bemutatott, többek között a határ átlépésekor szokásosat,
elindult. A városokba követeket küldött, hogy meghatározza, kiktől
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mekkora csapatokat var el, és hogy hol találkozzanak, ő maga pedig
elhatározta, hogy Auliszba megy áldozatot bemutatni, ahol Aga
mé mnón is áldozott, mielőtt elhajózott T lójába,-24, Ahogy Auliszba
érkezett, és a boiótarklíoszok értesültek róla, hogy áldozatot akar
bemutatni, lovasokat küldtek oda azzal a paranccsal, hogy akadá
lyozzák meg az áldozat folytatását, és seperjek le az oltárról a már
bemutatott áldozatokat. Agészilaosz haragjában az isteneket hívta
tanújául, majd hároinevezősorosára szállva elhajózott. Gerasztoszba érve összegyűjtötte seregének tehető legnagyobb részét, majd
flottájával Epheszoszba indult,
5. Ahogy befutott oda, Tisszaphernész azonnal követet küldött
hozzá, hogy mi céllal érkezett- O pedig így válaszolt:
-A z a célom, hogy Ázsiában is önállóak 1egye ne k a városok, mint
nálunk, I lcllaszban.
Tisszaphernész erre megjegyezte:
- Ha hajlandó lennél fegyverszünetet kötni, amíg üzenetet kül
dök a királynak, azt hiszem, d olgodat jó l v ég ezve akár el is hajóz
hatsz, ha úgy tartja a kedved,
- Hajlandó lennek, ha nem tartanék tőle, hogy félre fogsz vezetni.
- Eskümet adhatom rá, hogy hátsó szándék nélkül megtartom
ígéretemet.
- E n is megesküdhetek neked, hogy hátsó szándék nélkül, min
den túlkapást kerülve maradunk a tartományod területén, ha bevál
tod ígéretedet,
6. Miután megállapodtak ebben, Tisszaphernész a nála tartózko
dó követeknek, I ierippidasznak, Derkiilidasznak és Negillosznak
megesküdött rá, hogy hátsó szándék nélkül megőrzi a bekét, ők
pedig Agészilaosz nevében viszonozták Tisszaphernész előtt az
esküt, hogy ők is betartjáka fegyverszünetet, ha Tisszaphernész úgy
tesz, ahogy ígérte. Ő azonban azonnal megszegte esküjét, mivel
ahelyett, hogy megőrizte volna a békét, jelentős erősítést kért a
királytól eddigi seregéhez. Agészilaosz viszont, noha fülébe jutott
ennek a híre, megtartotta a fegyverszünet előírásait.
7. Mialatt Agészilaosz nyugalomban töltötte szabad idejét Bpheszoszban, a városban nagy volt a politikai felfordulás, mivel nem
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volt náluk sem demokrácia, mint az athéniak idején, sem pedig
dekarkhia, mint Lüszandrosz idején, és mivel mindenki ismerte
Líiszandroszt, unszolták, hogy járja ki Agcszilaosznál kéréseik tel
jesítését, ezért aztán állandóan hatalmas tömeg járt a nyomában, és
mindenben a kedvét kereste, miközben úgy tunt, mintha Agészilaosz csak egy átlagember lenne, Lüszandrosz azonban király. 8.
Agészilaosz csak később éreztette, hogy dühíti őt a dolog, de a
harmincak testületének többi tagját nem hagyta tovább nyugodni az
irigység, hanem azt mondták Agcszilaosznak, hogy Lüszandrosz
lábbal tiporja a törvényt, amikor fenségesebbnek mutatkozik, mint
egy király. Amikor aztán Lüszandrosz elkezdett különböző embe
reket bevezetni Agészilaoszhoz, ő mindenkit, akiről csak tudta,
hogy Lüszandrosz támogatja, dolgavcgczctlcnül elküldött. Miután
pedig minden fonákul sült el, amit csak Lüszandrosz kezdeménye
zett, rájött, hogy miként állnak a dolgok. Ettől kezdve nem engedte,
hogy a tömeg a sarkában járjon, és világosan megmondta a támoga
tást kérőknek, hogy azzal csak pórul járnak, ha ő segít nekik. 9. Azt
azonban nehezen viselte, hogy semmibe veszik, ezért elment Agé
szilaoszhoz, és így szólt:
- Agészilaosz, te aztán értesz hozzá, hogyan alázd meg barátaidat.
- Zeuszra, úgy is van - felelte
ha nálam hatalmasabbaknak
akarnak látszani. I la azonban az én dicsőségemet növelik, és én nem
tudom kellőképpen megbecsülni őket, szegyedbe te m magamat,
- Nos, nyilván sokkal méltányosabban viselkedsz, mint ahogy én
viselkedtem - jegyezte meg Lüszandrosz. —Ajövőre nézve viszont
szívességet kerek tőled, hogy ne szégyenkezzem melletted minden
hatalomtól megfosztva, és neked se álljak utadban. Küldj el hát
valahová engem! Ahová megyek, megpróbálok ott hasznodra válni.
1(J. Alighogy befejezte, Agészilaosz is eldöntötte, hogy így tesz, cs
elküldte Lüszaudroszt a Ilellcszpontoszhoz. Lüszandrosz ott hal
lotta, hogy Pharnabazosz valamivel megsértette a perzsa Szpithridatészt, beszélt vele, és rávette, hogy álljon át hozzá gyermekeivel,
vagyonával és mintegy kétszáz lovasával. Lüszandrosz minden
egyebet Küzikoszban hagyva őt és flát hajóra szállította, és elvitte
Agészilaoszhoz. Agészilaosz nagyon elégedett volt, ahogy meglátta
86

IIA1U1ADIK KÖNYV

őket, és nyomban érdeklődni kezdett Pharnabazosz földjéről és
tartományairól.
11.
Minthogy Tisszaphernész igencsak elbizakodott a királytól
érkezett haderő láttán, háborúval fenyegette meg Agészilaoszt, ha
nem távozik el Ázsiából. Valamennyi szövetséges, de az ott tartóz
kodó lakedaimóniak is mélységes aggodalmukat fejezték ki, mert
úgy vélték, hogy az Agészilaosz rendelkezésére álló haderő sokkal
gyengébb, mint a király hadigépezete, csak Agészilaosz szólította föl
rendkívül vidám arccal a követeket, hogy közöljék Tisszaphernésszel, mekkora örömet szerzett neki az eskü megszegésével, mert
így az isteneket saját ellenségévé és a hellének szövetségesévé tette.
Ezután nyomban parancsot adott katonáinak, hogy készüljenek föl
a hadjáratra, azokat a városokat pedig, amelyeken keresztül kellett
vonulnia seregével Karia felé, arra kérte, hogy állítsanak föl piacokat.
Az iónoknak, aioloknak és hellészpontosziaknak megüzente, hogy
küldjék hozzá Epheszoszba csapataikat, amelyekkel részt vesznek a
háborúban. 12. Tisszaphernész a maga részéről meg volt róla győ
ződve, hogy Agészilaosz, akinek nem volt lovassága (mivel Karia
lovak számára járhatatlan, cs mivel Tisszaphernész szerint dühös is
volt a térségre annak árulása miatt), az ő lakóhelye, Karia ellen fog
támadni. Tisszaphernész ezért odairányította teljes gyalogságát, lo
vasságát pedig kerülő úton a Maiandrosz síkságára vezette, bízva
benne, hogy ezzel a lovassággal képes lesz még azelőtt legázolni a
helléneket, mielőtt azok a lovak számára járhatatlan vidéket elérnék.
Agészilaosz azonban ahelyett, hogy Kariába tartott volna, nyomban
az ellenkező irányba, Phrügia fele fordult. Útközben egyesítette
seregével a hozzá igyekvő csapatokat, a városokat pedig váratlanul
rájuk rontva elfoglalta, s így nagyon sok kincset zsákmányolt. 13.
Egész idő alatt háborítatlanul nyomult előre, de amikor Daszküleion közelébe ért, előőrsének lovasai föl kapaszkodtak egy dombra,
hogy megnézzék, mi van előttük. Történetesen ugyanarra a dombra
hágott föl Pharnabazosz lovasainak Rhathincsz cs Bagaiosz, Pharnabazosz törvénytelen féltestvérc által vezetett csapata is. A Pharna
bazosz küldte lovasok ugyanannyian voltak, mint a hellének. Ami
kor négy plethronnál is kisebb távolságból megpillantották egymást,
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először megálltak, majd a hellén lovasok négy sor mélységű phalanxba rendeződtek, a barbárok pedig csupán tizenkét főnyi arcvo
nalat alakítottak ki, hadoszlopuk melysége annál nagyobb volt, így
aztán természetesen a barbárok rohamoztak elsőként. 14. Amikor
kézi tusára kenik sor, aki csak a hellének közül lesújtott valamelyik
ellenfelére, eltörte a dárdáját, míg a perzsák somfa kopjái gyorsan
végeztek tizenkét lovassal és egy lóval. Erre aztán a hellén lovasok
futásnak eredtek. Amikor Agészilaosz segítségükre sietett nehézfegyverzetű gyalogságával, a barbárok menekültek el, és egy perzsa
elesett közülük. 15. E lovascsata másnapján Agészilaosz áldozatot
mutatott be, hogy előjelet kapjon további u tjükről, de az áldozati
máj egyik lebenye hiányzott. Ezt meglátva visszafordította seregét,
és a tengerhez vonult. Belátta, hogy nem folytathatja hadjáratát a
síkságon, ha nincs megfelelő lovassága, ezért elhatározta, hogy meg
szervezi azt. s így elkerüli, hogy állandóan vissza kelljen vonulnia a
háború során. Jegyzékbe vétette a környező városok leggazdagabb
lakóit, akiknek az lett a feladatuk, hogy' cgy-cgy lovat kiállítsanak.
Kihirdette, hogy annak nem kell katonáskodnia, aki maga helyett
állít lovat, fegyvert cs megfelelő embert, s ezzel elérte, hogy kérését
igen hamar teljesítették, hiszen ki ne keresné buzgón azt, aki haj
landó vállalni helyette a halált?
16, A következő tavaszon Epheszoszban gyülekezett az egész
hadsereg, Agészilaosz azt akarta, hogy' gyakorlatozzanak, ezért díja
kat tűzött ki a nehézfegyverzetű gyalogság szakaszai számára, hogy'
melyikük áll a iegkeménykötésűbb katonákból, s a lovasszakaszok
számára is, hogy melyikben szolgálnak a legjobb lovasok, de a könvnyűfegyvcrzctucknck és íjászoknak is díjakat ígért, ha feladatukat a
legjobban látják cl. Ennek az lett a következménye, hogy a torna
csarnokok látványosan megteltek testgyakorlókkal, a lovardák lova
golni tanulókkal, és a dárdások és íjászok is gyakorlatoztak. 17. De
Epheszosz egész városa is látványosságnak bizonyult, amíg csak
Agészilaosz ott tartózkodott. A piactér zsúfolásig telt a legkülönbö
zőbb eladásra szánt lovakkal és fegyverekkel, a kohászok, ácsok,
kovácsok, szíjgyártók és festők valamennyien harci fegyvereket
készítettek, úgyhogy valóban azt lehetett hinni, hogy az egész város
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hadiüzemmé vált. 18. Bátorító látvány volt az is, ha Agészilnosszal
az élen feltűntek a tornacsarnokokból kilépő, megkoszorúzott har
cosok.. akik koszorúikat fölajánlották Artemisznek, mert hogy is ne
töltené el ott mindenki szívét ajó remény, ahol a férfiak tisztelik az
isteneket, készülnek a háborúra, cs gyakorolják az engedelmessé
get? V). Agészilaosz szerint nemileg növelheti a harci kedvet, ha
megvetik az ellenséget, ezért kikiáltóival kihirdette, hogy a portyá
tok hadifogságába került barbárokat meztelenül elárverezik. Ami
kor aztán a katonák látták, milyen fehérek a foglyok, mivel sohasem
vetkőznek 1c, milyen pnhányok és gyengék, mivel mindig kocsival
járnak, megvoltak róla győződve, hogy ez a háború semmiben sem
különbözik attól, mintha asszonyok ellen kellene harcolniuk.
20. Elekor már éppen egy esztendő" telt cl azóta, hogy Agészilaosz
elhajózott, úgyhogy a Lüszandroszból és társaiból álló harminctagú
testület hazatért, és felváltotta őket Ilcnppidasz testületé, Agészilaosz közülük Xenoklészc és egy társát a lovasság, Szküthészt a
ncodamódészekből álló nehczfcgyvcrzctű gyalogság, Hérippidaszt
Kíirosz volt zsoldosai,23 Mügdónt pedig a városokból származó
katonák élére állította, cs közölte velük, hogy nyomban, a legrövi
debb úton a tartomány legjobban megerősített része ellen vezeti
őket, úgyhogy ettől kezdve testben és lélekben úgy készüljenek föl,
hogy indulnak a háborúba. 21. Tisszaphcrnész azt hitte, hogy mind
ezt újból csak az ő félrevezetésére mondja, és most valóban Kariába
akar benyomulni, ezért a gyalogságát, ugyanúgy, mint korábban,
megint Kanába rendelte, és lovasságát a maiandroszj síkságon sora
koztatta föl. Csakhogy Agészilaosz nem hazudott, hanem ahogy
előre megmondta, nyomban benyomult Szardeisz vidékére. Há
rom napon át úgy meneteltek, hogy' ellenségnek nyomát sem látták,
cs a sereget mindennel el tudták látni, amire csak szüksége volt, és
csak a negyedik napon értek oda az ellenséges lovasok. 22, Parancs
nokuk azt mondta a teherhordók vezetőjének, hogy keljenek át a
Paktóloszon, és üssenek tábort, ők maguk azonban, látván, hogy a
hellének kíséretéhez tartozók szétszóródtak zsákmányt szerezni,
sokukat megölték. Ahogy ez Agészilaosz tudomására jutott, segít
ségül küldte lovasságát. Amint a perzsák meglátták a segítségül
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érkezőket, összegyűjtötték, és harci rendbe állították föl velük
szemben valamennyi lovasszakaszukat. 23, Ekkor aztán Agésziiaosz
észrevette, hogy az ellenfélnek még nem érkezett meg a gyalogsága,
neki azonban rendelkezésére áll mindegyik fölkészített fegyverne
me, és úgy döntött, ez lenne a legmegfelelőbb alkalom csatát kez
deményeznie, ha sikerülne. Az áldozatot bemutatva nyomban a fölsorakozott lovasság ellen vezette a phalanxot, a nehezfegyverzetű
gyalogosok tíz legifjabb korosztályát indítva rohamra ellenük, s a
könnyűfegyverzetű gyalogságot futólépésben vezényelte előre. A
lovasságot is támadásba lendítette, míg ő a sereg nagyobbik részével
a nyomában járt. 24. A lovasoknak még ellenálltak a perzsák, de
amikor már a teljes hadsereg a nyakukon volt, megfordultak, és egy
részük nyomban a folyóba zuhant, más részük pedig elmenekült.
A hellének a sarkukban voltak, és táborukat is elfoglalták. A könynyűfegyverzetűek, amint az szokásuk, a zsákmányra vetették magu
kat. Agcszilaosz azonban körülzárta a tábort, s vele együtt minden
kit, legyen az barát vagy ellenség, A több mint hetven tálántonra
rugó hatalmas pénzösszegen kívül Agcszilaosz tevéket is zsákmá
nyolt, s ezeket elküldte Hellaszba.
25. A csata idején Tisszaphernész Szardeiszban tartózkodott, ezért
a perzsák azzal vádolták, hogy elárulta őket. A perzsa király is úgy vélte,
Tisszaphernész az oka annak, hogy rosszul mennek a dolgai, ezért
elküldte hozzá Tithrausztcszt, hogy fejeztesse 1c. Miután Tithrausz tesz
végzett vele, követeket küldött Agészilaoszhoz, és azt üzente:
-Agcszilaosz, a ti és a mi gondjaink okozója elnyerte büntetését.
A király ezek után arra kér, hogy hajózzál haza. Ázsia városai pedig
önállóságuk birtokában fizessék meg neki az adót éppen úgy, mint
régebben.
26. Agcszilaosz azt felelte, hogy ezt nem teheti meg az otthoni
vezetők beleegyezése nélkül.
- Akkor legalább vonulj át Pharnabazosz területére, amíg meg
kapod az otthoniak üzenetet, mivel az, akin bosszút álltam, a te
ellenséged is volt.
- Rendben van, de amíg odaérek, lásd el hadseregemet élelmi
szerrel - felelte Agésziiaosz.

90

1 IAKMADIK KÖNYV'

Erre aztán Tithrausztész adott neki harminc talantont, ő pedig a
pénzt átvéve Phriigia Pharnabazosz uralma alatt álló vidékére ment,
27. Amikor éppen a Kiimé fölötti fennsíkon járt, megérkeztek hozzá
az otthoni vezetők küldöttei azzal az üzenettel, hogy vegye át a flotta
irányítását is, és belátása szerint azt nevezzen ki flottaparancsnok
nak, akit csak akar, A lakedaimóniak abból a meggondolásból cse
lekedtek így, hogy ha mindkét sereg vezetése egy kézben összpon
tosul, a szárazföldi csapatok is jóval ütőképesebbek lesznek, mert
mind a két fegyvernem egy pontra irányítja erejét, de a flotta is
hatékonyabb lesz, mert a szárazföldi sereg nyomban megjelenik ott,
ahol a hajóhadnak szüksége lesz rá. 28. Agészilaosz az üzenet hallatán
hírül adta a szigeteken lévő és a tengerparti városoknak, hogy
mindegyikük építsen annyi háromevezősoros hajót, ahányat csak
akar. Összesen legalább százhúsz új hajó készült el, s ezek egy részét
a városok állították ki, más részét pedig azok a magánszemélyek
építették, akik Agészilaosz kedvében akartak járni. 29. O pedig Pciszandroszt, feleségének fivérét nevezte ki flotta parancsnoknak, egy
becsvágyó és szilárd lelkű férfit, aki azonban gyakorlatlan volt a
szükséges előkészületek megszervezésében. Pciszandrosz tehát el
indult, hogy a flotta ügyeit intézze, Agészilaosz pedig felkerekedett,
cs Phrügiába vonult.
n
l.Tithrausztész mindenesetre értesülései alapján arra a követ
keztetésre jutott, hogy Agészilaosz lenézi a király hatalmát, és esze
ágában, sincs elhagyni Ázsiát, sőt inkább nagyon is reménykedik
benne, hogy legyőzi a királyt. Minthogy Tithrausztész nem tudta,
mivel is használhatna ügyének, elküldte Heilaszba a rhodoszi T i
ni okratészt, ellátva ötven ezüst talanton értékű arannyal, és megbíz
ta, hogy próbálja meg azt a legszilárdabb biztosítékokat kikötve
kiosztani az egyes államok legelőkelóföb polgárainak azzal a feltétel
lel, hogy indítsanak háborút a lakedaimóniak ellen. Timokratész
pedig Thébaiba érve Androkleidasznak, Iszméniasznak és Galaxidórosznak, Korinthoszban Timolaosznak és Polüanthésznak, Ar91
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goszban pedig Kiilőtmak és embereinek juttatta a pénzt. 2. Az
athéniak nem fogadták el az aranyat, mégis lelkesen támogatták a
háborút, mivel arra számítottak, hogy ők fogják vezetni. Akik pedig
elfogadták a pénzt, a lakedaimóniak ellen uszítottak hazájukban, s
amikor honfitársaikkal már kellőképpen meggyulöltették őket, kap
csolatot kerestek a legnagyobb államok között.
3.
A thébaiak vezetői látták, hogy a lakedaimóniak nem akarják
fölmondani a szövetségeseikkel kötött szerződéseiket, ha csak vala
melyikük nem kezd háborút, ezért rábeszélték az opuszi lokrisziakac. hogy hajtsanak be pénzt azokról a vitatott területekről, amelyek
re a phókisziak és ők is igényt tartanak, mert biztosak voltak benne,
hogy ha ez megtörténik, a phókisziak betörnek Lokriszba. Nem is
csalódtak, mivel a phókisziak nyomban rá támadtak Lokriszra, cs
jóval több pénzt raboltak vissza.2,14. Androkleidasz cs társai sebtében
meggyőzték a thébniakat, hogy nyújtsanak segítséget a lokrisziák
nak, mégpedig nem a vitatott terület, hanem a velük barátsági és
szövetségi szerződésben álló Lokrisz megtámadása miatt. Amikor
aztán a thébaiak phókiszi cl leninváziója elpusztította a vidéket, a
phókisziak nyomban követeket küldtek Lakcdaimónba, cs segítsé
get kértek onnan, arra hivatkozva, hogy nem ők voltak a támadók,
hanem védekezésből indultak meg a lokrisziak ellen. 5. A lakedai
móniak pedig örültek, hogy ürügyet találtak a thébaiak elleni táma
dásra, mivel mái régóta haragudtak rájuk azért, mert Dckelciánál
részesülni akartak az Ápol Iónnak fölajánlott tizedből, és mert nem
akartak segíteni nekik a Peiraieusz elleni hadjáratkor.2-1 Még azt is a
szemükre vetettek, hogy a korinthosziakat is lebeszélték a közös
hadjáratról. Arra is jó l emlékeztek, hogy nem engedték Agészi laoszt
Auliszban áldozni, sőt leszórták az oltárról a már bemutatott áldo
zatot,20 és nem vettek részt Agészilaosz Ázsia elleni hadjáratában.
Számításuk szerint ez volt a legkedvezőbb időpont megtámadni
őket, cs megnyirbálni a velük szemben mutatott elbizakódottságukát, ugyanis Ázsiában Agcszilaosz győzelmei nyomán jól állt az
ügyük, Hellasz területén pedig semmiféle más háború nem állt az
útjukban. 6, A lakedaimóniak állama erre a meggyőződésre jutott,
ezért az cphoroszok elrendelték a mozgósítást, Lokriszba küldtek
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Lüszandroszt, s felszólították, hogy vezesse a phókisziakat, oitaiakat,
hérakleiaiakat, mcliszieket és aininnisziakat Haliartoszba. Ott akart
velük találkozni egy megbeszélt napon a kijelölt főparancsnok.
Pauszai!iasz is a lakcdaimóniak és a többi peloponnészoszi kísé
retében, Lüszarulrosz mindenben a parancs szerint járt el, sőt
azonfblül rábírta az orkhomenosziakat, hogy szakadjanak el a thébaiaktól. 7. Pauszaniasz azonban, miután bemutatta a határátlépés
nél szokásos áldozatot, Tegeában maradt, és kiküldte a szövetséges
csapatok parancsnokait, mert ott akarta bevárni a környező városok
katonáit. Amikor aztán nyilvánvalóvá lett a thebaiak számára, hogy
a Jakedaimóniak rá fognak törni országukra, követeket küldtek
Athénba a következő üzenettel:
8.
- Athéni férfiak, a váci, amit ellenünk fölhoztak, hogy a háború
vegén ártalmatokra voltunk szavazatunkkal, nem jogos, mivel nem
városunk szavazott így, csak egyetlen ember nyilatkozott ilyenfor
mán, aki éppen részt vett a szövetségi gyűlésen.27 Amikor aztán arra
kértek minket a lakcdaimóniak, hogy'vonuljunk Pciraicusz ellen,
egész városunk ellene szavazott, hogy részt vegyünk hadjáratukban.
Mivel nem kis mértékben éppen miattatok haragszanak ránk a
lakcdaimóniak, méltányosnak tartjuk, hogy segítséget nyújtsatok
városunknak. De részetekről még sokkal érthetőbbnek tartjuk, ha
lelkesen vonultok a lakedaimóniak ellen, akik a városotokban vol
tak.21* Ő k voltak ugyanis azok, akik oligarkhiába szervezve meggyil
lőket tek benneteket a néppel, majd amikor mint szövetségeseitek
nagy' haderővel ide siettek, kiszolgáltattak benneteket a tömegnek,
úgyhogy tőlük elpusztulhattatok volna, a mi népünk azonban meg
mentett benneteket, 10. És azt is mindnyájan tudjuk, athéni férfiak,
hogy vissza szeretnétek szerezni a hatalmat, amellyel korábban
rendelkeztetek. Hogyan tudnátok ezt könnyebben elérni, mint ha
segítséget nyújtotok azoknak, akik ellen a lakcdaimóniak igazságta
lanságot követtek el? Az, hogy sokakon uralkodnak, ne aggasszon
benneteket, hanem sokkal inkább bátorítson, hiszen jól tudjátok,
hogy' amikor uralmatokat a legtöbb nép fölé kiterjesztettétek, akkor
volt nektek is a legtöbb ellenségetek. De amíg nem volt kihez
átpártolniuk, eltitkolták, mennyire gyűlölnek benneteket. Amikor
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aztán a lakedaimóniak az elükre álltak, akkor kimutatták, mit is
gondolnak rólatok, ll. És most is, ha híre megy, hogy mi és ti
összefogtunk a lakedaimóniak ellen, biztosak lehettek benne, hogy
sokan mutatják majd ki ellenük táplált gyűlöletüket. Ha végiggon
doljátok, amit mondunk, nyomban rájöttök, hogy’ igazat beszélünk.
Mert ki is az, aki még mindig jó szándékkal van irántuk? Az
argosziak talán nem álltak mindig is ellenségként velük szemben?
12, Most még az éliszieket is ellenségükké tették, mivel nagy terü
letektől és számos várostól megfosztották őket.29 És akkor mit
mondjunk a korinthosziakról, arkadiaiakról és akhájokról, akik az
ellenetek viselt háborúban a lakedaimóniak köve tel őz és érc minden
szenvedésben, veszélyben és költségben részt vállaltak, de aztán,
mihelyt a lakedaimóniak elérték, amit akartak, milyen hatalomban,
megbecsülésben vagy kincsekben részesültek velük együtt? Éppen
ellenkezőleg, nem átallották szabad szövetségeseik élére helótákből
verbuvált helytartókat állítani, vágyás amint szerencsésen alakultak
dolgaik, korlátlan úrként viselkedtek. 13. Az pedig különösen nyil
vánvalóvá lett, hogy a tőletek clpártokákat becsapták, mivel szabad
ság helyett kétszeres szolgaság lett a sorsuk: ugyanis nemcsak a
helytartók, hanem a Liiszandrosz által mindegyik város élére állított
tízfős testületek is zsarnokoskodtak felettük. Ami pedig Ázsia kirá
lyát illeti, aki a legnagyobb támogatásban részesítette őket, hogy
benneteket térdre kényszerítsenek, mennyivel ért el többet, mint
ha a ti oldalatokon harcolt volna ellenük? 14. Hát nem kézenfekvő,
ha ti újra azok élére álltok, akiknek ennyire nyilvánvalóan megra
bolták a jogaikat, most még sokkal hatalmasabbak lesztek, mint
azelőtt valaha? Korábbi uralmatok idején ugyanis csaka tengerparti
városokat vezettétek vitathatatlanul, most viszont mindenkinek az
urai lehettek, a miénk, a peloponneszosziaké, korábbi alattvalóitoké
és magáé a királyé, akinek pedig a legnagyobb a hatalma. Jól tudjá
tok, hogy mi nagyon is fontos szövetségesei voltunk a lakedaimóniaknak, most viszont feltehetőleg minden szempontból állhatatosabb szövetségeseitek leszünk, mint amilyenek nekik voltunk,
mivel most nem szigetlakokon, szürakuszaiakon és idegeneken kell
segítenünk, mint akkor, hanem saját magunkon, mivel igazságta
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lanságot szenvedtünk e). 15. Azt azonban nem árt tudnotok, hogy a
lakedaimóniak fölényét sokkal könnyebb megtörni, mint a ti egy
kori hatalmatokat. Ti ugyanis hajóhadatokkal olyan városok fölött
uralkodtatok, amelyeknek nem volt flottájuk, Ők azonban, bár na
gyon kevesen vannak, sokakat cs náluk egyáltalán nem silányabbul
felfegyverzetteket hajtottak igájukba. Csak ennyit akarunk monda
ni, de azt mindenesetre gondoljátok végig, athéni férfiak, hogy ha
kérésünket teljesítitek, meggyőződésünk szerint városotoknak na
gyobb hasznára válik, mint a mienknek.
16. E szavakkal fejeztek be szónoklatukat. Az athéniak közül
nagyon sokan szóltak mellettük, cs valamennyien megszavazták a
segítséget. Thraszübulosz, amikor válaszában ismertette a szavazás
eredményét, megjegyezte, hogy bár Peiraieusz falai még nem áll
nak,30 vállalják a veszélyt, nagyobb jó szándékot mutatva, mint
amilyenben nekik volt korábban részük.
- Ti ugyanis (csak egyszer) nem támadtatok ránk velük együtt,
mi viszont az oldalatokon fogunk harcolni, ha ellenetek vonulnak.
17. A thébaiak, mihelyt hazaértek, felkészültek a védekezésre, az
athéniak pedig arra, hogy’ segítsenek nekik. A lakedaimóniak sem
tétováztak tovább, hanem Pauszaniasz király az otthonról és a
Peloponnészoszról hozott seregével Boiótiába vonult, de a korinthosziak nem csatlakoztak hozzá. Lüszandrosz Phókiszból, Orkhomenoszból és a környékről összegyűjtött csapataival Pauszaniaszt
megelőzve ért Haliartoszba. 18. Ahelyett, hogy megérkezése után
nyugodtan bevárta volna a íakedaimóni haderőt, csapataival I-laliartosz falaihoz nyomult. Először rá akarta beszélni az ottaniakat, hogy
pártoljanak át hozzá, és vívják ki ezzel önállóságukat, amikor azon
ban a falak között tartózkodó thébaiak keresztülhúzták számításait,
megrohamozta a falakat. 19. Amint a thébaiak értesültek erről,
nehézfegyverzetű gyalogságuk és lovasságuk futva sietett segítséget
nyújtani. Nem tudni, hogyan is történt, vajon észrevétlenül törtck-c Lüszandroszra, vagy talán látta, hogy7 közelednek felé, de
bevárta őket, bízva a győzelemben, csak annyi bizonyos, hogy a csata
a falaknál kezdődött, és a haliartosziak kapuja előtt emeltek győzel
mi jelet. Amikor Lüszandrosz elesett, a többiek a hegyekbe mene
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kültek, sarkukban elszánt thébai üldözőikkel. 20. Amikor aztán az
üldözők egy meredélyre fölkapaszkodva járhatatlan és szűk útra
tévedtek, a nchczfégyvcrzctíí gyalogosok ellenük fordultak, hogy
lándzsa- és nyílzáporral árasszák el őket. Az éten haladók közül
ketten vagy hárman elestek, a többiekre azonban sziklákat hengergettek a lejtőn, méghozzá olyan hevességgel, hogy’a lefelé menekülő
thébaiak közül több mint kétszázan meghaltak. 2í. A théhaiak aznap
elkeseredésükben ügy gondolták, hogy veszteségeik semmivel sem
kisebbek, mint amekkorát okoztak, de másnap, megtudván, hogy a
phókisziak és a többiek valamennyien hazatértek az éj leple alatt,
már sokkal többre értékelték, amit elértek. Amikor azonban Pauszaniasz megjelent a lakedairnóni sereggel, újból azt hittek, hogy
óriási veszély fenyegeti őket, és mint mesélik, mely csend cs csüg
gedtség telepedett csapataikra. 22. A következő napon megérkeztek
az athéniak, cs fölsorakoztak melléjük, Pauszaniasz azonban nem
vonult ki ellenük, cs nem kezdett csatát, ettől aztán megnőtt a
thébaiak önbizalma, Pauszaniasz összehívta a polemarkhoszokat és
a pentékontérokat, hogy eldöntsék, megütközzenek-e, vagy inkább
kérjék vissza fegyverszüneti egyezmény oltalmában Liiszandrosz cs
a vele együtt elesettek holttestet. 23. Pauszaniasz cs más lakedairnóni
főtisztek úgy érveitek, hogy Liiszandrosz meghalt, hadserege vere
séget szenvedett cs elmenekült, a korinthosziák egyáltalán nem is
csatlakoztak hozzájuk, s akik velük együtt voltak, nem lelkesedtek
a hadjáratért. Mcghányták-vctették, hogy lovasságuk jóval kisebb,
mint az ellenfélé, s ami a legfontosabb, a halottak a fal tövében
fekszenek, s még akkor sem tudnák őket a bástyák őreinek orra cl61
egykönnyen elhozni, ha a csatában győznének. Valamennyi szem
pontot mérlegelve úgy döntöttek, hogy fegyverszünet oltalmában
összeszedik halottaikat. 24* A thébaiak azonban kijelentették, hogy
a halottakat csak azzal a feltétellel adják ki nekik, lia kivonulnak az
országból. Ok örültek a válasz hallatán, össze is szedték halottaikat,
és elhagyták Boiótiát. A történtek után a lakcdaimóniak leverten
távoztak, a thébaiak azonban tökéletesen elhízták magukat, cs ha a
visszavonulók közül valaki csak egy rögét is érintette hazájuknak,
üti egekkel űzték vissza az útra. így ért véget a lakedairnóniaknak ez
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a hadjárata. 25. Amikor azonban Pauszamasz hazaért, halálra ítélték.
Azzal vádolták, hogy késlekedve ért I Ialiartoszba, egy nappal Lüszandrosz után, noha megegyeztek, hogy ugyanazon a napon fog
nak odaérni, valamint azzal, hogy fegyverszünetet kötött, és nem
csatában próbálta meg visszaszerezni a halottakat, és hogy az athéni
demokratákat, noha Peiraieuszban a keze közé kerültek, szabadon
eresztette, és ráadásul meg sem jelent a bíróságon. Kimondták rá a
halálos ítéletet, ő azonban Tcgeába szökött, és ott betegség végzett
vele.31 Ez történt tehát Hellaszban.
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l.
Miután Agészilaosz Ősz kezdetén megérkezett Phrügiának
Pharnabazosz uralma alatt álló részére, fölcgcttc és végigpusztította
a vidéket, s a városok egy részét erővel, más részét pedig szép szóval
átpártol tatra magához.1 2. Szpithridatész fölvetette, hogy ha vele
együtt Paphalgoniába menne, rá tudná beszélni a paphlagoniaiak
királyát, hogy lepjen vele szövetségre.2 Agészilaosz szíves örömest
vele tartott, mert már régóta arra törekedett, hogy egy népet elpártoltasson a királytól.
3,
Amikor aztán megérkeztek Paphlagoniába, odajött Otüsz, cs
szövetséget kötött velük, ugyanis a király hívását semmibe véve nem
ment föl hozzá az udvarba. Otüsz Szpithridatész rábeszélésére ezer
lovast és kétezer könnyűfegyverzetű gyalogost engedett át Agészilaosznak. 4. Agészilaosz emiatt hálás volt Szpithridatésznak, ezért
így szólt:
- Mondd csak, Szpithridatész, nem szeretnéd Otüszhöz adni a
lányodat?
- Sokkal inkább szeretném - felelte - , mint amennyire ő, hatal
mas tartományok királya, feleségül venné e g y földönfutó férfi leá
nyát.
Akkor tehát nem esett több szó a házasságról. 5. De mikor Otüsz
távozni készült, és búcsúzni érkezett Agcszüaoszhoz, ő kiküldte
Szpithridatészt, és beszédbe elegyedett Otüsszcl.
6.
- Mondd csak, Otüsz, milyen nemzetségből származik Szpith
ridatész?
Otüsz azt felelte, hogy a perzsák közt senki sincs, aki fölötte állna.
- Hát a fiát láttad-e, hogy milyen szép?
- Hogyne láttam volna, tegnap éppen vele vacsoráztam.
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- Azt is mondják, hogy a lánya még a fiánál is szebb.
- Zeuszra, bizony szép lány.
7.
- Akkor pedig én azt tanácsolom neked, minthogy barátunk
vagy, hogy vedd el a lányt feleségül. Gyönyörű szép, és ennél mi
lehet kedvesebb egy férfi számára? Az apja a legjobb nemzetségből
származik, és akkora hatalma van, hogy az ellene vétő Pharnabazoszt bosszúból, mint egy földönfutót, egész országából kiüldözte,
amint láthatod. 8. De gondold meg, nemcsak arra képes, hogy
megbüntesse azt, aki ellene támad, hanem arra is. hogy minden
jóval elhalmozza barátját. Hidd cl, ha ezt megteszed, az, hogy az ő
veje leszel, nemcsak vele köt össze, hanem velem is, meg a többi
lakedaimónival, s minthogy mi vezetjük Heliaszt, Hellasz többi
részével is. 9. Kinek lehetne nagyszerűbb menyegzője, mint neked,
ha így cselekszel? Volt-e mái valaha is olyan menyasszony, akit
ennyi lovas, könnyű- és nehézfegyverzetű gyalogos kísért volna,
mint amikor asszonyodat házadba vezetnénk?
10. - De Agészilaosz, egyctcrt-c Szpithridatcsz mindazzal, amit
javasolsz? - kérdezte Otüsz.
- Az istenekre - felelte Agészilaosz nem kért meg rá, hogy ezt
szóba hozzam, de ami engem illet, bár nagyon örvendek, ha ellen
ségemet megbüntethetem, még boldogabbá tesz, ha barátaimat
valamilyen jóval lephetem meg.
11. - Akkor miért nem kérdezed meg tőle, hogy terved az ő
szándékával is egyezik-e?
Agészilaosz erre így szólt:
- Eredjetek hozzá, } lérippidasz, és győzzétek meg róla, hogy
ugyanazt akarja, amit mi!
12. Ők már indultak is, hogy rábeszéljék Szpithridatészt. Miután
már egy ideje nála voltak, megszólalt Agészilaosz:
- Nem akarod, Otüsz, hogy mi magunk hívjuk ide őt? Azt
hiszem, hogy te sokkal könnyebben meg tudod győzni, mim a
többiek együttvéve,
Agészilaosz ezek után behívatta Szpithridatészt és a többieket, 13.
Mihelyt beléptek, megszólalt Hérippidasz:
- Mit szaporítanánk a szót, Agészilaosz, mindarról, amiről tár99
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gyahunk? Szpithridatcsz végül is beleegyezett, hogy szívesen meg
tesz bármit, amit te jónak látsz.
14. - Én pedig azt látom jónak - mondta Agészilaosz
ha te,
Szpithridatész, az istenek áldásával Otüsznek adnád a lányodat, és
te, Otiisz, feleségül vennéd, A lányt azonban tavasz előtt nem
tudjuk idehozni a szárazföldön keresztül.
- De Zeuszra - szolalt meg Otiisz tengeri úton már most ide
lehetne hozatni, ha te is beleegyeznél.
15. Eztán kezet fogtak megállapodásukra, és Otüsz útnak indult.
Agészilaosz, mivel látta, Otüsznek mennyire sürgős lett a dolog,
nyomban legénységgel látott el egy háromevezősoros hajót, és megkérte a lakedaimóni Kalliaszt, hogy hozza cl a lányt. O maga Daszküleionba ment, ahol Pharnabazosz palotája állt, körülvéve számos
faluval, amelyek nagyok voltak, bőven ellátva mindennel, amire a
szatrapésznak csak szüksége volt, s nagyszerű vadászterületek övez
ték a palotát, amelyek egy része körülkerített vadasparkokban, más
része pedig nyílt területen volt. 16, A vidéken áthaladó folyó a leg
különfélébb halakban bővelkedik. Akik értenek a madarászáshoz,
szép számmal találnak ott madarakat is. Itt töltötte hát Pharnabazosz
a telet, és innen, valamint zsákmányszerzésből fedezte serege szük
ségleteit.
17.
Egyszer aztán Pharnabazosz szembetalálkozott a síkságon
szétszóródott katonákkal, akik bízva abban, hogy eddig semmiféle
veszteség nem érte őket, könnyelműen és vigyázatlanul indultak
élelmiszert rekvirálni, míg neki két kaszás harci kocsija és mintegy
négyszáz lovasa volt. 25. Pharnabazosz attól félt, ha valahol hosszab
ban időzik, körülzárhatják és megostromolhatják, ezért mint a
nomádok, ide-oda vándorolt a tartományban, és gondosan megvá
lasztott rejtekhelyeken táborozott le. 18. Amikor a hellének észre
vették, hogy rájuk akar támadni, legalább hétszázan verődtek össze.
Ő azonban nem habozott, hanem előreállítva a harci kocsikat mö
géjük sorakozott a lovasságával, és parancsot adott, hogy rohamoz
zák meg a helléneket. 19. Amikor a harci kocsik belegázoltak a
tömegbe, az kettévált, és a lovasok pillanatok alatt vagy kétszáz
embert lekaszaboltak, míg a többiek egérutat nyertek Agészilaosz100
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hoz, aki nehézfegyverzetű gyalogságával éppen, a közelben tartóz
kodott.
20. Az ezt követő harmadik vagy negyedik napon Szpithr idatész
fülébe jutott, hogy Phamabazosz egy körülbelül százhatvan sztadion távolságban fekvő nagyobb településen. Kanéban táborozik, s
erről nyomban értesítette Ilcrippidaszt. 21. Hénppidasz égett a
vágytól, hogyr valami dicsőséges haditettet hajtson végre, ezért légalább kétezer nehézfegyverzetű és ugyanannyi könnyűfegyverzetű
gyalogost kért Agészilaosztól, valamint Szpithridatész és a paphlagoniaiak lovasságát s a hellének lovasai közül annyit, ahányán készek
voltak vele tartani. 22. Miután elnyerte Agészilaosz támogatását,
áldozatot mutatott be. Estére járt, amire megkapta a kedvező elője
let, s ekkor bevégezte az áldozatot. Ezután kihirdette, hogy vacsora
után sorakozó lesz a tábor előtt. Már besötétedett, de meg a fele sem
gyűlt össze a katonáknak. 23. Mivel nem akarta, hogy többi társa a
harmincak testületéből kinevesse, ha máris vissza kellene fordulnia,
akkora haderővel indult útnak, amekkora összegyűlt. 24. Kora haj
nalban tört rá Pharnabazosz táborára, s míg a müsziai tábori őrség
ből sokan elestek, a többiek egérutat nyertek, a tábort azonban
sikerült elfoglalni, s vele együtt Pharnabazos2 sok kelyhét és más
hasonló használati tárgyát, ráadásul számos csomagot cs teherhordó
állatot. 26. Amikor azonban a paphlagoniaiak cs Szpillíridatész el
hordták a zsákmányolt kincseket, Hérippidasz fölsorakoztatta elle
nük a taxiarkhoszokatés a szakaszparancsnokokat, és mindent elvett
Szpithridatésztól cs a paphlagoniaiaktól, hogy minél több zsák
mányt tudjon eladni a hadsereget kísérő kereskedőknek. 27. Csak
hogy Szpithridatészék nem tűrték el ezt a bánásmódot, hanem
kisemmizetten és sértetten még azon az éjszakán tábort bontottak,
és Szardeiszba vonultak' Ariaioszhoz, akiben megbíztak, mert ő is
elszakadt a királytól, és háborút viselt ellene3 Agészilaosz minden
esetre az egész hadjárat során Szpithridatész, Megabatész4 és a
paphlagoniaiak elvesztését viselte cl a legnehezebben.
29* Volt egy bizonyos Ápollophariész nevű küzikoszi, aki Pharnabazosszal már régebben, Agészihosszal pedig rövid ideje vendégba
rátságot kötött. Megemlítette egyszer Agészihosznak, hogy meg101
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győződcsc szerint össze tudná őt hozni Phamabazosszal egy béke
tárgyalásra, 30, Agészilaosz meghallgatta Apollophanészt, majd kéz
fogással megerősítették, hogy fegyverszünetet kötnek, és ő egyelőre
megbeszélt helyre vezette Pharnabazoszt, ahol Agészilaosz és a vele
együtt lévő harmincak már vártak rá a földön, pontosabban a fiivön
heverészve. Pharnabazosz ruhája sok-sok aranyat ért. Szolgái le te
rítették a hímzett szőnyegeket, amelyeken a perzsák kényelmesen
szoktak ülni, csakhogy Pharnabazosz elszégyelitc magát elpuhuksága miatt, látván Agészilaosz egyszerűségét, és ő maga is odatele
pedett a földre úgy, ahogy volt. 31. Először üdvözölték egymást,
majd Pharnabazosz és viszonzásul Agészilaosz is kinyújtotta ajob b 
ját, Ezután Pharnabazosz nyitotta meg a tárgyalást, minthogy ő volt
az idősebb.
32,
- Agészilaosz és ti mind, itt megjelent lakedaimómak, amikor
az athéniakkal háborúztatok, barátotok cs szövetségesetek voltam,
pénzt adtam, és ezzel hatalmassá tettem flottátokat, a szárazföldön
pedig magam is lóra kaptam, úgy harcoltam oldalatokon, és a ten
gerbe söpörtem az ellenséget. Senki sem vádolhat azzal, hogy akár
szavaimmal, akár tetteimmel valaha is kettős játékot űztem volna,
mint Tisszaphei nesz. 33. És mindezek után most olyan helyzetbe
jutottam miattatok, hogy saját hazámban még ennivalóm sincs,
hacsak úgy nem gyűjtöm össze az általatok meghagyott maradékot,
mint a vadállatok. A szép palotákat, vadas kérte két, fákat és állatokat,
amelyeket apám bőségesen hagyott rám, és amelyekben örömömet
leltem, most kivágva és felperzselve látom. Ha én nem ismerem sem
az isteni, sem az emberi törvényeket, magyarázzátok el nekem ti,
miként fizethettek nekem ezzel olyan emberek, akik tudják, hogyan
kell kimutatni a hálájukat!
34.
Pharnabazosz így beszélt, a harmincak pedig valamennyien
szégyenkeztek előtte, és hallgatásba burkolóztak. Eltelt kis idő, mire
Agészilaosz belekezdett válaszába:
- Azt hiszem, te is tudod, Pharnabazosz, hogy a hellén városok
ban is vendégbarátságot kötnek egymással az emberek. I la azonban
háború tör ki a városok között, az emberek a hazájuk oldalán
harcolnak még vendégbarátaik ellen is, és ha a sors úgy hozza, akár
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meg is ölhetik egymást. Mi most háborúban állunk a ti királyotok
kal, tehát mindent ellenséges tulajdonnak kell tekintenünk, ami az
övé. Téged viszont nagyon szeretnénk barátunknak tekinteni. 35*
Azt azonban én sem tanácsolnám neked, hogy a király helyett
minket ismerjél cl uradnak. Most viszont lehetőséged van arra.
hogy velünk tartsál, ne kelljen többé megalázkodnod, egyetlen
uralkodót se kell jen magad fölött elismerned, és így' elve élvezhesd
javaidat. Mindenesetre én a magam részéről a szabadságot többre
becsülöm minden vagyonnál, 36, De téged nem arra akarlak rávenni,
hogy éljél szegényen, de szabadon, hanem hogy velünk szövetségre
lépve ne a király hatalmát, hanem a sajátodat növeljed, cs szolgatár
saidat leigázva alattvalóiddá tegyed őket. Nos, ha nemcsak szabad
lehetsz, hanem egyszersmind gazdagabb is, mi hiányozhat még
ahhoz, hogy tökéletesen boldog legyél?
37, - Megmondhatom kendőzetlenül, hogy mit fogok tenni? kérdezte Pharnabazosz.
- Csak ez illik hozzád.
- Én tehát, ha a király valaki mást küld ide fővezérnek, és
engedelmeskednem kellene neki, arra törekednek, hogy barátotok
cs szövetségesetek legyek. De ha rám bízza a fővezéri hatalmat,
tisztában kell lennetek vele, minden erőmmel küzdeni fogok elle
netek, ez, azt hiszem, becsvágy kérdése - mondta.
38, Agészilaosz végighallgatta, majd megragadta a kezét, és így
szólt:
- Bárcsak barátunk lehetnél ezzel a jellemmel, te nagyszerű
emberi Egyet azonban tudnod kell: mi most a lehető leggyorsabban
elhagyjuk tartományodat, és ajövőben, ha háború lesz is, mindaddig
megkímélünk téged és javaidat, amíg van más, aki ellen harcolha
tunk,
39, E szavakkal lezárta a megbeszélést. Amikor Pharnabazosz
lovára szállt, cs elvágtatott, Pár apit ától s/ármazó jóképű fia hátramaradt, és Agészilaoszhoz lépett.
-Vendégbarátommá teszlek, Agészilaosz - mondta.
- Én pedig elfogadom.
-A kkor em lékezzcl is rá mától fogva - szólt, és átnyújtotta díszes
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lándzsáját Agészilaosznak. Ö átvette, és leakasztva írnoka, Idaiosz
lovának ékes lószerszámát, az iíjónak ajándékozta. A fiú elekor föl
pattant a lovára, és elindult apja után. 40. Amikor aztán Pharnabazosz
távollétében testvére megfosztotta Parapita fiát a hatalomtól, cs
elűzte, Agészilaosz mindenben a segítségére volt. még abban is,
hogy amikor az beleszeretett az athéni Eualkész fiába, elérte, hogy
az ifjút, bár idősebb volt már, mint a serdülők, engedték részt venni
az oliimpiai stadionfutásban.
41.
Ekkor azonban, mint ahogy megígérte Pharnabazosznak,
nyomban elvonult a tartományból, úgyis közeledett már a tavasz
kezdete. Thébé síkjára érve letáborozott Artemisz asz tűr ai szentélye
körül, cs mindenhonnan jelentős erősítést hívott oda már meglévő
seregéhez. Arra készült, hogy hadjárata során minél beljebb nyo
muljon a birodalomba, mert úgy gondolta, hogy minden nép,
amelynek a területén áthalad, el fog szakadni a királytól.

2
1. Agészilaosz sorsa így alakult. A lakedaimóniak pedig, amint
megtudták, hogy a pénz megérkezett Hellaszban és a legnagyobb
államok fogtak össze háborúra ellenük, veszélyben éreztek városu
kat, és úgy gondolták, hogy fel kell készülniük a támadásra. 2. Amint
megtették a szükséges előkészületeket, elküldték EpiküdidasztAgészilaoszhoz.6 Mihelyt megérkezett hozzá, mindemül beszámolt
neki, és elmondta, hogy a város azt üzeni: sürgősen siessen a haza
segítségére. 3, Agészilaosz elszomorodott, amikor meghallotta a
hírt. Milyen dicsőségtől, micsoda reményektől fosztották meg!
Mégis összehívta a szövetségeseket, ismertette az otthoniak üzene
tét, majd hozzátette, hogy segítenie kell hazáján.
- Jól jegyezzétek meg, szövetségesek: hajóra fordulnak otthoni
dolgaink, nem felejtelek cl benneteket, hanem visszatérek hozzátok
- ígérte cs teljesítem vágyaitokat.
4.
Szavai hallatán sokan könnyekben törtek ki, és valamennyien
megszavazták, hogy Agcszilaosszal tartanak megvédeni Lakedai104
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mónt, és ha ott sikerrel járnak, vezetésével visszatérnek Ázsiába. 5.
A katonák tehát készülődtek, hogy elkísérjék Agészilaoszt, ő maga
pedig helytartóként hátrahagyta Ázsiában Euxenoszt nem kevesebb
mint négyezer fős helyőrség élén, hogy a városokat meg tudja
tartani. Agészilaosz látta, hogy' sok katonája szívesebben maradna,
mint hogy hellének ellen harcoljon Azt szerette volna, hogy a
legjobbak cs a lehető legtöbben tartsanak vele, ezért dijakat tűzött
ki a városok számára, hogy melyikük csatlakozik hozzá a legjobban
felszerelt nchézfegyverzetű, íjász és könnyűfegyverzetű gyalogság
gal. A lovassági parancsnokoknak is megígérte, hogy megjutalmazza
azokat a csapatokat, amelyeknek a legjobb lovai és fegyverei vannak.
6. Azt mondta, hogy a döntést a Kherszonészoszon hozza meg,
miután átkeltek Ázsiából Európába, ezzel ösztönözte a parancsno
kokat, hogy gondosan válogassák ki embereiket. 7. A díjak nagy' része
díszesen megmunkált gyalogsági és lovassági fegyver volt, de akad
tak aranykoszorúk is. A díjak összesen legalább négy talantonba ke
rültek. Igaz, hogy ez hatalmas kiadás volt, de így sikerült a hadsereg
számára jelentős értékű fegyvert szerezni, 8. Miután átkeltek a
I Icllcszpontoszon, bírákat állítottak, a lakedairnóniak közül Menaszkoszt, Hérippidaszt és Orszipposzt, s a szövetséges városokból
egyet-egyet. Alighogy megszületett az ítélet, Ageszilaosz ugyanazon
az úton vezette tovább hadseregét, amelyen a perzsa király vonult
Hellasz ellen.
9.
Ez idő alatt az ephoroszok mozgósították a hadsereget, Agészipolisz meg gyermek volt, ezért az állam felszólította rokonát és
gyámját, Arisztodémoszt, hogy vezesse a sereget/' 10. Amíg a lakedaimóniak felkerekedtek, ellenfeleik is összegyűltek, és tanácskoz
tak, hogy hogyan vívhatnák meg a csatát a legkedvezőbb körülmé
nyek között, ll. A korinthoszi Timolaosz emelkedett szólásra:
- Úgy gondolom, szövetséges férfiak, hogy úgy áll a dolog a
lakedaimóniakkal, mint a folyókkal. A forrásuknál a folyamok is
kicsik, és könnyű átlábalni rajtuk, de ahogy továbbhaladnak, hatal
massá duzzadnak a beléjük ömlő folyóktól. 12. így van ez a lakedai
móniakkal is. Amikor elindulnak, egyedül vannak, de menet köz
ben egyesülnek számos város haderejével, és úgy már sokkal nehe
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zebb legyűrni Őket. Tudvalevő, hogy ha az, aki el akarja pusztítani
a darazsakat, akkor támad rájuk, amikor már kirepültek, kénytelen
elviselni az egész raj csípését-szúrását, de ha akkor gyújtja föl a
fészküket, amikor benne vannak, semmi baj sem eri, cs a darazsakat
ls kiirtja. Ezért aztán az a véleményem, hogy legcélszerűbb otthonukban támadni rájuk, de ha ez nem is sikerül, legalább minél
közelebb Lakcdeimónhoz.
13.
Úgy találták, hogy javaslata helyénvaló, ezért megszavazták.
Mialatt a hadsereg vezetéséről tárgyaltak, és megegyeztek abban,
hogy hány sorba állítsák föl a teljes sereget, nehogy a hadoszlop túl
nagy mélysége miatt az ellenségbe tudja keríteni a szövetségeseket,
a lakedaimóniak egyesültek a tcgcaiakkal és a mantineiaiakkal, és
már a földszoroson jártak. 14. Mindkét hadsereg tovább vonult, és
a kormthosziak és fegyvertársaik nagyjából ugyanakkor értek N emeába, amikor a lakedaimóniak és szövetségeseik Sziküónba. Ami
kor az utóbbiak megtámadták Epieikeiát, az ellenfél könnyűfegy
verzetű gyalogsága a jobb oldalukon lévő magaslatról hirtelen kőés nyí[záporral árasztotta el őket, cs eleinte nagy veszteségeket
okozott nekik.8 15. Amikor aztán a lakedaimóniak a tengerpart felé
húzódtak, a síkságon átvonulva végigpusztították és lángba borítot
ták a vidéket. Az ellenfél is felvonult, és le táborozott a vízmosás
mögött. A lakedaimóniak előrenyomultak, és ők is tábort vertek az
ellenségtől alig tíz sztadionra, és csendben maradtak.
16.
Most felsorolom a két fel haderejét. A lakedaimóniak körül
belül hatezer, az élisziek, triphiiliszick, akrórciaiak cs laszióniak
nagyjából háromezer, a szikíióniak ezer ötszáz, az epidaurosziak,
troizéniek, hermionéiak és haliéisziek nem kevesebb mint három
ezer nehézfegyverzetű gyalogost állítottak ki. Ehhez járult még a
lakedaimóniak közel hatszáz lovasa, a hadsereget kísérő mintegy
háromszáz krétai íjász és a nem kevesebb mint négyszáz marganai,
letrinoi és amphidoloi parittyás. A phleiusxiak nem csatlakoztak
hozzájuk, mivel arra hivatkoztak, hogy vallási okokból éppen nem
nyúlhatnak fegyverhez. Ekkora volt a lakedaimóniak oldalán harco
ló sereg.y17, Az ellenséges hadseregbe az athéniak nagyjából hatezer,
az argosziak, mondják, körülbelül kétezer, a boiótok, bár az orkho-
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menosziak nem jöttek el, közel ötezer, a korinthosziák nagyjából
háromezer és az euhoiaiak összesen nem kevesebb mint háromezer
nehézfegyverzetű gyalogost küldtek. Ez volt tehát a uehézfegyverzetű gyalogság, a lovasok közül a boiótok, bár az orkhomenosziak
nem jöttek el, közel nyolcszázat, az athéniak nagyjából hatszázat, az
cuboiai khalkisziak körülbelül százat, az opuszi lokrisziak pedig
nagyjából ötszázat állítottak ki. A könnyíífegyverzetűek létszámát
tekintve is a korinthosziak szövetségesei voltak fölényben, ugyanis
velük tartottak az ozoliszi lokrisziak, mélisziek és akarnaniaiak is.
18.
Ekkora erővel vonult föl a két fél. Amíg a boiótok a balszár
nyon helyezkedtek el, nem nagyon siettek harcba bocsátkozni. De
amikor az athéniak álltak föl a lakcdaimóniakkal szemben, és a
boiótok a jobbszárnyra kerültek az akhájok ellenébe, mindjárt kije
lentették, hogy az előjeleik kedvezőek, és kiadták katonáiknak a
parancsot, bogy készüljenek a közelgő csatára. Legelőször is letettek
a tizenhat soros felállásról, teljes mélységben phaianxot formáltak,
ráadásul jobb felé indultak, hogy átkarolják ellenfelüket. Az athéni
ak, hogy ne támadjon közöttük rés, felzárkóztak hozzájuk, ámbár
tudatában voltak a veszélynek, hogy bekeríthetik őket. 19. A íakedaimóniak eleinte nem vették észre az ellenfél közeledtét, mivel bo
zótos volt a vidék, de miután azok rázendítettek egy paianra, meg
hallották őket, és azonnal parancsot adtak, hogy mindenki készül jön
a csatára. A csapatok úgy álltak föl, ahogy a szövetségesek parancs
nokai elrendelték, szájról szájra adva az utasítást, hogy kövessek a
menetoszlop első sorát. A lakedaimóniak is jobb felé húzódtak, és
annyira kiterjesztették arcvonalukat, hogy az athéniaknak hat egy
sége volt velük szemben, a többi négy pedig a tegeaiakkal nézett
farkas szemet. 20. Már egy sz tad ion sem választotta el őket, amikor
a lakedaimóniak, ahogy szokták, egy kecskét áldoztak Agrotcrának,
majd megindultak az ellenfél irányába, és hosszabb arevonalukkal
átkarolva be akarták keríteni őket. Amikor összecsaptak, a lakedai
móniak szövetségesei valamennyien alulmaradtak, csupán a theszpiaiakkal szembekerült pellénéiek küzdöttek addig, amíg mindkét
oldalról valamennyien el nem estek, ugyanis egyik fél sem akart
megfutamodni. 21. A lakedaimóniak azonban legyőzték azokat az
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athéniakat, akik velük szemben sorakoztak föl, hosszabb arcvonalukkal bekerítették őket, és sokukat megölték, s mivel nem szen
vedtek veszteségeket, zárt hadrendben törtek tovább oldalvást. A
többi négy athéni csapattestet, mivel azok még nem tértek vissza
eredeti helyükre a tegeaiak üldözéséből, elkerülték, így aztán ezek
csak azt a néhány embert vesztették el, akik a tegeaiakkal való
összecsapás során estek el, 22, A lakedaimórnak viszont rajtaütöttek
a visszatérőben lévő argosz iákon. Mesélik, hogy amikor az első
polcmarkhosz szemből akart rájuk támadni, egyik katonája felkiál
tott: hagyja elhaladni az első sorokat. így is történt, a pajzzsal nem
védett oldalukról törtek rájuk, és sokat megöltek közülük.10A visz szatérőben lévő kori nth őszi akát is megrohanták, mint ahogy rá
akadtak az üldözésből visszatérő thébaiakra is, és sokukat megölték,
23. Ezek után a legyőzőitek először a városfalak mögött kerestek
menedéket, később azonban a korinthosziak bezárták a kapukat,
ezért újra régi táborhelyükön verték föl sátraikat. A lakedaimóniak
pedig visszatértek arra a helyre, ahol először csaptak össze az ellen
séggel, és győzelmijeiét állítottak. így zajlott le az ütközet.

o
1. Agcszilaosz hazasietett Ázsiából, hogy segítséget nyújtson az
otthoniaknak. Éppen Amphipoliszban tartózkodott, amikor Derkülidasz hírül adta, hogy a lakedaimóniak győzelmet arattak, és
mindössze nyolcán estek el közülük, míg az ellenfél veszteségei
hatalmasak voltak,11 de azt is hozzátette, hogy saját szövetségeseik
közli] is sokan meghaltak. 2, Agészilaosz megkérdezte:
- Nem kéne, Derkülidasz, győzelmünkről mihamarább érte
sítenünk azokat az államokat, amelyek katonákat küldtek szá
munkra?
- Bizony növelné lelkesedésüket, ha hallanának a történtekről felelte Derkülidasz.
- Te részt vettél a csatában, nemde te tudnál a legjobban beszá
molni róla?
108

N egyedik könyv

Dcrkülidasz megörült, hallván a kérdést, mivel mindig nagyon
szeretett utazni, és így válaszolt:
- Ha megparancsolod nekem.
- Akkor megparancsolom - mondta Agészilaosz és felszólíta
lak, hogy hirdesd ki: ígéretünkhöz híven visszatérünk hozzájuk, ha
jelenlegi vállalkozásunkat siker fogja koronázni.
3. Derkülidasz ekkor elindult, és először a Hellészpontoszhoz
ment, Agészilaosz pedig átkelt Makeclonián, és megérkezett Theszszaliába. A lariszaiak, krannóniak, s/.kotuszaiak és pharszalosziak,
akik a boiótok szövetségesei voltak, továbbá a thesszaloszok vala
mennyien - az éppen száműzetésben lévők kivételével - a lakedairnóniak sarkában járva veszteségeket okoztak nekik. 4. Agészi
laosz egy darabig zárt hadrendben vezette seregét, s a lovasság felét
előre, másik felét pedig a hátvédhez osztotta be, de amikor a tbeszszaloszok hátba támadták, cs megzavarták menetüket, az élen hala
dó lovasságot is hátravezényelte testőrsége kivételével. 5. Amikor a
két sereg fölsorakozott egymással szemben, a thesszaloszok úgy
gondolták, hogy nem jó lovassággal küzdeni a nchézfegyverzetű
gyalogosok ellen, ezért megfordultak, cs lépésről lépésre visszavo
nultak. Agészilaoszék megfontoltan követték őket. 6. Agészilaosz
rájött, hogy mindkét fél hibát követett cl, ezért elküldte legderekabb
lovas testőreit, hogy adjanak utasítást a lovasságnak, és vegyék
üldözőbe minél hamarabb maguk is a lovassággal együtt az ellensé
get, és ne hagyják visszafordulni őket. 7. Amikor a thesszaloszok
észrevették a váratlanul rájuk törő sereget, egyesek folytatták a
visszavonulást, mások megpróbáltak visszafordul ni, s közben oldal
ról érte őket a támadás. 8. Polükliarmosz, a pharszaloszi lovas
parancsnok viszont szembefordult az ellenséggel, és embereivel
együtt ott esett cl a csatában. Ekkor a thesszaloszok fejetlenül me
nekülni kezdtek, így aztán sokan meghaltak, sokakat pedig elfogtak
közülük. Meg sem álltak, amíg cl nem érték Narth.aktori hegyét. 9.
Agészilaosz ezután győzelmi jelet állított Prasz és Narthakion kö
zött, cs megpihent azon a helyen. I-Iaditcttc boldogsággal töltötte el,
hiszen olyan embereket győzött le saját szervezésű lovasságával,
akik a lehető legtöbbre tartják lovastudományukat. Következő nap
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átkelt a phthiai akháj hegeken, és ettől kezdve egészcn a boiót
határig baráti területen vonult.
10.
Éppen U oiótia határához ért, amikor a nap olyan formát öltött,
mint egy holdsarló.12 Ekkor jelentette egy hírnök, hogy a lakedaimóniak alulmaradtak egy tengeri csatában, és elesett a flottaparancs
nok, Peiszandrosz. Azt is elmondta, hogyan zajlott le a csata. 11.
Knidosz vizein csapott össze a két hajóhad, a phomikiaiakat Pharnabazosz, a flottaparancsnok vezette, az előtte felsorakozó helléne
ket pedig Konón. 12. Amikor Peiszandrosz hadrendbe állította flot
táját, látta, hogy meg annál is sokkal kevesebb hajója van, mint a
Konónnal tartó helléneknek, balszárnyon felsorakozó szövetségesei
pedigazoimal meg is futamodtak, ő mégis összecsapott az ellenség
gel, de egy ütközéstől megsérült a hajója, ezért a part fc.lc kormá
nyozta. A többiek, akik a part felé menekültek, elhagyták hajóikat,
cs ahogy tudtak, visszavonultak Knidoszba, ő azonban a hajóján
küzdött tovább, és elesett. 13. Amikor Agészilaosz megtudta, mi
történt, először kétségbeesett, de aztán arra gondolt, bogy seregének,
nagy része olyan emberekből áll, akika sikerekben szívesen osztoz
nak, de ha látják, hogy rosszul mennek a dolgok, inkább kivonják
magukat belőlük, ezért elferdítve a hírt azt állította, hogy Pei
szandrosz meghalt ugyan, de a tengeri csatát megnyerték. 14. így
szólt, majd ökröt áldozott, mint aki jó hírt kapott, és sokakat meg
kínált a húsból. Agészilaosz emberei győzelmet arattak egy kisebb
nyilas és dárdás csetepatéban, s mindezt abban a tudatban, hogy a
lakedaimómak diadalmaskodtak a tengeri csatában.13
15.
Az Agészikiosszál szemben fölsorakozott hellének soraiban
boiótok, athéniak, argosziak, koriruhosziak, ainianok, euboiaiak és
a két Lokrisz lakói voltak, Agészi laossza t pedig a spártaiak Korinthoszon átvonult serege, az Orkhomenoszból érkezettek fele és a
felszabadítottlakcdaimóni helóták csapata tartott, rajtuk kívül pedig
a Ilcrippidasz vezette szövetségesek, az ázsiai görög városok lakói
és azok az európaiak gyülekeztek, akik akkor csatlakoztak hozzá,
amikor átvonult a területükön. Az orkhomenosz) és phókiszi nehézfegyverzetu gyalogosok helyben csatlakoztak hozzájuk, Agészilaosznak sokkal több könnyűfegyverzetű gyalogosa volt, a lovasok
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száma nagyjából megegyezett egymással. 16. Ezek voltak a szemben
álló erők, most pedig ismertetem a csatát, és azt, hogy miben
különbözött korunk többi csatájától. A két hadsereg Koróneia síkján
találkozott, Agészilaoszék Képhiszosz, a thébaiak pedig a Helikon
irányából érkeztek. Ageszilaosz a jobbszárnyat vezette, az orkhomenosziak pedig balról zárták le az arcvonalat. A thébaiak alkották
az ellenfél jobb-, az argosziak pedig a balszárnyit.
17.
A két sereg egy darabig ncma csendben közeledett egymás felé.
Amikor aztán már csak nagyjából egy sz tad ion választotta el őket, a
thébaiak harci kiáltásban törtek ki, és rohamra indultak. Mintegy
három plethronra voltak egymástól, amikor Ageszilaosz arevonalá
ból kiváltak Hénppidasz emberei,14 és velük az iónok, aiólok és
hcllcszpontosziak. Együtt törtek előre, s amikor olyan közeljutot
tak, hogy dárdáikat használhatták, megfutamították az ellenfelet. Az
argosziak be sem várták Agészilaoszék rohamát, hanem elmenekül
tek a Helikon felé. 18. A szövetségesek közül néhányan éppen meg
akarták koszorú zni Agészilaoszt, amikor valaki jelentette neki, hogy
a thébaiak áttörtek az orkhomenosziak csapatán, és elfoglalták a
poggyászokat. Ageszilaosz megfordította, és ellenük vezette hadait.
Amikor a thébaiak látták, hogy szövetségeseik a Helikonra mene
kültek, át akartak törni övéikhez, és soraikat összezárva, elszántan
lendültek támadásba.
19.
Ez az a pillanat, amikor feltétlenül cl lehet mondani, hogy
Agészilaosz vitathatatlanul bátor ember volt, mivel nem a kevésbé
kockázatos megoldást választotta. Lehetősége volt rá, hogy utat
nyisson az átvonulóknak, a hátukba kerüljön, és onnan támadjon
rájuk, de nem ezt tette, hanem szemtől szembe rontott a thébaiakra.
Összecsapódtak a pajzsok, a katonák viaskodtak, küzdöttek, öldö
költek, meghaltak. Végezetül a thébaiak egy része áttört a Helikon
felé, de a visszavonulás során sokan elestek. 20. Miután Ageszilaosz
megszerezte a győzelmet, seregéhez vitette magát, minthogy meg
sebesült. Odaérkezett néhány lovas, és jelentette, hogy' mintegy
nyolcvan ellenséges katona fegyveresen bevette magát a szentély
be.13 Kérdezték, hogy mit tegyenek. O, noha sok sebből vérzett,
nem feledkezett meg az istenségről, ezért szabad elvonulást enge-
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dctt nekik, és megparancsolta, hogy engedjék őket oda menni,
ahová csak akarnak, és megtiltotta, hogy bántsák őket. Akkor azután,
mert már későre járt, megvacsoráztak és lepihentek. 21. Reggel
parancsot adott Gülisznek, a polc marklios znak, hogy- sorakoztassa
föl a hadsereget, állítson győzelmi jeiét, mindenki öltsön koszorút
az isten tiszteletére, a zenészek pedig valamennyien fújják anloszukat. így is tettek. A thébaiak követeket küldtek, és kértek, hogy1
fegyverszünet oltalmában eltemethessék halottaikat. így kötöttek
meg a fegyverszünetet, Agészilaosz pedig Delphoiba ment, cs a
zsákmány értékesítéséből befolyt összeg egytized részét, nem keve
sebb mint száz tálán tont, fölajánlotta az istennek. Gülisz, a polcmarkhosz átvette a hadsereg irányítását, Phókiszba vonult, és onnan
betört Lokriszba. 22. A katonák újból egész nap a falvakban jártak
ingóságokat és élelmiszert zsákmányolni, amikor pedig beestele
dett, azoknak a lakcdaimóniaknak a sarkában, akik legkésőbb tértek
vissza a táborba, már ott jártak a lokrisziak, köveket és dárdákat
haj igáivá utánuk. Miután a lakedaimóniak visszafordultak, cs ül
dözni kezdték őket, sőt néhányukát meg is ölték, a lokrisziak fel
hagytak azzal, hogy hátulról kövessek őket. Attól kezdve inkább a
jobb oldali magaslatról lövöldöztek rájuk. 23. A lakedaimóniak meg
próbálták a hegyoldalban is üldözni őket, de besötetedett, ezért
visszavonultak. Néhányan a járhatatlan terep miatt estek el, mások
azért, mert nem látták, mi van előttük, megint másokkal a nyilak
végeztek. Itt halt meg Gülisz, a poiemarkhosz, a társai közül pedig
Pellész és összesen tizennyolc spártai, egyeseket agyonköveztek,
másokat halálra sebeztek. I la azok, akik a táborban vacsoráztak, nem
sietnek a többiek segítségére, lehet, hogy valamennyien elpusztul
tak volna.
4

1. Ezután a hadsereg különböző csapatait városonként hazaen
gedtek, cs Agészilaosz is hazahajózott. Az athéniak, boiótok, argosziak és szövetségeseik ettől kezdve Korinthoszból, míg a lakedai
móniak és szövetségeseik Sziküónból kiindulva folytatták a hábo
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rút. A korinthosziak látták, hogy pusztul az országuk, egyre több a
hatottuk, mivel állandóan közelükben van az ellenség, szövetsége
seik viszont békében élnek, és földjeik termékenyek. Ezért a korin
thosziak közül legtöbben, méghozzá a legkiválóbbak, békére vágy
tak, összejöveteleket tartottak, és találkozóikon ezt magyarázták
egymásnak, 2♦ Az argosziak, az athéniak, a boiótok és azok a korin
thosziak, akik részesültek a király pénzéből, ^ s akik leginkább fe
lelősek voltak a háborúért, azt gondolták, hogy ha nem teszik el láb
alól a békéről álmodozókat, városuk esetleg újból a lakónok oldalára
áll, ezért elhatározták, hogy vérfürdőt rendeznek. Már a tervük is a
lehető legistentelenebb volt, hiszen mások még azokat sem végzik
ki egy ünnepen, akiket törvényesen elítéltek, ők azonban cukleia
ünnepének17 utolsó napját választották a vérengzés időpontjául,
mivel ú g y gondolták, hogy ilyenkor találják a legtöbb embert a
piactéren. 3. A beavatottaknak megmondták, kiket kell megölni, s
amikor jelt adtak nekik, azok kardot rántottak, és ledöfték áldoza
tukat, kit ahogy egy társaság közepén álldogált, kit éppen ültében,
kit a színházban, de volt, akit úgy, Hogy éppen versenybíróként
ítélkezett. A legkiválóbbak, mihelyt értesültek a dologról, menekül
ni kezdtek, egyesek a piacon álló istenszobrokhoz, mások pedig az
oltárokhoz, de azok a legistenteienebb és egyáltalán semmiféle
törvényt nem tisztelő emberek, akik a parancsot adták, és akik
engedelmeskedtek nekik, ott a szentélyek előtt is legyilkolták őket,
úgyhogy azok a törvénytisztelő polgárok, akiket nem öltek meg,
clszörnycdtek az istentelcnség láttán. 4. Különösen az idősebbek
közül haltak meg sokan, mivel ők gyakrabban időitek az agorán, az
ifjak, minthogy Paszimélosz megsejtette, hogy mi fog történni,
békén maradtak Kraneionban. De amikor hallották a kiáltásokat, és
néhányan hozzájuk menekültek a borzalmak elől, Krancionból
fölrohantak a2 Akrokorinthoszba, és visszaverték a rájuk támadó
argosziakat és társaikat. 5, Éppen azon tanácskoztak, hogy mitévők
legyenek, amikor egy oszlopfő lezuhant az oszlopról, noha nem volt
se földrengés, se szélvihar. Ekkor áldozatot mutattak be, de a jósok
úgy magyarázták az előjeleket, hogy jobb lesz levonulniuk erről a
helyről. Először elhagyták Korinthosz területét, mivel száműzetés
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be akartak vonulni, de miután barátaik, anyjuk és húgaik odajöttek,
és rábeszéltek őket, sőt a hatalmon lévők néhányan meg is esküdtek,
hogy hajuk szála se görbül, ha visszatérnek, sikerült meggyőzni
egyiküket-másikukat, akik aztán hazatértek. 6. Csakhogy azt látták,
hogy a vezetők zsarnokként uralkodnak, azt tapasztalták, hogy a
határköveket felszedték, s ezzel megszüntették államuk önállóságát,
hazájukat már Argosznak hívják, és nem Korinthosznak, ráadásul
arra kényszerítették őket, hogy argoszi polgárok legyenek, noha
sohasem vágytak erre, ugyanakkor saját városukban kevesebb joguk
van, mint az ott lakó idegeneknek. Ezért aztán néhányan úgy
gondolták, hogy így nem tudnak élni, hanem megpróbálják hazá
jukat ismét Korinthosszá tenni, ami eredetileg is volt, kikiáltani a
függetlenségét, megtisztítani a várost a gyilkosoktól ésjó törvénye
ket adni neki. Dicső tett lenne, ha mindezt elérhetnék, és a haza
megmentőivé válnának, de ha nem is koronázná siker tettüket, a
legdicsőbb halál jutna osztályrészükül, hiszen a legszebb és legnagy
szerűbb javakért küzdöttek, l. így azután két férfi, Paszímclosz és
Alkimenész átúszva egy patakon megpróbált beszélni Praxitassz.il,
a lakedaimóni polcmarkhosszal, aki csapataival cppen Szikiiónban
táborozott, és felajánlották neki, hogy megnyitják számára a Lekhaionig nyúló falak kapuját. Praxitasz már korábbról ismerte és
szavahihetőnek tartotta mindkettejüket, így megbízott bennük, és
intézkedett, Hogy a Sziküónból elvonulni készülő csapat maradjon
még, a2tán pedig előkészületeket tett a bevonulásra. 8. A két
férfi részben szerencséjének, részben előrelátásának következté
ben együtt került őrségbe annál a kapunál, amelynél a győzelmi
emlékmű látható, $ ekkor érkezett oda Praxitasz a csapatával, vala
mint a sziküóniakkal és az összes korinthoszi menekülttel. Amikor
a kapuhoz ért, félt bevonulni, ezért elhatározta, hogy beküldi egy
bizalmas emberét, hogy fürkéssze ki, mi van belül Azok ketten
körbevezették, és olyan őszintén megmutattak neki mindent, hogy
visszatérve jelentette, hogy minden pontosan úgy van, ahogy meg
beszélték. Praxitasz ekkor bevonult. 9. A két fal azonban olyan távol
volt egymástól, hogy seregét felsorakoztatva úgy látta, tűi kevesen
vannak, ezért sáncot építtetett csapata elé, és akkora árkot ásatott,
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amekkorát csak tudott, hogy addig is védje őket. amíg szövetsége
seik meg nem érkeznek. Hátuk mögött, az öböl partján boiót
helyőrség táborozott.
A bevonulásuk éjszakáját követő nap összecsapás nélkül telt el, de
másnap megérkeztek az argosziak, égve az igyekezettől, hogy segít
senek, A lakedaimóniakat már hadrendben állva találták, ők foglal
ták el a jobbszárnyat, mellettük sorakoztak fel a sziküóniak, s a
mintegy százötven korinthoszi menekült a keleti fal mellé került;
velük szemben a keleti falnál Iphikratész zsoldosai, mellettük pedig
az argosziak vonultak föl, a balszárny a városból érkezett korinthosziakból állt. 10. Az argosziak bíztak túlerejükben, ezért rögtön
támadásba lendültek, le is győzték a sziküóniakat, áttörték a sáncot,
és a tengerig üldöztek őket, majd ott sokakat megöltek közülük.
Paszimakhosz, egy maroknyi lovascsapat parancsnoka, látván a sziküóniak szorongatott helyzetét, fához köttette a lovakat, felragadta
a sziküóniak pajzsát, és önkéntesei élén az argosziakra rontott. Az
argosziak, látván a szigmákat a pajzsokon,18 nem ijedtek meg, mivel
azt hitték, hogy sziküómakkal állnak szemben. Mondják, hogy
Paszimakhosz ekkor így szólt:
- Az iker istcnekre,iy argosziak, csalódást okoznak meg nektek
ezek a szigmák - s ezzel megrohamozta őket. Kcvescdmagával har
colt a nagyobb sereg ellen, ezért ő is és sok társa is elesett, 11. Ezalatt
a korinthoszi menekültek ellenfeleik fölé kerekedtek, s áttörve
soraikat egészen közel kerültek a városfalhoz. Amikor a lakcdaimóniak látták, hogy a sziküóniak szárnya alulmaradt, segítségükre
siettek, a sánc ekkor balra volt tőlük. Miután az argosziak hallották,
hogy a lakedaimóniak a hátukba kerültek, megfordultak, és futva
igyekeztek kifelé a sáncok mögül. Akik a jobbszárny szélén helyez
kedtek cl, pajzzsal nem védett oldalukról kapták a lakedaimóniak
ütéseit,20 és elestek, akik a fák közelében maradtak, rendezetlen
tömegbe verődve igyekeztek a város felé. Amikor azonban szembe
találták magukat a korinthoszi menekültekkel, s rájöttek, hogy azok
is az ellenséghez tartoznak, újból visszafordultak. Volt ott, aki a
lépcsőkön felhágott a falra, majd onnan leugrott, és halálra zúzta
magát, volt, akit a létrák mellé szorítottak be, és ledöftek, s volt, akit
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a többiek agyontapostak, és megfulladt, 12, A lakedaimóniak nem
haboztak, hogy kit kell megölniük, az isten olyan munkát adott
nekik, amilyet még imáikban sem jutott eszükbe kérniük. Hogy is
ne tartaná valaki az isteni gondviselés művének azt, hogy az ellenség
félelemtől megzavarodott tömege a pajzstól nem védett oldalát
mutatva adja magát kézre, a harcot nem veszi föl, de mindem
elkövet, hogy minél többen elpusztuljanak? Azon a napon rövid idő
alatt olyan sokan haltak meg, hogy az emberek, akik hozzászoktak
a gabona-, fa- és kőhalmokhoz, most a hullákat láthatták halomban.
A bői ótok kikötői őrségét is megölték, egyeseket a falak mentén,
másokat pedig a dokkok tetején, ahová fölmenekültek. 13. Ezek után
a korinthosziak és az argosziak fegyverszünet oltalmában elszállí
tották halottaikat, és a lakedaimóniak szövetségesei segítettek nekik.
Amikor összegyűltek, Praxitasz elhatározta, hogy először is lerom
boltatja a falakat akkora szakaszon, amekkorán egy hadsereg át tud
vonulni, aztán pedig sereget elvezette Megara irányába, és roham
mal bevette előbb Sziduszt, azután Krommüónt. Mindkét erődít
ményben őrsereget hagyott hátra, majd visszafordult. Aztán meg
erősítette Epieikeiát, hogy szövetségeseinek védőbástyája legyen a
baráti területen, aztán elbocsátotta a hadseregét, és Ő maga hazatért
Lakedaimónba. 14. Ettől kezdve mindkét fel kerülte a nagyobb
hadmozdulatokat, inkább helyőrséget küldtek egyik oldalról Korinthoszba, másik oldalról Sziküónba, és a falakat őrizték. Mindkét fél
zsoldosokat fogadott föl, hogy segítségükkel vívják meg az elkese
redett harcokat.
15.
Ez idő tájt-1Iphikratész behatolt Phleiusz vidékére, befészkel
te magát egy rejtekhelyre, és kisebb csapatokat küldött ki fosztogat
ni. Egyszer, amikor a városbeliek kellő biztosítás nélkül vonultak ki,
olyan sokat megölt közülük, hogy bár a phleiusziak korábban nem
fogadták be a lakedaimóniakat a falak mögé, mert tartottak a lakónbarátság miatt száműzöttekvLsszaözönlésétől, most annyira féltek a
Korinthoszból érkező csapatoktól, hogy behívták a lakedaimónia
kat, és átadták nekik a várost, valamint a fellegvárat, hogy védjék
meg. A lakedaimóniak, bár jó viszonyban voltak a száműz öttckkel,
szóba sem hozták visszahívásukat, amíg a kezükben tartották a
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várost, sőt amikor úgy látszott, hogy a phleiusziak visszanyerték
bátorságukat, úgy vonultakéi, hogy mind az államot, mind a törvé
nyeit meghagyták azon formájukban, ahogyan bevonulásukkor ta
lálták. 16. Iphikratész csapatai pedig Arkadia több vidékére is beha
toltak, fosztogattak, és megrohamozták az erődítményeket, mert az
arkadiai nehézfegyverzetű gyalogság egyáltalán nem merészkedett
elő, annyira tartott Iphikratész könnyűfegyverzetű csapataitól. A
könnyűfegyverzetűek viszont a lakedainióniaktól rettegtek, annyi
ra, hogy dárdahajításnyira sem mertek megközelíteni nehézfegy
verzetű gyalogságukat, mert egyszer a lakedaimóniak újoncai ilyen
távolságról üldözték és utolérték okét, majd nchányukat megölték.
17. A lakedaimóniak tékát lenézték a könnyűfegyverzetűeket, de
még náluk is jobban a saját szövetségeseiket. A mautineiaiak egy
ízben kivonultak a Lekhaionig futó falak mögül, és rárontottak a
könnyűfegyverzetüekre, de dárdáik záporától megfutottak, és töb
ben menekülés közben estek el. A lakedaimóniak ezért még azt is
megengedték maguknak, hogy ki gúnyolják őket, mondván, hogy
szövetségeseik úgy ijedeznek a könnyűfcgyverzetűektől, mim a
gyerekek a mumustól. Ok maguk pedig egy csapatukkal és a korinthoszi menekültekkel kivonultak Lckhaionból, és körbevéve Korin
thosz városát ostromolni kezdtek. 18. Az athéniak azonban féltek a
lakedaimóniak erejétől, és attól, hogy ellenük vonulnak, hiszen a
korinthosziak hosszú fala romokban állt, ezért úgy véltek, hogy
legjobb lenne helyreállítani a Praxitasz által lerombolt falakat. Egész
seregükkel, valamint kőművesekkel és ácsokkal együtt felvonultak,
és néhány nap alatt tökéletesen befalazták a Sziküón felé, vagyis a
nyugati oldalon tátongó lyukakat, a keleti falat aztán már sokkal
ilyugodtabban javították ki.
19.
A lakedaimóniak megtudták, hogy az argosziak, akik éppen
otthon arattak, örülnek ennek a háborúnak, ezért aztán megtámad
ták őket. Agészilaosz vezette a sereget, végigpusztította országukat,
aztán váratlanul átkelt Teneán keresztül Korinthoszba, és elfoglalta
az athéniak által helyreállított falakat. Testvére, Tclcutiasz a tenger
ről segítette mintegy tizenkét háromevezősoros hajójával. Örült
is édesanyjuk, hogy ugyanazon a napon foglalta el egyik szülötte
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a szárazföldön az ellenség falát, amikor a másik a tengeren a hajóit
és dokkjait. Miután mindezt elérték, Agészilaosz elbocsátotta a
szövetségesek hadseregét, és polgártársaival együtt hazavonult.

5

1.
Ezután a lakedaimóniak megtudták a korinthoszi menekültek
től, hogy a városbeliek összes csordáját a Peiraionban helyeztek
biztonságba, és sok embert látnak el ott, ezért újból hadat indítottak
Korinthosz ellen, s a sereget ezúttal is Agészilaosz vezette. Először
az Iszthrnoszra vonultak, ugyanis abban a hónapban volt az iszthmoszi játékok ideje,22 és az argosziak éppen akkor mutattak be azon
a helyen áldozatot Poszeidónnak, mivel Korinthosz ekkor Argoszhoz tartozott. De amikor megtudták, hogy közeleg Agészilaosz,
otthagyták az áldozatot, sőt még a reggelijüket is, annyira megijed
tek, és a Kenkhreiai felé vezető úton a városba menekültek. 2.
Agészilaosz, bár látta őket, nem indult üldözésükre, hanem sátrat
vert a szentélyben, maga is áldozatot mutatott be az istennek, és
megvárta, míg a korinthoszi menekültek is bemutatták áldozatukat
Poszeidónnak, és megtartották a versenyjátékokat. Miután Agészi
laosz elvonult, az argosziak újból kezdték az iszthmoszi játékokat,
így aztán abban az évben volt, aki kétszer is alulmaradt a versenyben,
és volt, akinek a nevét kétszer is kihirdették a győztesek között.
3.
Agészilaosz három nap múlva Pciraionba vezette seregét. M i
után látta, mi lyeri sokan őrzik a vidéket, reggeli után a város irányába
vonult vissza, mintha a városban árulás készülődnék. A korinthosziak, akik erre megrémültek, hogy a városbeliek egy része majd
árulást követ el, ódákuldték Iphikrateszt könnyűfegyverzetű gya
logságának legnagyobb részével együtt. Amikor Agészilaosz meg
tudta, hogy azok az éj leple alatt megérkeztek oda, saját seregével
kora hajnalban visszafordult Peiraionba. O maga a hévizeknél nyo
mult előre, egy csapatát pedig elküldte, hogy a hegyeken vonuljanak
keresztül.23 Ezen az éjszakán a hévizeknél táborozott, másik csapata
pedig a hegyekben éjszakázott. 4. Ekkor Agészilaosz egy kicsi, de
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annál hatásosabb ötlettel szerzett dicsőséget magának. Az élelmi
szert szállító szakaszban senki sem volt, aki tüzet hozott volna
magával, pedig nagy hideg volt, részint mert nagyon magasan vol
tak, részint mert zuhogott az eső, és jég is esett, ráadásul a katonák
könnyű ruhában mentek fel, hiszen nyár volt, ezért vacogtak a
hidegtől, és a szuroksötétben még ermi sem volt kedvük. Agészilaosz ekkor nem kevesebb, mint tíz embert küldött hozzájuk, akik
edényekben tüzet vittek magukkal. Mindegyik más úton kapaszko
dott föl, és hatalmas máglyákat gyújtottak, mivel sok fát találtak, a
katonák megkenekedtek olajjal, és sokan újból vacsorázni kezdtek.
Kitudódott, hogy Poszcidón szentélye24 ugyanazon az éjszakán
borult lángba, de senki sem tudta, hogy ki gyújtotta föl. 5. Mihelyt
a peiraioniak észrevették, hogy a magaslatokat elfoglalták, eszükbe
sem jutott védekezni, hanem a férfiak és nők, rabszolgák és szaba
dok a jószág nagy részével együtt mind a I Icra-szentélybe mene
kültek. Agészilaosz a hadseregével a tengerparton nyomult előre, a
másik csapata pedig leereszkedett a hegyekből, és elfoglalta Oinoc
erődjét, megkaparintott mindent, ami csak ott volt, és a katonák
ezen a napon valamennyien sok élelmiszert zsákmányoltak a falvak
ban. A Héra-szentclybe menekültek előjöttek, és megadták magu
kat Agészilaosznak, tegyen velük, amit akar. O pedig úgy határozott,
hogy mindazokat, akik vétkesek a vérfürdőben, átadja a kormthoszi
menekülteknek, a többieket pedig eladja rabszolgának. 6. Ekkor
ki tódult a rengeteg hadifogoly a I Iéra-szcntélyből. Számos követség
érkezett különböző államokból, többek között a boiótoktól, és
kérdezték, hogy milyen feltételek mellett lehetne békét kötni. Agészilaosz gőgjében úgy tett, mintha észre sem venne őket, noha
Pharax, a bői ótok vendégbarátja melléjük állt, és elébe akarta vezetni
a követeket. Agészilaosz csak ült a tóparti kerek épületnél, és figyel
te, hogyan vonulnak el előtte a foglyok, A táborban levő lakcdaimóniak közül a foglyok őrei mellettük mentek, dárdával a kezük
ben, és minden jelenlevő őket bámulta, mert az emberek valahogy
mindig bámulatra méltónak tartják azokat, akik szerencsések, és
győznek. 1, Agészilaosz csak ült, és szemlátomást büszkeség töltötte
el a történtek miatt, amikor egy lovas vágtatott oda, s a lova tajtékos
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volt az izzadtságtól. Senkinek sem válaszolt, hiába kérdezték. tőJe
többen is, hogy milyen hírt hoz, hanem amikor Agészilaosz köze
lébe érc, leugrott lováról, odasietett hozzá, és komor tekintettel
jelentette neki, ami a lekhaioni sereggel történt. Agészilaosz ezt
hallván felugrott, lándzsát ragadott, és megparancsolta a hírnöknek,
hogy hívják össze a polemarkhoszokat, a szakaszparancsnokokat és
a zsoldosvezéreket. 8. Amikor sietve összegyűltek, megparancsolta
nekik, hogy gyorsan egyenek valamit - ugyanis még nem reggeliz
tek és minél hamarabb kövessek őt, ő maga pedig a vezér i sátorban
lakó társaival együtt útnak indult anélkül, hogy egy falatot evett
volna. Felfegyverzett testőrei azonnal utánaindultak. O ment az
élen, a többiek pedig a nyomában. Már elvonult a hévizek mellett,
és elérte Le khaion síkját, amikor szem be találkozott három lovassal,
és ők jelentették, hogy a halottakat már összegyűjtötték. Hallván a
hírt letetette a fegyvereket, pihenőt rendelt cl, majd visszavezette
seregét a Héra-szentélyhez. Másnap eladta valamennyi hadifoglyát.
9. Ekkor maga elé hívatta a boiót követeket, és megkérdezte
tőlük, milyen céllal jöttek, ők azonban nem beszéltek már a béké
ről, hanem a2t mondták, hogy ha nincs akadálya, szeretnének átjut
ni a városban levő katonáikhoz. Agészilaosz elnevette magát, és így
szólt:
- Tudom, hogy nem a katonákat akarjátok látni, hanem a barátai
tok sikerét szeretnétek megcsodálni, és megtudni, hogy mi is tör
tént, Várjatok csak. és én magam vezetlek oda benneteket, mellet
tem ugyanis pontosabban fogtok értesülni az eseményekről.
10. Nem hazudott, hanem másnap, miután áldozatot mutatott be,
a város felé vezette hadseregét. Nem rombolta le a győzelmi jelet,
de ahány gyümölcsfát még talált, kivágatta cs felgyújtana, hogy ezzel
is bizonyítsa, senki sem mer szembeszállni vele. Ezután tábort vert
Lekhaion mellett. A thébai követeket nem engedre be a városba,
hanem a tengerparton Kreusziszba küldte őket. Mivel a lakedaimóniaknál szokatlan volt az ilyen vereség, az egész lakedaimóni had
sereg mély gyászban volt azok kivételével, akiknek fiuk, apjuk vagy
testvérük esett cl a csatatéren: ők, mintha győzelmet arattak volna,
ünneplőruhába öltöztek, cs büszkén viselték családi gyászukat.
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11,
A csapat pusztulása a következőképpen törtéin: az amüklaibelick mindig hazatérnek a hüakinthia ünnepére, hogy elénekeljék
a paiant,^ akár hadjáraton vannak, akar más okból időznek külföl
dön. Agészilaosz ezért hagyta akkor hátra az egész seregéből éppen
az arnüklaiakat Lekliaionban, Az ottani helyőrség parancsnoka a
szövetségesek soraiból állított őröket a falak védelmére, ő maga
pedig nehézfegyverzetű gyalogosaival és egy lovasszakasszal végig
vezette az arnüklaiakat Korinthosz városa mellett. 12. Amikor körül
belül húsz vagy harminc sztadion távolságra lehetlek Sziküóntól, a
parancsnok mintegy hatszáz nehézfegyverzetű gyalogosával vissza
tért Lekhaionba, a lovas parancsnoknak pedig meghagyta, hogy lo
vasszakaszával együttjöjjön utána, ha elkísérte az arnüklaiakat addig,
ameddig kérik. Pontosan tudták, hogy' Korinthoszban sok nchézés könnyűfegyverzetű gyalogos állomásozik, de korábbi sikereiktől
elvakulva megvetették őket, és nem gondolták, hogy bárki rájuk
merne támadni. 13, Kalliasz, Hipponikosz fia. az athéni nehézfegy
verzetű gyalogosok parancsnoka és Iphikratész, a könnyfífcgyvcrzetűek vezetője látta a városból, hogy milyen kevesen vannak az
amüklaiak, és nincs se könnyűfegyverzetű gyalogságuk, se lovassá
guk, ezért úgy gondolták, hogy veszélytelenül megtámadhatják őket
könnyűfegyverzetű csapataikkal. Ha az amüklaiak továbbvonuInak,
pajzzsal nem védett oldaluk felől ledárdázhatják őket, ha pedig azok
üldözni kezdenék őket, a konnyűfegyverzetűek, mivel sokkal moz
gékonyabbak, könnyeden kicsúsznak a kezükből. Miután ezt elha
tározták, kivonultak embereikkel. 14. Kalhasz a várostól nem messze
állította fel nehézfegyverzetű csapatait, Iphikratész pedig könnyű
fegyverzetű harcosaival rátámadt az amüklaiak seregére. Hullottak
a dárdák a lakedaimóniakra, volt, aki megsebesült, volt, aki meg is
halt. A pajzshordozóknak megparancsolták, hogy szedjék össze
az elesetteket, és szállítsák el Lekhaionba, ezért az egész seregből
egyedül ők voltak azok, akik valóban megmenekültek. A lakedaimóniak vezére elrendelte, hogy a már tíz éve szolgálatot teljesítők
induljanak a támadóküldözésére. 15. De hiába üldözték őket, senkit
sem értek utol: mivel nehézfegyverzetűek voltak, nem tudtak dár
dahaj ításnyi távolságnál közelebb jutni a könnyű íegyverzetűekhez,
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minthogy ezek azt a parancsot kapták, hogy vonuljanak vissza,
mielőtt a nehézfegyverzetűek a közelükbe érnek. Az üldözők had
rendje felbomlott, mivel mindegyikük olyan gyorsan futott, ahogy
csak tudott, s amikor visszafordultak, Iphikratcsz emberei is követ
ték őket, és részint szemből, részint mellettük elfutva oldalról, a
pajzs által nem védett oldaluk felől hajították feléjük dárdájukat
Már az első roham során ledárdázták kilenc vagy tíz katonájukat,
azután még hevesebben támadtak rájuk. 16. Miután a lakedaimóniak
súlyos veszteségeket szenvedtek, vezetőjük újabb parancsot adott: a
már tizenöt éve szolgálatot teljesítők vegyék üldözőbe az ellenséget.
Ő k azonban visszavonulóban még több embert vesztettek, mint
előzőleg. Már elestek legjobbjaik, amikor a lovasság segítségükre
sietett, s vele egyesülve indultak újra támadásra. A könnyűfegyver
zetű ek újból visszavonultak, s erre a lovasság ügyetlenül üldözte
őket, mert ahelyett, hogy addig szorongatták volna az ellenséget,
míg néhányukat megölik, sem támadás, sem visszavonulás során
nem mozdultak ki abból az arcvonalból, amelyet a gyalogsággal
együtt alkottak Aztán újra meg újra ugyanúgy tettek, és ugyanak
kora veszteségeket szenvedtek cl, mint az előző alkalommal, s így
egyre fogytak, és egyre gyámoltalanabbá váltak, míg az ellenfél egyre
bátrabban és egyre több katonával támadott. 17. Reménytelen hely
zetükben egy kis dombra húzódtak vissza, a tengertől nagyjából két,
Lekhaiontól tizenhat vagy tizenhét sstadionra A Lekhaionban lé
vők megtudván, mj történt, csónakokba szálltak, és a dombbal egy
vonalba eveztek. Az amiiklaiak elvesztették a fejüket, mert vereséget
szenvedtek, sokan meghaltak közülük, és tehetetlenek voltak, így
amikor meglátták a feléjük közeledő nehézfegyverzetűeket, futás
nak eredtek. Néhányuk a tengerbe veszett, maroknyi csapatuk a
lovasokkal együtt Lckhaionba menekült. A csata és a menekülés
során összesen mintegy kétszázötvenen estek el. 18, Ez az ütközet
tehát így zajlott le,
Agcsziiaosz a vereséget szenvedett sereggel elvonult, egy másikat
hagyva Lckhaionban, Hazafelé menet mindig a lehető legkésőbb
vonult be a városokba, és a lehető legkorábban indult tovább.
Orkhomcnoszbol kora hajnalban kerekedett föl, így még a szürkü
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letben haladt el Mantineia mellett, mivel úgy gondolta, hogy bán
taná katonáit a vereségüket boldogan ünneplő mantineiaiak látvá
nya. v), Iphikratésznak ettől kezdve a többi vállalkozása is sikerült.
Annak ellenére, hogy Praxitasz helyőrséget hagyott Szídus2ban és
Krommüónban, amikor elfoglalta az erődítményüket. Agészilaosz
pedig Oinoéban, amikor Peiraiont megszállta, Iphikratész mindegyik települést hatalmába kerítette. Lekhaionban azonban megma
radt a lakedaimániák és szövetségeseik támaszpontja. A korínthoszi
menekültek a lakcdaimóm sereg kudarca miatt gyalogosan már nem
mozdultakki Sziküónból. de a part mentén végighajózva meg-megtámadták a városbelieket, és kölcsönösen veszteségeket okoztak
egymásnak.
6
1. Mindezek után az akhájok kénytelenek voltak őrséget küldeni
Kalüdónba, amely korábban Aitollához tartozott, most azonban
őhozzájuk, és polgárjogot is adtak a kalüdóniakuak. Az akarnaniaiak
ugyanis hadjáratot indítottak a város ellen, és még szövetségeseik,
az athéniak és boiótiaiak közül is velük tartottak néhányan. Az
akhájok a támadóktól szorongatva követeket küldtek Lakcdaimónba, akik miután megérkeztek, előadták, hogy a lakedaimóniak nem
járnak cl méltányosan velük szemben.
2. - Mi ugyanis, férfiak, ahányszor csak hívtatok bennünket,
mindig hadra keltünk veletek együtt, és követtünk benneteket,
bárhová is vezettetek, ti azonban egyáltalán nem törődtök velünk,
noha az akarnaniaiak és szövetségeseik, az athéniak és boiótok ost
romolnak minket. Mivel tehetetlenek vagyunk a történtek miatt,
vagy ott fogjuk hagyni a Pcíoponnészoszon viselt háborút, cs min
den csapatunkkal átkelünk, hogy fölvegyük a harcot az akamaniaiakkal cs szövetségeseikkel, vagy pedig békét kötünk velük, még
hozzá olyan feltételekkel, amilyeneket csak el tudunk érni.
3. A mondottakban benne rejlett az a fenyegetés, hogy felbontják
a lakedai mániákkal kötött szövetséget, ha nem kapnak tőlük támo
gatást. Az ephoroszok testületé és a népgyűlcs az elhangzottakra való
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tekintettel úgy döntött, hogy hadat kell indítani az akhájok oldalán
az akarnaniaiak ellen. El is küldték hát Agészil aoszt két mora élén,
a szövetséges csapatok létszáma ennek megfelelő volt, csak az akhá
jo k vonultak velük teljes haderejükkel 4, Ahogy Agészilaosz átkelt
(az öblön), az akarnaniaiak valamennyien a városokba menekültek
a földekről, s a jószágaikat mind jó messzire elhajtották, hogy ne
váljanak az ellenséges sereg zsákmányává. Amint Agészilaosz elérte
az ellenfél országának határát, követséget küldött Sztratoszba,26 az
akarnaniai szövetséghez, és megüzente, hogy ha nem bontják föl a
boiótokhoz és az athéniakhoz fűződő szövetséget, és nem csatlakoz
nak hozzájuk és szővetscgcscikhez, véges-végig fogják pusztítani
egész földjüket, semmit sem kímélve. 5. Minthogy nem hajlottak
szavukra, Agészilaosz be is váltotta ígéretet. Módszeresen elpusztít
va mindent, alig haladt naponta tíz-tizenkét sztadiont. Az akarnaniaiak azt hitték, hogy biztonságban vannak, olyan vontatottan
haladt a hadjárat, ezért aztán le is hajtották a hegyekből a csordákat,
és a földek nagy rcszcc is megműveltek. 6. Amint Agészilaosz tapasz
talta, hogy az ellenfél már nagyon elbízta magát, a támadás tizen
ötödik vagy tizenhatodik napján kora hajnalban áldozatot mutatott
be, és estig százhatvan sztadiont maga mögött hagyva elérte azt a
tavat,27 amely körül az akarnaniaiak szinte valamennyi jószága ott
legelészett, és hatalmas gulyákat, méneseket, valamint számos kü
lönféle egyéb jószágot cs rabszolgát zsákmányolt. Miután minderre
rátette a kezet, másnap is ott maradt, hogy eladja szerzeményeit. 7.
Csakhogy rájuk támadt jó néhány akarnaniai könnyűfegyverzetű
gyalogos, s miközben ők maguk semmiféle veszteséget sem szen
vedtek, a hegycsúcs felől dárdázva és parittyázva arra kényszerítették
Agészilaoszt, aki a hegyoldalban sátorozott, hogy a síkságon verjen
tábort, noha emberei már a vacsorához készülődtek. Az akarnaniaiak éjszakára elvonultak, a katonák pedig őrséget állítva nyugo
vóra tértek. 8, Agészilaosz másnap elvezette seregét. A tó menti
réteket és síkságot hegyek vették körül, amelyek közül csak egy
szoroson át lehetett kijutni, a fölé meredő ormokat azonban meg
szállták az akarnaniaiak, s dobáltak és dárdákat hajigáltak onnan, s a
hegy nyergen apránként leereszkedve szorongatták őket, és olyan
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zavart okoztak, hogy a sereg egyáltalán nem tudott előrehaladni. 9.
Ha a nehéz fegyverzetű gyalogosak és lovasok a menetos'/Jopból
kiválva üldözőbe vették őket, nem tudtak ártani nekik, mivel az
akarnaniaiak visszavonultak, és gyorsan biztonságos helyre húzód
tak. Mivel Agészüaosz belátta, hogy ilyen körülmények között
bajosan jutna keresztül a szoroson, elhatározta, hogy elüldözi a bal
oldalról rájuk támadókat, akik igen sokan voltak Ez a hegyoldal
ugyanis könnyebben volt járható a uehézfegyverzetű gyalogosok és
a lovasok számára. 10. Amíg levágta az áldozati állatot, az akarna
niaiak egészen a közeliikbe nyomultak, köveket és dárdákat haj igái
vá erősen szorongatták őket, és sokakat megsebesítettek. Mikor
aztán kiadta a parancsot, a nehézfegyverzetű gyalogság tizenöt leg
ifjabb korosztálya rohamra indult, nyomában a lovasság, míg ő maga
a sereg többi részével követte őket. 11. A völgybe leereszkedett és a
hegyoldalból hajigáló akarnaniaiak hirtelen sarkon fordultak, cs a
csúcs felé menekültek, de sokan meghaltak közülük. A csúcson
azonban föl sorakoztak az akarnaniaiak nehézfegyverzetű gyalogosai
és a könnyűfegyverzetűek közül is szép számmal, megvetettek a
lábukat azon a helyen, és hajító fegyverek, valamint dárdák záporával
fogadták üldözőiket, megsebesítve a lovasokat és megölve néhány
lovat Amikor már kis híján kézi tusába keveredtek a lakedaimóni
nehézfegyverzetű gyalogosokkal, megfutamodtak, s ezen a napon
legalább háromszázan estek el közülük. 12. Mindezek után Agészilaosz győzelmijeiét állított. Ettől kezdve körbevonult az ország
ban, és mindent kivágott és felgyújtott. Néhány várost is megroha
mozott, annyira nógatták az akhájok, de egyet sem foglalt el. Az ősz
beküszöntével aztán kivonult az országból.
13,
Az akhájok véleménye szerint semmit sem crt cl, mivel egyet
len várost sem vett be sem megadás útján, sem erőszakkal, ezért arra
kérték, hogy* ha másra nem hajlandó is, legalább addig maradjon a
vidéken, amíg meggátolja az akarnaniakat a vetésben. O azonban azt
válaszolta, hogy éppen az ellenkezőjét kérik annak, ami az érdekük
ben állna.
- Én ugyanis jövő nyáron ú jabb hadjáratot vezetek ellenük, s ők
minél többet vetettek, annál békülékenyebbek lesznek —magyaráz
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ta. 14. Miután így crvclt gyalogosan keresztül von ült Aí tói ián, még
hozzá egy olyan utón, amelyen se sokan, se kevesen nem tudnak
átkelni, ha az aitóliaiak nem egyeznek bele, őt azonban átengedték,
mivel abban reménykedtek, hogy segít nekik visszafoglalni Naupaktoszt.29 Amikor Rhiont elérte, ott kelt át (az öblön), cs hazavo
nult. Azt ugyanis megakadályozták az athéniak, hogy Kalüdónból
hajózzon át a Pe lop önné szószra, mivel Oiniadaiból kirajzottak há
romevezősoros hajóikkal.
7

1. Tél elmúltával29 Agcszilaosz, amint erre ígéretet tett az akha
jóknak, elrendelte a mozgósítást az akarnaniaiak elleni újabb hadjá
ratra, Ekkor még a tavasz legelején jártak. Azok hírét vették az
előkészületeknek, és mivel úgy gondolták, hogy termesük elpusz
títása ugyanolyan ostromot jelentene számukra, mintha az ostrom
lók körülzárnák őket, mivelhogy városaik a szárazföld közepén
fekszenek, inkább követeket küldtek Lakedaimónba, és az akliájok
kal békét, a lakcdaimóniakkal pedig fegyverszünetet kötöttek. így
végződtek az akamariini események.
2. Ezután a lakedaimóniak azt gondolták, hogy nem lennének
biztonságban egy athéniak vagy boiótiaiak ellem háború esetén, ha
egy olyan hatalmas és velük ellenséges államot hagynának a hátuk
ban, mint az argosziakc, ezért mozgósítást rendeltek el Argosz ellen.
Amikor Agészipolisz megtudta, hogy ő vezeti a hadjáratot, és a
határátlépési áldozatot bemutatta, Olümpiába ment jóslatot kérni,
és megkérdezte az istentől, hogy vét-e az isteni törvény ellen, ha
nem fogadja el az argosziak fegyverszüneti javaslatát, akik nem
akkor hirdetik meg szent hónapjukat,™ amikor eljön az ideje, ha
nem akkor, amikor a lakedaimóniak rájuk akarnak támadni. Az isten
jelt adott, hogy nem vétek elutasítani ajogtalanul meghirdetett szent
hónap fegyverszünetét, Agészipolisz nyomban Dclphoiba ment,
hogy Ápol lórinak is feltegye a kérdést, vajon Ő is úgy vclckedik-e a
fegyverszünetről, mint az apja.31 3. Apollón pontosan ugyanazt
válaszolta. így aztán Agészipolisz Phlciuszníl csatlakozott seregéhez
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- amely ott gyülekezett, míg Ő a szentélyekben járt és Nemeánál
behatolt az ellenséges országba. Amikor az argosziak rájöttek, hogy
nem tudjak fö ltartózta tm, szokásuk szerint két megkoszorúzott
hírnököt menesztettek hozzá fegyverszünetet kérni. Agész-ipolisz
azonban elutasította a fcgyvcszíinetct, arra hivatkozva, hogy az
istenek sem tartják jogosnak az indokát, és tovább haladt az ország
belseje belé, amivel nagy fejetlenséget cs kétségbeesést keltett a
vidéken cs a városban is.
4.
Argoszi tartózkodásának első estéjén, miután éppen elfogyasz
totta vacsoráját, és belekezd tek a vacsora utáni italáldozatba, az isten
megrengette a földet. A lakedaimómak valamennyien bekapcsolód
tak Poszeidón paianjába, amit a király sátortársai3- kezdtek énekelni,
a többi katona pedig azt hitte, hogy elvonulnak, mivel egykor Agisz
is egy földrengés miatt vonult ki Éliszbol.32 Agészipolisz azonban
kijelentette, abban az esetben hitte volna cl, hogy útját akarják állni,
ha akkor rengett volna a föld, amikor be akart ide vonulni. M int
hogy azonban már bevonult, ez csak megerősíti elhatározását, így
aztán másnap áldozatot mutatott be Poszeidórmak, és tovább vonult
az ország belsejébe. 5. Minthogy Agcszilaosz nemrég vezetett hadat
Argoszba,34 Agészipolisz megkérdezte katonáitól, Agcszilaosz mi
lyen közeljutott seregével a falhoz, meddig pusztította el a vidéket,
és mint egy öttusaversenyző, mindenképpen megpróbálta minden
szempontból túl szárnyaim őt. 6. Egy ízben csak akkor vonult vissza
a falakat körülkerítő árok másik oldalra, amikor már a bástyákról
haj igáicak rá, máskor pedig, kihasználva, hogy az argosziak legna
gyobb része betört a lakón területre, olyan közel került a kapukhoz,
hogy a kapuőrök bevágták a kapukat a visszatérő boiót lovasok előtt,
attól félve, hogy velük együtt a lakedaimóniak is benyomulnak a
kapukon. így aztán a lovasok arra kényszerültek, hogy úgy lapulja
nak a mellvéd alatt a falakhoz, mint a denevérek. Sok emberüket és
lovukat lényilazták volna, ha a krétaiak3-*történetesen nem portyáz
tak volna Nauplionban. 7. Ezután, amikor Agészipolisz éppen Eirktai vidékén táborozott, lecsapott táborába a villám. Akiket eltalált, a
villámcsapásba, mások meg a rémületbe haltak bele. Valamivel
később őrtornyot akart emelni a Kclusza felé vezető szorosnál, és
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ezért áldozatot mutatott be. Az áldozati máj egyik lebenye hiányzott.
Ekkor aztán hazavezette cs feloszlatta seregét, mivel már úgyis nagy
kárára volt az argosziaknak, akiket felkészületlenül ért a támadás.

8
1. A szárazföldön így folyt a háború. Mindazt, ami ez idő alatt a
tengereken cs a tengerparti városokban történt, most sorolom fel,
de csak az említésre méltó tetteket örökítem meg, az említésre nem
méltókat mellőzöm.
Pharnabazosz és Kanon, miután tengeri csatában legyőzték a
lakedaimóniakat,36először végighajózták a szigeteket és a tengerpar
tivárosokat, elűzték onnan a lakedaimóni helytartókat, kertek, hogy
ne erősítsék meg fellegváraikat falakkal, cs megígértek, hogy meg
hagyják önállóságukat. 2. Ezt hallván nagyon megörültek, dicsérték
Pharnabazoszt, és hálából ajándékokat küldtek neki, Konón ugyanis
elmagyarázta Pharnabazosznak, hogy ha így viselkedik, mindegyik
város a barátja lesz, de ha kiderül róla, hogy rabszolgasorba akarja
dönteni őket - hangsúlyozta - . minden egyes város képes lenne
nagy kárt okozni neki. Sőt még az a veszély is fennállna, hogy a
hellének, ha ilyesmit tapasztalnának, egyesülnének ellene. Pharna
bazosz megfogadta a tanácsát. 3. Ephcszoszban partra szállva átadott
Konónnak negyven háromevezősoros hajót, és megbeszélte vele,
hogy Szcsztoszban találkoznak, mivel ő inkább gyalogosan halad
végig a parton tartománya37 felé. Régi ellensége, Derkiilidasz a
teugeri csata óta történetesen Abíidoszban tartózkodott,30 minthogy
ő nem hagyta el a helyét, mint a többi helytartó, hanem megtartotta
a várost, és megőrizte lakói baráti viszonyát a lakedaimóniakkal.
Összehívta ugyanis az abüdosziakat, és így szólt hozzájuk:
4.
- Férfiak, most lehetőségetek nyílik arra, hogy mint városunk
régi barátai, a lakedaimón iák jótevői legyetek. Abban ugyanis nincs
semmi csodálatos, ha valaki hűséges marad, míg jól mennek a
dolgok, de akik kitartanak bajbaj ütött barátaik mellett, tettüket örök
időkre emlékezetessé teszik. Az azonban nem igaz, hogy azért, mert
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egy tengeri csatában alulmaradtunk, már semmit sem érünk. Sőt
városunk korábban is képes volt rá* amikor még az athéniak ural
kodtak a tengereken, hogy barátaival jó t tegyen, ellenségeinek pedig
ártson. De minél fürgébben szakadnak el tőlünk szerencse fordul
tával más városok, valóban annál nagyobbnak tűnik a ti hűségetek.
Ha pedig valaki attól fel, hogy egyszerre fognak majd bennünket a
szárazföld és a tenger felől ostrom alá venni, gondolja csak meg,
hogy még nincs hellén flotta a tengeren, s ha a barbárok a tenger
feletti uralomra tömének, azt I Icllasz nem fogja eltűrni. így aztán
ha Hellasz meg akarja védeni magát, nektek is szövetségesetek lesz.
5.
E szavak hallatán nem vonakodtak, hanem lelkesen engedel
meskedtek neki, és barátsággal fogadták a hozzájuk menekült hely
tartókat, sőt azokat is odahívták, akik addig távol maradtak. Dérkültdasz pedig összegyűjtött a városban sok használható embert,
majd átkelt az Abiidosszál szemben fekvő, nem több mint nyolc
sztadion távolságra lévő Szésztoszba, összegyűjtötte mindazokat,
akik a lakedaimóniak segítségével birtokolták földjüket a Khcrszonészoszori,3y és befogadta az összes helytartót, akit csak elűztek az
európai városokból, mondván, hogy nem kell kétségbeesniük, gon
doljanak inkább arra, hogy Ázsiában, amely fölött ősidők óta a király
uralkodik, olyan kis város, mint Témnosz vagy Algái, vagy több más
vidék lakói elmondhatják, hogy sohasem voltak a király alattvalói.
- Különben is - fűzte hozzá-, hogy találtok Szésztosznál erősebb
cs nehezebben megostromolható vidéket? Ha valaki ostrom alá
akarja venni, annak flottára és szárazföldi seregre is szüksége van.
Őket tehát ilyen szavakkal mozdította ki kétségbeesésükből. 6.
Pharnabazosz pedig, miután ilyen viszonyokat talált Abüdoszban és
Szésztoszon, felszólította az ott lakókat, hogy űzzék el a lakedaimóniakat, különben háborút indít ellenük. Minthogy nem enge
delmeskedtek, utasította Konónt, hogy zárja cl őket a tenger felől,
őmaga pedig végigpusztította az abüdosziak vidékét. De miután egy
lépéssel sem került közelebb ahhoz, hogy meghódítsa a városokat,
ő maga hazatért, Konónt pedig megbízta vele, hogy nyerje meg
magának a Hellészpontosz városait, s ezáltal minél nagyobb flottát
gyűjtsön össze tavaszra. Dühös volt a lakedairnóniakra mindazért,
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amit miattuk elszenvedett, ezért mindennél fontosabbnak tartotta,
hogy eljuthasson országukba, és bosszút álljon rajtuk, ahogyan csak
tud. 7. A telet ilyen elfoglaltságok közepette töltötte cl. Tavasz
kezdetén, miután sok hajói gyűjtött össze, és zsoldosokat is tobor
zott, Konótinal együtt Méloszba hajózott a szigetek között. M í 
toszról Lakodalmon ellen készült vonulni. Először Pheraiba futott
be, és feldúlta vidékét, majd több helyen partra szállva, ahogy csak
tudta, végigpusztította a tengerpartot. Mivel félt attól, hogy ezen a
vidéken kevés a kikötő, továbbá attól, hogy felmentő sereg érkezik,
és azért is, mert fogytán volt az élelmiszere, gyorsan visszafordult,
és Küthéra szigetére hajózva kikötött Phomikuszban. 8. A kiithéraiak városának megszállói tartottak tőle, hogy az erődöt erőszakkal
fogják elfoglalni, ezért inkább föladták, és Pharnabazosz fegyver
szüneti egyezmény oltalmában szabad elvonulást engedett nekik
Lakon iába, helyreállíttatta a küthéraiak falait, majd őrséget hagyott
hátra, s a2 athéni Nikophémoszt nevezte ki Küthéra helytartójává.
Mindezt elrendezve a korinthőszi Iszthmoszhoz hajózott. Arra
buzdította szövetségeseit, hogy bátran harcoljanak, azzal mutassák
ki a király iránti hűségüket, majd átadva nekik az összes nála lévő
péuzt, hajóival haza akart térni. 9. Konőn azonban azt mondta, hogy
ha rendelkezésére bocsátaná a flottát, az élelmet a szigetekről tudná
biztosítani, továbbá saját hazájába is visszatérhetné, és az athéniak
nak segítene fölépíteni a hosszú falakat, valamint a Peiraieuszt
körülvevő falat, s mint mondta, tudomása szerint ennél semmi sem
érintené kellemetlenebből a lakedaimómakat,
- Ezzel aztán hálára kötelezed az athéniakat, a lakedaimóniakon
pedig bosszút állsz, mert éppen azt teszed semmivé, amiért a leg
többet küzdöttek - magyarázta.
Érvei hallatán Pharnabazosx szíves örömest elküldte őt Athénba,
és még pénzt is adott neki a falak újjáépítés éré. ío. O pedig megér
kezése után a fal nagy részét helyreállította, ehhez rendelkezésre
bocsátotta saját legénységét, s az ácsoknak és kőfaragóknak kifizette
a bérét, és minden egyéb költséget is állt, ami csak fölmerült. A fal
más részeit maguk az athéniak és a bototok10 és más önként csatla
kozó államok állíttatták, helyre. A korinthosziak a Pharnabazosztól

130

N RC.1YEDIK K Ö N Y V
kapott pénzen hajókat szereltek fok elükre Aga th inoszt neveztek ki
flottaparancsnoknak, és uralmuk alatt tartották a tengert az Akhaia
körüli vizeken és a Lekhaioni-öbölben. A lakedaimóniak is hajókat
szereltek föl ellenük, s azokat Podanemosz vezette. 11. De miután
ő elesett egy összecsapásban, s helyettese, Pollisz sebesülése miatt
leköszönt. 1-Iérippidasz vette át ezeket a hajókat. A korinthoszi
Proainosz, aki átvette Agalhi ásztól a hajókat, feladta Rhiont, amit a
lakedaimóniak nyomban visszafoglaltak. Ezután megérkezett Teleutiasz Herippidasz hajóhadához, cs újból megszerezte az öböl
feletti uralmat/1
12.
Mihelyt értesültek róla a lakedaimóniak. hogy Konón a király
pénzéből föl építtette az athéni falakat, továbbá az ugyancsak ebből
a forrásból fönntartott hajóhaddal megnyeri Athén számára a szige
teket cs a szárazföld tengerparti területeit, úgy vélték, ha minderről
fölvilágosítják a király hadvezérét, Tirihazoszt/2 ő vagy' átáll hozzá
juk. vagy beszünteti Konón flottájának támogatását. így határoztak,
és elküldték Antalkidaszt Tiribazoszhoz azzal a megbízással, hogy
mindent mondjon cl neki, és próbáljon meg békét kötni városuk és
a király között. 13. Amikor az athéniak megtudták ezt, ők is követe
ket küldtek, hog\r megakadályozzák a tervet, A. követség tagjai Ko
nón mellett Hermogenész, Dión, Kalliszthenész és Katiim edón
voltak. Szövetségeseiktől is támogatást kértek, s a bői ótok, korinthosziak és argosziak is útnak indították küldötteiket. 14. Miután
megérkeztek,43 Antalkidasz elmondta Tiribazosznak, azért jött,
hogy beket kérjen a királytól városa számára, s a békét olyan felté
telek szerint kötné meg, amelyekre a király már régóta törekedett.
A lakedaimóniak többénem szegülnének szembe a királlyal az ázsiai
hellén városok védelmében, és megelégednek azzal, ha a szigetek és
a többi város megtarthatják önállóságukat.
- így- aztán - folytatta-, ha mi ezeket a feltételeket szorgalmazzuk,
miért is háborúznának ellenünk (a hellének vagy) a király, cs miért
költené erre pénzt? Az athéniak nem tudnának hadat viselni a király
országa elten, ha mi nem vállalnánk a hadjáratban vezető szerepet,
de mi magunk sem, ha a városok elnyernék önállóságukat.
15. Tirihazoszt tökéletesen meggyőzték Antalkidasz érvei, ellen
131

11ELLEN1KA

felei számára azonban mindezek csak üres szavak voltak. Az athé
niak ugyanis attól féltek, hogy ha beleegyeznek a városok és a szi
getek önállóságába, Lenin ősz, Imhros2 és Szkürosz is el fog szakad
ni tőlük, a thebaiak attól, hogy kénytelenek lennének önállóságot
adni a boiótiai városoknak, az argosziak pedig biztosak voltak berme,
hogy egy ilyen megegyezés és békeszerződés létrejötte után nem
tarthatják meg ugyanolyan feltételekkel Kői inthoszt, mintha az is
Argosz része lenne,44 pedig nagyon vágytak rá. így feneklett meg ez
a békeszerződés, s ezzel valamennyien hazatértek.
16.
Tiribazosz a király beleegyezése nélkül nem tartotta bátorságosnak, hogy' a lakedaimóniak oldalára álljon, de titkon pénzt adott
Antalkidasznakcgy lakedaimóni flotta felszerelésére, mivel ezzel is
serkenteni akarta az athéniak és szövetségeseik békevágyát, ráadásul
Konónt is elfogatta, mert helyt adott a lakedaimóniak vádjainak,
hogy Konón vétkezett a király ellen.45 Mindezt elrendezve fölment
a királyhoz, hogy elmondja, mit üzennek a lakedaimóniak, meg azt
is, hogy Konónt mint vétkest elfogatta, és hogy megkérdezze,
hogyan oldja mega felvetődött problémákat. 17. A király pedig, amíg
Tiribazosz nála tartózkodott, Sztruthaszra bízta a tengerparti terü
leteket, s el is küldte oda. Sztruthasz azonban föltétlenül az athéniak
és szövetségeseik pártját fogta, mivel emlékezett rá, mennyi kárt
okozott Agészílausz a király országában. Amikor a lakedaimóniak
látták, hogy' Sztruthasz velük ellenségesen, az athéniakkal pedig
barátságosan viselkedik, T h ibrón f küldték háborúba ellene, Th)brón átkelt Ephe.szoszba, és onnan, valamint a Maiandrosz-síkság
városaiból, Priéncből, Leukophruszból cs Akhileionból kiindulva
vcgigpusztí tóttá a király országát, 18. Ahogy telt az idő, Sztruthasz
észrevette, hogy valahányszor Thibrón kivonul seregével, ellensé
gét lenézve mindig rendezetlenül hagyja sorait, ezért a síkságra
küldte lovasságát, megparancsolta, hogy rohanják meg és zárják
körül ellenfelüket, és hajtsanak el mindent, amit csak tudnak.
Thibrón ekkor éppen diszkoszvetést gyakorolt reggelije után az
auloszjátckossal, Therszandrosszal. Therszandrcsz ugyanis nem
csak kiváló auloszjátékos volt, hanem arra is adott, hogy' erejét
fejlessze, mivel a lakónok módján clt. 19. Sztruthasz pedig látván,
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milyen rendezetlen a kivonuló sereg, és az előőrs mennyire gyenge,
ott termett ütőképes és csatasorba fejlődött lovasságával. Elsőként
Thibrónt és Therszandroszt ölték meg, s miután ők elestek, meg
futamították a sereg többi részét, és üldözés közben sokukat lemé
szárolták. Néhányan a baráti városokba menekültek, de többen
azért élték túl a vérengzést, mert túl későn értesültek a kivonulásról,
és a táborban maradtak. Ugyanis Thibrón ezúttal sem adta ki a
parancsot a kivonulásra, mint már korábban is oly gyakran. Ezek az
események tehát így végződtek.
20.
Miután azok a menekültek, akiket a rhodoszi demokraták47
száműztek, Lakedaimónba értek, úgy érveltek, hogy nem szabad
eltűrniük, hogy az athéniak maguk mellé állítsák Rhodoszt, mert
így túlságosan megnő a hatalmuk. Alakedaimómak tudták, hogy ha
a nép uralkodik Rhodoszon, az egész sziget az athéniaké lesz, míg
ha a tehetőseké a vezető szerep, az ő kezükre ju t Rhodosz, ezért a
menekülteknek fölszereltek nyolc hajót, és kinevezték Ekdikoszt
flottaparancsnoknak. 21. E hajókkal küldtek el Diphridaszt is, meg
hagyva neki, hogy keljen át Ázsiába, biztosítsa számukra azokat a
városokat, amelyek befogadták Thibrónt, a megmaradt csapatokat
vegye át, és ha tud, gyűjtsön össze valahonnan nagyobb hadsereget,
amellyel hadat viselhet Sztruthasz ellen, Diphndasz mindezt meg
is tette, sőt ezenfelül sikerült elfognia Tigranészt, Sztruthasz vejét
a feleségével együtt, akik éppen Szardeiszbe tartottak, és nagy össze
gű váltságdíjat kapott értük. Ebből aztán nyomban ki tudta fizetni
katonái zsoldját. 22. Ez a férfiú semmivel sem volt kevésbé jóravaló,
mint Thibrón, de mint hadvezér higgadtabban és találékonyabban
viselkedett. S testi örömei sohasem vonták el figyelmét attól, amire
törekedett, s aminek eléréséért mindent meg is tett
Ekdikosz ezenközben megérkezett Knidoszba, s ott megtudta,
hogy Rhodoszon a demokraták mindent a kezükben tartanak, s a
szárazföldön és a tengeren is urai a helyzetnek. Mivel a rhodosziaknak kétszer annyi háromevezősoros hajójuk volt, mint nekik,
Ekdikosz békésen várakozott Knidoszon. 23. Miután a lakedaimóniak is értesültek róla, hogy Ekdikosz jóval kisebb haderővel ren
delkezik, mint amekkorával barátaikon segíthetne, felszólították
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Teleutiaszt, hogy tizenkét hajójával, amelyekké] Akhaia körül és a
Lekhaioni-öbölbcn állomásozott, hajózzon a félszigetet megkerül
ve Ekdikoszhoz, küldje haza, maga pedig segítsen azokon, akik ba
rátaik akarnak lenni, és okozzon minél nagyobb kart ellenségeinek.
Teleutiasz tehát megérkezett Szamoszra, a szigeten további hajókat
vett magához, majd Kmdoszba hajózott, ahonnan Ekdikosz hazaindúlt. 24.0 magaRhodoszba tartott hajóival, amelyek száma huszon
hétre nőtt. Útja során véletlenül találkozott a2 athéni Phi lókra tészszak Ephialtész fiával, aki tíz hajójával Athénból Kiiproszba tartott
szövetségesüknek, Enagorasznak segítséget nyújtani. Teleutiasz
zsákmányul ejtette mind a tíz hajót. Mindkét fél éppen az ellenke
zőjét tette, mint amit tenniük kellett volna, az athéniak ugyanis
baráti viszonyban álltak a királlyal, s mégis szőve tsegesi segítséget
nyújtottak az ellene harcoló Euagorasznak,4* Teleutiasz pedig, bár
a lakedaimóniak hadban álltak a királlyal, elpusztította azokat, akik
hajóikkal éppen ellene indultak háborúba. így tehát visszahajózott
Knidoszba, eladta zsákmányát, majd újra elindult Rhodoszba, s
odaérve segítséget nyújtott a velük tartóknak.
25. Az athéniak, gyanítva, hogy a lakedaimóniak újra meg akarják
szerezni a tengeri uralmat, kiküldték ellenük a sztciriai Thraszübuloszt negyven hajóval. O azonban, miután kifutott, mégsem
nyújtott segítséget a rhodosziaknak, mivel úgy ítélte meg, hogy nem
tudná egykönnyen megbüntetni a lakedaimóniak barátait, hiszen
azok elődjükbe húzódtak, és szövetségesük, T eleit tiasz is támogatja
őket hajóival, de az athéniak barátai sem fognak alul maradni az
ellenséggel szemben, mivel kezükben tartják a városokat, ráadásul
sokkal többen vannak, és éppen megnyertek egy csatát. 26. így aztán
Ilcllcszpontoszba hajózott, ahol semmiféle ellenséges haderő nem
állomásozott, e/.évt arra számított, hogy ott valamiképpen csak
hasznára lesz városának. Ezért azután először is, mihelyt tudomá
sára jutott, hogy Amédokosz, a 2 odrüsziak királya és Szcuthcsz, a
tengerparti tartományok ura viszálykodik egymással, kibékítette,
majd az athéniak barátjává és szövetségesévé tette őket. arra számít
va, hogy a Thrákia alatt fekvő hellén városok szívélyesebben fognak
viseltetni Athén iránt, ha az baráti viszonyban áll a th rá kokkal.
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27. Minthogy, hah a király athéniak iránt táplált barátságának, itt is
minden éppen olyan jó l alakult, mint az ázsiai városokban, Bi.izantionba hajózott, és ott kiadta haszonbérletbe a Pontoszból kihajózóktól szedett tized behajtását/9 Ezenkívül oligarchikusból de
mokratikussá alakította .Bűzamion államformáját, így aztán a bíizantiom nép örült neki, ha minél több athéni tartózkodik városukban.
28. Miután ezzel is végzett, és a kalkhédóniakat is barátaikká tette,
kihajózott a Hellészpontoszról. Mütiléné kivételével az összes leszboszi várost a lakónok oldalán találta, de egyiket sem támadta meg.
mielőtt Mütilénében nem egyesítette a hajóiról partra szállt négyszáz nehézfegyverzetű gyalogosból álló seregét a városokból Műdléncbe menekült száműzöttekkel és a legharciasabb mütilcncickkcl.
A mütilénéiekben azzal keltette fel a reményt, hogy ha elfoglalják a
városokat, egész Leszbosz vezetői lehetnek. A menekülteknek azt
ígérte, hogy ha egyesült erővel támadnak minden egyes városra,
valamennyien hazatérhetnek felszabadított hazájukba. Tengerészgyalogosait azzal biztatta, hogy ha megnyerik Leszboszt Athén
barátjának, hatalmas hőségben árad hozzájuk a pénz. Miután így
buzdította Őkcc. harci rendbe állította, és Méthümna ellen vezette
sereget,
2%
). Mihelyst Thérimakhosz, a lakedaimóni helytartó meghallotta,
hogy Thraszübulos2 megindult ellene, összeszedte hajóiról a ten
gerészgyalogosokat, atnéthümniaiakat és a hozzájuk, menekült mü
ti lénéieket, és a határra vonult, hogy szembeszáll jon vele. Kirobbant
az ütközet. Thérimakhosz elesett, s a menekülők közül is sokan
halálukat lelték. 30, Ezután a városok egy része átállt Thraszübuioszhoz, a többit, arnely nem állt át, Thraszübulosz kifosztotta, így
szerzett pénzt katonáinak. Ezután Rhodoszba igyekezett. De hogy
serege a lehető legütőképesebb legyen ott is, zsákmányszerző had
járatot indított több város ellen, így érkezett meg Aszpcndoszba, és
lehorgonyzóit az Eurümedőn folyó torkolatánál. Már megkapta a
pénzt az aszpendosziaktól, amikor katonái valami túlkapásra vete
medtek azok földjén. A z aszpendoszaik feldühödtek, éjszaka rátör
tek Thraszübuloszra, és sátrában meggyilkolták.
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31. így halt meg Thraszübulosz. ez a nagyra becsült és kiváló
férfiú. Az athéniak Agürrliioszt választották meg a helyébe, és
elküldték a flottához. Amikora lakedaimóniak megtudták, hogy az
athéniak kiadták haszonbérletbe a kalkhédóniakn.ak a Pontoszról
kifutó hajók büzantioni tizedszedő helyét, elhatározták, hogy jo b 
ban kell törődniük ottani ügyeikkel, már csak azért is, mert Pharnabazosz az athéniak barátja volt, s több hcllcszpontoszi város i.s
velük rokonszenvezett. Bár semmit sem vethettek Derkülidasz
szemére, Anaxibiosz, az ephoroszok barátja elérte, hogy őt küldjék
ki hajóival abüdoszi helytartónak. Ha elég pénzt és hajót kap, ígérte,
olyan háborút indít az athéniak ellen, hogy azok nem őrizhetik meg
tovább kedvező helyzetüket a Hellészpontoszon.
33.
A lakedairnómak. három három evezősoros hajóval cs ezer
zsoldos toborzásához elegendő pénzzel küldték oda Anaxibioszt.
Amikor megérkezett, először zsoldosokat toborzott, néhány aioliszi
várost elpártoltatok Pharnabazosztól, és az Abtidoszra támadó vá
rosok ellen vonult, végigpusztítva földjeiket - ennyit ért el a szárazföldön. Flottáját kiegészítette három Abiidosz által fölszerelt hajó
val, és a part mentén hajózva el akarta fogni az athéniak és szövet
ségeseik arra tévedő áruszállító bárkáit. 34. Az athéniak, miután hírét
vették a történteknek, féltek, hogy mindazt elveszítik, amit Thraszübulosz elért a Hellészpontoszon, ezért odaküldték Iphikratészt
nyolc hajóval cs ezerketszáz könnyűfegyverzetű gyalogossal. Közü
lük a legtöbben már Korinthoszban is alatta szolgáltak. Miután
ugyanis az argosziak Korintlioszt Argosz részévé tették, kijelentet
ték, hogy már nincs szükségük az athéniakra. Mindez azért történt,
mert Iphi kralész megöletett néhány Argosz-barát polgárt. Ezért
aztán hazatért, és éppen otthon tartózkodott. 35. Amikor megérke
zett Kherszonészoszra, eleinte Anaxibiosz cs Iphikratcsz is zsák
mányszerző portyákra indult, így harcoltak egymás ellen. Kis idő
elteltével Iphikratcsz fülébe jutott, hogy Anaxibiosz Antandroszba
ment zsoldosaival, a kíséretében lévő lakónokkal és az abíidosziak
kétszáz nehézfegyverzetű gyalogosával,00 és azt is hallotta, hogy
Antandrosz baráti viszonyba lépett Anaxibiosszal. Feltételezte, hogy
el fog vonulni onnan, ha már fölállította helyőrségét, és ugyanazon
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az úton vezeti haza az abiidosziakat, amelyen jött. lphikratész tehát
az éjszaka leple alatt partra szállt az abüdosziak vidékétiek legclhagyatottabb pontján, és a hegyekbe vonulva lesben állt. Azokat a
három evezősoros hajókat, amelyek ideszállították őket, hajnal hasadtával elküldte, hogy haj ózzanak végig Khcrszonészosz felső része
mellett, azt a látszatot keltve, hogy most is arra a vidékre indulnak
portya zni, ahogy szoktak. 36. Nem kellett csalódnia, mert Anaxibiosz valóban fölkerekedett, bár, mint mesélték, aznap nem kapott
kedvező előjelet az áldozat során, de hát oda se figyelt rá, mivel
baráti területen vonult keresztül egy baráti városba, cs amikor egy
szembejövőtől meghallotta, hogy lphikratész elhajózott a Prokonuészosz irányába, mégclővigyázatlanabbul folytatta útját. 37. Iphikratész azonban nem mutatkozott addig, amíg Anaxibiosz hadse
regének minden szakasza a terepnek ugyanazon a szintjén vonult.
Mikor aztán az abüdosziak elérték már a Krém észté melletti síksá
got, ahol az ottaniak aranybányái fekszenek, a sereg mögöttük jövő
része azonban még a lejtőn ereszkedett le, és Anaxibiosz a lakónok
kal éppen megindult lefelé, lphikratész előbújt rejtekhelyéről, cs
rohamot indított ellenük. 38. Anaxibiosz felmérte, hogy menekvés
re nincs semmi remény, mert látta, hogy serege milyen hosszan
elnyúlik a szűk úton, cs tudta, hogy- az elöl haladók egyszerűen
képtelenek segíteni rajta, mert a meredélyen kellene visszakapasz
kodniuk, és a rémületet is észrevette, amely kiült azok arcára, akik
fölfedezték a csapdát, így szólt a közelében állókhoz:
- Férfiak, a tisztesség úgy kívánja, hogy üt haljak meg, ti azonban
meneküljetek el minél gyorsabban, mielőtt még összecsapnánk az
ellenséggel.
39. Ezt mondta, majd a pajzshordozója által tartott pajzs védelmé
ben addig harcolt, amíg el nem esett ott, ahol a lábát megvetette.
Szeretője is ott esett cl, s a városokból hozzájuk menekült egykori
lakedaimóni helytartók közül is legalább ti zenke tten vesztették
életüket a harcban. A többiek elmenekültek, de egészen a városig
üldözték őket, JHalotlaik száma kétszázra rúgott, s rajtuk kívül az
abüdoszi nehézfegyverzetű gyalogosok is mintegy ötven embert
vesztettek. lphikratész ezek után visszatért Kberszotiészoszra.
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t. Legyen elég ennvj azokról a hadműveletekről, amelyeket az
athéniak és a spártaiak a Hellészpontosz térségében folytattak. Idő
közben Eteonikosz ismét Aiginára ment. Mivel már nyilvánvalóvá
vált, hogy tengeri háború bontakozott ki, az cphoroszok beleegye
zésével engedélyt adott, hogy bárki rajtaüssön Attika területén, noha
korábban az aiginaiak kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn az
athéniakkal. 2, Azok az aiginaiak zaklatásai miatt hoplitákat küldtek
a szigetre Pamphilosz parancsnoksága alatt, és ott erődítményt épí
tettek. Szárazföldön cs tengeren is szorongatták az aiginaiakat tíz
hajójukkal. Teleti tiasz azonban, miután pénzszerző kőrútján hírét
vette az erődítménynek, segítségükre sietett. Az athéni flottát elűz
te, Pampliil úsznak azonban sikerült megvédenie az erődöt.
3.
Ezután megérkezell Spáriából az új flottaparancsnok, Hierax.
O vette át a hajóhad irányítását, Tcleutiasz azonban igazán elége
detten térhetett haza. Hajójához mentében mindegyik katona a
kezét szorongatta, az egyik koszorúval ajándékozta meg, a másik
szalaggal.J Akik később érkeztek, a tengerbe dobták a koszorúkat az
induló hajó után, és imáikban sok szerencsét kívántak neki. 4.
Tudom, hogy c szavakkal nem a szokásos kiadásoknak, veszélyek
nek v a ^ katonai mesterfogásoknak állítok emléket. Zeuszra
mondom, érdemes végiggondolnunk, hogyan érte cl Tcleutiasz,
hogy alárendeltjei így tiszteljek. Ez a tett inkább érdemes a meg
örökítésre, mint akár a sok pénzzel, akár a sok veszéllyel járó vál
lalkozások.
5.
Ilicrax, miután helyettesét, Gorgópaszt helytartóként a szige
ten hagyta tizenkét hajóval, maga a többi háromevczősorossal Rhodoszba hajózott. Ettől kezdve inkább az athéni erőd katonái voltak
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szorult helyzetben, mint a város lakói. Ezcrt aztán az athéniak
megszavazták, hogy flottát szerelnek fel, és hazaszállítják katonái kát
az Öt hónapja épített erődből. Ez meg is történt, és az athéniak újra
védtelenek voltak a zsákmányolok és Gorgópasz támadásai ellem
Felszereltek hát ellenük tizenöt hajót, és megválasztották parancs
nokuknak Eunomoszt. fi. Miközben Hieraxmég Rhodoszon tartóz
kodott, a lakedaimóniak Antal kidaszt küldték ki flottaparancsnok
nak. Úgy gondolták, hogy ezzel a döntésükkel nyerhetik meg
leginkább Tiribazosz jóindulatát is.
Ancalkidasz, miután megérkezett Aiginára, magához vette Gurgópasz hajóit, és Epheszoszba indult. Gorgópaszt később tizenkét
hajójával hazaküldte, a flotta többi egységének elére pedig helyette
sét, Nikolokhoszt nevezte ki. Nikolokhosz kihajózott, hogy segít
séget vigyen az abiidosziaknak. Útközben kitérőt tett Tcncdoszba,
feldúlta a szigetet, és pénzt hajtott be lakóitól. Ezután folytatta útját
Abüdoszba. 7. Az athéniak sztracégoszai pedig egybegyűltek Sza
ruothrakeról, Thaszószról cs a környező területekről, és igyekeztek
segítséget nyújtani a tcnedosziaknak. Miután azonban értesültek
róla, hogy Nikolokhosz már Abüdoszba érkezett, khcrszoncszoszi
támaszpontjukról támadást intéztek ellene harminckét hajójukkal.
Nikolokhoszuak huszonöt hajója volt. Amikor pedig Gorgópasz
elhajózott Epheszoszból, összetalálkozott Eunomosszal. Gorgópasz
ekkor, kevéssel napnyugta előtt Aigínára menekült előle. Partraszál
lás után tüstént gondoskodott a legénység vacsorájáról. 8. Eunomosz
rövid várakozás után elhajózott. Az éj beálltával szokás szerint fényt
gyújtatott a vezérhaj ón, hogy a többiek, az élhajót követve, ne szó
ródjanak szer. Gorgópasz azonban hajóra szállt, és nyomban követni
kezdte a fényt, de kissé hátramaradó hogy ne vegyék észre. A
szokásos hangjelzések helyett az evez ős parancs no kok kavicsokat
ütögettek össze, és ügyeltek rá, hogy a2 evezőmdakkal ne csapjanak
•zajt. 9. Miután Eunomosz hajói a Zósztér-hegyfokhoz érkeztek
Attika partvidékén, Gorgópasz harsonával jelt adott a támadásra. Az
athéni legénység egy része éppen partra szállt, többen kikötőhelyet
kerestek, mások éppen csak a part közelébe jutottak. A holdfényben
tengeri ütközet bontakozott ki, Gorgópasz négy háromevezősorost
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zsákmányolt, és Aiginára vontatta őket. Az athéniak többi hajója
Pciraicuszba menekült.
10. Ezután Kliabriasz2 Kiiprosz felé hajózott, heg)' Euagorasznak
segítséget vigyen. Nyolcszáz fős könnyűfegyverzetű csapatához
Athénból újabb hajókat és hoplkakat is kapott. Éjjel partra szállt
Aiginán, és a Heraklész-szentélyen túl egy völgyben lesbe állt könynyűfegyverzetíí katonáival. Nappal pedig, ahogy megbeszéltek, Dcmainetosz vezetésével megérkeztek Athénból a hopliták. Ott száll
tak partra, ahol a Tnpürgiának nevezett építmény állt, tizenhat
sztadiormyira a I léraklész-szentélytől.
11. Miután Gorgópasz értesült erről, gyorsan kivonult az aiginaiakkal, a tengerészgyalogosokkal és nyolc éppen ott tartózkodó
spártai polgárral. Azt is kihirdette, hogy a hajók legénységéből a
szabad születésűek is csatlakozzanak, Ö k is harcba indultak hát
azokkal a fegyverekkel, amelyek éppen a kezük ügyébe estek. 12.
Ahogy elhaladtak a leshely mellett, felpattantak Khabriasz emberei,
és elhajították dárdáikat. Támadásra indultak a nemrég partra szállt
hopliták is. Akik az első sorokban haladtak, mivel nem képeztek zárt
alakzatot, hamar elestek, köztiik Gorgópasz és a lakedaimóniak.
I Ialáluk után a többiek is megfutamodtak. Az aiginaiak közül mint
egy százötvenen haltak meg. a szigeten tartózkodó idegenek és be
települtek, valamint a sietve odaérkező hajósok közül legalább két
százan, 13. Ezután az athéniak, mintha csak béke lenne, zavartalanul
hajózhattak a tengeren, mivel Eteonikosz nem tudta embereit rá
venni a harcra, hiszen nem volt pénze a zsold kifizetésére.
így hát a lakedaimóniak újra Teleutiaszt rendelték ki flottaparancsnoknak ehhez a flottához.3 Megérkezése után a tengerészek,
amint meglátták, örömrivalgásban törtek ki. O pedig gyűlésbe hívta
őket, és így szólt hozzájuk:
14.
- Katonák, nem pénzzel jöttem hozzzátok! Mégis, ha az isten
is úgy akarja, és ti is velem együtt szíwel-lélekke! küzdőtök, azon
leszek, hogyj árand óságotokat a lehető legteljesebb mértékben meg
adjam. Tudatában kell lennetek annak, hogy amikor én vezetlek
titeket, azért fohászkodom, hogy nektek se menjen rosszabbul
sorotok, mint nekem. Ha azt mondom, jobban szeretnem, hogy
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inkább a ti ellátásotok legyen biztosítva, mint a sajátomé, talán
meglepődtök Jómagam, az istenekre mondom, szívesebben lennék
két napig élelem tiél kük mintsem ti legyetek egyetlen napig. Ajtóm
pedig, mely korábban is nyitva állt mindazok számára, akik be
kívántak térni hozzám valamilyen kérelemmel, ezentúl is nyitva
lesz, 15. Csak akkor láthatjátok majd, hogy én is gazdagabban ét
kezem, ha nektek is bőséges lesz az ellátásotok, Ila azonban azt
látjátok, hogy én is kiteszem magam fagynak, forróságnak és az
éjszakai őrség fáradalmának, tudnotok kell, hogy a ti kitartásotokra
is ugyanilyen szükség lesz. Ezeket a parancsokat azonban nem azért
adom, hogy szenvedést okozzak nektek, hanem hogy nagyszerű
eredményeket érjetek el. 16. Hazánk is, amelyet virágzónak tartunk,
jó l tudjátok, katonák, nem könnyed életvitelével tett szert kiválósá
gára és szépségére, hanem azzal, hogy kész volt szenvedni és veszé
lyeket vállalni, ha a szükség úgy hozta. Jó) tudom, hogy eddig is
derék férfiak voltatok, mostantól azonban még kiválóbbaknak kell
lennetek, hogy örömmel vállalt közös fáradozásunk után sikereink
még örömtelibbek legyenek. 17. Mi lehet szívderítőbb, mint az a
tudat, hogy nem valamely hellén vagy barbár megnyerésével jutot
tatok fizetséghez, hanem ti magatok tudtok ellátásotokról gondos
kodni, mégpedig a legdicsőbb forrásból? Ne feledjétek, hogy az a
jólét, amelyet az ellenféllel vívott harcban csikartatok ki, nemcsak
az ellátást biztosítja számotokra, hanem valamennyi ember megbe
csülését is!
18.
Beszéde után mindenki kiáltozni kezdett, és kertek, hogy
szükség szerint rendelkezzék velük: ők készek engedelmeskedni,
Tcleutiasz ekkor áldozatot mutatott be, cs így szók:
- Most egyetek abból, amitek van, előlegezzetek meg nekem
egynapi ellátmányt! Utána gyertek a hajókhoz, és arra vegyük utun
kat, amerre az isten akarja, és érkezzünk is meg idejében! - A hajókra
szállíttatta az odaérkezőket, cs az éjszaka leple alatt Athén kikötője
felé indult. Néha megszakította útját, és pihenést engedélyezett,
majd újra evezésre szólította őket. Ha valaki úgy gondolná, hogy
meggondolatlanul indult tizenkét háromevezősorossal olyan el
lenség ellen, amely sok hajóval rendelkezett, próbálja megérteni
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a spártai hadvezér gondolatmenetét is! 20. Ő ugyanis feltételezte,
hogy az athéniak Gorgópasz halála után kevesebb gondot fordítanak
a kikötőben állomásozó flottára. Ha lehorgonyzóit háromevező'
sorosokra bukkanna is, kisebb kockázatot vállal húsz Athénban
állomásozó hajó megtámadásával, mintha másutt tízzel venné fel a
küzdelmet. Tudta, hogy a hazájától távol lévő flotta legénysége a
hajókon lakik, míg az Athénban állomásozó egységek kapitányai
otthon alszanak, a többiek közül pedig ki-ki máshol talál szállást
magának. Ilyen megfontolások után vállalkozott erre az útra. 21.
Amikor már csak öt-hat sztadion távolságra voltak a kikötőtől,
megállt, és pihenőt rendelt el. Virradatkor indultak tovább. Megtil
totta, hogy a lehorgonyzótt teherszállító bárkákat hajóikkal megron
gálják vagy elsüllyesszek. I la horgonyzó háromeve2Ősorosra talál
nának, próbálják meg mozgásképtelenné tenni, az áruval teli hajókat
pedig vontassák el, A nagyobbakat kerítsék hatalmukba, és fogják el
legénységüket. Miután partra ugráltak, néhányan egészen a Dcig
in áig jutottak, és magukkal hurcoltak néhány kereskedőt és hajótu
lajdonost a hajókra,
22. Teleutiasz sikerrel hajtotta végre tervét. Az athéniak kitódul
tak, hogy megnézzék, mi ez a kiáltozás a kikötőben, Egyesek haza
rohantak fegyvereikért, mások megvitték a hírt Athénba. Az összes
athéni hoplita és lovas harcba indult abban a hiszemben, hogy
Pciraicusz az ellenség kezére került. 23. Teleutiasz a teherhajókat
három-négy háromevezősoros kíséretében Aiginára küldte, a többi
hajóval pedig végigvonult Attika partjai mentén. Amikor elhagyta a
kikötőt, sok halászhajót és a szigetekről érkező személyszállító
komphajót is elfogott. Szunion hcgyfokánál gabonával vagy más
áruval megrakott hajókat kerített hatalmába. így tért vissza Aiginára.
24. Miután túladott a zsákmányon, katonáinak előre kifizette egy
havi zsoldj ukat. Ezután annyi zsákmányt szerzett portyázásai során,
amennyit csak tudott. így hajóit is megfelelően cl tudta látni, katonái
pedig készségesen cs gyorsan engedelmeskedtek neki.
25. Antalkidasz ekkor már visszatérőben volt Tiribazosszal a per
zsa királytól, akinél sikerült elérnie, hogy amennyiben az athéniak
és szövetségeseik nem hajlandók elfogadni az általa előírt békefel
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tételeket, a lakedaimóniak szövetségeseként hadba vonuljon. Amint
értesült róla, hogy Nikolokhosz Abüdosznál farkasszemet néz az
Iphikratész és Diotimosz által vezetett athéni flottával, gyalog folytatta útját Abüdoszba, Ott átvette a parancsnokságot, és miután el
híresztelte. hogy Kalkhédón lakosai segítségül hívták, egyik éjjel,
ki haj ózott. Perkóténál azonban horgonyt vetett, és várakozott. 26.
Miután ez kitudódott, az athéni hadvezérek, Démainetosz, Dionüsziosz, Leöntikliosz és Phaniasz hadereje az üldözésére indult
Prokonnészosz irányába. Amikor az üldözők már túlhaladtak rajta,
Antalkidasz visszatért Abiidoszba. Értesült ugyanis arról, hogy Polüxenosz húsz szürakuszai és itáliai hajójával már a közelben jár, és
egyesíteni akarja haderejüket.
Ekkor hajózott erre Thrákiából a kollíitoszi Thrasziibnlosz is
nyolc hajójával Az athéni flottával akart egyesülni. 27. Amikor a
felderítők jelezték a nyolc háromevezősoros közeledését, Antalki
dasz tengerészeit a tizenkét legjobb hajójára szállította fel, és úgy
rendelkezett, hogy amire csak szükségük van, a többi hajóról vegyék
el, és hogy* álljanak lesben a lehető legjobban elrejtőzve. Miután a
nyolc hajó elhaladt mellettük, megkezdődött az üldözés. Az athéni
hajók észrevették őket, és menekülni kezdtek. Közülük a legnehéz
kesebbeket a gyors üldöző hajók hamar elfogták. Antalkidasz utasí
totta él hajóit, hogy ne a hátul haladókkal foglalkozzanak, hanem az
élenjárókat vegyék üldözőbe Amikor a hátul haladó athéni hajókról
látták, hogy elfogták azokat, a tengerészek elcsüggedtek, cs a leglassabb üldözők is beérték őket. így valamennyien fogságba estek. 28.
Ezek után befutott a sziirakuszaiak húsz hajója, ezenfelül léniának
Tiribazosz fennhatósága alá cső területeiről is érkeztek hajók. Az
Ariobarzanészhoz tartozó vidékek meg továbbiakat szereltek fel.
Antalkidasznak már régóta vendégbarátja volt Ariobarzanész.
[Pharnabazoszt ekkor már visszahívták az udvarba, ahol feleségül
vette a király leányát.] Antalkidasz, miután már összesen több mint
nyolcvan hajója volt, a tenger ura lett. Még azt is megakadályozta,
hogy a Pontoszról érkező hajók Athén felé folytassák útjukat. Saját
kikötőibe és szövetségeseihez kényszerítette őket. 29. Az athéniak,
mivel látták, hogy az ellenségnek milyen sok hajója van, féltek attól,
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hogy megint teljes vereséget szenvednek, mint a korábbi háború
ban. A perzsa király ugyanis ismét a lakedaimóniak szövetségese, és
az aiginai portyázók is zaklatják őket. A lakednimóniaknak volt egy
csapatnyi helyőrségük Lekhaionban és még egy Orkhornenoszban,
s emellett még ügyelniük kellett szövetségeseikre is, nehogy elve
szítsek azokat, akikben megbíztak, s nehogy elpártoljanak azok,
akikben nem bíztak meg. Korinthosz környékén nemcsak az ellen
ség okozott nekik gondot, hanem ők is az ellenségnek. A háború
tehát számukra is sok teherrel járt. Az argosziak pedig láthatták,
hogy már összegyűlt a lakét)ainióni hadsereg, és nem volt kétségük
afelől, hogy a szent hónap ürügyén sem kaphatnak fegyverszüne
tet.4 így ők is vágytak a békére.
30. Amikor aztán Tiribazosz kihirdette, hogy mindazok jelenje
nek meg nála, akik hallani akarják, milyen béke feltété leket határo
zott meg a király, mindannyian odasiettek. Miután összegyűltek,
Tiribazosz bemutatta a királyi pecsétet, és felolvasta az iratot. Rz a
következőképpen szolt:
31. - Artaxcrxész király jogos igényének tartja, hogy Ázsia görög
városai hozzá tartozzanak, valamint a szigetek közül Klazomenai és
Kiiprosz. Ami pedig a többi belien várost illeti, akár kicsik, akár
nagyok, méltányos, hogy önállók legyenek, kivéve Lcmnoszt, lmbroszt és Szkiiroszt, amelyek a régi szokásnak megfelelően maradja
nak továbbra is Athén fennhatósága alatt. Azok ellen, akik ezt a
békeszerződést nem fogadják el, hadat fogok viselni szárazon és
vízen, összes hajómmal és vagyon ómmal mindazokkal együtt, akik
elfogadják,3
32. Miután meghallgatták a feltételeket, minden egyes állam kül
dötte értesítette az elhangzottakról az otthoniakat. Valamennyien
esküt tettek rá, hogy maradéktalanul megtartják az előírásokat, a
thébaiak azonban az összes boiót nevében akartak esküdni, Agészilaosz erre kijelentette, hogy nem fogadja el esküjüket, ha nem
foglalják bele a király szavait, melyek szerint minden kicsi és nagy
állam önálló legyen. A thebai követek közölték, hogy ennek kinyil
vánítására nem hatalmazták fel őket.
- Menjetek hát - mondta Agészilaosz - , és kérdezzétek meg. Azt
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is tudassátok azonban, hogy hanem egyeznek bele, nem vonatkozik
majd rájuk a békeszerződés.
33. A követek eltávoztak. Agészilaosz, aki gyűlölte a thébaiakat,
nem várta be a választ. Mintán megszerezte az ephoroszok hozzá
járulását, tüstént elvégezte a határátlépési áldozatot. Tegeában meg
állt, és lovasokat küldött a perioikoszok közössegeihez, hogy siet
tesse hadba vonulásukat, és a szövetséges egysegek leendő parancs
nokait is toborzásra küldte Még a spártai sereg továbbindul ás a előtt
megérkeztek azonban a thébai követek a válasszak hogy elfogadják
az államok Önállóságát. így a lakedaimóniak hazatértek, a thébaiak
pedig a békefeltételek elfogadásával rákényszerültek, hogy szavatol
ják Boiótia városainak függetlenségét,
34. A korinthosziak azonban nem bocsátották el az argoszi hely
őrséget. Agészilaosz azzal fenyegetőzött, hogy háborút indít a ko
rinthosziak ellen, ha nem küldik el az argosziakat, és az utóbbiak
ellen, ha nem hagyják el Korinthoszt. Mivel mindkét fel megijedt,
az argosziak kivonultak, és visszaadták a korinthoszi állam önál
lóságát, Saját elhatározásukból elhagyták Korinthoszt a korábbi
öldöklés felelősei, és azok is, akik elismerték bímrcszcsscgükct.f)
A polgárok szívesen visszafogadták a korábbi menekülteket.
35. Miután mindez lezajlott, cs az egyes államok letették az esküt,
hogy megtartják a király békéjének előírásait, a szárazföldi és a
tengeri csapatokat egyaránt feloszlatták. Először került sor békekö
tésre az athéniak, a lakedaimóniak és szövetségeseik között az Athén
falainak lerombolása után kirobbant háborút követően.7 36. Hadi
sikereik alapján a lakedaimóniak alig értekei többet annál, hogy az
ellenséggel egyenlő erőt voltak képesek felmutatni. Az Antalkidaszról elnevezett béke révén azonban ennél jóval nagyobb tekin
télyre tettek szert. A királybeke mcgtartatásáról gondoskodva, mint
egy a poliszok önállóságának őrzőiként, végső soron megnyerték
szövetségesüknek Korinthoszt, a boiót városok Thébai tói való füg
gőségét pedig megszüntették. Erre már régóta törekedtek. Annak is
veget vetettek, hogy az argosziak úgy kezeljék Korinthoszt, mint
államuk részét. Megfenyegették ugyanis őket, hogy hadjáratot in
dítanak ellenük, ha nem vonulnak ki Korinthoszból.
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1.
Minthogy a lakcdaimóniak számára minden kedvezően alakult,
úgy határoztak, hogy megbüntetik azokat a szövetségeseiket, akik a
háború során ellenszegültek, és inkább az ellenség iránt tanúsítottak
jóindulatot, cs minden eszközzel megakadályozták abban, hogy a
későbbiekben ellenük forduljanak. Először a mantinciaiakat szólí
tották fel, hogy földig rombolják le városfalaikat, mert csak ez biz
tosítja, hogy nem állnak majd át az ellenséghez. 2, Jó l látták ugyanis,
érveltek, hogy az argosziakkal folytatott háború során gabonát szál
lítottak az ellenségnek, és arra is volt példa, hogy ünnepeikre hivat
kozva nem vettek részt a közös hadjáratban. Amikor mégis velük
tartanak, nem harcolnak teljes odaadással. Azt is megfigyelték folytatták- hogy irigykednek, ha a lakedaimóniakat valamilyen sze
rencse éri, de amint valami balul üt ki számukra, nem titkolják Örömü
ket. Mindemellett köztudomású volt, hogy ebben az évben vesztette
érvényét a mantineiai csata után velük kötött harmincéves békeszer
ződés.0 3. Mivel a mantinciaiak nem voltak hajlandók lerombolni a
falakat, a Iakedaimóniak hadat üzentek nekik.
Agészilaosz felmentését kérte az állam vezetőitől e hadjárat alól
azzal az indoklással, hogy Mantineia polgárai jelentős segítséget
nyújtottak apjának a Messzéné elleni háború során.9 Agészipolisz
vezette hát a sereget, noha az ő apja, Pauszaniasz baráti kapcsolatban
állt Mantineia demokratikus vezetőivel.10 4. Az ellenség területén
először a földeket pusztította végig. Mivel ekkor sem voltak hajlan
dók a falakat lerombolni, árkot ásatott a város körül, seregének
másik fele pedig pajzsával védővonalat alkotva ült az árokban dol
gozók előtt. Az árok elkészülte után zavartalanul építhetett ostrom
sáncot a város köré. Miután belátta, hogy a védők az előző evi jó
termés miatt bőséges él elem készlettel rendelkeznek, attól tartott,
hogy kényes helyzetbe kerülne, ha mind hazáját, mind a szövetsé
geseket hosszan elhúzódó hadjárattal terhelné. Gáttal lezárta tehát
a városon keresztülhaladó jelentős vízhozamú folyót.11 5. Miután a
víz továbbfolyását megakadályozta, a folyó vízszintje a házak és a
városfal alapkövei fölé emelkedett. Az alacsonyabban fekvő téglák
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átázása után a magasabban levők is megroggyantak, A fal repedezni,
majd omladozni kezdett, A védők gerendákkal támasztották meg a
veszélyeztetett részeket, és sikerült a torony ledőlcsct megakadá
lyozniuk. Amikor azonban már nem bírtak tovább a folyó vizével,
megrémültek, hogy bárhol beomolhat a fal, és így legyőzőitekként
fogak kezelni őket. Beleegyeztek hát a fal lerombolásába. A lakedaimóniak még azt is a békekötés feltételéül szabták, hogy a mantineiaiak ezentúl falvakban éljenek. Az ostrom lottak pedig, belátva,
hogy kényszerhelyzetben vannak, ebbe is beletörődtek 6. Az Argosz-barátok és a nép vezetői már lemondtak életükről, de Agészipolisz apjának befolyására sértetlenül távozhattak a városból. A
száműzetésben menedéket keresők mintegy hatvanan voltak. Ami
kor a kapun kiléptek, a lakedaimóniak hajításra kész dárdákkal álltak
az út két oldalán, szemmel tartva a távozókat. Noha gyűlöltek őket,
kevésbé esett nehezükre, hogy féken tartsák indulataikat, mint a
legderekabb mantineiaiaknak. A polgári fegyelemnek ezt a szép
példáját nem hagyhattam említetlenül.
7. Ezután lerombolták a falakat, és Mantineia lakossága négy
községbe települt szét, mint annak előtte.12 Eleinte fájdalommal
töltötte el őket, hogy meglevő otthonaikat le kell rombolniuk, és
másutt kell újat építeniük. Minthogy azonban a tehetősek közelebb
kerültek a falvak mellett elterülő birtokaikhoz, és az irányítás a legdcrckabbak kezébe került, a heveskedo népvezérektől pedig meg
szabadultak, már inkább örültek a történteknek. A lakedaimóniak
pedig ezután már nem közös szövetségi parancsnokot küldtek hoz
zájuk, hanem mindegyik faluba cgyet-egyet. A kisebb települések
lakói lelkesebben vettek részt a hadjáratokban, mint tették ezt
korábban, a demokrata kormányzat idején. A mantineiaiak ügye ily
módon elrendeződött, az emberek pedig bölcsebbek lettek azzal a
tapasztalattal, hogy nem célszerű folyót falakkal körülzárni.
8. Amikor a phleiuszi menekültek13 tudomást szereztek arról,
hogy a lakedaimóniak kivizsgálják szövetségeseiknek a háború során
tanúsított magatartását, úgy vélték, eljött az ő idejük. Lakedaimónba
mentek, és előadták, hogy amíg hazájukban éltek, a polgárok bebocsátották falaik közé a lakedaimóniakat, cs hadjárataikban is mindig
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reszt vettek. Száműzetés ük után azonban az otthon maradottak
sehová sem voltak hajlandók követni a lakedaimóniakat, és egyedül
őket nem engedték belépni a városkapun.
9.
Az ephoroszok úgy döntöttek, érdemes foglalkozni ezzel az
üggyel. Megüzenték a phleiuszLaknak, hogy a száműzöltek a lakédaimóni állam barátai, és száműzésük oka nem valamilyen általuk
elkövetett törvénytelen cselekedet volt. Úgy látják helyesnek, hogy
ne kényszer hatására, hanem a phlciusziak önkéntes döntése révén
téljenek haza. Ennek hallatán attól tartottak a phleimziak, hogy egy
esetleges ostrom során a városbeliek közül egyesek beengednék a
lakedaimóniakat. Ugyanis a szám űzőiteknek nemcsak számos ro
konuk, hanem sok elvbarátjuk is a városban clt. Ehhez járult még
az a legtöbb városban gyakori jelenség is, hogy többen politikai
fordulatot akartak, és ezért törekedtek a száműzöttek visszahívására,
10. E félelmek hatására megszavazták a száműzöttek visszafogadását,
illetve azt, hogy kapják vissza a bizonyíthatóan tőlük elkobzott
javakat. Akik pedig ezekből már vásároltak, az államkincstárból
kapjanak kártérítést. A felmerülő vitás kérdéseket törvényes eljárás
keretében kell majd tisztázni. Ennyi történt ekkor a phleiuszi szám
űzöttek ügyében.
11.
Akanthőszből és Apollóniából - Olünthosz vidékének két
legnagyobb városából - követek érkeztek Lakedaimónba.1"1Miután
az ephoroszok meghallgatták, hogy miért jöttek, a népgyulcs cs a
szövetségesek képviselői elé bocsátották őket. 12. Az akanthoszi
Klcigcnész így beszelt előttük: - Lakedaimóni férfiak és harcostár
saitok, ügy látjuk, elkerüli a figyelmeteket, hogy Hellaszban mos
tanság jelentős események zajlanak. Bizonyára jó l tudjátok, hogy
Olünthosz Thrákia legnagyobb hellén állama. E város polgárai
megnyertek másokat is, hogy ugyanazon törvények szerint éljenek,
és államuk közös legyen. Később már néhány nagyobb várost is
maguk mellé állítottak. Ezután nekiláttak, hogy Makedónia városait
is kivonják Amüutász, a makedón uralkodó fennhatósága alól. 13.
Miután a közelükben élők hallgattak rájuk, hamarosan a távolabbi
nagyobb városok felé is kinyújtották kezüket. Amikor útra keltünk,
sok más város mellett már Pellát, Makedónia legnagyobb települé148
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sct is birtokba vették. Úgy tapasztaltuk, hogy Amüntasz visszahú
zódik a városokból, és szinte már egész Makedóniát elvesztette. Az
olünthosziak hazánk és Apollónia lakóihoz is követeket küldöttek,
akik kijelentették, ha a jövőben nem veszünk részt hadjárataikban,
minket is megfognak támadni, 14. Mi azonban, lakedaimóni férfiak,
ősi törvényeink alapján kívánunk élni önálló államunkban. De ha
kényszerítenek, és senki sem siet a segítségünkre, nekünk is velük
kell tartanunk. Jelenleg nem kevesebb mint nyolcszáz nchézfegyverzetű15 és ennél jóval több könnyűfegyverzetű katonájuk van, és
ha mi is csatlakozunk hozzájuk, lovasaik száma az ezret is meg fogja
haladni. 15. Eljövetelünkkor már ott voltak náluk az athéniak és a
boiótok követei. Hallottunk az olünthosziak döntéséről, hogy kö
veteket küldenek ezekbe az államokba, mert szerződést akarnak
velük kötni. Ha egyesülnek az athéni és thébai haderővel, úgy
vigyázzatok —m o n d t a m á r nem fognak egykönnyen legyőzhető
ellenfelet jelenteni számotokra! Mivel Poteidaia - a város a Pallénéfélszigetet a szárazfölddel összekötő földszoroson fekszik - már a
birtokukban van, arra kell készülnötök, hogy a belső területen fekvő
városok is csatlakozni fognak hozzájuk. Az is bizonyságul szolgálhat
számotokra arról, mennyire felnek e városok, hogy az olünthosziakkal szemben táplált gyűlöletük ellenére sem mertek követsé
günkben részt venni, és minderről beszámolni nektek, 16, Fontol
játok meg azt is, hogy ésszerű-e, ha ti, miután gondoskodtatok róla,
hogy Boiótia ne legyen egységes, nem törődtök egy annál jóval
nagyobb hatalom kialakulásával. Hz pedig nem csupán a szárazföl
dön, de a tengeren is egyre jelentősebb lesz. Mi is állhatna útjába,
hiszen ott helyben fellelhető a hajóépítéshez szükséges faanyag,
jelentős jövedelmük származik a sok kikötőből és kereskedelmi
központból, az élelem bősége pedig sok ember megélhetését bizto
sítja! 17, A többieken kívül a szomszédos thrákok, akik nem élnek
király uralma alatt, már most is az olünthosziak szolgálatába szegőd
tek. Ha ők is uralmuk alá kerülnek, tovább növelik hatalmukat. E
szövetség létrejöttével a pangaioni aranybányák is csupán karnyúj
tásnyira lennének tőlük. Semmi olyat nem mondunk nektek,
ami az olünthoszi népgyűlésen már ezerszer ne hangzott volna el.
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18. Önhittségüket nehéz lenne elképzelni is. Talán isten akarata,
hogy a hatalom növekedésével együtt nőjön az emberi fennhejázás.
Mi, lakedaimóni férfiak és harcostársaitok, beszámoltunk az ottani
helyzetről. Nektek kell eldöntcnctck, mindez érdemes-e a figyel-metekre. Azt is tudnotok kell, noha együttesen jelentősnek mond
hatjuk katonai erejüket, nem nehéz elbánni velük. Azok a városok
ugyanis, amelyek akaratuk ellenére lettek tagjai a közös államnak,
hamar elpártolnak, ha egy új hatalom felbukkanását látják. 19. De ha
majd a házassági kötelékek cs az egymás területén szerzett birtokok
- ennek törvényes lehetőségét ugyanis már megszavazták- szoros
egységet teremtenek közöttük, cs felismerik, hogy az erősebb mellé
állni haszonnal jár (miként az ai kadiaiak is veletek tartanak, ha más
földjét pusztítjátok, így az övék épségben marad), akkor már kevés
bé hajlanak az elszakadásra.
20.
E beszéd után a. lakedaimóniakszót adtak a szövetségeseiknek,
és kérték, ki-ki mondja el véleményét, mi lenne a légiidvösebb a
Peloponncszosz és a szövetségesek számára. Sokan azt az álláspon
tot képviselték, hogy hadjáratot kell indítani. Különösen azok be
szeltek így, akik el akarták nyerni a lakodairnőniák jóindulatát.
Megszületett a döntés, hogy minden állam arányosan akkora egy
séget állít ki, hogy az összlétszám tízezer fő legyen. 21. Azt is
javasolták, hogy amelyik város úgy dönt, fizethet pénzt is a katona
állítás helyett. Hoplitánként három aiginai oboloszt kell zsoldra
biztosítaniuk, lovasok állításakor ennek négyszereset. 22. Ha vala
melyik állam kivonná magát a hadjáratból, a lakodalmon iák fejen
ként és naponként egy sztatér bírságot szabhatnak ki. 23. Miután
mindezt elfogadták, az akanthosziak kertek szót Előadták, hogy
szerintük üdvösek ugyan ezek a határozatok, de nem hajthatók
végre elég gyorsan. Helyesebb lenne, ha mialatt e haderőt szervezik,
a lehető leggyorsabban kiküldcnénck a helyszínre egy parancsnokot
akkora sereggel, amekkorát Lakedaimónból, valamint a többi állam
ból késedelem nélkül ki lehet állítani. Amint ez megtörténik, azok
a városok, amelyek még nem adták be a derekukat az olünthosziaknak, tovább is kitartanak, a kényszerrel beolvasztottak pedig
kevésbé lesznek készségesek. 24. Ezt is határozatba foglalták.
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A lakedaimóniak Eudamidaszt küldték ki kétezer neodamodész
cs pcrioikosz, valamint szkiritiszick clcn. Eudamidasz azt kérte az
cphoroszoktól, hogy fivére, Phoibidasz szervezze azokat az egysé
geket, amelyeket később bocsátanak rendelkezésére. O maga, mi
után a thrák partvidékre érkezett, helyőrséget küldött azokba a
városokba, amelyek ezt kérték Poteidaiát pedig ellenállás nélkül
bevette, noha az már törvényesen a szövetséghez tartozott. Itt volt
főhadiszállása a háborúnak ebben a szakaszában, amelynek során az
határozta meg tetteit, hogy az ellenségénél kisebb erő állt rendel
kezésére.
25. Phoibidasz pedig az Eudamidasz számára szerveződött főerők
élére állt, és útnak indult.16 Thébai területére érve a városon kívül
a tornacsarnok mellett vertek tábort. A thébaiakat ekkoriban bel vil
longások osztották meg, Iszméniasz és Leontiadész is, akik egymás
sal ellentétes politikát folytattak, polernarkhoszi tisztséget töltöttek
be, cs mindkettőjüknek számos elvbarátjuk volt. Iszméniasz, aki
gyűlölte a lakedaimóniakat, közelébe se ment Phoibidasznak. Leontiadcsz azonban barátságosan viselkedett vele, és amikor már ben
sőséges viszonyba kerültek, a következő tervet adta elő:
26. - Phoibidasz, ma igen nagy szolgálatot tehetsz hazádnak! Ha
hopliiáiddal követni fogsz engem, felvezetlek a fellegvárba. Ha így
lesz, biztos lehetsz benne, hogy egész Thébai a lakedaimóniak és
itteni barátaitok hatalmába kerül. 27. Noha nem rég, mint te is tudod,
törvényt hoztak arról, hogy egyetlen polgár sem vehet részt az
Olünthosz elleni hadjáratban, de ha most együttműködsz velünk,
tüstént sok lovast és nehézfegyverzetű gyalogost bocsátunk majd
rendelkezésedre. így nagy erpkkel tudod majd segíteni fivéredet.
Ha a sors úgy hozná, hogy leigázza Olünthoszt, te egy Olünthosznál
is nagyobb államot. Thébait hódolta tód meg.
28.
E szavak nagy reménységgel töltötték el Phoibidaszt. Igaz
ugyan, hogy olyan férfi volt, aki egy dicső tettért szívesen odaadja
az életét is, de megfontoltnakés előrelátónak nem lehetett nevezni.
Miután elfogadta az ajánlatot, azt az utasítást kapta, hogy kerekedjen
fel, mintha elvonulna. - Ha elérkezik a megfelelő időpont - folytatta
Leontiadész érted megyek, és magam leszek a vezetőd.
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29.
Amikor a tanács a piactér oszlopcsarnokában ülésezett - azért
itt, mert a Kadmeiának nevezett fellegvárban az asszonyok éppen a
theszmophoria ünnep szertartásait végezték —, és az utcák teljesen
elnéptelenedtek a deli hőség miatt, Leontiadcsz lóháton Phoibidaszhoz sietett, és a fellegvárhoz vezette. Mmtán bevitte oda Phoibidaszt és katonáit, átadta neki a kapuzáró csap kulcsát azzal, hogy
csak azt engedjék be a várba, akit ő küld. Ezután a tanácsülésre
sietett. 3í>. Ott a következő beszédet tartotta: - Ne ijedjetek meg
attól, férfiak, mert fellegvárunk a lak.edaimoniak kezére került.
Megígérték ugyanis, hogy senkit sem tekintenek ellenségüknek, aki
nem akar rájuk támadni. Mivel törvényeink kimondják, hogy a
polcmarkhosz elfogathatja azt, aki főbenjáró bűn elkövetésével gya
núsítható, elrendelem az itt tartózkodó Iszméniasz letartóztatását,
mert arra készül, hogy háborút robbantson ki. Rajta hát, tisztek,
katonáitokkal vegyék őrizetbe őt, és vigyetek a megbeszélt helyre.
31, A tervbe beavatottak ott termettek, és készségesen letartóztat
ták. Leontiadész ellenfelei, akik semmit sem sejtettek, vagy azonnal
elmenekültek a városból, mert féltették életüket, vagy visszavonul
tak házaikba. Androklcidasz cs Iszméniasz hívei közíil mintegy
háromszázan, miután megtudták, hogy Iszméniasz őrizet alatt van
a Kadmeiában, Athénba távoztak.
32, A történtek után Iszméniasz helyett másik polemarkhoszt
választottak, .León ti adész pedig nyomban Lakedaimónba indult.
Ott arról győződött meg, hogy az ephoroszok és a polgárok nagy
része neheztel Phoibidaszra, mert az állam jóváhagyása nélkül cse
lekedett. Agészilaosz ezzel szemben úgy vélekedett, hogy ha Lakedaimónnak kárt okozott, a törvény szerinti büntetéssel kell őt súj
tani, ha azonban hazája javát szolgálta, az ősi szokás szer int joga volt
Phoibidasznak, hogy csupán saját ítéletében bízva hozzon döntést.
Méltányos tehát, ha elsőként azt vizsgálják meg, vajon a történtek
nek kedvező vagy' karos hatása lesz-e, 33. Leontiadcsz a következő
beszédet tartotta a népgyűlcs előtt:
-Lakedaimóm férfiak, mielőtt lezajlottak a most megvizsgálandó
események, ti is nehezteltetek azért, hogy a thébaiak ellenséges
magatartást tanúsítanak veletek szemben. Hiszen láttátok, hogy
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el le ns egeitekkel készségesek, barátaitokkal pedig szembehelyez
kednek. Nemde az is ezt igazolja, hogy nem akartuk hadba vonulni
a. Peiraieliszt elfoglaló demokraták ellen, akik elszántan küzdöttek
ellenetek míg a phókisziak ellen megtették ezt, mert tudták, hogy a
barátaik vagytok? 34. Sőt azt terveztek, hogy1 szövetséget kötnek az
olíinthosziakkal, méghozzá annak tudatában, hogy ti háborúra ké
szültök ellenük Korábban állandóan résen kellett lennetek, mikor
értesültök arról, hogy öoiótiát uralmuk alá akarják kényszeríteni. A
történtek után már egyáltalán nem kell aggódnotok a thébaiak miatt.
Ha ti is szíveteken viselitek ügyünket, elegendő lesz egy rövid titkos
üzenet, hogy minden rendelkezésetekre álljon, amit csak kívántok tőlük.
35.
A beszéd hatására a lakcdaimóniak úgy döntöttek, hogy ha már
a hatalmukba került Thébai fellegvára, cl kell látni helyőrséggel,
Iszméniasz ügyében pedig ítélkezzen a bíróság. E testületbe a lakédatmómak három, a szövetségesek pedig- kicsik és nagyok egyaránt
- egy-egy tagot küldtek. A bíróság össze js ült, és azzal vádolták
lszmcniaszt, hogy barbárokkal szövetkezik, és a perzsa udvar barát
jaként semmi jót sem tett Hellasz érdekében. Egyike volt ugyanis
azoknak, akik a királytól pénzt vettek át.17 Androklcidassza 1 együtt
a legnagyobb felelősség terhelte a Hellaszban támadt viszályokért.
36. iszmé ni asz védőbcszcdévcl nem tudta bíráit meggyőzni arról,
hogy tetteinek súlyát túlbecsülik, és hogy nem vezette ártó szándék.
Elítélték, cs halálbüntetést szabtak ki rá. Thébai élére Leontiadész
hívei kerültek, és több szolgálatot tettek a lakedaimóniaknak, mint
amennyit azok kértek tőlük.
37.
Miután az ügy lezárult, a lakcdaimóniak még lelkesebben
toborozták a hadsereget Olíinthosz ellen, mint korábban.18 Teleutiaszt jelölték ki helytartónak. Kiállították a tízezer fős sereg rájuk
cső részét, és a szövetséges államoknak parancsba adták, hogy a
közös határozat alapján csatlakozzanak Tclcutiaszhoz. A szövetsé
gesek szívesen harcoltak az ő vezetése alatt, mert olyan ember hí
rében állt, aki nem feledkezik meg azokról, akik valamilyen szolgá
latot tettek neki. A thébaiak is készségesen bocsátották Agészilaosz
fivérének rendelkezésére nehéz fegyverzetű gyalogosaikat és lova
saikat.
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38.
Telcutiasz nem akart sietni, inkább arra törekedett, hogy a
lehető legnagyobb sereget gyűjtse össze, ám arra is ügyelt, hogy útja
során ne kövessen el semmi méltánytalanságot a baráti államokkal
szemben. Amüntaszhoz már előbb követeket küldött azzal a ta
náccsal, ha uralmát helyre akarja állítani, ne csak zsoldosokat fogad
jon, hanem vegye rá pénzzel a szomszédos királyokat, hogy szövet
ségesei legyenek. Derdaszhoz, Elírnia19 királyához is követet kül
dött, Üzenetében arra hívta fel a figyelmét, hogy az olünthosziak,
miután a jelentősebb erőt képviselő Makedóniát már legyőzték, a
kisebbekről sem fognak elfeledkezni, ha valaki nem szab határt
önhittségüknek. 39. Ilyen előkészületek után márjclentős sereg élén
érkezett szövetségeseik területére. Miután elérte Poteidatát, az el
lenséges vidéken már harci készültségben, tartotta katonáit. Amikor
Olünihoszho 2 vonult, nem égette fel a földeket, és a termést sem
pusztította cl. Arra gondolt, hogy ha ezt tenné, saját magának
okozna nehézséget az oda-, illetve a visszaút során. Célszerűnek
látta azonban, hogy amikor kivonul az ellenséges területről, kivágja
és az úton keresztbe döntse a fákat, ezzel is megnehezítve hátbatá
madásukat.
40.
Amikor már tíz s2 tadionnál közelebb jutott a városhoz, kiala
kította a hadrendet. Maga a balszárny elére állt, így a városkapun
ki tóduló ellenséggel szemben ő vehette fel a küzdelmet. A phalanx
jobbszárnyát a szövetségesek alkották. A lovasok közül a lakómaia
kat, a thébaiakat és a makedónokat a jobbszárnyon helyezte el,
D érd ászt pedig maga mellett tartotta mintegy négyszáz lovasával.
Nemcsak nagyrabecsülését kívánta így' kifejezni, hanem arra is
számított, hogy c kitüntetés hatására Dcrdasz lclkcscbbcnvcsz majd
részt az ütközetben. 41. Miután az ellenség kivonult, és a falak előtt
csatarendbe állt, lovasai zári alakzatban törtek rá a lakón és a botot
lovasságra, és a lakedaimóni lovasparancsnokot, Polükharmoszt
letaszították lováról, cs több sebet ejtettek rajta, sokakat pedig meg
öltek. Végül megfutamították a jobbszárny lovasságát. A mögöttük
álló gyalogság, miután cserbenhagyták őket, szintén hátrálni kez
dett, Már az a veszély fenyegetett, hogy az egész sereg alulmarad,
amikor Derdasz egyenesen az olünthoszí városkapu felé rontott,
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Te le ii tiasz pedig zárt rendben előrenyomult. 42. Ennek láttán az
olünthoszi lovasság attól tartott, hogy bezárják előtte a kapukat,
ezért hanyatt-homlok visszaözönlött. Dcrdasz ekkor sokat megölt
közülük, amint a közelébe jutottak. Az olünthoszi gyalogság is
visszavonult a városba, de nem szenvedett jelentős veszteséget,
mivel közel volt a falakhoz. 43. Miután Teleutiasz győzelmét győ
zelmi jellel örökítettek meg, visszaíí íjukban kidöntöttük a fákat.
A nyári hadjárat után Teleutiasz elbocsátotta a makedón csapatokat
és Dcrdasz lovasait. Az olünthosziak azonban gyakori támadásaikkal
zaklatták a lakedaimóniak szövetséges városait, s területükön fosz
togattak cs gyilkoltak.
3

1. A tavasz beálltával3) az olüuthosziak mintegy hatszáz fős lovas
sága déltájban betört Apollóniába, és fosztogatás közben szétszóró
dott. Derdasz történetesen ezen a napon érkezett a városba, és éppen
ebédelt lovasaival együtt. Amikor látta a támadást, nyugalomban
maradt, de a lovakat felszer számozva cs embereit teljes fegyverzet
ben tartotta. Miután az olüuthosziak elbizakodottságukban már az
alsóvárosba, majd a kapukon is betörtek, hadrendbe fejlődött, és
megtámadta Őket. Azok amint megpillantották, menekülni kezdtek.
2. Dcrdasz attól kezdve, hogy visszavonulásra kényszerítette őket,
sarkukban volt kilencven sztádionon keresztül, és egészen az olün
thoszi városfalig üldözte őket jókora vérengzést végit ezvive soraik
ban. Mondják, hogy mintegy nyolcvan lovast ölt meg ekkor. Az
ellenség ezután inkább a falakon belül maradt, cs földjének csupán
csekély részét tudta megművelni. 3. Egy idő múlva Teleti ti asz is
felvonult Olünthosz falai alá, és ami ép iá vagy megművelt terület
meg maradt, elpusztította. Ekkor az olünthoszi lovasok sietség
nélkül kivonultak, és átkeltek a város mellette elhaladó folyón, majd
felsorakoztak az ellenséges haderővel szemben. Vakmerőségük lát
tán Teletni asz elvesztette türelmét, és parancsot adott Tlémonidasznak, a könnyűfegyverzetűek parancsnokának, hogy rohamozza
meg őket. 4. Az oliinthosziak az előretörő gyalogosok láttán hátat
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fordítottak, és sietség nélkül visszavonulva ismét átkeltek a folyón.
Azok pedig nagy elszántsággal üldözték őket, s mintha menekülők
nyomában lennének, maguk is a folyó túlsó partjára igyekeztek. Az
olünthoszi lovasok, amikor látták, hogy a támadók az átkelés
közben éppen a legvédtelenebbek, visszafordultak, és rájuk rontot
tak, Nemcsak Tlémonidaszt ölték meg, hanem rajta kívül legalább
száz embert, 5. Teleutiasz a történtek láttán haragra lobbant, meg
ragadta fegyvereit, és gyorsan a nehéz fegyverzetű gyalogosok élére
állt. A kön nyű fegyverzetű eket és a lovasokat is újra támadásba
küldte, azzal, hogy semmiképpen se torpanjanak meg. Sokszor
megesett már másokkal is, hogy az üldözők nehéz helyzetbe kerül
tek, amikor túlzottan közel merészkedtek a városfalakhoz. Ez tör
tént a lakcdaimóníakkal is, amikor a bástyákról is célba vettek őket,
cs a rájuk zúduló lövedékek ellen védekezve rendezetlenül kellett
visszavonulniuk. 6. Ekkor lendült támadásba az olünthoszi lovasság,
és könnyufegyverzetujeik is felzárkóztak melléjük. Végül kitörtek
a nchézfcgyvcrzctű gyalogosok is, és a lakedaimóniak szétzilálódott
phalanxára zúdultak. Teleutiasz elesett a harc során, s ezután a
környezetében lévők is meghátráltak. Már senki sem állt ellen,
mindenki megfutamodott. Egy részük Szpartóloszba, más részük
Akanthoszba vagy Apollóniába menekült, míg a legtöbben Poteidaiába tartottak. Mivelhogy több irányba futottak, az üldözők hol
erről, hol arról támadtak a hátukba. Rengeteg embert legyilkol tik,
a sereg legütőképesebb része elpusztult,
7. Az ilyen csapások meggyőződésem szerint arra kell intsenek
bennünket, hogy még szolgáinkat sem szabad akkor megbüntet
nünk, amikor nagyon haragszunk. A haragtól elvakult tulajdonos
sokszor nagyobb kárt szenved, mint amekkorát okoz. Különösen
súlyos hiba támadást indítani az ellenség ellen, ha az indulat, és nem
a megfontolás vezérel. A harag nincs tekintettel a következmények
re, viszont ha higgadtan gondolkodunk, arra is ügyelünk, hogy
miközben ártunk az ellenségnek, mi magunk ne károsodjunk.
8. A lakedaimóniak, miután értesültek a történtekről, tanácsko
zást hívtak össze, és jelentékeny haderő kiküldéséről határoztak,
hogy megtörjék a győztesek önbizalmát, és hogy ne menjenek ve156
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szendőbc eddigi fáradozásaik. Úgy döntöttek, hogy Agészipolisz
királyt nevezik ki hadvezérnek, s vele is útnak indítanak harminc
spártai polgárt, miként egykor Agészilaosszal Kis-Ázsiába.-1 9. Suk
,jó nevelésben” részesült penoikosz is önkéntesen csatlakozott
hozzájuk, valamint idegenek gyermekei, akik reszt vettek a spártai
nevelésben, és spártai polgárok házasságon kívül született jó testal
katú fiai, akik számára nem volt ismeretlen a derék polgárokhoz
méltó életmód. E haderőhöz csatlakoztak meg a szövetségesek
önkéntesei, a thesszaliaiak lovassága, mert kapcső la tót keres tek Ágészipolisszal, továbbá Amüntasz és Derdasz a korábbinál is nagyobb
lelkesedéssel. Az előkészületek után Agészipolisz elindította a sere
get Olünthosz felé.12
10. Phleütsz polgárai, egyrészt mert Agészipolisz megdicsérte
őket, hogy ilyen gyorsan milyen sok pénzzel segítették a hadjáratot,
másrészt mert bíztak abban, hogy a másik király távozása után Agészilaosz nem támadja meg őket - hiszen mindketten nem hagyhat
ják el egyidejűleg Spártát
clbízták magukat. A visszatért számíízötteknek nem adtak semmit abból, ami megillette volna őket,
A menekültek a vitatott kérdéseket pártatlan testület döntésére
szerették volna bízni, a többiek azonban arra kényszerítették őket,
hogy magában a városban járuljanak bíróság elé.-3 Nem vették
figyelembe a visszatérők érveit, hogy miféle eljárás az, amelyben a
vétkesek ítélkeznek. 11. Ezután néhányuk Lakcdaimónba ment,
hogy vádat emeljen polgártársai ellen. Velük tartottak mások is, akik
tanúsították, hogy a polgárok közül sokaknak az a véleménye,
méltánytalan eljárás folyik. Ez nagy felháborodást váltott ki a pilléiusziak között, és bírságot szabtak ki mindazokra, akik állami felhatal
mazás nélkül Eakedaimónba mentek. 12. A megbírságoltak nem
siettek hazatérni, hanem azt terjesztették, hogy azok kényszerítették
ki ezt a döntést, akik korábban száműzték őket, cs a lakedaimóniakat
kizárták a városból. Előbb felvásárolták a száműzőttek javait, majd
kierőszakolták, hogy ne kelljen visszaadniuk. Azért szabták ki rájuk
a bírságot most, amikor Lakcdaimónba jöttek, hogy senki se merjen
ezután idejönni és felvilágosítást adni a városban történtekről. 13.
Az ephoroszok, mivel úgy látták, hogy a phleiusziak tényleg sértően
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viselkednek, ügy döntöttek, hadjáratot kell indítani ellenük Agcszilaosznak nem volt ellenőre ez a döntés Podanemosz emberei
ugyanis, akik a visszatért számfízottek közé tartoztak, apjának, Arkhidamosznak vendegbarátai voltak. O maga ugyanilyen kapcsola
tot ápolt Proklésszai, Hipponikosz fiával és híveivel, 14. így hát
habozás nélkül útnak indult, miután a határon áldozatot mutatott
he. Több phleiuszi küldöttség is elébe járult, és pénzt kínált, hogy
ne törjön be hozzájuk. Nem azért jött hadseregével, hogy jogtalan
ságot kövessen el, hanem hogy segítsen azokon, akiket jogtalanság
crt - válaszolta. 15. A küldöttek végső elkeseredésükben felajánlot
ták, hogy megtesznek mindent, csak ne törjön be földjükre. Azt
felelte, hogy nem bízhat meg szavaikban, hiszen azok korábban már
hazugnak bizonyultak. Olyan tértre van hát szüksége, amely bizal
mat ébreszt benne. Arra a kérdésre, hogy mit kellene tenniük, azt
felelte, csupán azt, amit egyszer már megtettek nem is olyan regen,
cs ami akkor sem bizonyult hátrányosnak számukra. Ez pedig nem
volt más, mint az, hogy adják át neki a fellegvárat. 16. Mivel ezt nem
fogadták cl, betört földjükre, cs a város köré ostromsáncokat épít
tetett. Sok lakcdaimóni már azt mondogatta, hogy néhány ember
miatt válnak egy több mint ötezer embert számláló állam ellensé
gévé, A phleiusz.Líik, hogy ez még nyilvánvalóbb legyen, az ellenség
számára jól látható helyen tartották gyűléseiket.
17.
Agcszilaosz ezért a következő tervet eszelte ki. Elrendelte,
hogyha a száműzöttek rokonai vagy barátai kiszöknének a városból,
adjanak nekik helyet a közös étkezésnél, cs ha reszt kívánnak venni
a közös gyakorlatokon, gondoskodjanak megfelelő ellátásukról.
A menekülteket is felszólította, hogy adjanak nekik fegyvereket, és
e célból akár kölcsön felvételétől se riadjanak vissza. Az;ok engedel
meskedtek, és végül ki tudtak állítani több mint ezer igen jó erőben
lévő embert, akik nemcsak fegyelmezettek voltak, de kiváló fegy
verzettel is rendelkeztek. Végül már azt mondogatták a lakedaimóniak, hogy ilyen harcostársakra van szükségük.
ÍR. Amíg Agészilaosz ezzel volt elfoglalva. Agészipolisz késede
lem nélkül továbbhaladt Makedónjából, és Olünthosz közelében
tábort ütött. Mivel senki sem szegült szembe vele, elkezdte pusztí
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tani mindazt, ami csak megmaradt az oliinthosziaknak, és behatolt
szövetségeseik területére is, ahol letarolta a termést. Tör ónét ost
rommal vette be. 19. Ezenközben - a nyár ekkor tombolt legheve
sebben - forró láz kezdte gyötörni. Emlékeiben megjelent az aphütiszi Dionüsz osz-szcntély, cs vágyakozott árnyas pihenőire, tiszta,
hűs forrásaira. Megélve érkezett oda, de betegsége hetedik napján
a szentély mellett távozott az él ok sorából. Tetemet mezbe tették,
és hazaszállították, ahol királyi temetésben részesült.
20. Agészilaosz a hír hallatán nem úgy viselkedett, ahogy sokan
várták. Sem m ijeiét nem adta, hogy örvendezne vetéiytársa halála
miatt, hanem megsiratta a veszteséget. A két király ugyanis közös
sátorban él, amikor hazájában tartózkodik.2"1Agészipolisz pedig jó
beszélgetőtárs volt, ha az ifjúságról, a vadászatról, a lovaglásról vagy a
szerelemről esett szó. Mindemellett közös lakóhelyükön illő tiszteletet
is tanúsított idősebb társa iránt. A lakedaimóniak az elhunyt király
helyébe Polübiadészt küldtek helytartóként Olünthosz ellen.
21. Agészilaosz ostroma már túllépte azt az időtartamot, amennyi
re számítása szerint a phleiusziaknak elegendő élelmük volt.25 Oly
sokat jelent azonban, ha várrá tudunk lenni éhségünkön, hogy a
phleiusziak a korábbihoz képest feleakkora fejadagot szavaztak meg,
cs ezt be is tudták tartani, így hát kétszer annyi ideig tartottak ki,
mint az várható volt. A bátorság bizonyos körülmények között oly
mértékben felülmúlja a gyávaságot, mint például egy Dclphión
nevű polgár esetében, aki kiemelkedő tekintélye folytán háromszáz
phleiuszi férfi élén vissza tudta tartani azokat, akik békére vágytak,
s őrizetbe vett mindenkit, akit gyanúsnak talált. El tudta érni, hogy
a polgárok tömegei teljesítsenek őrszolgálatot, és ellenőrző kőrút
jaival rászoktatta Őket, hogy megbízhatóan lássák el feladatukat.
Embereivel gyakran kitört, s hol innen, hol onnan kergette el az
őröket az ostromlók körfalárók 23. Miután azonban bizalmi embe
rei, bár mindenütt kutattak, már semmilyen élelmet sem találtak a
városban, üzentek Agészilaosznak, Kérték tőle. hogy esküjével biz
tosítsa: követséget küldhetnek Lakedaimónba. Ügy határoztak,
szólt az üzenet, hogy' a lakedaimóniak főtisztviselőire bízzák, járja
nak el városukkal szemben úgy, ahogy jónak látják. 24. Agészilaosz
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esküvel biztosította a követség útját. Minthogy azonban ki akarták
vonni a döntést az ő hatásköréből, nagyon megnchcztelt rájuk.
Üzent otthoni barátainak, és elérte, hogy ő kapjon felhatalmazást
Phleiusz sorsának rendezésére. Megerősítette az őrseget, hogy sen
ki se szökhessen ki a városból. Delphiónnak és egy ti ízes vassal
megjelölt arcú rabszolgájának, aki sok fegyvert elemeit az ostrom
lóktól, ennek ellenére sikerült egyik cjjel kiszöknie a városból.
25. Miután a követség azzal a válasszal tért vissza, hogy a lakedaimóniak Agészilaoszra bízzák, döntsön belátása szerint a phleiusziakról, ő a következőképpen rendelkezett: a volt száműzettek,
illetve a városban maradtak közül ötven-ötven polgár ítéljen arról,
hogy kinek kell halállal lakolnia, és ki mentesüljön a büntetés alól.
Ezután alkossák meg egy új államberendezkedés alaptörvényeit.
Arra az időre, amíg mindezzel végeznek, helyőrséget hagyott hátra
hat hónapra elegendő zsolddal. Majd elbocsátotta a szövetséges
csapatokat, s a iakedaimóni katonákat hazavezette. így rendeződött
egy év és nyolc hónap elteltével a phleiusziak ügye,
26. Mivel az oliintkosziak sem a föld terméséhez nem jutottak
hozzá, sem a tengerről nem kaphattak szállítmányokat, Poltibiadésznak sikerült kichcztetéssel arra kényszerítenie őket, hogy békét
kérjenek Lakcdaimónban, A követek teljes körű felhatalmazással
rendelkeztek, és megkötötték a szerződést, amely szerint mind
barátaik, mind ellenségeik ugyanazok lesznek, mint a lakedaimóniaknak, s szövetségesükként csatlakoznak hozzájuk, bárhová is
vezetnek hadjáratot.-* Miután mindezt esküvel is megerősítették,
hazatértek.
27. A lakedaimóniak számára olyannyira szerencsésen alakultak a
dolgok, hogy a thébaiak az összes boióttal együtt ellenőrzésük alá
kerültek, a korinthosziak a leghűségesebb szövetségesükké váltak,
az argosziak pedig teljesen meggyengültek [, a szent hónapra való
hivatkozás ugyanis már nem segített rajtuk].27 Athcn így egyedül
maradt. Azok a szövetségeseik, akik korábban ellenséges szándékot
tápláltak a lakedaimóniakkal szemben, elnyerték büntetésüket. Azt
hitték hát, hogy hatalmuk most már minden tekintetben jó és
szilárd alapon nyugszik.
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1. A hellének és más népek története számos példát nyújt arra,
hogy az istenek nem bocsátanak meg sem azoknak, akik nem tartják
őket tiszteletben, sem azoknak, akiknek tetteit nem tiszta szándék
vezérli. Én most mindezekkel nem foglalkozom, csak a következő
esetről akarok beszámolni. A lakedaimóniak esküt tettek rá, hogy
nem fogják megsérteni az államok önállóságát, mégis megszállták
Thébai fellegvárát. Éppen azok büntették meg őket tettükére, akikkel szembenjogtalanságot követtek el, noha korábban senki ember
fia nem tudott folébük kerekedni. Mindössze hét száműzött ele
gendőnek bizonyuk arra, hogy megdöntsék azoknak a thebaiaknak
az uralmát, akik felvezették a lakedaimóniakat a fellegvárba. Azok,
csak hogy ők kaparinthassák meg a vezetést, nem riadtak vissza attól,
hogy hazájukat mások uralma alá kényszerítsék. Hogy ez miképpen
történt, részletesen elbeszélem.
2, Volt egy bjzonyos Phiüidasz, aki Arkhiasz és polemarkhosztársai mellett az írnoki teendőket látta el, és látszólag minden
tekintetben híven szolgálta őket. Amikor azonban valamilyen hiva
talos ügyben Athénban járt, találkozott az ott élő thébai menekültek
egyikével, Mclónnal, akit már régebbről is ismert. Melón kikérdez
te őt Arkhiasz polemarkhosz és a zsarnokként viselkedő Philipposz
viselt dolgairól. Miután meggyőződött róla, hogy PhiJlidaszt még
nálánál is jobban felháborítják az otthoni viszonyok, ünnepélyes
esküt tettek egymásnak, és megállapodtak benne, hogy melyikük
mit tegyen, 3, Ennek értelmében Melón hat erre a célra kiszemelt
menekülttel, akiknek tőrük volt az egyetlen fegyverük, az éj sötét
jében Thébai földjére lopódzott.2* Miután a nappalt egy félreeső
helyen töltötték, úgy mentek a városkapuhoz, mint akik a határból
térnek vissza a későn hazafelé tartó parasztokkal együtt. A városban
egy bizonyos Kliarón házában töltötték az éjszakát és a rákövetkező
napot.
4.
Phillidasz ezalatt a polemarkhoszoknak segédkezett, akik hiva
taluk lejárta alkalmából Aphrodité-iinnépét tartottak. Azt mondta
nekik, hogy korábbi ígéretéhez híven megszerzi számukra Thébai
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legelőkelőbb és legszebb asszonyait, Ö k pedig nagy örömmel ké
szültek a gyönyörteli éjszakára. Ez jellemző volt rájuk. 5. Miután
lakornáztak, és PhiHidász buzgólkodása folytán hamar lerészegedtek, követelni kezdtek a hetairákat. Ekkor ő elment Mclóncrt cs
társaiért, hármójukat űrbőlgynek öltöztette, a többieket szolgálólánynak.^ 6. Bevezette őket a polcmarkhoszi rezidencia előterébe,
maga pedig bement, és azt mondta Arkhiaszéknak, hogy a hölgyek
nem hajlandók belépni, amíg csak egy testőr is bent van. Erre ők
gyorsan kiküldték alárendeltjeiket, akiket Phillidasz, miután bort
adott nekik, egyikőjük házába irányított. Ezután bevezette a hetairákat, és mindegyik férfi melle leültetett egyet. A terv szerint
miután leültek, fátylukat felhajtva tüstént le kellett döfniük őket. 7.
Egyesek szerint így érte őket a halál, mások szerint Melőnék mulatozóknak adták ki magukat, s miután így behatoltak a polemarkhoszokhoz, megölték őket. Phillidasz ezután három összeesküvő tár
sával Leontiadész házához ment. Bczörgctett, és azt mondta, hogy
a polemarkhoszoktól hozott valamilyen üzenetet. Leontiadész ép
pen vacsora utáni pihenőjét töltötte, felesége pedig mellette font.
Mivel megbízott Phillidaszban, kiszólt neki, hogy jöjjön be. Erre
berontottak a házba, őt megölték, az asszonyt pedig fenyegetéseik
kel elhallgattatták. Amikor elmentek, megparancsolták neki, hogy
zárja be az ajtót. Azzal fenyegetőztek, ha nyitva találják, mindenkit
megölnek a házban.
8.
Phillidasz ezek után két társával a börtönhöz ment. A foglárnak
azt mondta, hogy a polemarkhoszok utasítására be kell zárni a vele
lévő egyik férfit. Amikor az őr kinyitotta az ajtót, megölték, majd
kiszabadították a foglyokat. Ezeket gyorsan ellátták a fegyvertárból
megszerzett fegyverekkel, majd az Ampheionhoz vezették, cs uta
sították őket, hogy álljanak készenlétben. 9. Ezután kihirdették,
hogy minden thebai nehézfegyverzetű gyalogos és lovas vonuljon
fel, mert végeztek a zsarnokokkal. A polgárok nem hittek nekik,
ezért az éj folyamán nem mozdultak ki otthonaikból. Amikor
azonban másnap nyilvánvaló lett, hogy mi történt, a fclfcgyvcrzctt
nehézfegyverzetű gyalogosok és lovasok készek voltak segíteni őket.
A száműzetésből visszatértek néhány lovast az attikai határra küld162

Ö tö d ik könyv

tek, ahonnan elindult a két athéni hadvezér, aki a tervbe be volt
avatva.
10.
A fellegvár lakedaimóni helyőrségének parancsnoka, amint
tudomást szerzett az összeesküvők éjszakai kiáltványáról, tüstént
Plataiaiba és Theszpiaiba küldött erősítésért. Amikor a thebai lova
sok értesültek a plataiaiak közeledtérol, szembeszálltak velük, cs
több mint húsz embert megöltek. Miután visszatértek, és a2 athéni
csapatok is megérkeztek a határról, támadást intéztek a fellegvár
ellen. 11. A védők, akik kevesen voltak, megrémültek az ostromlók
lelkesedésétül, és attól, hogy a fülük hallatára ígértek nagy jutalmat
azoknak, akik elsőként hágnak fel a falakra. A védők ezután azzal a
feltétellel adták fel az erődöt, hogy7biztosítsák számukra a sértetlen
elvonulást, és fegyvereiket tarthassák meg. E feltételeket örömmel
elfogadták. Az áldozat bemutatása és a kölcsönös eskütétel után utat
nyitottak az elvonul óknak. 12. A thébaiak azonban, ha ráismertek a
menetben haladó polgártársaikra, akik az ellenség oldalára álltak,
elfogták és megölték őket. Néhányukat a határról odaérkező athéni
csapatok rejtették cl és mentették meg. A thébaiak a meggyilkoltak
gyermekeit is mind lemészárolták.
13,
Alakedaimóniak, miután kivizsgálták a történteket, kivégezték
a fellegvárat feladó parancsnokot, szerintük ugyanis be kellett volna
várnia az erősítés megérkezését, a thébaiak ellen pedig mozgósítást
rendeltek cl. Agcszilaosz nem vállalta el a hadjárat vezetését. Azzal
élveit, hogy már több mint negyven éve lát el katonai szolgálatot,
és a királyokra is vonatkozik az a törvény, amely szerint senki sem
kötelezhető ebben ez életkorban arra, hogy a határon túlra indított
hadjáratban reszt vegyen. Csakhogy valójában nem ezért maradt
otthon. Tisztában volt ugyanis azzal, mit mondanának a polgárok,
ha ő vezetné a sereget: Agcszilaosz bajba sodorja hazáját, csak hogy
zsarnokoknak nyújtson segítséget. Rájuk bízta hát, hogy belátásuk
szerint döntsenek ebben a kérdésben. 14, Az ephoroszok, miután
tudakozódtak az öldöklés elől elmenekült thébaiaktól, Kleombrotoszt állították a sereg élére, aki először kapott ilyen megbízatást.
Ekkor még javában tartott a tél. Az Eleutheraion át vezető utat
Khabriasz tartotta ellenőrzése alatt athéni könnyűfegyverzetűivel,
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ezért Kleombrotosz Plataiai felé haladt. Az elővéd könnyűfegyver
zetűi a hegycsúcson30 szembe találták magukat a börtönből kiszaba
dított thébaiak őrségben álló, mintegy százötven fős egysegével.
A lakedaimóniak megöltek mindenkit, akinek nem sikerült elme
nekülnie, majd leereszkedtek a meg ekkor is baráti államnak számí
tó Plataiaiba. 15. Ezután Klcombrotosz Theszpiaiba, majd innen
egy Künoszkephalai nevű helyre vonult, amely már Thébai terüle
téhez tartozott. Innen azonban úgy tizenhat nap elteltével visszatért
Thcszpiaiba. Szp hód riaszt kinevezte a terület helytartójának, és
minden szövetséges egységcgyharmadát rendelkezésére bocsátotta,
sőt a magával hozott kincstárat is rábízta. Meghagyta neki, hogy
zsoldosokkal egészítse ki csapatait. 16. Míg Szphodriasz ezzel fogla
latoskodott, ő maga Krcusziszon keresztül hazavezette seregét. Ka
tonái aligha tudták volna megmondani, hogy éppen háborút visel
nek a thébaiak ellen, vagy még béke van. Bár Kleombrotosz hadse
regével Thébai földjére lépett, úgy vonult ki onnan, hogy a lehető
legkevesebb kárt okozta.
17. Elvonulásuk során hatalmas erejű szélvihar támadt a seregre,
és néhányan azt jósolták, hogy ez az elkövetkezendő események
előjele. A vihar leginkább akkor okozott jelentős veszteségeket,
amikor Kreuszisz után átkeltek a tengerpart mentén húzódó he
gyen. A szél sok szamarat rakományával együtt lesodort az útról, és
a pajzsok tekintélyes részét is magával ragadta, és a tengerbe röpí
tette. 18. Sokan nem is tudtak a pajzsukkal továbbmenni, ezért hol
itt, hol ott hagyták hátra a csúcson a lefektetett pajzsokat, ame
lyeket beléjük rakott kövekkel rögzítettek. A megarai területen
fekvő Aigoszthenában tudtak csak enni valamit, amit éppen találtak,
majd másnap visszatértek a hátrahagyott pajzsokért. Ezután már
ki-ki otthonába sietett, mert Kleombrotosz feloszlatta a sereget.
19.
Az athéniak látták, milyen erős a lakedaimóniak hadserege,
amely, mivel Korinthosz már nem állt útjukba, most közvetlenül
Attika határa mentén tört be Thébaiba. Ettől annyira megijedtek,
hogy a Leontiadész és hívei ellen kirobbantott felkelésben Melónékkal
szövetkező két sztratégosz közül az egyiket kivégezték, a másikat
pedig, mivel az ítéletet meg sem várva elmenekült, száműzték.
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20.
A thébaiak ezért attól féltek, hogy egyes-egyedül kell majd a
Jakedaimóniak ellen harcolniuk, ezért a következő cselhez folya
modtak Szphodriaszt, a theszpiaibeli helytartót rábeszélték - sokak
gyanúja szerint megvesztegetéssel
hogy tojjon be Attikába. így
akarták az athéniakat háborúba sodorni a lakcdaimómakkal. Ezután
Szphodriasz azt hangoztatva, hogy addig akarja elfoglalni Peiraieuszt, amíg el nem készülnek a falait lezáró kapuk/1 elindította
csapatait Theszpiaiból Kora hajnalban reggeliztek, hogy', mint
mondta, napkeltére már Pieraieus2hoz él jenek. 2L A hajnal azon
ban mégThria vidékén érte, és tettei egyáltalán nem arra vallottak,
hogy igyekszik észrevétlenül haladni. Miután pedig dolgavcgezetleniil visszafordult, elhajtotta a nyájakat, és a házakat feldúlta. Az
athéniak közül néhányan, akik az éjszaka folyamán útjába kerültek,
a városba menekülve elhíreszteltek, hogy hatalmas hadsereg köze
ledik. A nehézfegyverzetíí gyalogosok és lovasok fegyvert ragadtak
a város védelmében. 22, Etiimoklész, Arisztolokhosz és Ókiillosz, a
lakedaimóniakkövetei történetesen Athénban tartózkodtak, cs ven
dégbarátjuknál, Kai használ szálltak meg. Az athéniak, miután érte
sültek a történtekről, elfogták és Őrizet alá vettek őket, mert azt
hitték, hogy' be voltak avatva a támadás tervébe. A követek teljes
megdöbbenéssel fogadták az eseményeket, és azzal védekeztek, ha
tudják, hogy Peiraieuszt el akarják foglalni, nem olyan ostobák,
hogy magukat kiszolgáltatva a városban maradjanak, ráadásul éppen
ügyeiket intéző vendégbarátjuknál, ahol a leghamarabb találnak
rájuk. 23, Az athéniak megfognak bizonyosodni arról - fűztékhozzá
hogy a lakedaimóni vezetők sem tudtak előre a történtekről,
Szphodriaszt pedig halálra fogják ítélni polgártársai, és biztosak
benne, hogy nemsokára hírt kapnak erről. Az athéniak arra a meg
győződésre jutottak, hogy nem volt részük a történtekben, és sza
badon bocsátották Őket. 24. Az cphoroszok hazahívták Szphodriaszt,
és főben járó vétségért vádat emeltek ellene. O azonban megrettent,
és nem engedelmeskedett felszólításuknak. Noha még azt is meg
tagadta, hogy megjelenjen a tárgyaláson, mégis felmentették. Sokak
szerint ez volt Lakedaimón történetének legtorvénysértőbb ítélete
Ez pedig a következő módon történt.
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25- Volt Szphodriasznak egy Kleónümosz nevű fia, aki csak nem
rég nőtt ki a gyermekkorból, cs kor társai közül a legszebb és a
legtehetségesebb volt. Agészilaosz fia, Arkhidarnosz beleszeretett
A másik király, Klcombrotosz barátai, akik Szpli odri asz társaságába
tartoztak, hajlottak volna a felmentő ítéletre, tartottak azonban
Agcszil aosztó 1 és híveitől, sőt még a teljesen pártatlanoktól is. Az
elkövetett tettet ugyanis rendkívül súlyosnak ítélték. 26. Szphodriasz ezért így szólt Kleónümoszhoz:
- Lehetőséged van rá, fiam, hogy megmentsd apád életét, ha
ráveszed Arkhidamoszt, hogy nyerje meg apja, Agészilaosz jóakara
tát ítéletem ügyében.
A fiú c szavak hatására összeszedte bátorságát, elment Arkhidamoszhoz, és kérlelte Őt, mentse meg apját, 27- Amikor Arkhidamosz látta, hogy a fiú sírva is fakadt, melléje állt, és vele együtt
könnyezett. Kérésére azonban így válaszolt: - Te is tudod, Kleónü
mosz, hogy atyámnak a szemébe nézni se nagyon merek. Akkor is
szívesebben fordulok kérésemmel bárki máshoz, mint hozzá, ha
államíigyekben szeretnék valamit elérni. Mivel azonban most a te
kérésedről van szó, biztos lehetsz benne, hogy minden igyekeze
temmel megpróbálom teljesíteni.
28.
Ekkor hazament az ctkezőhclyről, cs lepihent. Másnap hajnal
ban kelt fel, és vigyázott rá, hogy észrevegye, ha apja távozni készül.
Miután látta, hogy kilép a házból, először maga elé engedte a pol
gárokat, hogy beszélhessenek apjával, majd a városban tartózkodó
idegeneket, végül még a szolgákat is, ha valamilyen kérésük volt.
Miután Agészilaosz hazatért az Eurótasztól, fia anélkül hagyta ott,
hogy egyszer is elébe állt volna. A következő nap minden ugyanígy
történt. 29, Agészilaosz, noha sejtette, hogy fia miért ólálkodik
körülötte, nem kérdezett tőle semmit, hanem ráhagyta a dolgot, Arkhidamosz, amint ez természetes, vágyakozott Kleónümosz után,
de nem tartotta illőnek, hogy előbb menjen cl hozzá, mintsem hogy
kérésének eleget téve beszélt volna apjával. Szphodriasz barátainak
nem kerülte el a figyelmét, hogy Arkhidarnosz egy ideje nem jön el
a fiúhoz, noha régebben sűrűn járt hozzá, s már rémülten arra
gondoltak, hogy Agészilaosz jól lehordta a fiát kérése miatt. 30. Ar166
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khidamosz végül is bátorságát összeszedve e szavakkal állt apja elé:
- Atyám, Kleónümosz azt szeretné, ha elérnem nálad, hogy apja
részesüljön kegyelemben. Én tehát ezt kérem tőled, ha lehetséges.
A válasz így hangzott: - Én megbocsátok neked kérésedért, azt
azonban nem tudom, miképpen nyerhetnék én magam bocsánatot
polgárainktól, ha úgy ítélek, hogy nem bűnös az az ember, aki hazája
kárára nyerészkedik.
31. Fia ekkor nem szólt semmit, cs tudomásul vette, hogy jogosan
utasították vissza kérését. Később azonban vagy saját elhatározásá
ból, vagy valaki tanácsára ismét elébe járult: - Atyám, biztos vagyok
abban, hogy már felmentetted volna Szphodriaszt, ha nem lenne
bűnös. Most a2 t kérem tőled, hogy a mi érdekünkben bocsáss meg
neki! Apja így felelt: - Ezt fogom tenni, ha e döntés bármiképpen
is hazánk jó hírét szolgálhatja. - Fia csüggedten távozott.
32. Szphodriasz egyik barátja ekkor megszólította Etümoklészt. Ti, Agészilaosz barátai, azt hiszem, mindnyájan Szphodriasz halá
lára fogtok szavazni.
Etümoklész így válaszolt: - Csakhogy ez, Zeuszra mondom, nem
lenne Agcszilaosz ínyére. O ugyanis mindenkinek azt mondja,
akivel csak erről az ügyről beszél, hogy lehetetlen Szphodriaszt
ártatlannak tekinteni, mégis súlyos dolog lenne megölnünk azt, aki
gyermekként, majd serdült ifjúként minden feladatát derekasan
teljesítette, mert Sp ártanak szüksége van az ilyen katonákra.
33. Szphodriasz barátja beszámolt a hallottakról Klcónümosznak,
aki örömében tüstént Arkhidamoszhoz sietett: - Tudjuk már rólad
- mondta hogy jó szívvel vagy irántunk. Te pedig biztos lehetsz
benne, hogy azon leszünk, sose restelkedjél majd barátságunk miatt.
ígéretét be is váltotta. Életében minden tekintetben spártai pol
gárhoz méltón viselkedett, a leuktrai csatában pedig Démonnal, a
thébai polcmarkhosszal küzdve, királya védelmében háromszor
zuhant a földre, és az ellenség sűrűjében elsőként halt meg a pol
gárok közül.32 Súlyos fájdalmat okozott ugyan Arkhidamosznak, de
amint azt megfogadta, nem hozott rá szégyent, sőt növelte tekin
télyét.
Szphodriasz tehát így menekült meg, 34. Athénban pedig a boió-
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tok bitrátái azt bizonygatták a nép előtt, hogy a lakedaimóniak
nemcsak felmentették Szphodriaszt, de még megbecsülésben is ré
szesítették azután, hogy orvul Athénra támadt. Ezt követően az
athéniak felépítettek Pciraieusz kapuját, újabb hajókat ácsoltak, cs
szíwel-lelekkel támogatták a boiótokat.
35. A lakedaimóniak pedig ismét hadjáratot szerveztek a thébaiak
ellen, s mivel úgy gondolták, hogy Agészilaosz körültekintőbb
hadvezér Kleombrotosznál, őt kérték fel a hadjárat vezetésére. O azt
felelte, hogy a polgárok döntésével nem szegülhet szembe, és meg
tette a szükséges előkészületeket. 36. Jól látta, hogy nem juthatnak
zavartalanul Thébai területére, ha a Ki thai rón-hegy nincs a kezü
kön. Mivel tudomására jutott, hogy a klétóriak harcban állnak az
orkhomenosziakkal, és zsoldoscsapatot is felbéreltek, megállapo
dott velük, hogy bocsássák rendelkezésére a zsoldosokat, ha szük
sége lenne rájuk. 37. Elvégezte a határátlépést megelőző áldozatot,
és mielőtt még Tcgcába ért volna, üzenetet küldött a klétóriak
zsoldosparancsnokának - egyhavi zsoldot előre kifizetve
hogy
szálljak meg a Kithairón-hegyct. Az orkhomenosziakat utasította,
hogy amíg a hadjárat tart, hagyjanak fel mindenféle harci cselek
ménnyel. A szövetségesek határozatára hivatkozva azt is kihirdette,
ha bármely állam határain kívüli háborúba kezd hadjárata idején,
azonnal támadást intéz ellene.
38. Miután átkelt a Ki thai r ónon, Theszpiaiba ment, és onnan tört
be Thébai területére. Mivel a síkság és a legértékesebb területek
árokkal és vcdősánccal voltak körülvéve, ide-oda vonult seregével.
Az első étkezés után kivezette csapatait, és a védelmi rendszeren
kívül eső földeket pusztította. Az ellenség, ahol csak Agészilaosz
megjelent, védekezésre készen felállt vele szemben a sánc túlsó ol
dalán. 39. Egy ízben, amikor már kivonult a sereggel, az elrejtőzött
thébai lovasságból néhányan hirtelen kitörtek a sánc átjáróin keresz
tül. A támadás pillanatában a lakedaimóniak közül egyesek ebédelni
készültek, a könnyűfegyvcrzctuek már fel is szerelkeztek, a lovasok
közül volt, aki még nem tért vissza lovához, mások éppen nyeregbe
szálltak. A könnyűfegyverzetűek közül sokat levágott a kitörő ellen
ség, a lovasságból pedig két spártai polgárt, Kleaszt cs Epikíididaszt,
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egy penoikoszt, Eudikoszt és néhány thébai menekültet is, akik még
nem szálltak lóra. 40. Amint azonban Agészilaosz a nchczfcgyvcrzetű zálogosok élén visszafordult, cs beavatkozott a harcba, a la
kedaimóni lovasság szembefordult a thcbaival, cs a rohamban részt
vett a hopliták tíz legfiatalabb évjárata is. A thébai lovasok azonban
úgy viselkedtek, mint akik már dél tájban felöntötték a garatra.
Bevárták ugyanis az ellenséget, hogy dárdáikat elhajítsák, de ezt túl
korán tettek, cs nem találták el őket. Noha meg ilyen nagy volt
köztük a távolság, visszavonulás közben mégis tizenketten elestek.
41. Mivel Agészilaosz rájött, hogy az ellenség is mindig az első
étkezés után jelenik meg. egyik nap hajnalban áldozatot mutatott
be, és a lehető leggyorsabban kivonulva behatolt a még önzetlen
sáncok mögc. Ezután a belső területeket pusztította, és a városig
mindent felégetett. Visszatérve Theszpiaiba falakkal vette körül a
várost, hogy megvédje lakóit. Phoibidaszt helytartóként hátrahagy
ta, s a hegyeken átkelve visszatért Megarába. Ott elbocsátotta a
szövetséges haderőt, a lakedaimóni sereget pedig hazavezette.
42.
Ezután Phoibidasz portyázó csapatokat küldött a thébaiak
fosztogatására, cs betöréseivel pusztította földjeiket. A thébaiak
teljes haderejükkel Theszpiai területére vonultak, hogy bosszút
álljanak. Phoibidasz könnyűfegyverzetű]ei azonban szüntelenül a
nyomukban voltak, és megakadályozták, hogy a zárt phalanxból
kilépve nagyobb területen szétszóródjanak. A zaklatások miatt a
thébaiak a visszavonulást még a betörésnél js gyorsabb ütemben
hajtották végre. Az öszvérhajcsárok elhajigálták a zsákmányt, és
siettek haza. Ilyen nagy félelem telepedett seregükre, 43. Phoibidasz
a kön nyu fegyverzetű ékkel merészen üldözte Őket, és parancsot
adott nehézfegyverzetű gyalogosainak, hogy zárt rendben kövessék
őt. Végül már abban reménykedett, hogy vereséget mér az ellenség
re. Harcra készen haladt az élen, cs a többieket is arra buzdította,
hogy pusztítsák az ellenséget. A theszpiai nehezfegyverzetű gyalo
gosokat is felszólította, hogy csatlakozzanak hozzájuk, 44. Amikor a
thébai lovasok egy áthatol hatatlannak látszó szakadékhoz érkeztek,
össze tömörültek, majd visszafordultak, mert nem tudtak mihez
kezdem. A lakedaimóni könnyűfegyverzetűek kevesen voltak, és
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amikor az első sorokban levők szembe találták, magukat az ellenség
gel, ijedtükben futásnak eredtek. A lovasok, mintegy a menekülők
látványán felbuzdulva, támadást intéztek ellenük. 45, Phoibidasz
vállalva a harcot két vagy három társával együtt elesett, a zsoldosok
pedig ezután már csak a mén éküléssscl törődtek. Amikor elérték a
theszpiai nehézfegyverzetűeket, ezek is futni kezdtek, noha koráb
ban azzal hencegtek, hogy tapodtat sern engednek a chcbaiaknak,
akik ráadásul a sötétség beállta miatt nem is üldözték Őket. Bár a
menekülők közül kevesen estek eh a futással mégis csak akkor
hagytak fel, amikor a városfalak mögé jutottak.
46. Ezután újjáéledt a thébaiak harci kedve, cs hadjáratot indítot
tak Theszpiai és a többi környező város ellen. Ezekből a demokrácia
hívei közül sokan Thébaiba menekültek, hazájukban pedig néhány
ember ragadta magához zsarnoki módon a hatalmat, mint ez koráb
ban Thébaiban is történt. Ennek következtében e városok lakónbarátai is segítségre szorultak A lakedaimániák tengeri úton új
parancsnokot küldtek az elhunyt Phoibidasz helyébe egy csapattal,
hogy megvédje Theszpiait.
47, A tavasz beköszöntekor az ephoroszok ismét mozgósítást
rendeltek el Thébai ellen, és mint az előző évben, Agészilaoszt
kérték fel parancsnoknak.33 O a korábbihoz hasonlóan akarta bizto
sítani a felvonulás útvonalát, ezért még a határátlépési szertartás
előtt felszólította a Theszpiaiban levő erők parancsnokát, hogy
foglalja cl a Küthairónoti átvezető út magaslati pontját, és őrizze
csapatával, amíg ő maga is meg nem érkezik, 48, Az átkelés után.
Plataiaiba vonult, és úgy tett, mintha ismét Theszpiai felé venné
útját. Elrendelte, hogy ott nyissanak piacot a sereg számára, cs a
követek is ott várakozzanak rá, A thébaiak ezért erős őrizet alatt
tartották a Theszpiaiba vezető utat.
49. Csakhogy Agcszilaosz másnap hajnalban, az áldozatbemutatás
után Erüthrai felé vonult. Mivel egy nap alatt tett meg akkora
távolságot, amekkorát hadi menetben két nap alatt szoktak, előbb
tört át Szkólosznál a védősáncon, mint ahogy a thébaiak visszaértek
őrhelyükről, az előző évi áttörés hely színénrő!. Miután sikerrel járt,
végigpusztította a Thcbaitól keletre eső területet egészen Tanagráig,
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amely a lakónbarátl lüpatodórosz és barátai uralma alatt állt. Ezután
visszavonult a fal nientén, amely balra esett tőlük 50. A thébaiak
azonban észrevétlenül követték őt, cs csatasorba állva felsorakoztak
vele szemben egy Graosz Sztéthosz (Vénasszonycsccs) nevű dom
bon. Az árok és a sánc egyaránt mögöttük húzódott. Úgy gondolták,
ez a helyszín kedvező lesz az ütközetre, mert kissé szűk volt a
terület, és nehéz az átjárás. Agcszilaosz felmérte a helyzetet, cs nem
ellenük vezette sereget, hanem kitérve előlük egyenesen városuk
felé vonult. 51. A thébaiak riadalmukban, mivel a város őrizetlenül
maradt, a Potniai felé vezető úton futva indultak vissza a városba,
mert ez biztonságosabbnak tűnt számukra. Agészilaosz elgondolása
helyesnek bizonyult, hiszen éppen azzal késztette futásra az el
lenséget, hogy elkerülte őket. A parancsnokok közül né hányán
azonban embereikkel rátámadtak a thébaiakra, 52. akik feljutva a
dombtetőre dárdáikkal haj igái ni kezdték őket. Az együk parancs
nok, Alüpétosz el is esett a dárda ütötte sebtől. A thébaiakat mégis
leszorították a dombról, utóvédjükből pedig a szkiritisziek és
néhány lovas sokakat megsebesített, amint a város felé igyekeztek.
53. A thébaiak azonban a tálak közelében visszafordultak, ezért a
szkiritiszick a gyalogmenetnél gyorsabb ütemben vonultak vissza,
de senki sem esett cl közülük. A thébaiak mégis győzelmi jelet
állítottak, mivel a támadók visszavon ultik. 54. Amikor eljött az ideje,
Agészilaosz elvonult, és azon a helyen ütött tábort, ahol nemrég
felsorakozott ellenük az ellenség. Másnap elindult Theszpiai felé.
A könnyűfegyverzetűek, akik Thébai zsoldjában szolgáltak, bátran
nyomába eredtek, és Khabriaszt, aki nem tartott velük, szintén erre
szólították fel. Az olünthoszí lovasság azonban - minthogy’ eskü
jükhöz híven részt vettek a lakedaimórnak hadjáratában - visszafor
dult, s hegynek fel üldözőbe vette őket, sokat meg is ölt közülük. A
.könnyen járható meredélyeken ugyanis a lovasok hamar beérik a
gyalogosokat. 55. Amikor Agcszilaosz visszaért Theszpiaiba, tudo
mására jutott, hogy bel viszály dúl a polgárok között. Azok. akik
lakónbarátnak vallották magukat, le akarták gyilkolni ellenfeleiket,
köztük Menőm is. Agészilaosz nem hagyta ezt, sőt ossz eb ékítette
cs esküre kötelezte őket. így' tért vissza a Kichairónon. át Megara
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földjére, ahül elbocsátotta a szövetségeseket, a lakedaimóni sereget
pedig hazavezette.
56.
A thébaiak sokat: szcnvcdtekaz élelem szűke miatt, hiszen két
éve nem tudták betakarítani a földekről a termést. Két háromevező
sorossal elküldték embereiket Ragaszaiba gabonáért, és tíz talnntont
bocsátottak rendelkezésükre. Amíg ők élelmiszert vásároltak, a lakedaimóni Alkctasz, aki Óreosz őrzésével volt megbízva, észrevét
lenül legénységgel látott el három háromevezősorost. Amikor már
hazafelé szállították a gabonát, Alketasz elfogta a megrakott hajókat,
és legalább háromszáz embert foglyul ejtett. A fellegvárba záratta
őket, ahol saját szállása is volt. 57. Úgy mesélik, hogy volt a társasá
gában egy igen szép és vonzó órcoszi ifjú, akivel együtt hagyta cl a
fellegvárat, és csak rá figyelt. Amikor a foglyok észrevették, hogy
milyen hanyagul őrzik őket, elfoglalták a fellegvárat, cs az egész
város hozzájuk pártok. Ezután biztonságosabbá vált a thébaiak
gabona-utánpótlása.
58, Mikor újra beköszöntött a tavasz, Agészilaosz még mindig az
ágyat nyomta.5"1Miután ugyanis elvezette Thébai földjéről a sereget,
Megarában jártában föl akart kapaszkodni az Aphrodité-templomtó) az elöljáróság épületéhez, de cgv ér megpattant benne, és a vér
testéből egészséges lábszárába folyt. Mivel alsó lábszára erősen
megdagadt, és elviselhetetlen fájdalmai voltak, egy szürakuszai or
vos átmetszette a bokája fölött húzódó eret Miután a vérzés meg
indult, egész nap nem csillapodott, de még aznap éjjel sem. Hiába
tettek meg mindent, elájult, mielőtt a vérzés végleg elállt volna.
Ilyen állapotban vitték Lakedaimónba, s nem gyógyult fel sem a nyár
hátralevő részében, sem a tel folyamán.
59, A lakedaimóniak azonban a tavasz beköszöntével ismét hadat
indítottak, és KJeombrotoszt jelöltek ki parancsnoknak, aki, miután
egybegyűlt a sereg, a Kithairónhoz vonult. Könnyűfegyveresei a
többiek előtt haladtak azzal a szándékkal, hogy előttük elfoglalják az
út fölött húzódó magaslatot. Thébai és athéni katonák azonban már
korábban megszállták a csúcsot, cs kivárták, hogy az ellenség felka
paszkodjon addig, amíg a közelükbe ér, s akkor hirtelen e lro n to t
tak, és üldözőbe vették őket Mintegy negyven embert öltek meg.
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Ezután Kleombrotosz úgy döntött, hogy nem tudnak átkelni Thebai területére. Visszavonult, és elbocsátotta seregét.
60.
A Lakodaimónban tartott gyűlésen a szövetségesek bírálták,
hogy a gyenge hadvezetés miatt a háború teljesen ki fogja meríteni
őket. Sokkal több hajót is fel tudnának szerelni, mint az athéniak,
és kiéheztctésscl városukat is elfoglalhatnák. Ugyanígy arra is mód
nyílna, hogy e flottával szállítsák el aThébai ellen induló hadsereget,
és akár Phókiszban, akár Kreusziszban partra lehetne tenni. 61. Ér
veik hatására felszereltek hatvan hajót, és parancsnokuk Pollisz lett,
anauarkhosz 3*Nem is csalódtak azok, akik ezt akarták. Az athéniak
szinte ostromállapotban éltek. Gabonaszállító hajóik ugyanis hiába
jutottak el Gcrasztoszig, onnan már nem mertek továbbhaladni,
mivel a Jakcdaimóni flotta Aigina, Kcósz és Anclrosz körzetében
cirkált. Az athéniak belátták, hogy kényszerhelyzetben vannak,
ezért maguk is ki haj óztak flottájukkal, és Khabnasz vezetésével
vereséget mértek Polliszra.3^A gabonaszállítmányok így befuthattak
Athénba.
62. Amikor a lakédaimóniák arra készülődtek, hogy átszállítsák a
hadsereget Boiótiába, a thebaiak azzal a kéréssel fordultak az athé
niakhoz, hogy küldjék ki flottájukat a Peloponnészosz körülhajózá
sára.37 Arra számítottak ugyanis, hogy a takedaimóniak erejét meg
haladja majd egy időben megvédeni saját és a körülöttük élő szö
vetségeseik földjét, és ugyanakkor jelentékeny haderőt kiküldeni
ellenük 63. Az athéniakban még elevenen élt a harag S 2 phodriasz
kalandja miatt. Lelkesen kiállítottak hatvan hajót a Peloponnészosz
körüli útra, parancsnokuknak pedig Tiniotheoszt választották meg.
A thebaiak, mivel területükre nem tört be ellenség sem abban az
évben, amikor Kleombrotosz állt a sereg élen, sem a rákövetkező
ben, amikor Timothcosz vezetett flottaexpedíciót a Pcloponncszosz körül, bátran indíthattak hadjáratokat a környező városok
ellen, és sorra visszahódították őket.
64. Timotheosz útja során gyorsan meghódoltatta Kerkürát, de
nem adott cl senkit rabszolgának, nem küldött senkit száműzetésbe,
és a fennálló törvényeket sem változtatta meg. A környező államok
ezután valamivel több jóindulattal viseltettek iránta. 65. A lakedai173
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móniak pedig flottát küldtek ki ellene, és egy vakmerő férfiút,
Nikolokhoszt választották meg nauarkhosznak. O amint megpil
lantotta Timotheosz hajóit, megtámadta őket, annak ellenére, hogy
neki csak ötvenöt hajója volt, míg az ellenségnek hatvan, mivel hat
ambrakiai szövetségese még hiányzott, kivesztette a csatát, Tim o
theosz pedig győzelmi jelet állított Alüzeiában. 66, Miután azonban
befutott a hat ambrakiai három evezősoros is, Nikolokhosz Alüzeia
félé indult. Timotheosz hajói itt voltak partra vonva, hogy rendbe
hozzák őket. Mivel Timotheosz nem hajózott ki ellene, ő is győzel
m ijeiét állított a legközelebb fekvő szigeteken. Miután Timotheosz
rendbe hozatta hajóit, és több Kér kúrából származó háromevező
sorost is legénységgel látott el, összesen már több mint hetven
hajóval rendelkezett, így flottája egyértelmű fölénybe került. Üzent
Athénba, hogy pénzre van szüksége, mégpedig nem kevésre, mivel
sok hajóról kell gondoskodnia.
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1, Az athéniak és a lakedaimóniak tehát ezzel voltak elfoglalva.
A thébaiak pedig, miután Boiótia városait leigázták, Phókiszba
vezettek hadjáratot. Mivel már a phókisziak is követséget küldtek a
lakedaimóniakhoz azzal az üzenettel, hogy ha nem kapnak segítséget, nem tehetnek mást: alá kell vetniük magukat a tbébaiaknak, a
lakedaimóniak tengeri úton P hó kis zba küldték Kleombrotoszt négy
mora élén a szövetségesek megfelelő kontingensével együtt.
2. Nagyjából ez idő tájt járult a lakedaimóni gyűlés elébe Thcszszaliából a pharszaloszi Poliidamasz is, aki egész Thesszaliában jó
hírnévnek örvendett, és saját városában olyannyira derék és kiváló
férfiúnak tartották, hogy egy bel viszály okkal terhes időszak után is
rábízták mind a fellegvár őrzését, mind az állam bevételeit, hogy
abból fedezze a szertartások s az egyéb államigazgatási feladatok
költségeit. 3. O a rendelkezésére bocsátott összegből biztosította a
fellegvár őrzését, és a többi állami kiadásról is évente szántót adott.
Saját pénzét is felhasználta, ha szükséges volt, s a kölcsönt a később
befolyó bevételekből egyenlítette ki. Különben is jellemző volt rá a
thesszaliai vendégszeretet és bőkezűség. A lakedaimóniak előtt a kö
vetkező beszédet tartotta:
4.
- Jómagam, lakedaimóni férfiak, mivel őseim révén ameddig
csak az emlékezet visszanyúlhat, vendegbarátotok és jótevőtök va
gyok, illőnek tartom, hogy' eljöjjek hozzátok, h a jó tanácsra van
szükségem, és azt is, hogy tudassam veletek, ha valami számotokra
kedvezőtlenül alakul Thesszaliában. Tudom, ti is gyakran halljátok
laszón1 nevét, hiszen ő jelentős hatalommal bíró, közismert férfiú.
Miután szerződést kötött velünk, maga jö tt el hozzám, és a követ
kezőket mondta: 5, „Magad is beláthatod a következőkből, Polli-
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damasz, hogy hazádat akarata ellenére is a magam oldalára állítha
tom. Thesszalia legtöbb jelentős állama már szövetségesem. Akkor
is leigáznám Őket, ha velük szövetkezve szembefordulnátok velem.
Arról is tudsz, hogy hatezer zsoldossal rendelkezem, és ezzel az
erővel véleményem szerint egyetlen város sem száll hat egykönnyen
szembe. Igaz, hogy szám szerint más is ki tud állítani ekkora sereget,
de a polgárokból álló haderő magában foglalja a korban már előre
haladottakat és azokat is, akik még nincsenek erejük teljében. A
polgárok közül pedig igen kevesen végeznek megfelelő tcstgyakorlatokat. Nálam azonban csak az kapja meg a zsoldot, aki ugyanúgy
tűri a fáradalmakat, mint én magam.”
6.
Iaszón, ezzel tisztában kell lennetek, igen erős, és szívesen teszi
próbára erejét. Katonáit mindennap teljes fegyverzetben gyakorla
tozta^ a, velük együtt tomá$2 Ík, és maga irányítja hadműveleteiket
is. Zsoldosai közül elbocsátja azokat, akiket puhánynak tart, akik
azonban készségesen tűrik a fáradalmakat cs a háborús veszélyeket,
kitüntetésül kétszeres, háromszoros, sőt négyszeres zsoldban része
sülnek. A megbecsülését kiérdemlő katonáknak más módon is
kedvükben jár: ha betegek, biztosítja ápolásukat, s ha a sors úgy
hozza, díszes temetésükről is gondoskodik. Zsoldosai valamennyi
en tisztában vannak azzal, hogy megbecsülésüket és jómódúkat
harci erényük biztosítja számukra. 7. Beszélt nekem arról is, ami
számomra természetesen nem volt újdonság, hogy a marakoszok cs
a dolopszok törzse és Alketasz, Épeirosz helytartója már behódolt
neki. Aztán így folytatta: „Miért is gondolnék arra, hogy nehézsé
geim támadnának, ha tőletek is ki akarnám terjeszteni hatalmamat?
Aki nem jól ismer engem, talán megkérdezhetné: Mire vársz még?
Miért nem vonulsz máris a pharszalosziak ellen? Zeuszra, azért
nem, mert sokkal jobb lenne számomra, ha önként csatlakoznátok
hozzám, mint ha akaratotok ellenére kénys2erítenélek benneteket,
fia erőszakot alkalmaznék, ti arra törekednétek, hogy a lehető
legtöbb kárt okozzátok nekem, én pedig meg akarnálak gyengítem
benneteket. Ha azonban hallgattok rám, és úgy álltok mellém,
nyilvánvalóan erősítenénk egymást, ahogy csak tudnánk. 8. Tisztá
ban vagyok vele, Polüdamasz, hogy hazádban hallgatnak a szavadra.
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Megígérem neked, ha eléred, hogy honfitársaid barátsággal fogad
nak engem, segítségemmel - mindjárt utánam - te leszel a második
leghatalmasabb ember Hellaszban. Hallgasd meg hát, mi is az a
hatalom, amelyben a második helyet biztosítom számodra, és ha
úgy találod, hogy bármiben is hazudnék, vond csak meg tőlem a
bizalmadat! Biztosak lehetünk benne, ha Pharszalosz - a tőletek
függő városokkal együtt - csatlakozik hozzám, könnyen megszerez
hetem a tisztséget, amely biztosítja hatalmamat valamennyi theszszaliai felett. Amint egész Thesszalia a tagosz vezetése alá kerül,
mintegy hatezer lovas katonát és több mint tízezer nehézfegyverze
tű gyalogost tud kiállítani. 9. Mivel ismerem testi és lelki erejüket,
úgy gondolom, ha valaki kellőképpen törődik velük, egyetlen nép
nek sem lesznek hajlandók alávetni magukat. Mivel Thesszalia
területe hatalmas, amint a tagosz uralkodik felette, a környező
népek alattvalójává válnak. Arrafelé majdnem mindenki ért a dár
davetéshez, úgyhogy könnyűiégyveréseinkkel is túlerőben leszünk.
10. A boiótok és mindazok, akik a lakedaimóniak ellen harcolnak,
szövetségeseinknek tekinthetők. Már csak azért is engem választa
nak, hogy megszabadítsam őket a lakedaimóniaktól. Tudom jól, az
athéniak is mindent elkövetnének, hogy szövetségeseink legyenek.
Nem tartom azonban valószínűnek, hogy barátságot kötök velük.
Véleményem szerint ugyanis a hatalmat a tengeren könnyebben
megszerezhetjük, mint a szárazföldön, 11, A következők alapján
eldöntheted, helyesen gondolom-e így: ha Makedónja fölé is kiter
jesztjük hatalmunkat, sokkal több hajót tudunk majd építeni, mint
az athéniak, mivel ők is onnan szerzik be a szükséges faanyagot.
Vajon ki láthatja el majd könnyebben legénységgel ezeket a hajókat,
az athéniak vagy mi, akiknek oly sok és olyan alkalmas pcncsztész
áll rendelkezésünkre? Ellátásukról bizonnyal mi tudnánk jobban
gondoskodni, mert gabonánk olyan bőséges, hogy még kivitelre is
ju t belőle, és nem az athéniak, akik ha nem vásárolnának, még saját
maguknak se lenne elegendő a termés! 12. A pénzt illetően is mi
lennénk jobb helyzetben, hiszen nem kis szigetek felé tekinge
tünk,2 hanem szárazföldi népek gyarapítják majd jövedelmeinket,
A környező területek ugyanis adót fognak fizetni, ha egész Thesz-
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szaliát tagosz fogja vezetni. Bizonyára te is tudod, hogy a perzsák
királyának jövedelme - melynek révén ő a leggazdagabb ember nem a szigetekről, hanem a szárazföldről származik. Az ő birodal
mát különben szerintem könnyebben meg lehet hódítani, mint
Hellaszt. Tudom, hogy az ottani emberek egy kivételével csak az
engedelmességgel törődnek, cs nem a harccal. Azzal is tisztában
vagyok, hogy mekkora volt az a haderő, amely Kürosz, majd Agészilaosz benyomulásakor a királyt kis híján végveszélybe sodorta.173
13. Miután mindezt elmondta, azt feleltem, hogy bár szavait igen
figyelemreméltónak találtam, számomra mégis elképzelhetetlen,
hogy a lakedaimóniak barátai átálljanak azok ellenségeihez anélkül,
hogy bármilyen panaszra lenne okuk. O dicsérte álláspontomat mondván, hogy ilyen jellem ű emberekre lesz csak igazán szük
sége - , és lehetővé tette, hogy előttetek feltárjam az igazságot: ha
nem fogadunk neki engedelmességet, Fharszalosz ellen fog vonul
ni, Arra buzdított, hogy kérjek tőletek segítséget. „Ha isteneitek
révén - mondta - cl tudjátok érni, hogy akkora szövetséges haderőt
küldjenek, amekkorával felvehetitek ellenem a küzdelmet, a harc
eredménye határozza majd meg jövőbeni viszonyunkat. Ha azon
ban úgy találod, hogy nem adnak megfelelő segítséget, már lesz mit
szövetségeseid szemére hányni, és jogod lesz rá, hogy hazád - mely
téged olyannyira megbecsül - érdekében te is a lehető legelőnyö
sebb megoldást válaszd.” 14, Ebben az ügyben jöttem háthozzátok,
és mindent elmondok, amit láttam, és amit tőle hallottam. Szerin
tem a következő a helyzet, lakedaimóm férfiak! Ha akkora haderőt
küldtek, amely nemcsak nekem, de a többi thesszaiiai számára is
elegendőnek tűnik ahhoz, hogy szembeszálljon laszónnal, a váro
sok el fognak pártolni tőle, hiszen most valamennyien attól reszket
nek, hogy melyikükre támad hadserege. Ha arra számítotok, hogy
elegendő lesz a neodamódészok kiküldése élükön egy magánem
berrel, azt tanácsolom, hogy inkább ne is tegyetek semmit.15. Meg
kell értenetek, hogy nem csupán egy nagy hadsereggel kell majd
szembcszállnotok, hanem azzal a férfival is, aki olyan rátermett
hadvezérnek bizonyult, hogy az, amibe belefog, legtöbbször sikerül
is neki. Stratégiáját hol hadműveleteinek álcázására, hol eiőfüiényé-
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re, hol gyorsaságára alapozza. Éjszaka is képes véghezvinni ugyan
azt, amit nappal, és ha siet, fáradozásai közben költi el reggelijét és
vacsoráját is. A pihenőt csak akkor hajlandó elrendelni, ha elérték
céljukat, és megtették, amit kellett. A környezetében lévőket is
ehhez szoktatta. Érti a módját, hogy ha katonái a szokásosnál na
gyobb erőfeszítés árán valamilyen Sikert érnek el, elébe megy kíván
ságaiknak. így minden alárendeltje tudatában van annak, hogy a
fáradalmakat kellemes órák feledtetik majd. O maga azonban a testi
gyönyöröket illetően a legnagyobb önmegtartóztatásra képes azok
közül, akiket ismerek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy'soha semmi sem
akadályozza, ha eljön a cselekvés ideje.
T i pedig, kellő megfontolás után, közölj étek velem nyíltan, amint
ez illik is hozzátok, mire lennétek képesek, és milyen tettekre
vállalkoztok!
17. így érvelt Polüdamasz. A lakedaimóniak nem válaszoltak
azonnal. A következő két napon számba vették határaikon kívül lévő
egységeiket, a Lakedaimón rendelkezésére álló három evezősoro
sokat - összehasonlítva flottájukat az athéniakéval és áttekintettek
a már folyamatban lévő hadműveleteket. Ezek után azt a választ
adták, hogy jelenleg nem tudnak megfelelő haderőt küldeni, és arra
buzdították, hogy távozása után tegyen úgy, ahogy' saját belátása
szerint mind maga, mind hazája számára a lehető legelőnyösebb. 18.
Polüdamasz megdicsérte a spártaiak nyíltságát, és hazatért, laszóut
arra kérte, hogy ne kényszerítse a fellegvár átadására, mert meg
szeretné őrizni azoknak, akik azt rábízták. Saját gyermekeit adta át
túszként laszónnak, és megígérte, meggyőzi polgártársait, hogy
legyenek szövetségesei, és tagosszá választásához is segítséget nyújt.
Miután, letették az esküt, a pharszalosziak békében éltek, Iaszónt
pedig egyhangúlag megválasztották tagosszá.
19.
O pedig tagoszkém meghatározta, hogy az egyes városoknak
erejüknek megfelelően mennyi lovast és nehézfegyverzetű katonát
kell kiállítaniuk. A szövetségesek kontingensével együtt több mint
nyolcezer lovas állt rendelkezésére, és nem kevesebb mint tízezer
nehézfegyverzctűt vettek számba. Könnyűfegyverzetű gyalogosa
pedig annyi volt, hogy bárkivel felvehette a harcot, hiszen már az is
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komoly feladatot jelentett, hogy számba vegyék a könnyűfegyverzetűeket kiállító városokat A perioikoszoknak elrendelte, hogy
fizessék be a Szkopasz idején kivetett adókat.'1Ez tehát így történt,
én pedig most visszatérek oda, ahol laszán tetteinek elmondása előtt
tartottam.

2
1. Alakcdaimóniakcs szövetségeseik Phókiszban gyülekeztek,
a thebaiak pedig visszavonultak saját földjükre, és a határt őrizték a
várható betörés ellen? Az athéniak azonban látták, hogy a thebaiak
az ő révükön erősödnek meg, de pénzzel nem járulnak hozzá a
flottaépíteshez. Őket azonban nemcsak az anyagi hozzájárulás ter
heli, hanem ki vaunak téve az Aigináról kiinduló rablóportyák
nak, ezért saját földjüket is őrséggel kell biztosítaniuk, így aztán be
akarták fejezni a háborút. Követeket küldtek Lakedaimóuba, és
megkötötték a békét,
2. A követek közül ketten tüstént Timotheoszhoz hajóztak, és
elmondták, hogy a polgárok határozatának értelmében térjen haza,
mivel a háború már befejeződött. Ö azonban útban hazafele hazá
jukban partra tette a zakündioszi számüzütteket 3. Amikor a Zakíinthősziak követeket küldtek a lakedaimoniakhoz, és elmondták,
hogyan bánt velük Timotheosz, azok tüstént úgy határoztak, hogy
az athéniak jogtalanságot követtek el, és ismét felszerelték a flottát.
Mintegy hatvan hajót toboroztak össze magából Lakcdaimónból,
valamint Koririth őszből, Le tikászból, Ambrakiából, ÉliszbŐl, Zakiinthoszból, Akhaiából, Epidauroszból, Troizénből, Hermiónból
és I Ialieiszből. 4. A parancsnoki megbízatást elnyerő Mnaszipposz
azt a feladatot kapta, hogy kizárólag az ottani tengerre felügyeljen,
cs Kcrküra ellen is intézzen támadást,6 Dionüszioszhoz is követeket
küldtek azzal a figyelmeztctcssel, neki is érdekében áll, hogy Kerküra kikerüljön Athén fennhatósága aló). 5. Mnaszipposz pedig,
miután a flotta összegyűlt, Kerkürára hajózott A vele együtt hadba
vonuló lakedaimóniakon kívül legalább ezerötszáz zsoldosa is volt.
6* Partraszállás után hatalmába kerítette a szigetet, és pusztítani
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kezdte az igen szépen megművelt és beültetett földeket, a jómódú
házakat, a gazdagon felszerelt vidéki présházakat. Katonái állítólag
olyan ínyencek lettek, hogy csak illatosított óbort voltak hajlandók
inm, Rengeteg rabszolgát és lábasjószágot is zsákmányolt a földek
ről. 7. Ezután gyalogosait a várostól mintegy öt sztadionnyira fekvő
dombon táboroztatta le, amely a földek előtt magasodott. így elvág
ták az útját a határba igyekvő kerküraiaknak. A flottát a város túlsó
oldalán horgonyoztatta le, mert úgy vélte, onnan időben észrevehetik, ha a város felé haj ózik valaki, és távol tudják tartani. Ezenkívül
a kikötőnél is állomásoztatott hajókat, amíg ezt a téli időjárás nem
tette lehetetlenné. 8. így vette blokád alá a várost.
A kerküraiak, mivel a szárazföld megszállása miatt a földekről, a
tengeri blokád miatt pedig vízi úton sem tudtak semmit városukba
szállítani, rendkívül kilátástalan helyzetbe kerültek. 9. Segélykérő
követeket küldtek Athénba azzal érvelve, hogy az athéniak komoly
előnyöktől esnének cl, ha Kerkürát veszni, az ellenséget pedig
jelentősen megerősödni hagynák. Rajtuk és az athéniakon kívül
egyetlen állam sem rendelkezik annyi hajóval és pénzzel, mint ők.
Kerküra fekvése alkalmas rá, hogy az egész Korinthoszi-öblöt és a
benne elhelyezkedő városokat szemmel tartsák, és a sziget támasz
pontul szolgálhat egy Lakónia elleni hadművelethez. Legnagyobb
előnye pedig az, hogy éppen Épeirosszal szemben fekszik, így a
Szicíliából a Peloponnészoszra vezető tengeri útvonalat is ellenőr
zi/ 10. Az athéniak a hallottak hatására úgy döntöttek, hogy hatékony
lépésre van szükség. Sztésziklészt hatszáz könnyűfegyverzetű élen
útnak indították a szárazföld Ön, és felkérték AJkctasz épciroszi ki
rályt, hogy biztosítsa átkelésüket. 11. Egy éjjel partra is tette őket
valahol, és bejutottak a városba. Megszavazták még, hogy szerelje
nek fel hatvan hajót, és megválasztották Timotheoszt parancsnok
nak. 12, Ő azonban nem talált elegendő tengerészt Athénban, ezért
a szigetekhez hajózott, és igyekezett kiegészíteni létszámukat. Nem
könnyű szembeszállni egy jól összeszokott flottával, gondolta. 13.
Az athéniak azonban úgy vélték, hogy elszalasztja a Peloponnészosz
körülhajózására alkalmas időszakot. Ezt megbocsáthatatlannak tar
tották, ezért leváltották parancsnoki tisztéről,8 cs Iphikratészt válasz 181
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tották meg helyébe. 14, Ö pedig, amint átvette a parancsnokságot,
sürgősen ellátta legénységgel a hajókat, a három evezősorosok fel
szerelőit pedig adakozásra kényszerítette. Lefoglalt minden athéni
hajót, amely Attika parti vizein tartózkodott, így a ParaIos2 t és a
Szalamíniát is.9 Megígérte, ha a hadjáraton minden jól megy, sok
hajót fog visszaküldeni nekik. Flottája ekkor mintegy hetven egy
ségből állt.
15,
Ez idő tájt a kerküraiak már olyan ínséges helyzetbejutottak,
hogy Mnaszipposz a szökevények nagy száma miatt kihirdette,
eladja rabszolgának azt, aki ezentúl elhagyja a várost. A menekülők
száma azonban nem csökkent, így végül csak megkorbácsoltatta,
majd elengedte őket Akik a városban maradtak, nem hagyták vissza
térni a falak mögé a rabszolgákat, így sokan kint rekedtek és elpusz
tultak. 16. Mnaszipposz ennek láttán úgy vélte, a város már lénye
gében a kezére jutott, és ettől kezdve másként bánt zsoldosaival.
Egy részüket elbocsátotta, az ottmaradóknak azonban már kéthavi
zsoiddal tartozott, noha, mint mondják, nem volt pénzszűkében.
Katonák helyett ugyanis sok város pénzt küldött, hiszen a hadjárat
a tengeren túlra indult.1” 17. A városiak látták a bástyákról, hogy
az őrhelyeket már kevésbe biztosítják, mint korábban, és a katonák
szétszóródnak a földeken. A védők ekkor kitörtek, és többeket
foglyul ejtettek, másokat megöltek. 18. Mnaszipposz ennek láttán
összes nehézfegyverzetű gyalogosát fegyverbe szólította, és harcba
indult, a lokhagoszoknak és taxiarkhoszoknak pedig megparancsol
ta, hogy vezessek oda a zsoldosokat. 19. Amikor néhány lokhagosz
azt válaszolta, hogy nem könnyű engedelmességre bírni az embe
reket, ha nem adják ki járandóságukat, egyeseket bottal, másokat
dárdanyéllel kezdett ütlegelni. így gyűltek végül össze minden
lelkesedés nélkül, eltelve az iránta érzett gyűlölettel, ami legkevésbé
sem használ az ütközet előtt, 20. Miután hadrendbe állította őket, a
kapu előtt fölálló ellenséget megfutamította, majd üldözőbe vette.
Ok azonban a falak közelében elkanyarodtak, és a temető sírkövei
közül kövekkel és lándzsákkal vették célba a támadókat. A városból
egy másik kapun keresztül is kitörtek, és rendezett sorokban támad
tak Mnaszipposz seregének oldalszárnyára. 21. A harcosok, akik
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nyolc sor mélységű phalanxba rendeződtek, úgy érezték, Hogy
gyenge az oldalszárny, ezért megpróbáltak átrendeződni. Míg ők
visszahúzódtak, az ellenség rájuk támadt abban a hiszemben, hogy
menekülni kezdtek. így aztán nem is tudták rendezni soraikat, de
akik már beálltak a helyükre, azok is megfutamodtak. 22. Mnaszipposz nem tudott segíteni a szorult helyzetbe jutottaknak, mivel őt
szemből támadták, és idővel egyre kevesebb embere maradt. Az
ellenség végül rendezte sorait, és teljes haderejével Mnaszippos2
megfogyatkozott csapatára támadt, A városlakók a történtek láttán
kirajzottak a városból. 23. Mnaszipposzt megölték, és ezután már
mindenki részt vett üldözésükben. Bizonyára bevették volna körülsáncolt táborukat is, ha üldözőik nem fordulnak vissza. Csakhogy
azok meglátták ott a rengeteg kereskedőt, kisegítő személyzetet és
rabszolgát, és azt hittek, ők is érhetnek valamit a harcban. 24. A
kerküraiak ezután győzelmijeiét állítottak, cs fegyverszünet oltal
mában kiadták a halottakat. A városbeliek szívébe ettől kezdve
bátorság költözött, a kintiek pedig minden hitüket elvesztették.
Egyesek szerint Iphikratész ekkor vagy' röviddel ezután érkezett
meg, cs hajóin valójában a kerkiiraiak egészítették ki a legénységet.
25.
Hüpermenész, Mnaszipposz helyettese összegyűjtötte az Őszszcs ott állomásozó hajót, és az erődített táborhoz evezett. A teher
szállítókat, miután megtöltötte őket rabszolgákkal és a hadizsák
mánnyal, útjukra bocsátotta. Maga pedig tengerészgyalogosaival és
a megmaradt katonákkal együtt az erődítményt őrizte. 26. Végül,
mivel az általános zavarodottság nem szűnt meg, ők is felszálltak a
háromevezősorosokra. Olyannyira féltek attól, hogy az athéniak
rajtuk ütnek a szigeten, hogy rengeteg élelmet, bort, rabszolgát, sőt,
sebesült katonát is hátrahagytak, és Leukasz szigetére menekültek.
27. Iphikratész. miután elindult a Peloponnészosz körül, útköz
ben minden tekintetben felkészült a tengeri ütközetre. A nagyvitor
lákat otthon hagyta, mintha csak csatába indulnának,11 a mellékvi
torlákat pedig még kedvező szél esetén is csak ritkán vonta fel.
Végigevezték az utat, így katonái megedződtek, és a hajók is jobban
haladtak. 28. Reggeli-vagy vacsoraidőben hajóit gyakran felsorakoz
tatta egy vonalba a kiszemelt pihenőhellyel szemben, a parttól kissé
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eltávolodva. Mikor már befordultak, és célirányba kerültek a há
romevezősorosok, jelt adott, hogy egymással versenyezve cíjck el a
partot. Nagy elégtétel volt a győzteseknek, hogy először jutottak
vízhez vagy más szükséges dolgokhoz, és ételüket is elsőként fo
gyaszthatták el. Az utolsónak érkezők büntetésből mindebből ke
vesebbet kaptak, és a j eladásra nekik is azonnal indulniuk kellett. Az
élenjáróknak így kényelmesen jutott idejük mindenre, a hátrama
radóknak viszont kapkodniuk kellett. 29.1-Ia történetesen ellenséges
területen, szálltak partra reggelizni, szokás szerint őröket állított a
szár azfö Időn, de a hajókon felállított árbocok tetejéről is kémlelték
a vidéket Ezek az őrszemek sokkal messzebbre elláttak, mint a parti
síkságon állók, hiszen jóval magasabbról figyeltek. Az éjszakát is ott
töltötték, ahol vacsoráztak. A táboron belül nem gyújtottak tüzet,
az előtte fekvő területet azonban megvilágíttatta, hogy lopva senki
se közelíthesse meg őket. Ha jó idő volt, gyakran az is előfordult,
hogy vacsora után ismét vízre szálltak. Kedvező szél esetén útjuk
során pihenhettek, de ha mégis evezniük kellett, a tengerészek fel
váltva kaptak pihenőt. 30. A hajókat fényes nappal megfelelő jeladás
sal hol sorban egymás mögé, hol csatasorba rendezte, így mire
azokra a vizekre értek, amelyeket vélhetően az ellenség ellenőrzött,
menet közben megismerték és begyakorolták a tengeri ütközet
manővereit is. Gyakran a reggelit és a vacsorát is ellenséges területen
költöttek cl. Ezért csak a legszükségesebbekre szorítkoztak, s mire
az ellenség észrevette cs megtámadta volna őket, már újra a tengeren
voltak, s így gyors ütemben haladhattak előre. 31. Mnaszipposz
halála idején a Lakomához tartozó Szphagiai-szigeteknél jártak.
Élisz partjaihoz érve elhajóztak az Alphciosz torkolata mellett, és az
úgynevezett Hal-hegyfok]2 alatt horgonyoztak le. Másnap Kephallénia felé indultak olyan alakzatban és olyan ütemben, hogy ha
tengeri ütközetre kerülne sor, teljesen fel legyenek rá készülve.
Minthogy Iphikratész a Muaszipposszal történtekről nem szemta
nuktól értesült, cselre gyanakodott, és elővigyázatos volt. Miután
azonban Kephalléniára érkezett, ott már egyértelmű híreket kapott,
és a seregnek pihenőt engedélyezett.
32. Jól tudom, ha tengeri ütközet közeledik, mindenki gyakorla184
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tozik, és felkészül az összecsapásra. Iphikratész esetében azonban
azt tartom dicséretesnek, hogy megtalálta a módját - noha gyorsan
meg kellett érkeznie a tengeri csata várható helyszínére
hogy
emberei a sietség miatt ne maradjanok gyakorlatlanok a tengeri
hadviselésben, de a gyakorlatozás se késleltesse megérkezésüket.
33.
Kcphallcnia városainak meghódol tatása után Kerkiirára hajó
zott. Ott értesült róla, hogy a Dionüsziosz által a lakcdaimóniak
megsegítésére küldött tíz háromevezősoros már a közelben jár.
Először kifigyelte, hogy a szárazföldről honnan lehet észrevenni a
tenger felől közeledő hajókat, de olyan helyet keresett, hogy az
onnan küldött jeladásokat a városból is látni lehessen, majd odaál
lította őrszemeit. 34. Megállapodott velük, hogy miként jelezzék, ha
közelednek a hajók, vagy ha lehorgonyoznak. Kijelölte azt a húsz
hajósparancsnokot is, akiknek, hajéit ad az indulásra, követniük kell
őt. Előre figyelmeztette őket. ne tegyenek majd szemrehányást, ha
megbünteti őket a késlekedésért. Miután jelezték a hajók közeledé
sét, és a hírnökök kiadták az indulási parancsot, igazári látványos
gyorsasággal hajtották végre. Mindenki, aki a2 indulásra kijelölt
hajókon szolgált, futva érkezett a fedélzetre. 35. Az ellenséges hajók
hoz érve megtámadták a partra szálló katonákat. A rhodoszi Melanipposz azonban azt tanácsolta a többieknek, hogy ne maradjanak
ott, majd visszatért legénységével a fedélzetre, és elhajózott. Annak
ellenére, hogy szembekerült Iphikratész hajóival, sikerült elmene
külnie. A szürakuszai hajók legénységükkel e g y ü t t egytől egyig
fogságba estek. 36. Iphikratész levágatta a hajók orrdíszcit, majd
bevontatta őket a kerkürai kikötőbe. A foglyok váltságdíját egysége
sen ugyanakkora összegben állapította meg, csak vezérükkel, Krinipposszal tett kivételt. Öt őrizetben tartotta, vagy mert különösen
tetemes váltságdíjra számított esetében, vagy mert rabszolgának
akarta eladni. Krinipposz később elkeseredésében öngyilkos lett, a
többieket pedig elengedte Iphikratész, miután elfogadta a kerküraiak kezességét a váltságdíj megfizetésére.
37. A tengerészek ellátásáról jórészt úgy* gondoskodott, hogy
megművel tette velük a kerküraiak földjét.13 Könnyűfegyverzetű
katonaival és a hajókon szolgáló hoplitákkal átkelt Akarnaniába, ahol
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segítséget nyújtott a baráti városoknak, ha erre szükségük volt.14
A jó katonákban bővelkedő, megerősített vidéken lakó thiirioniak
ellen azonban háborút viselt. 38. A kerküraí flottát hozzácsatolta az
athénihez, így mintegy kilencven hajója lett, amelyekkel először
Kephnliénia felé vette útját, hogy pénzt szerezzen.13Egyesek önként
fizettek neki, mások kényszer hatására. Ezután arra készült, hogy
végigptisztítsa a lakedaimóniak földjét, és szép szóval Athénhoz
pártoltassa a térség többi ellenséges államát, azok ellen pedig, ame
lyek nem hallgattak rá, háborút viseljen.
39.
Iphikratész hadvezetését csak dicsérni tudom. Ügyes volt az a
lépése is, hogy a népvezer Kallisztratoszt választatta meg maga
mellé, akivel nem volt túl jó viszonyban, és Khabriaszt, akit jó
had vezérnek tartottak.1^Ha azt kívánta, hogy okos tanácsadói legye
nek, szerintem bölcsen járt el, ha pedig ellenfeleinek tartotta őket,
bátor lépésével elérte, hogy 11c vádolhassák lclkiismcretlenséggel
vagy gondatlansággal. E tette szerintem nemeslelkűségre vallott.
Ezek voltak lphikratész haditettei.

3
1.
Az athéniaknak pedig tétlenül kellett nézniük, hogy a velük
baráti viszonyban lévő plataiaiakat kiűzik Boiótiábóf és a2ok hoz
zájuk menekülnek; majd Theszpiaihoí fordulnak segítségért, hogy
ne tűrjék el, hogy ágy megfosszák őket hazájuktól.17 Athénban ez
után már nem beszéltek helyesléssel Thébairól. de restelltek volna
háborúba keveredni velük, és különben is úgy találták, hogy a
körülmények most nem kedvezőek. Arra azonban már nem voltak
hajlandók, hogy a továbbiakban is együttműködjenek ve lük, hiszen
azt kellett látniuk, hogy a thébaiak hadjáratot vezetnek a phókisziak
ellen, akik régi barátaik voltak, és feldúlják a perzsa háborúban
hűségesen kitartó baráti városaikat. 2, Ennek következtében népbatározatot hoztak a békekötésről, és követeik először Thébaiba men
tek felajánlva nekik, hogy ha ők is ezt akarják, közösen tárgyaljanak
Lakedaimónban a békekötésről. Ezután indították el oda saját kö186
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vétségükét. Beválasztották Kalliaszt, Hipponikosz fiát, Atitokiészt,
Sztrombikhidész fiát, Démos2tra toszt, Arisztophón fiát, Arisztoklészt, Kcphiszodotoszc, Melanóposzt és Lükaithoszt. 3. Amikor a
lakedaimómak gyűlése és szövetségeseik elé járultak, Kallisztratosz,
a népvezér is csatlakozott hozzájuk. ígéretet tett ugyanis Iphikratosznak, hogy vagy pénzt szerez a flottának, vagy megköti a bekét.
Ezért tartózkodott Athénban is, és sokat tett a béke érdekében. Amikor
a lakedaimóniak gyűlése és szövetségeseik elé járult a küldöttség,
először Kalliasz, a „fák]yavivő,: emelkedett szólásra. Olyan ember volt,
akinek egyként örömet okozott, ha mástól hallotta önnön dicséretet,
mint amikor saját magától. Ekkor így kezdte mondandóját:
4.
- Lakedaimóni férfiak, nemcsak én állok veletek vendégbaráti
viszonyban, hanem már apai nagyapám is ősi örökségként adta
tovább azt ieszármazottainak. Szeretném megismertetni veletek,
mennyire tiszteli hazám családunkat. Ha éppen nem folyik háború,
bennünket választanak sztratégosszá, és ha nyugalomra vágynak,
bennünket küldenek békekövetnek. Jómagam is már kétszer jöttem
ide, hogy felhagyjunk a háborúval, és mindkét esetben sikerült
kieszközölnöm a békekötést- Harmad ízben vagyok hát itt, és most
a legnagyobb bennem a reménység, hogy megegyezésre juthatunk.
5, Látom, hogy nektek se más jár a fejetekben, mint nekünk. Ben
neteket is, akárcsak bennünket, aggodalommal tölt el Theszpiai és
Plataiai pusztulása. Bízhatunk-e másban, mint hogy az azonos
véleményen lévők barátokká lesznek és nem ellenségekké? A józan
gondolkodású embereket éppen az jellemzi, hogy még ha kisebb
nézeteltérésük támad is egymással, nem szítanak háborút. I la azon
ban egyetértés van köztük, nem az lenne meglepő, ha nem tudnának
békét kötni? 6. Illőbb is lenne, ha egyáltalán nem viselnénk háborút
egymás ellen, hiszen azt mesélik, hogy egyik ősünk, Tiiptolemosz
tárta fel először idegeneknek Démétcr és Koré misztériumait, mégpediga ti Ősötöknek, Héraklésznakés két hajdani polgártársatoknak,
a Dioszkuroszoknak, és elsőként ajándékozta meg a Peloponnészószt gabonával, Démétér szent termésével.155 Illő volna-e, ha ti
azok termését akarnátok pusztítani, akik annak magvaival megaján
dékoztak benneteket, vagy ha mi, akik nektek adtuk, nem azt kí
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vánnánk, hogy a legteljesebb bőségben éljetek? Ha az istenek ren
delték úgy, hogy háborúság támadjon az emberek között, csak
annyit tehetünk, hogy minél később szánjuk rá magunkat, és ha
mégis bekövetkezik, a lehető legyorsabban befejezzük.
7.
Utána a közismerten hatásos szónok, Au tokiész ^ a következe
ket mondta:
- Lakedaimóni férfiak, jól tudom, hogy mondandóm nem nyeri
majd el tetszéseteket. Ügy vélem azonban, ha azt akarjuk, hogy' a
létrejövő barátság a lehető legtovább tartson, meg kell fogalmaz
nunk egymás számára, miért tört ki közöttünk háború. Ti mindig
azt hozzátok fel, hogy' az egyes városoknak függetleneknek kell
lenniük, miközben ti magatok álltok leginkább a függetlenség útjá
ban. A szövetségeseitekkel kötött szerződés első pontja az, hogy'
követniük kell benneteket, bárhová is vezettek hadjáratot/18. M i
képpen egyeztethető ez össze a függetlenséggel? Az ellenséget, aki
ellen a vezetésetekkel háború indul, ti jelölitek meg, szövetségese
iteket meg se kérdezve. így aztán a függetlennek nevezett államok
rákényszerülnek, hogy gyakran azok ellen viseljenek hadat, akikkel
különben a legjobb viszonyban állnak. Ráadásul - s ez ellenkezik
leginkább a függetlenség eszméjével - egyes helyeken tíz, másutt
harminc főből álló testületeket állítotok az államok élére.21 Nem
gondoskodtok azonban arról, hogy ezek a vezetők jogszerűen gya
korolják hatalmukat, csupán arra van gondotok, hogy elegendő
erejük legyen polgártársaik felett uralkodni. így' aztán az a benyomás
alakul ki rólatok, hogy a zsarnokság kedvesebb számotokra a rende
zett államformánál. 9. Miután a perzsa király elrendelte, hogy a
városok függetlenek legyenek,21 nyilvánvalóan tudatában voltatok
annak, hogy ha a thébaiak nem engedik, hogy- minden város a saját
ura legyen, és az általa választott törvények szerint éljen, a király
rendelkezései nem valósulnak meg. Csakhogy amikor a Kadmeia
birtokába jutottatok, még a thébaiaknaksem hagytátok meg függet
lenségüket.23 Nem illik a leendő barátokhoz, ha a másik féltől elvár
ják, hogy a méltányosság alapján járjon cl, maguk azonban annyi
előnyhöz akarnak, jutni, amennyit csak hatalmuk lehetővé tesz.
10. Deszédét általános csend követte, de szavai örömmel töltöttek
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el azokat, akik valamiért nehezteltek a lakedaimóniakra. A követke
ző szónok Kallisztratosz volt:
- Nem lenne helyes azt állítanom, lakedamióni férfiak, hogy
semmi hibát sem követtünk el, sem ti, sem pedig mi. De abban sem
hiszek, hogy attól, aki már vetkezett, semmit se remélhetünk. Jól
látom, hogy nincs olyan ember, aki ne követne el hibákat. Inkább
ügy tartom, hogy aki már vétkezett, olykor hajlamosabb a meg
egyezésre. különösen az, aki - mint mi magunk is - már elnyerte
büntetését. 11. Amint látom, számos gondotok átgondolatlan tet
teitekből következik, amilyen például a Kadmei& elfoglalása volt.
Miközben azon fáradoztatok, hogy ay. államok elnyerjék függetlenségíiket, azok a thébaiakat ért sérelem miatt inkább hozzájuk pár
toltak. Mivel mi is megtanultuk, hogy a kapzsiság nem jár haszon
nal, leendő baráti kapcsolatunkban ismét józan mértékletességet
fogunk tanúsítani. 12, Vannak, akik azzal rágalmaznak minket, hogy
nem baráti szándékkal jöttünk ide, hanem attól féltünk, hogy An
tal kid asz pénzt hoz a királytól. Gondoljatok csak bele, milyen osto
baság ez! A király ugyanis előírta, hogy Hellasz államai függetlenek
legyenek. Miért félnénk a királytól éppen mi, akik ugyanezt han
goztatjuk, és eszerint is cselekszünk? Hacsak nem feltételezzük,
hogy inkább másokat akar hatalmassá tenni, és arra költi a pénzét,
ahelyett, hogy kitartana amellett, ami számára eddig is előnyösnek
bizonyult, ráadásul még pénzét is megtarthatja. Hát jó. De akkor
miért jöttünk ide? 13. Nem szorult helyzetünkben, amint ezt ma
gatok is beláthatjátok, ha tekintetbe veszitek a szárazföldön és ten
geren kialakult erőviszonyokat.24 Miről is van tehát szó? Nyilván
való, ha a szövetségesek úgy járnak cl, hogy az számunkra hátrányos,
vagy számotokra előnyös lesz.25 Talán éppen azt kívánjuk meg
mutatni nektek elétek járulva, megfontoltuk döntésünket, cserébe
azért, hogy valamikor a megmentőink voltatok. 14. Térjünk vissza
a várható előnyökhöz. A többi város kivétel nélkül vagy' velünk, vagy
veletek ért egyet, és mindegyikben vannak barátaik Lakédairnónnak
és Athénnak is. Ha pedig mi barátok leszünk, támadhat-e bárhol is
nehézségünk? Ki árthat nekünk a száraztól dón, ha ti a barátaink
vagytok, nektek pedig a tengeren, ha mi sietünk a segítségetekre?
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15. Háborúk kitörésévé) persze mindig számolnunk kell, de ezek,
jól tudjuk, előbb vagy utóbb veget is érnek. Nem kétséges tehát, ha
nem most, akkor valamikor később bekét akarunk majd kötni.
Miért kellene azonban kivárnunk azt az időt, amikor a bajok soka
sága alatt már összeroskadunk? Nem lenne-e jobb, mielőtt meg
valami helyrehozhatatlan történne, a lehető leggyorsabban megköt
ni a békét? 16. Mert bizony nem kedvelem az olyan versenyzőket,
akik már sok győzelmet arattak, de annyira szerelmesei a küzdelem
nek, hogy nem hagynak fel vele addig, amíg a vereségek rá nem
kényszerítik őket, vagy az olyan kockajátékost, aki, miután sikerült
a dobása, megkettőzött tettel fogad újból ugyanarra. Tudnivaló,
hogy legtöbbjük mindenét elveszíti. 17. Be kell látnunk mindnyá
junknak, nincs értelme olyan küzdelembe fognunk, amelyben min
dent kockára teszünk a győzelemért, noha erőnk és jó sorsunk
lehetővé tenne, hogy barátságban éljünk egymással. S ha ezt elfo
gadjuk, mi veletek, ti pedig velünk együttműködve jelentősebb
szerephez juthatunk Hellaszban, mint valaha.
18.
A lakedaimóniak helyesléssel fogadták szavait, így ok is a
békére szavaztak. A következőkben állapodtak meg: a spártai hely
tartókat visszavonják a városokból, mindkét fél feloszlatja szárazföl
di cs tengeri haderejét, az egyes államok függetlenségét pedig nem
korlátozzák. Ha valaki megsértené az előírásokat, bárki segítséget
nyúj that a sértett felnek, ha akar, de azokat, akik erre nem hajlandók,
az eskü nem kötelezi katonai beavatkozásra. 19. A szerződés előírá
saira a lakedaimóniak a maguk és szövetségeseik nevében, az athé
niak és szövetségeseik pedig városonként tették le az esküt. A
thébaiakat is feljegyezték az esküt tett városok közé, de követeik
másnap visszatértek, és kérték, a thébaiak helyett írjanak boiótokat
a szerződésre. Agészilaosz azt felelte, hogy semmit sem változtat a
leírt szövegen, hiszen azt már esküvel is megerősítették. Ha azon
ban nem kívánnak a szerződés aláírói között szerepelni, hajlandó
törölni a nevüket, ha kérik. 20. így jött létre az általános béke, csak
a thébaiakat rekesz tették ki belőle. Az athéniak úgy gondolták, most
remény van rá, hogy behajtsák a thebaiáktól a régóta esedékes
tizedet,26 A thébai követek mélységesen elcsüggedve távoztak.
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1. Ezután az athéniak visszavonták helyőrségeiket a többi város
b ó l hazahívták Iphikrateszt és a hajóhadat, cs utasították, hogy7 az
összes területet szolgáltassa vissza, amit a Lakedaimónban kötött
békeszerződés elfogadása után foglalt eh 2. A lakedaimóniak vissza
vonták a városokból a helytartókat és a helyőrségeket, csak a phókisziaknál állomásozó haderő parancsnoka, KJeombrotosz kérdezte
hazája tisztségviselőitő], hogy mit tegyen,27 Prothoosz azt javasolta,
hogy a szerződés értelmében bocsássák el a hadsereget, és hirdessék
ki, hogy minden város lehetősége szerint járuljon hozzá Apollón
templomának újjáépítéséhez. A továbbiakban pedig ha bármely
állam mások függetlenségére törne, ismét hívják egybe mindazokat,
akik hajlandók harcolni a függetlenségért, és vonuljanak a hatalmasködök ellen, így nyerik el leginkább az istenek jóindulatát - mondta
és így haragítják legkevésbé magukra a többi államot, 3, A népgyűlés meghallgatta javaslatát, de ostobaságnak tartotta. Ekkor már,
úgy tűnik, a végzet irányította az eseményeket. Megüzenték Kleombrotosznak, hogy ne oszlassa fel a hadsereget, hanem vonuljon
azonnal a thébaiak ellen, ha nem biztosítják a városok függetlensé
gét. [Kleombrotosz, miután hírt kapott a békekötésről, hírnököt
küldött az ephoroszokhoz, hogy mitévő legyen. Ők megparancsol
ták neki, hogy vonuljon a thébaiak ellen, ha nem biztosítják a botot
államok függetlenségét.]2* Mivel meggyőződött róla, hogy a thé
baiak nemhogy a többi város függetlenségével nem törődnek, de
még hadseregüket sem oszlatták fel, hogy szembe tudjanak szállni
vele, csapataival bevonult Boiótiába. A thébaiak Phókisz határán
őriztek egy szorost, mert úgy gondolták, azon keresztül érkezik
hozzájuk. Csakhogy ő egy Thiszbaion átvezető hegyi úton haladt,
és váratlanul érkezett Kreusziszba. A várost bevette, és tizenkét thebai háromévezősorőst zsákmányolt. 4. Ezután eltávolodott a tenger
parttól, és a Theszpiai területén fekvő Leuktrában vert tábort. A
thébaiak a szemközt emelkedő, közeli dombot választották tábor
helyül. A boiót városokon kívül más szövetségesük nem volt. Ekkor
Kleombrotoszhoz siettek barátai, és azt mondták:
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5. - Klcombrotosz, ha megengeded, hogy a thébaiak harc: nélkül
távozzanak, félő, hogy hazádban a legnagyobb szigorral sújtanak
majd le rád! Emlékeznek meg rá, hogy amikor Künoszkcphalaihoz
érkeztél, egyáltalán nem tettel kárt a thébaiak földjében, és a leg
utóbbi hadjáratod idején lemondta] a további előrenyomulásról,
noha Agészilaosz mindig át tudott kelni a Kithairóoon.29 Ha a
jövödre gondolsz, cs haza szeretnél térni, meg kell ütköznöd az
ellenséggel!
Barátai így beszéltek, ellenfelei pedig épp ellenkezőleg: - Most
már biztosan kiderül, igaz-e a szóbeszéd, hogy ez az ember a
thébaiakhoz húz.
6. Kleombrotoszt felingerelte, amit hallott, és elszánta magát
az ütközetre. A thébaiak vezetői úgy gondolkodtak, ha most nem
vállaljáka harcot, a környező városok elpártolnak tőlük, és ők maguk
kerülnek szorongatott helyzetbe. Ha pedig a thébai népnek nem
lesz mit ennie, fennáll a veszély, hogy a polgárok szembefordulnak
velük. Akik már éltek száműzetésben, cs ilyenek sokan voltak, úgy
gondolták, jobb, ha csatában esnek el, mint ha újból menekülniük
kellene. 7. Bátorságot öntött beléjük az a jóslat is, amely szerint a
lakedaimóniakott szenvednek vereséget, ahol a „szüzek síremléke”
áll. Róluk azt mesélték, hogy öngyilkosok lettek, mert a lakedaimóniak megbecstelen(tették őket.30 A thébaiak fel is díszítették a
csata eJőtt a sírt. Az a hír is eljutott hozzájuk a városból, hogy a
templomok kapui maguktól feltárultak, és a papnők ezt úgy értel
mezték, hogy' az istenek győzelmet jeleztek. Az is elterjedt, hogy a
Héraklész-szentélyből eltűntek a fegyverek, mintha a hős maga is
csatába indult volna. Egyesek szerint azonban mindez a vezetők
mesterkedése volt.
8.
A csatában a lakcdaimóniak számára minden kedvezőtlenül
alakult, miközben a szerencsés körülmények az ellenség kezére
játszottak. Klcombrotosz az első étkezés után haditanácsot tartott.
De hajban ittak egy keveset, és mint mondani szokás, a bor kissé
feltüzelte őket. 9. Miután mindkét fél felfegyverkezett, és már nyil
vánvaló volt, hogy7sor kerül az ütközetre, a boiót seregből legelőször
is elküldték a piacozó kereskedőket, a málhahordókat és mindazo192
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kát, akik nem akartak harcolni. Csakhogy rájuk támadtak aHierón
vezette zsoldosok, a phókiszi könnyűfegyverzetűek, a hérakleiai és
a phlciuszi lovasok. Miután bekerítettek, a boiót sereg felé kergették
okét. Ezzel csak azt érték el, hogy a boiót hadsereg jóval sűrűbbre
zárta sorait, mint korábban. 10, Ezután, mivel síkság terült el közöt
tük, a lakcdaimóníak a phalanx előtt állították fel a lovasságot. Erre
a thébaiak is ugyanígy álltak fel. A thébai lovasság összeszokott az
Orkhomenosz és Theszpiai ellen viselt háborúkban, míg a lakedairaómaké ebben az időben a leggyatrábbnak számított 11. Lovakat
ugyanis csak a leggazdagabbak tartottak, de amikor hadjáratra került
sor, jött egy besorozott katona, cs átvette a lovat. Amikor hadba
vonult, olyan fegyverzettel látták el, amilyen éppen akadt. A fizika
ilag gyengébb és kevéssé becsvágyó katonákat ültették a lovakra. 12.
Ilyen volt tehát a két lovasság. A phalanx egységeit a lakedaimóniak
hármas sorokba rendezték, így a mélységük legfeljebb tizenkét
ember volt. A thébaiak nem kevesebb mint ötven pajzs mélységű
alakzatot állítottak fel. Úgy gondolták, ha a királlyal harcoló csapa
tokat legyőzik, a többiekkel már könnyű dolguk lesz. 13. Amikor
Kleombrotosz rátámadt az ellenségre, csapatai szinte még észre sem
vették, hogyjelt adott a rohamra, a lovasság már harcba is keveredett.
Alakedairnóni lovasok hamar megfutamodtak, és a menekülők saját
hoplitáik útjába kerültek, hátukban pedig már a thébai rohamozott,
Kleomhrocosz egységei az első összecsapásból mégis győztesen
kerültek ki, amit az is bizonyít, hogy nem tudták volna hátravinni
és élve hazaszállítani Kleombrotoszt, ha az előtte harcolók akkor
még nem lettek volna fölényben. 14. Miután azonban elesett Deinón, a polemarkhosz és Szphodriasz, a király egyik sátortársa,31
valamint fia, Kleónümosz, és azok, akiket a po lemarkhosz kíséreté
nek neveznek,32 akkor a többiek a tömeg erejének engedve vissza
vonultak. A lakedaimóniak balszárnya látván, hogy a jobbszárny
alulmarad, meghatni!t. Noha sok halottjuk volt, cs vereséget szen
vedtek. miután átkeltek a táboruk előtt húzódó árkon, ugyanarra a
helyre tettékle fegyvereiket, ahonnan a csata előtt fölvetlek. A tábor
területének jó része nem a síkságon, hanem emelkedőn feküdt.
A lakedaimóniak közül nchányan nem tudták elviselni a vereséget,
m
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és úgy gondolták, nem szabad megengedni, hogy az ellenség győ
zelmi jelet állítson, hanem megkell kísérelniük harcban, nem pedig
fegyverszünet oltalmában visszaszerezni halottaikat. 15. Apolemarkhoszok azonban látták, hogy a lakedaimóni seregből mintegy ezren
estek el, a hétszáz spártai polgár közül mintegy négyszázan. Az is
feltűnt nekik, hogy szövetségeseik kevés hajlandóságot mutatnak a
harc folytatására, sőt közülük többen nem is nagyon bánkódnak a
történtek miatt. Ezért egybehívták a tekintélyesebb szövetségesei
ket, hogy eldöntsék, mit tegyenek. Valamennyien azon a vélemé
nyen voltak, hogy fegyverszünet oltalmában kell összeszedni a
halottakat, ezért hírnököt küldtek az ellenséghez. A thébaiak ezután
győzelmijeiét állítottak, és a létrejött fegyverszünet alapján kiadták
a holttesteket,
16. Ezt követően megérkezett a hírnök Lakcdaimónba, hogy
beszámoljon a gyászos eseményről. Éppen a gíimnopaidia ünnepé
nek utolsó napja volt, és a férfikórus már felsorakozott a színházban.
Az ephoroszok, miután tudomást szereztek a szerencsétlenségről,
mély gyászba borultak - azt hiszem, ez természetes is volt - , a kórust
azonban nem oszlatták fel, és megengedték, hogy befejezzék az
ünnepi versenyt. Az elesettek nevét közölték a hozzátartozókkal, de
megkértek az asszonyokat, hogy ne zokogjanak hangosan, hanem
viseljék csendben fájdalmukat. Másnap azt lehetett látni, hogy az
elesettek hozzátartozói arcukon ünnepélyes derűvel jelentek meg a
nyilvánosság előtt Azok közül azonban kevesen mutatkoztak, akik
arról kaptak hírt, hogy rokonuk életben van, és ha mégis, komor
arccal, alázatosan lépkedtek.
17. Ezután az ephoroszok a két otthon maradt morát is mozgósí
tották, egészen a negyvenedik szolgálati évét töltő korosztályig, és
elküldték a harctéren lévő morák eddig be nem hívott korosztályait
is. A korábban Phókiszba küldött haderőbe ugyanis csak a harminc
öt évnél kevesebbet szolgáltakat sorozták be. Azoknak is menniük
kellett, akik eddig hivatali szolgálatuk miatt felmentésben részesül
tek. 18. Agészilaosz még nem épült fel betegségéből.33 Az állam úgy
döntött, helyette fia, Arkhidamosz legyen a hadvezér. A tegeaiak
szívesen vettek részt a hadjáratban, mert még éltek Sztaszipposz
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hívei,34 és mint a lakedaimóníak barátainak nem csekély befolyásuk
volt polgártársaikra. A falvakba széttelepített mantineiaiak is jelen
tős számban vonultak be, hiszen még arisztokrata kormányzat alatt
éltek.30 Korinthosz, Szikiién, Phleiusz és Akhaia polgárai is lelkesen
követték őket, s még más államok is küldtek katonákat. Maguk a
lakedaimóniakés a korinthosziak hozzáláttak háromevezősoros ha
jóik felszereléséhez, és ugyanerre kérték a sziküóniakat is, mert a
csapatok átszállításához szükség volt rájuk. 19. Arkhidamosz bemu
tatta a határátlépési áldozatot,
A thébaiak tüstént az ütközet után virágkoszorús hírnököt küld
tek Athénba, és nemcsak a győzelem nagyságát ecsetelték, hanem
összefogást sürgettek. Azzal érveltek, hogy most bosszút állhatnak
a lakedaimóniakon minden korábbi sérelmükért. 20, Az athéni
tanács éppen az Akropoliszon ülésezett. Mindenki számára nyilván
való volt. hogy a hír kellemetlenül érintette őket. Nem tartották
meg a vendégnek kijáró lakomát, a segítségnyújtásról pedig teljes
hallgatásba burkolóztak. Ilyen fogadtatás után tért vissza a hírvivő
Athénból. A thébaiak sürgősen támogatást kértek szövetségesüktől,
laszóntól is, mivel előre látták, mi fog történni, 21. O tüstént
háromevezősorosokat szerelt fel, azt a látszatot keltve, hogy tengeri
úton kíván segítséget nyújtani. Csakhogy zsoldosseregét is mozgó
sította lovas testőreivel egyetemben, cs bár a phókisziak hadüzenet
nélküli háborút viseltek ellene, szárazföldi úton vonult Boiótiába.
Az útjába eső városokba többnyire előbb érkezett meg, mint jöve
telének híre. így már el is hagyta területüket, amikorra azoknak
sikerült összegyűjteniük teljes haderejüket, ami azt bizonyítja, hogy
gyorsasággal gyakran könnyebben elérhetjük célunkat, mint erő
szakkal. 22, Miután megérkezett Boiótiába, a thébaiak azzal fogad
ták, hogy itt a megfelelő alkalom megtámadni a lakedaimóniakat.
Neki és zsoldosainak felülről, egy magaslatról, a thébaiaknak pedig
szemből kell rohamot indítaniuk. Iaszón azonban lebeszélte őket,
mondván, hogy kár lenne azonnal kockára tenni sikerüket csak
azért, hogy még nagyobbnak tűnjön, mert ez azzal a veszéllyel jár,
hogy a már kivívott győzelmet is elveszíthetik, 23. - Nem tanultatok
abból - folytatta
hogy ti is reménytelen helyzetből vívtátok ki
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győzelmeteket? Gondoljátok meg, hogy milyen vakmerőén fognak
küzdeni a lakedaimórnak, ha nem lesz más választásuk, csak a hősi
halál! Az istenség is, sokszor tapasztalhatjuk ezt, szívesen teszi a
kicsiket naggyá, a nagyokat kicsivé.
24. így beszélte le a thébaiakal arról, hogy' meggondolatlanul
kockáztassanak. A lakedaimóniaknak pedig arról beszélt, mi a hasz
nos a vesztes, és mi a győztes hadsereg számára. - Ha feledtetni
akarjátok a csapást, amely benneteket ért, ezt tanácsolom: fújjátok
ki magatokat, pihenjetek; s ha már megerősödtetek, akkor indulja
tok harcba azok ellen, akiket korábban nem tudtatok legyőzni.
'J adjátok jó l, hogy szövetségeseitek egy része inkább az ellenséggel
barátkozna, úgyhogy törekedjetek minden erőtökkel a fegyverszü
netre. Azért buzdítalak benneteket erre, mert azt kívánom, hogy
megmeneküljetek, hiszen apám is barátotok volt, engem pedig
vendegbaráti kötelék fűz hozzátok.
25. így beszélt, de szavai mögött feltehetőleg az a szándék rejlett,
hogy a két fél ellensége maradjon egymásnak, s így mindkettő az ő
segítségére szoruljon. A lakedaimóniak meghallgatták, majd arra
kérték, hogy segítsen megkötni a fegyverszünetet. Amint hírét
vették, hogy létrejön az egyezség, a polemarkhoszok kihirdették:
vacsora után mindenki készülődjön. Éjjel útra kelnek, hogy napkel
tére már a Kithairón-hegyncl legyenek. Az étkezés után azonban
tüstént jelt adtak az indulásra, meg sem várva a takarodó idejét, és
elvonultak Krcuszisz fele. Jobban bíztak ugyanis az észrevétlen
távozásban, mint a megkötött szerződésben. 26. Gyötrelmes mene
telés után értékel a megariszi Aigoszthenát, mivel éjjel, félelemből
keltek útra, és nehéz terepen haladtak Aigoszthenában találkoztak
Arkhidamosz seregével, bevárták, amíg valamennyi szövetségesük
megérkezik, majd egész seregükkel Konnthoszba vonultak, ahol a
szövetségeseket elbocsátották, a lakedaimóni csapatokat pedig haza
vezették.
27. laszón, miközben Phókiszon keresztül hazafelé tartott, elfog
lalta Hüampolisz elővárosát, a földeket feldúlta, és sok embert
megölt. Phókisz többi részén békésen haladt át. Megérkezett Héraklciába, ahol lerombolta a falakar. Nyilvánvalóan nem felt attól,
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hogy a védtelen szoroson átkelve megtámadhatják hanem az volt a
szándéka, hogy senki se foglalhassa el a szorosban fekvő Hérakleiát.
cs ne akadályozhassa meg, hogy kedve szerint átvonulhasson Hel
lasz más vidékeire. 28. Miután visszatért Thesszaliába, igen nagy
hatalomra tett szert. Részben törvényesen, minthogy a thesszaliaiak
tagosszá válaszották, részben számos zsoldosa segítségévéi, akiket,
gyalogosokat cs lovasokat egyaránt, maga mellett tartott, és állandó
an gyakorlatoz tatta őket, hogy minél ütőképesebbek legyenek. T o 
vább gyarapította hatalmát nagyszámú szövetségese, és azok is,
akiknek szándékukban állt szövetségre lépni vele. De elsősorban az
emelte ki kor társai közül, hogy senki sem akadt, aki lekicsinyelte
volna. 29. A püthói játékok közeledtével Ü2ent a városoknak, hogy
gondoskodjanak az áldozathoz szükséges marhákról* j uhukról,
kecskékről cs sertésekről. Ál Utólag több mint ezer marha és legalább
tízezer lábasjószág érkezett, noha egyáltalán nem kért sok áldozati
állatot az egyes városoktól. Azt is kihirdette, hogy aranykoszorű lesz
annak a városnak a jutalma, amelyik a legszebb vezérbikát nevelte
fel az istennek, 30. Utasítást adott a thcsszaloknak, hogy a püthói
játékokra olyan felszereléssel érkezzenek, mintha hadjáratra készül
nének. A szóbeszéd szerint az volt a szándéka, hogy maga rendezi
meg az istent dicsőítő ünnepi gyűlést cs a versenyjátékokat.3* Ma
már nem lehet pontosan tudni, mi volt a terve a szentély kincstárá
val. Amikor a delphoibeliek megkérdezték az istent, mit tegyenek,
ha laszón rátenné kezét a kincsekre, állítólag azt felelte, hogy erre
neki magának lesz gondja.37
31.
Ilyen hatalmas volt már ez a férfiú, ilyen nagy és jelentős
tetteket forgatott a fejében, amikor egy ízben szemlét cs hadgyakor
latot tartott a pheraibeliek lovasságánál. Éppen helyet foglalt, s
válaszolt mindenkinek, aki kérdést intézed hozzá. Ekkor hét ifjú
lépett hozzá azzal az ürüggyel, hogy valami nézeteltérésük támadt
egymással, majd rávetettek magukat, és ledöftek. 32. Mellette álló
testőrei azonnal védelmére keltek, és az egyik merénylőt, amint
kezet emelt laszónra, dárdával leterítették Másikukat akkor érték
utol, amikor lovára szállt, és számos sebet kapva pusztult el. A
többiek azonban felpattantak készenlétben álló lovaikra, és elmene197
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kültek. Bármelyik hellén városba érkeztek is meg, többnyire meg
becsüléssel fogadták őket. Ez is mutatta, mennyire féltek a hellének
attól, hogy laszón zsarnoki hatalomra tesz S2ert felettük.
33.
Halála után két fivére, Polüdórosz és Polüphrón nyerte el a
tagoszi címet. Polüphrón azonban útban Lansza felé, esti pihenőjük
során megölte testvérét. Legalábbis ezt kell gondolnunk, hiszen
Polüdórosz halála teljesen váratlan volt, és szemlátomást nem volt
semmi oka. 34. Polüphrón egyéves tagoszi országlása egyre jobban
hasonlított a zsarnokuraiomhoz. Pharszaloszban megölette Polüdamaszt cs a legbefolyásosabb nyolc polgárt, Lariszából pedig soka
kat száműzött. E tettei miatt megölte őt Alexándrósz. aki bosszút
állt Polüdórosz halála miatt, és megdöntötte a zsarnokuralmat.
35. Csakhogy miután tagoszkent átvette a hatalmat, kormányzósága
gyűlöletessé vált a thesszahaiak szemében, és a thébaiak és az athé
niak is esküdt ellenségüket látták benne, mivel a törvényeket lábbal
tiporva fosztogatott a S2árazföldön, és kalózkodott a tengeren. Ilyen
volt hát ez az ember, s mindezért életével fizetett. Sógorai saját
kezükkel ölték meg, a merényletet pedig az asszony tervelte ki.
36. Megüzente fivéreinek, hogy Alcxandrosz az életükre tör, majd
elbújtatta őket házukban, ahol egész nap rejtekhelyükön maradtak.
Alexandrosz ittasan tért haza, s miután elaludt, az asszony a lámpás
világa mellett clemelte félje kardját. Amikor látta, hogy fivérei
vonakodnak rárontani Alexándroszra, megfenyegette őket: ha nem
hajtják végre a gyilkosságot, fel fogja ébreszteni férjét. Miután
bementek, az asszony bezárta az ajtót, és a kopogtatót addig tartotta,
amíg ura meg nem halt. 37. Egyesek szerint akkor gyűlölte meg a
férjét, amikor Alexandrosz börtönbe vetette saját fiúszeretőjét, egy
rendkívül szép iQút. Az asszony kérésére szabadon engedte ugyan,
de amikor a börtönből kilépett, megölette. Mások szerint azért
történt mindez, mert férje, mivel tőle nem született gyermeke,
Thcbaiba küldött, hogy megkérje laszón özvegyének kezét. Ilyen
okokkal magyarázzák az asszony cselszövését. E könyv megírásának
idején a gyilkosságot elkövető fivérek közül a legidősebb, Tisziphonosz uralkodott.38
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1.
A thesszaliai eseményeket tehát, amelyek laszón idején, majd
halála után Tisziphonosz uralmáig zajlottak, már bemutattam.
Most pedig visszakanyarodom oda, ahonnan elindulva ezt a kitérőt
tettem. Miután Arkhidamosz hazavezette a Leuktrába indult fel
mentő sereget, az athéniakat gondolkodóba ejtette, hogy' a peloponné$zo$2Í államok meg mindig kötelességüknek érzik elkísérni
a lakedaimóniakat a hadjáratban: ők tehát nem ugyanazon feltételek
szerint járnak eh amelyeket az athéniak számára előírtak. Ezért
követeik útján tanácskozást szerveztek valamennyi állam részvéte
lével, amelyek szerettek volna részesülni a király által küldött béké
ben. 2. Miután egybegyűltek, határozatot hoztak azokkal együtt,
akik meg akarták kötni a szerződést, hogy a következő esküt tegyék
le: „Hűséges maradok ahhoz a szerződéshez, amelyet a király kül
dött, valamint az athéniak és szövetségeseik határozatához. I la bárki
támadást indítana egy olyan állam ellen, amely ezt az esküt letette,
minden erőmmel védelmére sietek.” Mindenki örömmel üdvözöl
te az elfogadott szöveget, csak az élisziek ellenkeztek,3y Szerintük
Margana, Szkillusz cs Triphíilisz lakóinak nem szükséges megadn i
az önállóságot, ezek a városok ugyanis hozzájuk tartózuak. 3. Az
athéniak és mindazok, akik a király levelének megfelően megsza
vazták, hogy a kis és nagy államok egyaránt függetlenek legyenek,
azzal a megbízással küldték ki az esketőket, hogy a vezető állami
tisztviselőkkel mindenhol tétessék le az esküt. Az élisziek kivételé
vel mindnyájan le is tették.
A mantineiaiak, minthogy már minden tekintetben függetlenné
váltak, gyűlést hívtak össze, ahol azt a határozatot hozták, hogy ismét
egy közös városuk lesz, Mamineia, és azt fallal fogják körülvenni.441
4. A lakedaimóniak úgy gondolták, kényes helyzet alakul ki, ha
minderre az ő beleegyezésük nélkül kerülne sor. Követségbe küld
ték hát a mantineiaiakhoz Agészilaoszt, aki atyja révén régi barát
juknak számított. Amikor megérkezett:, az ottani tisztségviselők
nem akarták a kedvéért összehívni a népgyűlést, hanem felszólítot
ták, hogy nekik mondja el, mit akar, Ő megígérte, ha most el ha
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lasztják az építkezést, megszerzi a lakedaimóniak egyetértését, cs
kisebb költséggel készülhet majd el a városfal. 5. Azt a választ kapta
azonban, hogy lehetetlen elhalasztani az építkezést, mivel az egész
állam hozta meg a döntést annak azonnali megkezdéséről. Agészilaosz haragra gyíílva távozott, hadjáratot azonban nem indíthatott
ellenük, mivel a béke kimondta a városok függetlenségét. Néhány
arkadiai város munkásokat küldött a marni néhaiakhoz, hogy segít
senek a falak építésében, az élisziek pedig három talanton ezüsttel
járultak hozzá a költségekhez.
A mantmeiaiak tehát ezzel voltak elfoglalva. 6. Tegeában pedig
Kalhbiosz és Proxcnosz emberei sürgették az arkadiai szövetség
megalapítását, hogy ha az arkadiai gyű les megszavaz valamit, az
mindegyik város számára kötelező érvényű legyen. Sztaszipposz
hívei41 ellenben azon voltak, hogy a városok a saját területükön ősi
törvényeik szerint élhessenek. 7. Proxenusz és Kallibiosz emberei a
thearoszok;2 tanácsában kisebbségben maradtak, de arra számítot
tak, hogy ha a nép kezébe kerül a döntés, a tömeg segítségével
elérhetik céljukat, ezért nyíltan fegyverkezni kezdtek. Amikor Szta
szipposz hívei ezt észrevették, maguk is felfegyverkeztek. Legalább
annyian voltak, mint ellenfeleik. Amikor összecsaptak, Proxcnosz
cs néhány füve elesett, a többiek erre megfutárnodcak, de senki sem
üldözte őket. Sztaszipposz ugyanis nem akarta még több polgártár
sát megöletni. 8. Kallibiosz emberei visszavonultak a Mantincia felé
néző fal és városkapu védelmébe, s mivel ellenfeleik nem zaklatták
őket, nyugodtan, gyülekeztek. Korábban már segítséget kértekMantineiából, de közben Sztaszipposzékkal tárgyaltak a megegyezésről.
Amikor már látni lehetett a közelgő mantmeiaiakat, többen a falakra
hágtak, és kiabáltak nekik, hogy minél gyorsabban siessenek segít
ségükre; mások pedig kitárták előttük a kapukat. 9. Amikor Sztaszipposzék értesültek ,i történtekről, kitörtek a Pallantion felé veze
tő kapun. Mielőtt üldözőik utolérték volna őket, bemenekiültek
Artemisz templomába, s miután sikerült bezárkózniuk, csöndben
várakoztak. Ellenségeik azonban felkapaszkodtak a templomra, a
tetőt megbontották, és cserepeket dobálva megsebesítették őket.
A bentiek belátták, hogy helyzetük tarthatatlan, ezért felajánlották.
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hogy kiméuírnek, Ili ellenfeleik abbahagyják az ostromot. Ök azon
ban elfogták, megkötözték és kocsin elszállították okét Tegeába,
ahol a mantinciaiakkal közösen halálra ítéltek cs kivégezték őket.
lfl. A történtek következtében Sztaszipposz mintegy nyolcszáz
tegeai híve Lakedaimónba menekült. Ezek után a lakedaimómak
ítgv döntöttek, hogy az esküjük értelmében segítséget kell nyújta
niuk a tegeai menekülteknek, és bosszút kell állni tik a halottakért,
így aztán Mán uncia ellen indítottak hadjáratot, mivel polgárai,
esküjüket megszegve, fegyverrel támadtak a tegeatakra. Az ephoroszok elrendelték a mozgósítást, és határozat született, hogy Agészilaosz legyen a parancsnok. 11. Az ark.adiaiak legnagyobb része
Aszeában gyülekezett, az orkhomenosziak azonban nem akartak az
árkád iái szövetség tagjai lenni a mantineiaiak iránti gyűlöletük mi
att.13 Befogadtak városukba egy Korintboszban toborzott zsoldos
csapatot, amelynek Polütroposz volt a parancsnoka, a mantineiaiak
pedig otthon maradtak, hogy szemmel tarthassák őket, Héraia és
Lepreon a lakedaimómak oldalán vett részt a Maritineia elleni
hadjáratban. 12. Agészilaosz a határátlépési áldozat után egyenesen
Árkádiába vonult. Bevette a határ menti butaiát, s noha csak az
idősebbek, az asszonyok és a gyerekek maradtak otthon - a hadkö
teles korúak a közös arkadiai haderőhöz csatlakoztak-, nem erősza
koskodott a városban, hanem hagyta, hogy lakói házaikban marad
hassanak, s amire a katonáknak szükségük volt, vásárlás útján sze
rezték be. Ha fosztogatás réven került valami hozzájuk, a felkutatott
javakat visszaszolgáltatta. Ahol szükséges volt, a város falait is kija
víttatta, amíg Polütroposz zsoldosaira vártak,
13. Ezalatt a mantineiaiak Orkhomenosz ellen vonultak, a falak
alól azonban, mivel nehéz helyzetbe kerültek, és veszteségeket
szenvedtek, kénytelenek'voltak, visszavonulni. Mire Ehimiába ér
tek, az orkhomenoszi nehézfegyverzetű gyalogosok már visszafor
dultak, Polütroposz zsoldosai azonban vakmerőén üldöztek őket.
A mantineiaiak ekkor belátták: vagy visszaverik őket, vagy sokukat
leteríti az ellenség dárdaözörie, így hát szembefordullak velük, és
tüstént megütköztek üldözőikkel. 14. Polütroposz elesett a csatában,
s a többiek közül is sokan ott vesztek volna, ha nem bukkannak fel
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a phleiuszí lovasok, akik a mantineiaiak hátába kerültek, s megaka
dályozták az üldözést. A mantineiaiak ezután hazatértek.44
15. A liikor Agészilaosz értesült a tör tén te kiöl, úgy gondolta, a
zsoldosok már nem fognak odaérni Orkhomenoszból, ezért továbbvonnlt. Első este Tegca területén költötték el a vacsorát, más
nap pedig Mantineia földjére értek. Táborukat a várostól nyugatra
fekvő hegyekben verték fel. Itt már megkezdődött a fosztogatás, és
a földeket is pusztították. Az Aszeában összegyűlt arkadiai haderő
az éjszaka folyamán megérkezett Tegeába. 16. Másnap Agészilaosz
Mantineiától mintegy húszsztadionnyira táborozott le. ATegeából
útra kelő arkadiaiak a Mantineia és Tegea között húzódó hegyekben
vonultak tekintélyes nagyságú nehézfegyverzetű gyalogosscregükkel. Az volt a szándékuk, hogy egyesülnek a mantinciaiakkal. Az
argosziak egyébként nem teljes haderejükkel követték őket. Né há
nyán megpróbálták rábeszélni Agészilaoszt, hogy támadjon rájuk,
mielőtt egyesülnének. Ő azonban tartott attól, hogy amíg ellenük
fordulna, a mantineiaiak is kitörhetnek a városból, s így oldalról cs
hátulról is rátámad hatnak. Úgy döntött, az lesz a leghelyesebb, ha
engedi őket egyesülni, és ha ők is akarják, a szokásos módom nyílt
csatában veszi fel ellenük a harcot. 17. Így az arkadiaiak egyesíthették
haderejüket. Az éjszaka folyamán az orkhomenoszi könnyufegyverzetűek a phieiuszi lovasokkal együtt elhaladtak Mantineia mel
lett, és napkeltekor a tábor előtt áldozatot bemutató Agészilaosz
előtt bukkantak fel. Megjelenésükkor mindenki sietve beállt a had
rendbe, míg Agcszilaosz a fegyvereihez igyekezett. Miután kiderült,
hogy barátok érkeztek, Agészilaosz, aki kedvező jeleket kapott,
étkezés után elindította a sereget. Amikor esteledett, ügyelve arra,
hogy ne vehessék észre, egy Mantineia mögött húzódó, hegyektől
övezett, szűk völgyben vert tábort. 18. Másnap, mikor napkeltekor
áldozatot mutatott be a tábor előtt, észrevette, hogy mantinciai
csapatok gyülekeznek a serege háta mögötti magaslatokon. Úgy
gondolta, hogy a lehető leggyorsabban el kell hagynia a völgyet.
Tartott tőle, ha az élére állna a kivonuló egységeknek, az ellenség
rátámadna a hátsó sorokra. Ezért fegyvereit az ellenségre irányítva
a helyen maradt, és parancsot adott, hogy a hátsó sorokban levők
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forduljanak jobbra, cs a phalanx mögött elhaladva zárkózzanak fel
melléje. Ily módon nemcsak kivonult a szorosból, hanem erősebbé
is tette hadoszlopát 19. Miután a phalanx mélységet megkétszerezte,
kiért a síkságra. Ezután ismét kilenc vagy tíz sor mélységűre csök
kentette a hadrendet A mantineiaiak nem támadtak rájuk. A velük
szövetséges élisziek meggyőzték őket, hogy ne kezdeményezzenek
ütközetet, mielőtt odaérnek a thébaiak. Bizonyosak benne, mond
ták, hogy eljönnek, hiszen éppen tőlük kölcsönöztek tíz talantont
erre a hadjáratra. 20. A hír hallatán az arkadiaiak nyugodtan várakoz
tak Mantineiában. Ekkor már a tél közepén jártak, és Agészilaosz,
noha szeretett volna hazatérni, még három napig várakozott, ne
hogy' azt gondolják, hogy félelemből sietteti a visszavonulást. A
negyedik napon reggeli után azzal a szándékkal vezette el a sereget,
hogy Eutaiánál ver majd tábort, ott, ahol először pihent meg. 21.
Egyetlen arkadiai sem mutatkozott, így, noha már nagyon későre
járt, a lehető leggyorsabb ütemben Eutaiába vonult. Az előtt akarta
hazavezetni nehéz fegyverzetű gyalogosait, mielőtt észrevennék az
ellenség tábortüzeit, nehogy azt gondolják, hogy menekülésszerucn
távoztak. így akarta hazáját korábbi elkeseredéséből kizökkentem.
Hiszen betört Árkádia területére, feldúlta a földeket, de senki sem
mert szembeszállni vele. Mintán Lakomába crt, a spártai polgárokat
elbocsátotta otthonaikba, a perioikoszokat pedig hazaküldte váro
saikba.
22.
Az arkadiaiak. miután megtudták, hogy Agészilaosz hazatért,
és feloszlatta sereget, mivel csapataik még együtt voltak, I Icraia
ellen vonultak. Nemcsak azért, mert lakói nem voltak hajlandók
belépni a szövetségbe, hanem azért is, mert a lakedaimóniakkal
együtt betörtek Árkádiába. Betörtek hát I léraiába, felégették a há
zakat, és kivágták a gyümölcsfákat.
Amikor megkapták a hírt, hogy a segítségükre küldött thébaiak
már Marni ne iában vannak, elhagyták Héraiát, és csatlakoztak hoz
zájuk. 23. Miután seregeik egyesültek, a thébaiak úgy gondolták,
számukra kedvezően ütött ki a dolog, hiszen megadták a kert
segítséget, de ellenséggel nem találkoztak. így aztán távozni készül
tek. Az arkadiaiak, az argosziak és az élisziek azonban rá akarták
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venni őket. hogy gyorsan vonuljanak be Lakomába. Számbeli fölé
nyükre hivatkoztak, és a thébaiak sereget dicsőítették: a boiótok a
lenktrai győzelemtől lelkesítve szüntelenül gyakorolják a fegyverforgatást. Követik őket a már engedelmességre kényszerített phókisziak, Euboia összes városa, Lokrisz lakói, az akarnaniaiak. a hérakIciaiak és a malisziak. Thesszaliai lovasok és kommá fegyverzetííek
is segítik őket. Mindezt felsorolva hozzátették, hogy Lakedaimón
elnéptelenedett, és kérték, ne távozzanak anélkül, hogy betörnének
Lakedaimón területére. 24. A thébaiak mindezt végighallgatták, de
azzal érveltek ellene, hogy Lakónia köztudottan nehezen megköze
líthető, és nézetük szerint a könnyebben járható utakat gondosan
őrzik.
Valóban, Iszkholaosz a szkiritiszi Oionban állomásozott helyőr
ségével, ahol felszabadított helóták és a legifjabb tcgeai menekültek
teljesítettek szolgálatot, mintegy négyszázan. Egy másik helyőrség
a Maleatiszon keresztül vezető utat biztosította Leuktronban. A
thébaiak azt is számításba vették, hogy a lakedaimóniak igen gyorsan
össze tudják vonni csapataikat, cs azt, hogy szülőföldjükön aligha
nem meg jobban harcolnak, mint másutt. Mindezt átgondolva nem
lelkesedtek túlzottan a Lakedaimón ellem hadjáratért. 25. Csakhogy
a Karüaihói érkezők is megerősítették, hogy ellenfeleik kevesen
vannak, és maguk ajánlkoztak vezetőjüknek az úton. Felszólították
a thebaiakat, hogy öljék meg őket, ha árulóknak bizonyulnának.
Néhány perioikosz is megjelent, és ők is hívták a thébaiakat, majd
kijelentették: készek elpártolni, ha azok a földjükre érnek. Azc is
hozzátették, hogy a perioikoszok már most sem hajlandók a spárta
iaknak engedelmeskedni és az oldalukon harcolni. A fentiek hatá
sára, s mert mindenki buzdította őket, a thebaiakat sikerült meg
győzni. Ok maguk Karüai, az arkadiaiak pedig a szkiritiszi Oion
irányából indítottak támadást. 26. Ha iszkholaosz a legjárhatatlanabb
útszakaszt védte volna, mint mondják, senki sem tudott volna ott
áttörni. Ő azonban számított Oion lakóinak szövetségére, ezért
falujukban maradt, míg az arkadiaiak tömege beözönlött. Amikor
szembekerültek az ellenséggel, iszkholaosz és katonái először felül
kerekedtek, de amikor ellenfelei hátulról, oldalról, sőt még a házak
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tetejéről is..ahová felkapaszkodtak, ütöttek és lőttek őket, elesett
Isxkhokiosz és szinte valamennyi katonája, csak néhányan tudtak
elmenekülni, akiket nem ismertek fel. 27. E siker után az árkádiaiak
a thébaiak felé vonultak Karüai irányába, azok pedig, miután érte
sültek az arkadiaiak haditettéről, már merészebben nyomultak előre, Szellasziát azonnal lángba borították, és kifosztották. Amikor a
síkságon Apollón szentély körzetébe érkeztek, tábort ütöttek, és csak
másnap folytatták útjukat. Nem próbáltak meg átkelni a hídon és
rátámadni a városra, mert a ttilpartori, (Athéna) Alea templomában
látták a velük szemben felsorakozott nehézfegyverzetü gyalogoso
kat. A jobbjukon folyó Fúrót asz mentén haladva számos gazdag és
szépen berendezett házat kifosztottak és felégették. 28. A városbeli
asszonyok elborzadtak a füst látványától, hiszen még sosem láttak
saját szemükkel ellenséges hadsereget. A spártaiak városát nem
Övezte fai, így védelmét a szétszórva, különböző pontokon felállított
polgárok látták el. Számuk nemcsak látszatra, de a valóságban is
csekély volt. A vezetők elhatározták, ígéretet tesznek azoknak a
he] utaknak. akik készek fegyvere fogni, hogy harci szolgálatuk tel
jesítése után felszabadítják Őket. 29. Az első felszólításra állítólag
több mint hatezret soroztak be közülük, így már tőlük is féltek a
spártaiak, hiszen cgybcgyulve túl sokan voltak. Minthogy azonban
az orkhomenoszi zsoldosok kitartottak, s rajtuk kívül Phleiusz.
Korinthosz, .Fpidaurosz és Fel lené, valamint néhány további város
is küldött segítséget, a besorozott helóták már kevésbé aggasztották
a lakedai mordakat. 30. A tovább nyomuló ellenséges sereg elérte
Amiiklait, és átkelt az Eurótnszon. A thébaiak, ahol csak le táboroz
tak, annyi fátvágtak ki, amennyit csak tudtak, és palánkokkal bizto
sították védelmüket. Az arkadiaiak semmi ilyennel nem törődtek,
hanem a tábort elhagyva a házak fosztogatására indultak. Az ellen
séges lovasság a harmadik vagy negyedik napon zárt rendben a
(Poszeidón) Gaiaokhosz szentélye melletti ló versenypályához ér
kezett. Ott volt valamennyi thébai és a hadjáratban részt vevő cliszi,
phókiszi. tnesszaliai és lokriszi lovas, 31. A jelentéktelennek tűnő
lakedaimoni lovasság felsorakozott velük szemben. Csakhogy a
fiatalabb évjáratú nehézfegyverzetü gyalogosok közül mintegy há
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romszázan elrejtőztek a Tündaridák házában. A lovasság támadása
kor ők is előnyomultak. Az ellenség nem tudta állni a rohamot, és
visszavonult, s ennek láttán a gyalogosok egy része is menekülni
kezdett. Miután azonban támadóik felhagytak az üldözéssel, s a
thebaiak csapata nem mozdult a helyéről, visszatértek táborukba,
32. Alighanem belátták, hogy biztonságosabb, ha nem indítanak
újabb támadást a város ellen, ezért seregük felkerekedett, és tovább
vonult He lösz és Güthcion ellen. A fal nélküli településeket fel
gyújtották, Gíitheiont pedig - ahol a lakedaimórnak hajóépítő mű
helye volt - három napon át ostromolták, A perioikoszok közül
néhányan csatlakoztak a thébai szövetségben harcoló haderőhöz, s
részt vettek a támadásban.
33.
Az athéniak a történtek hallatán fontolóra vették, mit is tehet
nének a lakedaimóniak ügyében, végül a tanács döntése alapján
összehívták a népgyűlést. Jelen voltak a lakedaimómak és megma
radt szövetségeseik követei is. A lakedaimóni Arakosz, Okiillosz,
Pharax, Eriim oklcsz cs Olontheusz felszólalásai nem sokban tértek
el egymástól. Emlékeztették rá az athéniakat, hogy a legnagyobb
szükségben mindig egymás mellett küzdöttek a nemes célokért.
Mint mondták, közösen űzték el Athénból a tíirannoszokat, az
athéniak pedig készségesen nyújtottak számukra segítséget, amikor
a messzénéiek fellázadtak. 34. Ecsetelték, mennyi előnyük származ
na abból, ha vállvetve kiizdenének egymás oldalán. Felidézték, hogy
a barbár támadást közösen hárították el, mégpedig úgy, hogy az
athéniakat a lakedaimóniak egyetértésével egész Hellasz megválasz
totta a hajóhad vezetőinek és a közös kincstár őreinek. Ok maguk
pedig minden hellén közös óhajára a szárazföldi csapatok parancs
nokságát kapták meg, s ezzel az athéniak is egyetértettek.45 35. Egyi
kőjük valahogy így fogalmazott:
- I la ti, férfiak és mi egyet tudunk érteni, reményünk van arra,
hogy megfizettetjük a thébai akkal a régóta esedékes tizedet.4*
Az athéniak azonban nem fogadták különösebb megértéssel sza
vaikat, hanem olyasmit mormoltak, hogy most bezzeg így beszel
nek, de amíg szerencsések voltak, állandóan ellenünk harcoltak!
A lakedaimóniak leghatásosabb élvének az tűnt, hogy emlékeztet
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ték rá az athéniakat: hatalmas vereségük után az ő fellépésük men
tette meg városukat, a thébaiak ugyanis földig akarták rombolni.47
36. Főképpen azonban azt hangoztatták, hogy az eskü mindenkit
kötelez a segítségnyújtásra, ugyanis az arkadiaiak cs szövetségeseik
semmiféle sérelmet nem szenvedtek a lakedaimóniáktól, mégis
lerohanták őket, akik azért nyújtottak a tegeaiaknak segítséget, mert
a mantineiaiak a szerződést megszegve hadra keltek ellenük. A
népgyűlés e szavak hallatán fel zúdult. Egyesek azt állították, hogy
jogosan avatkoztak be a mantinciaiak, miután Sztaszipposz hívei
megölték Proxenosz társait, mások szerint azonban jogtalanul fog
tak fegyvert tegeai polgárok ellen.
37.
Amikor tehát a népgyűl és ezt a kérdést tárgyalta, el ebük állt a
korinthoszi KJeitelész, és ezt mondta:
- Ebben a2 esetben, athéni férfiak, talán vitatható, hogy kik követtek el elsőként jogsértést. Minket, korinthosziakat azonban vádolhat-e bárki is azzal, hogy bevonul tünk más állam területére, vagy
másokjószágát elragadtuk, és földjét feldúltuk? A thébaiak azonban
betörtek hozzánk, fáinkat kivágták, otthonainkat lángba borították,
nyájainkat elhajtották. Nem akkor szegnetek-e mega szerződést, ha
nem segítenétek rajtunk, hisz oly nyilvánvaló, hogy jogtalanságot
követtek el ellenünk? Márpedig éppen ti követtetek d mindent
azért, hogy e szerződésre veletek együtt valamennyien fel esküdjünk.
Az athéniak ekkor felmoraj lottak, mivel Kleitelész élveit helytál
lónak és méltányosnak tartották. 38. Utána a phleiuszi Proklész48
emelkedett szólásra:
- Ügy gondolom, athéni férfiak, mindnyájunk számára nyilván
való, ha a lakedaimón iák nem állnának a thébaiak útjába, ti lennétek
az elsők, akiket megtámadnának! Rajtuk kívül ugyanis csak tőletek
tartanak, hogy akadályt jelenthettek számukra a hellének feletti
uralom megszerzésében. 39. Ha pedig így áll a dolog, szerintem
legalább annyira a ti érdeketeket szolgálná a hadjáratban való rész
vétel, mint a lakedaimóniakét. Azt hiszem, kellemetlenebbek len
nének számotokra a szomszédotokban élő és a hellének feletti ha
talom birtokába jutott thébaiak, akik mindig is rosszindulatúak
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voltak veletek, mint azok a vetélytársak, akik tőletek messzebb
laknak. Kedvezőbb helyzetben vagytok, ha addig szánjátok el ma
gatokat a harcra, amíg vannak szövetségeseitek, s nem őket elveszít
ve, egyedül kell megküzdcnctek a thebaiakkal. 40. Talán vannak
közietek, akik attól tartanak, hogy ha most megmenekülnének a
lakedaimóniak, később nektek fognak gondot okozni. Gondoljátok
meg: ha majd valamikor megnövekszik a hatalma, attól leéli—
e in
kább tartanunk, akivel jót cselekedtünk, vagy attól, akinek kárt
okoztunk? S azt is érdemes megfontolni, hogy mind a magánem
berek, mind az államok jól teszik, ha gondoskodnak bizonyos
tartalékokról, amíg erejük teljében vannak. Így korábbi munkájuk
gyümölcse szolgál támaszukul, ha elgyengülnek. 41. Valamely isten
adhatta meg nektek ezt a lehetőséget, hogy a lakedaimóniak kérésére
nyújthattok segítséget nekik, így örök időkre barátaitokká te hetitek
őket, mert később semmilyen ürüggyel sem háríthatják el kötele
zettségüket. E jótetteteket, úgy velem, nem kevesen fogják tanúsítani. Tudnak róla a mindent látó istenek most és mindörökké;
ismerői lesznek szövetségeseitek és ellenségeitek, és ezenfelül min
den hellén és barbár, hiszen ez senki számára sem közömbös. 42.
Ha a lakedaimóniak mégis kárt okoznának majd nektek, kJ lesz
hajlandó velük tartam? Bíznotok kell abban, hogy tisztességes és
nem hitvány embereknek bizonyulnak! Ugyan kik, ha nem ők
voltak azok, akik vágytak az elismerésre, és távol tartották magukat
az olyan teltektől, amelyek szégyent hoznak rájuk? 43, Ne feledkez
zetek meg arról sem, hogyha a barbárok új veszedelmet hoznának
Hellaszra, kikre számíthatnátok inkább, mint a lakedaimóniakra.
Szerezhettek-e majd náluk különb harcostársakat? Bizony, akiket
közülük Thermopülai védelmére rendeltek, kivétel nélkül inkább
el akartak esni a harcban, mintsem hogy élve utat engedjenek a
barbároknak. Miután e tetteikkel éppúgy, mint ti, bizonyságot
tettek jellemességükről, és remény van rá, hogy ez a jövőben is így
lesz, hogy is ne lenne hát méltányos mindannyiunk részéről a
legnagyobb jóindulatot táplálni irányukban? 44. De mostani szövet
ségeseik is megérdemlik, hogy bizalommal legyetek irántuk! Gon
doljátok meg, hogy azok, akik kitartottak mellettük balsorsukban,
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restellnék, ha nem lennének hálásak nektek. Ha arra gondolnátok,
milyen kjcsínyek a mi államaink, amelyek készen állnak vállalni
értük a veszélyt, vegyétek hozzá a ti államotok segítséget isi Akkor
már nem csak kis városok lesznek harcostársaik. 45. Én magam,
athéni férfiak, már híretek alapján csodáltam államotokat, hiszen
hallhattam arról, hogy tőletek kérnek segítséget mindazok, akiket
hazájukban jogtalanságért, vagy tartaniuk kell tőle, és meg is kapják
tőletek a támogatást! Most azonban már nem csupán hallomásból
tudok minderről, hanem itt vagyok és látom, hogy a nagy hírű
lakedaimónmk és legmegbízhatóbb szövetségeseik fordulnak hoz
zátok, és megint csak ti vagytok azok, akiktől segítséget kémek. 46.
Azt is jó látom, hogy a thébaiak, akik valaha sikertelenül próbálták
rávenni a lakedaimóniakat, hogy rabszolgasorba taszítsanak benne
teket, most azt kívánják tőletek, hogy tétlenül nézzétek megmentet
tek: pusztulását. ^ Dicsőségetekre válik az atyáitokról szóló történet,
amely szerint nem engedtek, hogy az elesett argosziak a Kadmeián
temetétlenül heverjenek. Még dicséretesebb lenne, ha megakadá
lyoznátok, hogy a még életben lévő lakedannóniak elpusztuljanak.
47. Az is nagyszerű tett volt, hogy Buriisztheusz fennhéjázását
megfékezve védelmére keltetek Héraklész gyermekeinekf" Hogy
is ne lenne még ennél is nagyszerűbb, ha nem est]pán a vezéreket,
hanem az egész közösséget mentenétek meg a pusztulástól! Ám a
legnagyobb dicsőséget az jelentene, ha túlszárnyalva e hajdani tet
teteket most nem csupán biztonságban leadott szavazataitokkal
óvnátok a lakedaimóniakat, hanem életeteket kockáztatva támogat
nátok őket. 48. Ha bennünket már az is büszkeséggel tölt el, hogy
tanácsolhatjuk nektek: segítsetek e tiszteletre méltó férfiaknak, ne
tanúskodna hát erkölcsi nemességről, ha ti, akik megtehetitek, se
gítetek? Noha gyakori harcaitokban a lakedannóniak hol társaitok,
hol ellenfeleitek voltak, ti nem sérelmeitekre emlékeznétek, hanem
inkább jótetteikre Nemcsak magatok, hanem egész Hellasz nevé
ben is hálát mutatnátok, hiszen azok a tettek, amelyekkel e férfiak
kitűntek, minden hellénen segítettek.
49. Az athéniak ezután az ellenvéleményeket meg sem hallgatva
határozatot hoztak, hogy teljes haderejükkel nyújtanak segítséget,
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hadvezérré pedig Iphikratészt választották meg. Miután bemutatták
az áldozatokat, és kihirdették, hogy a katonák Akadémosz ligetében
vacsoráznak, igen sokan már Iphikratész előtt útnak indultak. M i
után Iphikratész átvette a parancsnokságot, sokan követték őt abban
a meggyőződésben, hogy dicsőséges tettekre vállalkoznak. Megér
keztek Korin thoszba, és ott el töltöttek néhány napot. Már ezért a
késedelemért is szemrehányást tettek neki. Amikor aztán kivezette
seregét, emberei lelkesen követték őt, bármerre is vonultak, s ha egy
erődítmény ellen vezényelte volna őket, ugyanilyen lelkesen roha
mozták volna meg a falakat
50. A Lakcdaimónba behatoló ellenséges csapatok közül az arkadiaiak, az argosziak és az cliszick már elvonultak, és mivel a határ
túloldalán, a közelben eltek, vitték magukkal a zsákmányolt állato
kat és más javakat. A thébaiakés a szövetségeseik is az elvonuláson
gondolkodtak, részint azért, mert látták, hogy haderejük napról
napra fogyatkozik, részint ellátási nehézségeik miatt. Korábban
ugyanis mindent feleltek, elraboltak, elpusztítottak vagy felégettek.
Ráadásul már javában benne jártak a télben, úgyhogy mindenki be
akarta fejezni a hadjáratot. 51. Ahogy Ők elvonullak, Iphikratész is
kivezette Árkádiából az athéniakat Korinthosz földjére. A többi,
helyesen irányított hadjáratát nem gáncsolom, de ekkor bármit is
tett, az véleményem szerint vagy felesleges volt, vagy kifejezetten
káros.51 A boiötok hazatérését az One ion-hegy- lezárásával igyeke
zett megakadályozni, de a Kenkhrcai felé vezető legjobb átjárót
őrizetlenül hagyta. 52. Amikor pedig arról akart megbizonyosodni,
hogy a thébaiak elvonultak-e már One ion mellett, megfigyelésükre
az összes athéni és korinthoszi lovast elküldte, noha erre néhányan
éppúgy elegendően lettek volna, mint a teljes hadsereg. Ha pedig
vissza kell vonulni, kevés ember sokkal könnyebben találja meg a
kivonulásra legalkalmasabb utat, mintha sokan vannak. Nem telje
sen értelmetlen egy nagy, de az ellenségnél mégis gyengébb sereget
felvonultatni?32 így aztán, mivel a visszavonuláskor a lovasság nagy'
területen húzódott szét, a sok nehezen járható útszakasz akadályozta
őket, s ezért nem kevesebb mint húsz lovasa esett el, a thébaiak pedig
zavartalanul el vonulhattak.
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1. A következő évben1 Athénba érkeztek a lakedaimóniak cs
szövetségeseik teljhatalmú követei, hogy megállapodjanak az athé
niak és a lakedainiómak között kötendő szövetségi szerződés felté
teleiről, Miután a vendégek és az athéniak közül is számosán kifej
tették, hogy a szövetségnek a teljes egyenlőség alap ján kell létrejön
nie, a phleiuszi Proklész a következő beszédet tartotta:
2. - Amennyiben, athéni férfiak, úgy határoztatok, hogy hasznos
számotokra a lakedaimóniakkal kötendő szerződés, úgy vélem,
szem előtt kell tartanotok, hogyan maradhat fenn ez a barátság a
lehető leghosszabb ideig. Márpedig minden bizonnyal akkor lesz
igazán tartós, ha olyan feltételekkel kötitek mega szerződést, ame
lyek mindkét fél számára a lehető legelőnyösebbek, A többi kérdés
ben már szinte teljes az egyetértés, ezért most a főparancsnokság
ügyét kell megvizsgálnunk. A tanács azt javasolta, hogy a tengeren
ti, a szárazföldön pedig a lakedaimóniak legyenek a főparancsnokok.
É n magam is úgy látom, hogy e megosztás nem is annyira emberi
döntésen alapszik, mint inkább az istenek akaratán, amely megha
tározta a két terület jellegét és sorsát. 3. Először is hazátok földrajzi
helyzetéből adódik ez a megoldás. A legtöbb tengerre utalt állam
ugyanis a ti közeletekben helyezkedik el, és ezek valamennyien
gyengébbek nálatok. Ezenkívül kikötőitek is varrnak, amelyek nél
kül senki se tehet szert tengeri hatalomra. Sok háromevezősoros
hajóval rendelkeztek, cs ősi szokásotok a flotta állandó gyarapítása.
4. Járatosak is vagytok valamennyi ezzel kapcsolatos mesterségben.
A hajózás tudományában messze mások előtt jártok, hiszen küzületek igen sok embernek fiigg a megélhetése a tengertől. így ha
magánvállalkozásokban szálltok is vízre, akkor is növelitek jártassá
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gotokat a tengeri összecsapásokban. S számolni kell még azzal is,
hogy egyetlen más állam sem képes annyi hajót vízre bocsátani,
mint ti. Nem mellékes szempont ugyanis a parancsnokság kérdé
sében, hogy aköré, aki a kezdettől legnagyobb haderőt vonultatja
fel, készségesebben csoportosulnak* többiek. 5- Kedvező helyzete
teket nyilván az istenek akaratából kaptátok, hiszen oly sok és oly
jelentős tengeri ütközetben vettetek részt, és a szerencse ritkán
pártolt el tőletek Legtöbbször ti kerültetek ki győztesen. Valószínű,
hogy a szövetségesek is a ti vezetésetekkel vállalják legszívesebben
a harc kockázatát. 6. Beláthatjátok, hogy szükséges és illő is vállal
notok ezt a feladatot. Fontoljátok csak meg a következőket! A
iakedaimóniak sok éven át harcoltak ellenetek, s noha elfoglalták
földjeiteket, egyáltalán nem kerültek a végső győzelem közelébe.
Amint azonban az istenek megadták a lakedaimóiuaknak, hogy
diadalmaskodjanak a tengeren, azonnal a hatalmukba kerültetek.
Egyértelműen következik ebből, hogy minden tekintetben a tenger
a ti menedéketek. 7. Ilyen körülmények között helyes lennc-c, ha a
tengeren átengednétek a lakedaimordaknak a vezetést? Elismerik ők
is, hogy ebben jártasabbak vagytok náluk, ráadásul a vállalt veszély
korántsem egyenlő. Ő k ugyanis csak a hajókon szolgáló embereik
életét kockáztatják, ti azonban gyermekeiteket és asszonyaitokét, s
így végtére hazátok sorsát teszitek kockára. 8. A ti helyzetetek tehát
így áll, s most vizsgáljuk meg a lakedaimóniakét! Először is életük
a szárazföldhöz kötődik, úgyhogy ha ott kezükben van a hatalom, a
tengertől elzárva is zavartalanul élhetnek tovább. Mivel ennek ők
maguk is tudatában vannak, már gyermekkortól kezdve a szárazföl
di harcban gyakorolják magukat. Ezért - és ez igen jelentős tényező
- bennük az a készség fejlődött ki, hogy a harcmezőn kövessék
elöljáróik parancsait, bennetek az, hogy a tengeren, 9. S amiként ti
a flottátokat, úgy ők szárazföldi haderejüket képesek jelentős lét
számban és igen gyorsan mozgósítani. Ezért lehet az ő esetükben is
számítani arra, hogy a szövetségesek nagy bizalommal csatlakoznak
hozzájuk Az isteni gondviselés is megnyilvánul abban, amilyen
szerencsésen vívják harcaikat a szárazföldön, éppúgy, mint ti a
tengeren. Sok csatát küzdöttek végig, és csak nagy ritkán vallottak
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kudarcot, miközben a szerencse sokszor hozzájuk szegődött. 10.
Belátható a történtekből, hogy legalább annyira szükségszerű, hogy
ők vállalják a vezetcs kockázatát a szárazföldön. mint az, hogy ti a
tengeren. Hiszen ti sokéves háborúskodás során gyakran diadalmas
kodtatok felettük tengeri ütközetben, de ezzel valójában nem jutot
tatok közel ahhoz, hogy megadásra kényszerítsétek Őket. Amint
azonban csak egyszer is vereséget szenvedtek a szárazföldön, mindjárt gyermekeik és asszonyaik élete és hazájuk léte került közvetlen
veszélybe. 11.1 Iogyne lenne hát veszedelmes, ha másnak engednék
át a szárazföldi erők vezetését, hiszen számukra az a legelőnyösebb,
ha ezt maguk látják eií Az általam elmondottak megegyeznek a
tanács előzetes javaslatával, és úgy vélem, mindkét fél számára ez
lenne a legkedvezőbb. Kívánom nektek, hogy jussatok a mindannyiunk számára légii dvösebb döntésre.
12,
így beszélt, és mind az athéniak, mind pedig a jelen lévő lakedaimóniak teljes mértekben egyetértettek szavaival. Ekkor azon
ban Képhiszodotosz emelkedett szólásra.
- Nem szégyenkeztek, athéni férfiak - mondta
hogy így be
csapnak benneteket? Csak meg kell hallgatnotok engem, és mind
járt világosabban láttok. A tengeri haderő irányítása már most is a
kezetekben van. Nyilvánvaló azonban, hogy ha a lakedaimóniak
szövetségeseink lesznek, a parancsnokokat és talán a katonákat a
szabad polgárok közül küldik hajóikra, a tengerészek azonban vagy
helóták, vagy zsoldosok lesznek. 13. Ti tehát ezeknek lesztek a
vezetői. Amikor azonban a lakedaimóniak szólítanak titeket hadba,
nyilvánvaló, hogy nehezfegyverzetű gyalogosainkat és lovasainkat
külditek el. így tehát ők a ti parancsnokaitok lesznek, ellenben ti
csak szolgáik cs legkevésbé becsült embereik felett rendelkeztek
majd. Válaszolj nekem, lakedaimómTimokratész! Nem azt mond
tad az imént, hogy teljes egyenlőségen alapuló szerződést kívánsz
kötni velünk?
- De igen, azt mondtam,
14.
- Nem mcltányosabb-e - folytatta Képhiszodotosz
ha
mindkét fél részt kap mind a flotta, mind a szárazföldi haderő
vezetésében? így ha valami előny származik a flotta irányításából,
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ők is részesülnek belőle, miként mi is a szárazföldi haderő esetében.
- Beszédének hatására az athéniak véleményüket megváltoztatva
úgy döntöttek, hogy ötnaponként váltakozva lássák cl a parancsnok
ságot mindkét haderőnemnél.
15.
Miután a két fél hadereje a szövetségesekkel együtt Korinthosz
területére ért, ügy határoztak, hogy közösen őrzik az Oneion-hegyet. Amikor a thébaiak és szövetségeseik megindultak, az egyes
egységeket az Oncion különböző védelmi pontjain helyezték el.
A lakedaimómakés a pellcncick kerültek a leginkább veszélyeztetett
szakaszra. A thébaiak és szövetségeseik a védőktől harminc sztadion
távolságra, a síkságon vertek tábort. Úgy határozták megindulásuk
időpontját, hogy a hajnali szürkületben érjék cl céljukat, majd a
lakcdaimóniak őrsége ellen vonultak. 16. A szükséges időt jól szá
mították ki, és akkor zúdultak rá a lakedaimóniakra és a pellénéiekre, amikor az éjszakai őrjáratok ideje már elmúlt. Mindenki
éppen csak felkelt szalmafekhelyéről, és hozzáfogott napi teendői
hez A felfegyverzett thébaiak hadrendje támadást intézett a fegy
vertelen és rendezetlen katonák ellen. 17. Miután a menekülőknek
sikerült eljutniuk a legközelebbi dombra, csak akkor kínálkozott
lehetősége a lakcdaimóniak parancsnokának, hogy megvédje a te
rületet. Erősítésül tetszése szerint vehetett volna maga mellé szö
vetséges nehezfegyverzetű vagy könnyűfegyverzetű gyalogosokat.
Az ellátmányt is zavartalanul biztosíthatta volna Kenkhreiaiból.
Mégsem ezt tette, hanem egyezséget kötött a thcbaiakkal, noha ők
azt sem tudták, hogyan ereszkedjenek le Szikii ón irányába, és már
az járt a fejükben, hogy talán jobb lenne visszafordulniuk. Az
egyezmény alapján, amely a legtöbbek szerint inkább a thébaiak
számára volt kedvező, a lakedaimóniak visszavonultak.
18.
A thébaiak zavartalanul nyomulhattak tovább, cs egyesíthették
erőiket árkád iái, argoszi és éliszi szövetségeseikkel, majd nyomban
Sziküón és Pcllcnc ellen indultak. Ezután csapatokat küldtek Epidaurosz területére, és földjét teljesen feldúlták. Onnan visszatérő
ben pedig, mivel már minden ellenfelüket lenézték, amint Korin
thosz közelébe értek, menetből megrohamozták a Phleiusz felőli
városkaput. Arra számítottak, hogy nyitva találják, cs be tudnak
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ö^önleni a városba. 19. Csakhogy könnyű fegyverzetnek rontottak ki
onnan, és szembeszálltak a thébai élcsapattal, amely négy plethronnyira sem volt már a falaktól. Akik a városból kitörtek, a síremlé
kekre és a magaslatokra felkapaszkodva nyíllal és dárdával vették
célba az ellenséget. Az első sorokból sokakat megöltek, és a mene
külőket négy sztadion távolságra üldözték. A korinthosziak ezután
a falakhoz vittek a halottakat, és fegyverszünet oltalmában kiadták
őket az ellenségnek, majd győzelmi emléket állítottak. A lakcdaimóniak szövetségesei ennek hatására visszanyerték bátorságukat.
20.
A fentiekkel egy időben megérkezett a lakedaimófiiakhoz a
Dionüsziosz által küldött segítség, több mint busz hajó. Kelta és ibér
katonák voltak a fedélzeten, valamint Ötven lovas. A thébaiak és
szövetségeseik másnap betöltötték az egész síkságot, csatasorba állva
a tengertől a város mellett húzódó dombokig, és mindent elpusztí
tottak, ami csak használható volt. Az athéni és kormthoszi lovasok
nem is közelítették meg őket, látván az ellenség erejét és számbeli
fölényét. 21. Dionüsziosz lovasai azonban szétszóródva, bár kevesen
voltak, hol itt, hol ott szálltak szembe velük, és elhajították dárdái
kat. TIa rájuk támadtak, visszahúzódtak, majd ismét előretörve
dárdát hajítottak. Ezután már leszálltak a lovakról, cs pihenőt tar
tottak. Amikor támadás érte őket, lóra szállva gond nélkül vonultak
vissza. Ha támadóik túl messzire merészkedtek, és már fel akartak
hagyni az üldözéssel, rájuk törtek, dárdáikkal jelentős veszteséget
okozva nekik. Az egész ellenséges seregnek miattuk kellett támadás
és visszavonulás során megtartaniuk a hadrendet. 22. A thébaiak
ezután már csak néhány napig maradtak, és a többi szövetséges is
hazavonult, Dionüsziosz emberei ezt követően Sziküónra támad
tak, az ellenük kivonulókat legyőzték, és legalább hetven emberüket
megöltek, majd deraszi erődjüket is bevették. Ezek után a Dionü
sziosz által elsőként küldött segédcsapat visszahajózott Szürakuszaiba,2
Mindeddig mindenki szívesen harcolt és vett részt a hadjáratok
ban a thébaiak vezérlete alatt, aki csak elpártolt a lakedaimóniáktól.
23. Mán ti 11c iában azonban másként alakult a helyzet,3 Élt itt egy
Lükomcdcsz nevű ember. Származására nézve nem maradt el senki
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mögött, tehetős volt, és nagy becsvágy fűtötte. Beszédeivel fölkor
bácsolta az arkndiaiak önérzetét, mondván, hogy egyedül az ő igazi
hazájuk a Peloponnészosz, hiszen egyedül ők nem máshonnan
vándoroltak ide.4 Minden hellén nép közül az arkadiai a legnépe
sebb, és testi erejük is a legnagyobb. Fölemlegette harciasságukat is,
bizonyságul hozva fel, hogy akinek segédcsapatokra volt szüksége,
sosem választott másokat az arkadiaiak helyett. Még a lakcdaimóníak sem törtek be soha nélkülük Athén földjére, és a thébaiak sem
tudtak lemondani róluk, amikor Lakedaimónba vonultak,
24,
- Ha megjön a józan eszetek, felhagytok azzal, hogy minden
kin segítetek, aki csak megkér benneteket. Ahogyan korábban a
lakedaimóniak társául szegődtetek, és az ő hatalmukat növeltétek,
most, ha a thébaiakkal társultok anélkül, hogy részt kérnétek a
vezetésben, könnyén arra ébredhettek, hogy ők is olyanokká váltak,
mint a lakedaimóniak.
Beszédei következtében az arkadiaiak már büszkék voltak ma
guba, és Liikomédész iránti rajongásukban nem ismertek mérté
ket. Azt gondolták, hogy ő az egyedüli vezetésre termett ember, így
a főbb tisztségeket is az őjavaslatai alapján töltötték be. A bekövet
kező események csak növelték az árkádíaiak nagyravágyását. 25.
Történt ugyanis, hogy az argoszi.ak betörtek Epidauroszba, a vissza
utat azonban elzárták Khabriasz athéni, korinthőszi és zsoldos csa
patai. Ekkor kimentették a szorult helyzetbe került argosziakat, és
nemcsak az ellenséggel, hanem a nehéz terepviszonyokkal is megküzdöttek. Hadjáratot vezettek a lakóniai Aszincbe is, legyőzték a
lakod ai inon i helyőrséget, és megölték a polemarklioszt, Geranórt,
aki megkapta a spártai polgárjogot. Aszmé elővárosait végigpusztították. I la valahová cl akartak indulni, nem állíthatta meg őket sem
az éjszaka, sem a zord időjárás, sem a hosszú üt, sem a nehezen
járható hegyi ösvények. Ügy hitték, ez idő tájt egyértelműen ők a
legerősebbek. 26. A thébaiak ezért már inkább gyanakodva, semmint
baráti érzésekkel gondoltak az arkadiaiakra. Az élisziek pedig azt
tapasztalták, hogy semmibe veszik érveiket, amikor visszakövetelték
az arkadiai aktól azokat a városokat, amelyeket korábban a lakedai
móniak vettek el tőlük.3 Ellenben a triphüliaiaknak cs a többi
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él isitektől elpártolt városnak nagy figyelmet szenteltek, mivel azok
az arkadiaiakhoz tartozóknak vallották magukat. így már az élisziek
is ellenséges érzéseket tápláltak velük szemben.
27. Amikor a szövetségesek közül már mindegyik a lehető legtöb
bet gondolt magáról, valóságos vagyonnal megérkezett Ariobarzanésztől az abüdoszi Philiszkosz. Először Dclpboiba hívta Össze a
thébaiakat és szövetségeseiket, valamint a lakedaimóniakat, hogy
kössenek békét. Miután megérkeztek, az istent meg sem kérdezve
a békéről maguk láttak hozzá a tárgyalásokhoz. Miután a thébaiak
nem járultak hozzá, hogy Messzénia a lakedaimóniak fennhatósága
alatt álljon,6 Philiszkosz zsoldosokat toborzott, hogy segítséget
nyújtson a lakedaimóniaknak.
28. Ekkor érkezett meg az a segedesapat, amelyet Dionüsziosz
már második alkalommal küldött hozzájuk. Az athéniak szerint
Thess'/aliába kellett volna menniük a thébaiak ellen, míg a lake
daimóniak szerint Lakomában volt rájuk szükség. A szövetségesek
ez utóbbi mellett döntöttek. Miután a hajók Lakedaimóriba érkez
tek Dionüsziosz embereivel, Arkhidamosz magához vette őket, és
hazai seregével együtt elindulta hadjáratra. Karüait ostrommal vette
be, az élve elfogó ttakat kivégeztette. Onnan az árkád iái Parrhaszia
ellen vonult, és csapataival felperzselte vidékét. 2‘L Amikor megér
kezett az arkadiai és az argoszi felmentő sereg, visszavonult, és a
Médea felett húzódó magaslatokon vert tábort. Még itt tartózkod
tak, amikor Kisszidasz, a Dionüsziosz által küldött csapat vezetője
bejelentette, eljött az idő, amikor a megállapodás szerint haza kell
térniük. Ezután el is indult a Spártába vezető úton. Miután már
elhagyta a lakedaimóniakat, a messzéniaiak el akarták zárni az útját
egy szorosnál. Ekkor Arkhidamuszhoz küldött segítségért, aki ezt
nem is tagadta meg. Amikor az útnak ahhoz a szakaszához ért, ahol
az Eutrészisz irányába fordul, az arkadiaiak és az argosziak Lakóilia
felé nyomultak, mert el akarták zárni előle a hazafele vezető utat.
Arkhidamosz erre az Eutrészisz, illetve a Médea felé vezető utak
találkozásánál lévő sík terepen csatarendbe állította seregét. 30. A
hadsorok előtt elhaladva, mint mondják, ilyesféleképpen buzdította
katonáit:
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- Polgároki Derekasan kell most hely tál Inunk, farkas szemet nézve ellenfeleinkkel. Hazánkat ügy kell majd Örökül h a ln u n k fiaink
nak, ahogyan mi kapuik atyáinktól! Ne kelljen tovább szégyenkez
nünk gyermekeink, asszonyaink, az idősebbek cs a barátaink előtt,
akiknek szemében nemrég még valamennyi hellén közül mi ör
vend tünk a legnagyobb tekintélynek!
31. Amint c szavak elhangzottak, a derült égen villámok cikáztak
át mennydörgés kíséretében, és ez kedvezőjel volt számára. Ráadá
sul a sereg jobbszárnyánál Héraklész szentélye és szobra állott. [A
királyt az ő leszármazottjának tartották.] Mindettől olyan harci vágy
és bátorság töltötte el a katonákat, hogy a parancsnokoknak nern kis
fáradságukba került visszatartani őket az azonnali rohamtól. Amikor
Arkhidamosz végre megindította a támadást, az ellenségből kevesen
várták be őket, hogy elessenek a rohamozok dárdáitól. Többségük
menekülés közben halt meg, sokukat a lovasság, sokukat a kelták
csapata ölte le. 32. Az ütközet után győzel mi jelet állítottak, és tüstént
elküldték haza Démotelészt, a hírnököt, hogy a győzelem nagysá
gáról beszámoljon, és arról, hogy a lakedaimóniak közül senki sem
halt meg, míg az ellenségből számosán. A szóbeszéd szerint c hír
hatására a spártaiak valamennyien sírva fakadtak, még Agészilaosz
és a vének, sőt az ephoroszok is. A könnyek bizony örömben is,
bánatban is közösek. Az árkádiaiakat ért csapás a lakedaimóidákénál
nem sokkal kisebb Örömet okozott a thébaiak és az él isziek körében.
Ennyire gyűlöltekké váltak hát önhittségük miatt.
33. A thébaiak szüntelenül azon mesterkedtek, miképpen válhat
nának Hellasz vezető hatalmává. Ügy okoskodtak, hogy ha a perzsák
királyához követet küldenek, segítségével kedvezőbb helyzetbe ju t
nak.7Ekkor aztán már szövetségeseiket is felkérték, vegyenek részt
a küldöttségben, mivel, mint mondták, a lakedaimóni Eutlniklész
már a királynál tartózkodik. A követség tagja lett a thébaiak részéről
Pelopidasz, az árkádiaiaktől Antiokhosz, a pankrationversenyző, az
clisziektől pedig Arkhidamosz, de Argciosz is velük tartott. Erről
értesülve az athéniak Timagoraszt cs Leónt küldtek cl. 34. A perzsák
valamennyi követ közül leginkább Pelopidasz [becsülték. O ugyanis
arra tudott hivatkozni, hogy' a hellének közül egyedül ők harcoltak
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hajdan a perzsák oldalán Plataiainál, és a későbbiekben sem viseltek
hadat a király ellen. Sőt még a lakedaimóniakkal is háborúba keve
redtek, mert nem voltak hajlandók hadba vonulni ellene Agészílaosz oldalán. Azt sem engedték meg neki, hogy áldozatot mutasson
be Artcmisznck Auliszban, ahol Agaméin non is áldozott, mielőtt
elhajózott Ázsiába, és bevette Tróját. 35. Nagymértékben növelte
Pelopidasz tekintélyét a Leuktrátiál aratott thébai győzelem is, és az
a tény, hogy ők voltak azok, akik fel merték dúlni Lakedaimón
földjét. Pelopidas2 hozzátette, hogy az argosziak és az arkadiaiak
vereséget szenvedtek a lakedaimón iáktól, mihelyt a thébai ak nem
segítettékőket. Az athéni Timagorasz tanúsította, hogy mindenben
igazat mond, így Pelopidasz után ő élvezte a legnagyobb megbecsü
lést. 36. Ezek után, amikor a király megkérdezte Pelopidaszt, hogy
a maga részéről milyen béke fel tételeket tartana megfelelőnek, a
következő választ kapta: Messzéma legyen önálló, a lakcdaimóniaktól független állam, és az athéniak vonják partra hadihajóikat.
Azok ellen pedig, akik nem engedelmeskednek e határozatoknak,
indítsanak hadjáratot. Ila egy állam nem akar ebben részt venni,
először azt támadják meg. 37. Miután mindezt írásba foglalták és
felolvasták, az athéni León - a király füle hallatára - így szólt:
- Zeuszra, athéniak, ideje, hogy a király helyett más barátokat
keressetek magatoknak.
Miután a titkár ismertette az athéni követ megjegyzését, a követ
kező kiegészítéssel ellátott határozattal tért vissza:
— I la az athéniak a fentieknél mcltányosabb javaslatot tudnak
előterjeszteni, keressék fel a királyt, cs tudassák vele!
38.
A követek hazatérte után az athéniak halálra ítéltek Timagoraszt. León vádolta be azzal, hogy nem volt hajlandó egy sátorban
lakni vele, és mindent Pelopidasszal tanácskozott meg. A többiek
közül az éli szí követ, Arkhidarnosz - mivel Ellsz nagyobb megbe
csülést kapott, mint az arkadiaiak - helyeselte a király előírásait.
Antiokhosz azonban, mivel Arkadia érdekei háttérbe szorultak, még
az ajándékokat sem vette át, és arról tudósította a tízezreket,0 hogy
a király ugyan sok pék, szakács, pohárnok cs ajtónálló felett rendel
kezik, de olyan férfiakat, akik a hellének ellen harcolhatnának,
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keresve sem lehet nála találni. Hozzáfűzte, hogy szerinte gazdagsá
gának is csak a híre olyan nagy; a legendás aranyplatán9 még egy
tücsköt sem borítana árnyékba.
39.
A thébaiak felszólítottak minden államot, hogy gyűljenek
össze a király levelének meghallgatására. A gyűlésen a perzsa hírvivő
megmutatta a királyi pecsétet, és felolvasta a levélben írottakat.
A thébaiak rá akarták venni a követeket, hogy tegyenek esküt a
szerződésre a királynak és nekik maguknak, ha barátaik kívánnak
lenni. A küldöttek azt válaszolták, nem azért hívták őket egybe, hogy
esküt tegyenek, hanem azért, hogy meghallgassák a feltételeket. Ha
pedig valamiféle esküre vágynak, küldjenek hazájukba követeket tanácsolták nekik. Az arkadiai Lükomcdcsz azt is hozzátette, hogy
a gyűlést sem The balban kellene tartani, hanem ott, ahol a háború
folyik, A thébaiak megnehezteltek rá, és azzal vádolták, hogy ve
szélybe sodorja szövetségüket. Liíkomédész emiatt már nem volt
hajlandó a gyűlésen maradni, hanem kivonult, és az összes arkadiai
küldöttel együtt hazatért. 40. A Thébaiban összegyűlt követek tehát
nem kötöttek szerződést, ezért a thébaiak felkeresték az egyes ál
lamokat. Felszólították őket, tegyenek esküt arra, hogy megtartják
a király előírásait. Úgy számítottak, hogy a városok egyenként nem
merik vállalni, hogy nemcsak a thébaiak, de a király neheztelését is
magukra vonják. A kormthosziak azonban, minthogy az esküre
felszólító követek először náluk jelentek meg, szembeszegültek
velük, és azt válaszolták, hogy semmi szükségük sincs a királynak
tett közös esküre. Ezután a többi állam is követte példájukat, és
hasonlóan válaszolt. így Pelopidasz és a thébaiak kísérlete a hege
mónia megszerzésére ezúttal kudarcot vallott.
41. Epameinóndasz ekkor azt tervezte, hogy az akhájokat is be
vonja szövetségébe, mert ettől mind Árkádia, mind a szövetség
többi tagja készségesebbe válnék. Úgy látta, hogy ehhez hadjáratot
kell indítania Akhaiába. Rávette az argoszi Pcisziaszi, hogy először
is foglalja el az Oneion-hegyet. Peisziasz, miután meggyőződött
róla, mennyire gondatlan a2 One ionon állomásozó helyőrség, ame
lyet a lcik.edaimóni zsoldosok, parancsnoka, Nnuklész, illetve az
athéni Timomakhosz vezetett, egy éjjel kétezer hoplitával elfoglalta
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a Kenkhreiai feletti magaslatokat. .Ellátmánya egy hétre volt elegen
dő. 42. Néhány napon bellii megérkeztek a thébaiak, és valamennyi
szövetségesükkel átkelve az Oncionon Epamcinóndasz vezényleté
vel rátörtek Akhaiára. Akliaia legelőkelőbb fér fia inak könyörgésére
Epamemóndasz latba vetette tekintélyét, és elérte, hogy a vezetők
nek nem kellett száműzetésbe menni, és az államrend megváltoz
tatására sem kényszerítették őket. Ennek fejében esküre kötelezték
az akhájokat, hogy a thébaiak szövetségesei lesznek, és bárhová is
vezetnek hadjáratot, csatlakoznak hozzájuk. Ezek után hpameinóndasz hazavonult. 43, Az arkadiaiak és Epameinóndasz politikai
ellenlábasai azonban azt vetették a szemére, hogy olyan helyzetet
teremtett Akhaiában, amikor eltávozott onnan* amely a lakcdaimóniaknak kedvez. A thébaiak ezért úgy határoztak, hogy helytartókat
küldenek az akháj városokba. Ezek amint megérkeztek, a tömegre
támaszkodva elűztek az clőkclőekct* és bevezették a demokráciát.
Hamarosan azonban mindazok összefogtak, akiknek távozniuk kel
lett, s mivel számuk nem volt csekély, sorra bevették az egyes
városokat, és meg is tudták tartani őket. Miután visszaszerezték a
hatalmat, felhagytak a semlegességgel, és lelkesen támogatták a
lakedaimómakat. Az arkadiaiakat délről a lakedaimóniak, északról
a7 akháj ok szorongatták.
44. Szjkiiónban mindeddig nem változtattak az államformát sza
bályozó ősi törvényeken. Euphrón azonban elhatározta, hogy miként
legelső volt a polgárok között* amíg a lakedaimóniakkal voltak szö
vetségben, ugyanúgy azok ellenségeinek idején is megőrzi vezető
pozícióját. Az argosziak, majd az arkadiaiak előtt felvetette, hogy ha
a legmódosabb polgárok irányítják Sziküónt, nem kétséges, hogy a
város az első adandó alkalommal vissza fog térni a Spárta-barátsághoz.
- 1 la azonban demokrácia lesz. biztosak lehettek benne - mond
ta
hogy államunk nem fog tőletek elpártolni. Ha támogattok
engem, akkor én leszek az, aki a nép élére áll, és bizonyítom
hűségemet, továbbá biztosítom, hogy hazám megmaradjon szilárd
szövetségesetek. Ne feledjétek, azért teszem ezt, mert akárcsak ti.
én is régóta nehezen viselem a lakedaimóniak önhittségét, és bol
dogan szabadulok meg ettől a szolgaságtól.
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45, Meg is győzte az argosziakat és az arkadiaiakat, akik örömmel
támogatták. Az ő jelenlétükben hívta egybe a népet a piactéren, és
hirdette ki: a polgárok ezentúl minden tekintetben egyenlőek lesz
nek államukban. Felszólította a jelen levőket, hogy válasszanak ma
guknak tetszés szerint sztratégoszokat. Meg is választották ekkor
magát Euphrónt, I Jippodamoszt, Kleandroszt, Akriszioszt és Lüszandroszt. Ezután a zsoldosok, élére saját Fiát, Adeaszt nevezte ki,
az előző parancsnokot, Lüsziinenészt pedig leváltotta. 46. E zsoldo
sok közül jótéteményeikkel a bizalmasává tett néhányat, de meg
többeket is maga köré gyűjtött seregükből- Nem kímélte sem a
közpénzeket, sem a templomok kincseit. A lakónbarátság vádjával
száműzőttek vagyonát is saját céljaira használta fel. Vezetőtársai
közül egyeseket orvul meggyilkoltatott, másokat száműzetésbe
kény szer ített. Végül minden hatalmat a saját kezében összpontosí
tott, és nyíltan zsarnokként viselkedett. Azt, hogy hatalmát a szö
vetségesek is elismerjék, részben pénzével érte el, részben pedig
azzal, hogy zsoldosai elén készségesen vett részt a hadjáratukban.

2
1. Ezalatt az argosziak phleiuszi területen, a Héra-szcntély felett
magas 16 Tri kárán ónnál építettek erődítményt, a szikiióniak pedig a
határvidéki Thüamiát alakították erőddé.10A phleiusziak így szorult
helyzetbe kerültek, és az élelemnek is szűkében voltak, mégis szi
lárdan kitartottak a hkedaimóni szövetségben. Ha a nagyobb álla
mok valami említésre méltót visznek végbe, a krónikások kivétel
nélkül megemlékeznek róla, de szerintem az az állam, amely nem
túl jelentős ugyan, mégis sokszcp tettel büszkélkedhet, még inkább
megérdemli, hogy megörökítsék. 2. A phleiusziak ugyanis akkor
lettek a lakedaimómak barátai, mikor azok hatalmuk tetőpontján
álltak. Miután a leuktrai csatában elszenvedett vereség hatására
elpártolt tőlük sok perioikosz közösség, összes helótájukés néhány
kivétellel szövetségeseik is, s mondhatni, minden hellén állam
ellenük ragadott fegyvert, a phleiusziak akkor is hűségesek marad
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tak. Katonai segítséget is nyújtottak, noha ezzel ellenségükké tették
a Peloponnészosz két igen jelentős hatalmát, az arkadiaiakat és az
argosziakat. A sorshúzás véletlene folytán a phleiusziak a szövetsé
ges haderőből utolsóként keltek át Prasziaiba Korinthosz, Epidaurosz. Troizén, Halieisz és Pcllénc csapatai után. 3. Ez utóbbiak ekkor
még nem pártoltak eh Még akkor sem mondtak le arról, hogy se
gítséget nyújtsanak, amikor a szövetséges csapatok lakedaimóni
parancsnoka a korábban átkelt haderő élen elvonult, a phleiusziakat
sorsukra hagyva, pedig az ellenség ekkor már Amüklainál járt.
Inkább vezetőt fogadtak Prasziaiban, cs sikerült is valahogyan eljut
niuk Spártába. A lakedaimóniak egyéb megtiszteltetések mellett
vendégbarátságuk jeleként áldozati marhát is küldtek nekik aján
dékba. 4. Miután az ellenség elhagyta Lakedaimónc, az argosziaL
mivel a phleiusziak lelkes kiállása haragra gerjesztette őket, teljes
haderejükkel betörtek hozzájuk, és vegigpusztították földjeiket. így
sem tudták azonban megfélemlíteni őket. Sőt, amikor a támadók a
betörés után visszavonultak, s ezenközben amit még csak tudtak,
tönkretettek, a phleiuszi lovasok nyomukba eredtek. Megtámadták
az ellenség utóvédjét, amely az egész lovasságukból és néhány mel
léj ük rendelt gyalogosszakaszból állt. Noha csak ha (varian voltak,
megfutamították a teljes utóvédet. Megölni csak keveset tudtak kö
zülük, de az argosziak szeme láttára állítottak győzelmi jelet, mintha
csak valamennyit elpusztították volna.
5.
A lakedaimóniak és szövetségeseik most is helyőrséget hagytak
az Oneion-hcgyen, a thébaiak pedig már a közelben jártak azzal a
szándékkal, hogy újra átkeljenek. Az arkadiaiak cs az élisziek Nemeán keresztül nyomultak előre azzal a céllal, hogy a thébaiakkal
egyesüljenek. A phleiuszi menekültek ekkor elébük álltak, és azt
ígértek nekik, hogy ha hajlandók rá, hogy észrevétlenül vonuljanak,
tovább, segítségükkel bevehetik Phleiusz városát. Miután meg
egyeztek benne, a menekültek és néhány embertik, összesen mint
egy hatszázan, az éj leple alatt létrákkal felszerelve titokban a fal
tövéhez osontak. Miután a Trikaranonon álló őrszemek jelzésekkel
figyelmeztették a phleiusziakat, hogy ellenséges haderő közeledik
feléjük, a polgárok minden figyelmüket erre a helyre fordították.
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Ekkor az összeesküvők, akik fel akartak adni a várost, jelt adtak a
lesben állóknak a támadásra. 6* O k fel hágtak a falakra, és magukhoz
ragadták az elhagyott őrhelyekről a fegyvereket, A tíz nappali őrt
elkergettek, az összes szakaszból ugyanis csak ennyien maradtak a
fiiak őrizetére, Egyiküket alvás közben öltek meg, másikukat akkor,
amikor a Héra-szentély felé menekült. A nappali őrség tagjai, mivel
másként nem tudtak elszökni, leugráltak a város felé néző falakról,
és a fellegvár vitathatatlanul a támadók kezére került. 7. A csatazaj a
városba is elhallatszott. Amikor ennek hallatán a polgárok az őrök
segítségére siettek, az ellenség kimerészkedett a fellegvárból a város
felé néző kapukon, hogy ott küzdjön meg velük, de a növekvő
túlerő Íratására visszahúzódott a várba. Csakhogy a rájuk rontó
polgároknak sikerült velük elvegyülve behatolni a fellegvárba. A
fellegvár belső területét hamarosan megtisztították az ellenségtől,
de a2 a falakra és a bástyákra felkapaszkodva hajigáit és lövöldözött
az alatta állókra. Ok azonban ellenálltak a rájuk hulló csapásoknak
és lövedékeknek, és a fa laki 102 vezető létrákhoz verekedtek magu
kat, 8. Miután a polgárok már több oldalbástyát hatalmukba kerítet
tek, vakmerőn összecsaptak a falakon harcoló ellenséggel, A táma
dók merészsége mind kisebb területre szorította vissza az ellensé
get. Ekkor azonban az árkádiaiák és az argosziak körülvették a
várost, és igyekeztek szemből rést ütni a fellegvár falán. A bent lévők
egy rcsze a falakon állókra vetette magát, más része pedig a kívülről
odatámasztott létrákon felfelé kapaszkodókra támadt. Azokkal is
meg kellett küzdeniük, akik bevették magukat a bástyákba, s miután
tűzre bukkantak a sátrakban, a fellegvár lejtőjéről betakarított kévé
ket odahordva lángba borították őket. A tűztől megrettent ellenség
leugrált a bástyákról, a falakon lévőket pedig a polgárok fegyverei
taszították le. 9. Amikor az ellenség hátrálni kezdett, már gyorsan
megtisztították a fellegvárat. Nyomban ezután a lovasság is kitört, s
amint ezt látta az ellenség, teljesen visszavonult, hátrahagyva létráit,
halottak és számos sebes ültjét, A támadók, beleértve a városon belül
harcolókat és azokat, akik a falakról vetettek le magukat, legalább
nyolcvan embert vesztettek. Miután a város megmenekült a vesze
delemtől. a férfiak kezet ráztak egy-mással, s látszott, hogy-az áldozati
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italt hozó asszonyok könnyeznek örömükben. Aki csak oct volt,
valóban egyszerre sírt és nevetett.11
10. A következő évben is Phleiuszra tört a teljes argoszi és arkadiai
hadsereg. Az ellenséges érzelmeken kívül az volt a gyakori támadá
sok oka, hogy ez a terület éppen Argosz és Arkadia között feküdt, s
így abban reménykedtek hogy' a phleiusziak az áldandó élelmiszer
hiány miatt végül az ő oldalukra állnak. A phleiuszi lovasság és az
elitcsapatok azonban az ott tartózkodó athéni lovasokkal együtt ez
úttal is rátámadtak az ellenségre, amint éppen a folyón akart átkelni.
Legyőzték őket, a betolakodók pedig kénytelenek voltak a nap
hátralevő részében a hegyek alatt visszaverni lm; mintha csak baráti
területen haladtak volna át, hiszen így megkímélték a síkságon álló
termést.
11. Egyszer meg a Sziküónban állomásozó thébai helyőrség pa
rancsnoka is támadást intézett Phleiusz ellen. Saját csapatain kívül
sziküóniakat és peilénéieket is magával vitt. Az utóbbiak ekkor már
a thébaiakkal álltak szövetségben. Euphrón, Szikiiéin zsarnoka
mintegy kétezer zsoldosával vett részt a hadműveletben. Míg a
fősereg a Trikaranon-hcgyről ereszkedett le a Héra-szentélyhez
azzal a feladattal, hogy a síkságot végigpusztítsa, a parancsnok a
sziküóniakat és a peilénéieket a Korinthosz felé nyíló városkapuval
szemben, egy magaslaton állította fel, mert meg akarta akadályozni
a pilleiusziakat abban, hogy kerülő utat használva a I Iéra-szentélynél felülről támadjanak rájuk. 12. Amikor a phleiusziak látták a
városból, hogy az ellenség a síkság felé tart, lovasaikkal és válogatott
csapataikkal rájuk törtek, és nem engedték be őket területükre, A
nap túlnyomó részében ott maradtak, és távolból lőtték, hajigáltak
egymást. Ennek során Euphrón emberei a lovasok számára járható
terep határáig nyomultak előre, a városiak pedig a Héraionig, 13. Az
ellenség pedig, amikor úgy vélte, eljött az ideje, visszavonult a
Trikaranon-hcgyct megkerülve, a pellénéiek felé vezető rövidebb
utat ugyanis elzárta a fal mentén húzódó szakadék, A phleiusziak
egy ideig a hegyoldalon követték őket, majd elfordulva a falak
mentén a pellénéiek és társaik ellen vonultak. 14. A thébaiak felis
merték, mire készülnek a phleiusziak, ezért velük versengve sebe
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sebben haladtak, hogy idejében a pellénéiek segítségére legyenek.
Elsőként a phleiusziak lovassága ért oda. és a pellénéiekre támadt.
Mivel ezt még visszaverték, az odaérkező gyalogosokkal együtt
indítottak újabb támadást, amely kézitusába torkollott. Az ellenség
meghátrált, s míg a szikii óinak csak néhány embert vesztettek, a
pellénéieknek számos halottjuk volt köztük sok tekintélyes polgár
is. 15. A phlciusziak ezután győzelmi jelet állítottak, és nagyszerű
diadalénekct zengtek, amire rá is szolgáltak. Mindez a thébai pa
rancsnok és Euphrón embereinek szeme láttára zajlott le, mivel
onnan, amerre körbcvonuítak, csak szemlélői lehettek a történtek
nek. Az összecsapás után az egyik fél Szikiiónba, a másik fél saját
városába húzódott vissza.
16.
A phlciusziak még egy nemes tetterői kell megemlékeznünk.
Foglyul ejtették pellcnci vendégbarátjukat, és bár mindenben hi
ányt szenvedtek, váltságdíj nélkül engedték szabadon. Ki vonhatná
kétségbe, hogy csak nemes és nagylelkű férfiak képesek ily tettekre?
17. Nyilvánvaló az is, hogy barátaik iránti hűségüket csak nélkülö
zések árán őrizhették meg. Amikor földjük terméséhez nem juthat
tak hozzá, az ellenségtől zsákmányoltak, v a g y Korinthoszban vásá
roltak élelmet. Számos veszélyt leküzdve jutottak cl c város piacára,
csak nehezen szedtek össze a szükséges pénzt, sőt még a hazaszál
lítást sem volt kön nyíl biztosítaniuk, mivel teherhordó állatokat
csak akkor bocsátották rendelkezésükre, ha kezeseket állítottak, 18.
Végül más megoldás híján kieszközölték, hogy az athéni Kharész
biztosítsa csapataival a szállítmányokat. Miután Phleiuszba érkezett,
arra is megkérték, hogy a védekezésben hasznavehetetlen embere
ket Pdlénébe kísérje. Miután biztonságba helyezték Őket, elintézték
a vásárlást, és felszereltek a rendelkezésre álló teherhordó állatokat.
Éjjel indultak Phleiuszba. s bár tisztában voltak vele, hogy az ellen
ség rajtuk üthet, úgy gondolták, a nélkülözés keservesebb egy csa
tánál. 19. A phlciusziak tehát Kharcsszal együtt nekivágtak az útnak.
Amint szembetalálkoztak az ellenséggel, nem tétlenkedtek, hanem
egymást buzdítva rájuk támadtak, és Kharészt is segítségül hívták.
Győzelmet arattak, és az ellenségtől megtisztított úton rakomá
nyukkal együtt épségben tértek haza. Az átvirrasztott éjszaka után
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a nap jó részét alvással töltötték. 20. Amikor Kharész felkelt, megje
lentek nála a lovasok és a legderckabb hoplitáL és a következő kérést
intézték hozzá:
- Kharész. a mai nap a legdicsobb tett ígéretét nyújtja neked! A
sziküóniak a határunk mellett erődítményt építenek.12 Munkásuk
sok van ugyan, de nehézfegyverzetű katonájuk kevés! Mi, a lovasok
és a legedzettebb nehézfegyverzetűek, vállaljuk az első rohamot. Te
pedig, ha zsoldoscsapatoddal követsz minket, lehet, hogy csak a
győzelemre érsz oda. de az is lehet, hogy éppen a te megjelenésed
hozza meg számunkra a végső diadalt, miként ez Pelléné alatt is
történt. Ha érveink ellenére fenntartásaid lermének, mutass be
áldozatot, és kérd ki az istenek véleményét! Hisszük, hogy az cgiek
még nálunk is jobban buzdítani fognak téged erre a vállalkozásra,
í ía rászánod magad, gondolj bele, hogy'ezután az erőd fedezékéből
szállhntsz szembe az ellenséggel, egy baráti város megmentője le
szel, hazádban a legnagyobb hírnévnek örvendesz majd, és nevedet
szövetségeseitek cs ellenségeitek egyaránt tisztelettel ejtik ki.
21.
Kharész engedve a rábeszélésnek bemutatta az áldozatot. A
phlciuszi lovasok tüstént felöltütték vértjeiket, lovaikat felszcrszámozták, a nehézfegyverzetűek pedig megtették a gyalogosok szá
mára szükséges előkészületeket. Talpig fegyverben vonultak oda,
ahol bemutatták az áldozatot. Kharész a jóspappal együtt tartott
feléjük, és kedvező előjelekről számolt be.
- Várjatok kicsit - mondta - , indulunk már mi is!
Késedelem nélkül elrendelték a riadót, a zsoldosok pedig tüstént
felsorakoztak, mintha valamely istenség buzdította volna őket. 22.
Amikor Kim rész útnak indult, a ph le hiszi lovasok és gyalogosok már
elvonultak. Kezdetben is gyorsan haladtak, később futólépésben,
végül pedig, amennyire csak lehetséges, a hadrend megőrzésével
rohamot indítottak. Kharész nagy igyekezettel követte őket. Nem
sokkal naplemente előtt rajtaütöttek az crődbeli ellenségen. Egye
sek közülük éppen mosakodtak, mások már vacsorájukat készítet
ték, vagy lepényüket dagasztották. Volt, aki szalmakimyhóc épített.
23. Amint meglátták, milyen viharos támadás érte őket, rémülten
futásnak eredtek* Minden élelmük a bátor férfiak zsákmánya lett.
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akik a hazulról hozott ellátmánnyal kiegészítve cl is fogyasztották.
Köszönetét mondva szerencséjükért áldozatot mutattak be, miközben győzelmi dalt énekeltek. Ezután őrseget állítottak, és nyugovóra
tértek. A korín thosziak pedig, miután az ej folyamán egy hírvivő
beszámolt a Thüamiánál történtekről, barátságukról biztosították
őket. Alaposan megraktak gabonával minden fogatot és teherhordó
állatot majd az egészet Phleiuszba küldték. Amíg az erőd építése
folyt, naponta érkeztek a szállítmányok.

3

1. Ennyit lehet elmondani arról, milyen hűségesnek bizonyultak
barátaikhoz a phleiusziak, a háborúban milyen bátorságról és kitar
tásról tettek tanúbizonyságot, és noha mindenben hiányt szenved
tek, milyen hívek maradtak szövetségeseikhez. A sztümphaloszi
Aineiasz, aki az arkadiaiak hadvezére lelt, szinte ezzel egy' időben
úgy döntött, hogy tűrhetetlen, ami Szikiiónban folyik.13 Ezért aztán
hadseregével bevonult a város fellegvárába, odahívatta az otthon
tartózkodó legtekintélyesebb polgárokat, és intézkedett a törvényes
eljárás nélkül elűzöttek visszahívásáról. 2. Euphrón feleimében a
város kikötőjébe menekült, és hívatta a kormthoszi Paszimcloszt.14
Segítségével a lakedaimóniak kezére játszotta a kikötőt. Ezzel a
fordulattal ismét új szövetségeshez pártolt, noha saját állítása szerint
mindvégig megőrizte hűséget a lakedaimóniakhoz. Azzal védeke
zett, hogy amikor arról szavaztak, elpártoljanak-e tőlük, ő is a
kisebbséggel tartott, amely ajavaslat ellen foglalt állást. Ezt követően
pedig éppen azért vezette be a demokratikus államrcndct, mert meg
akarta büntetni az árulókat.
- Most mindenki menekül előlem, aki elárult benneteket mondta. - Ha megtehetném, az egész várossal együtt állnck melle
tek, most azonban csak a kikötőt adhatom át nektek, mert csak ennyi
maradt a kezemben.
Sok figyelmes hallgatója akadt, de nem tudhatjuk, közülük há
nyán adtak hitelt is szavainak.
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4. Ha már belefogtam, be is kívánom fejezni Euphrón történetét.
Viszály támadt Sziküón bán a2 előkelőkés a köznép között, Euphrón
pedig Athénban toborzott zsoldosai élén visszatért a városba. A nép
segítségével hatalmába is tudta keríteni, de a fellegvár a thébai hely
tartó kezén maradt. Belátta, hogy amíg a thébaiak a vár urai, elle
nükben nem kaparinthatja meg az állam vezetését. Sok pénzt sze
dett hát Össze, és útnak indult annak segítségével rábeszélni őket:
űzzék el a kiemelkedő polgárokat, és bízzák rá a város vezetését. 5.
Amikor azok, akiket Euphrón korábban elüldözött, értesültek útjá
ról és előkészületeiről, Thébaiba siettek, hogy keresztülhúzzák
számításait. Mivel látták, milyen bizalmas viszonyban van a thébai
vezetőkkel, megijedtek, hogy tervét valóra váltja. Néhányan erre
vakmerő tettre szánták el magukat. A fellegvárban, a vezetők cs a
tanács szeme láttára ledöfték Euphront.
A tisztviselők a tanács ele vezettek a tetteseket, és a következő
előterjesztést tettek:
6. - Polgártársaink! Vádat emelünk e férfiak, Euphrón gyilkosai
ellen, és halált kérünk fejükre. Meggyőződésünk ugyanis, hogy
józan gondolkodású emberek nem követnek el sem jogellenes, sem
isteneket sértő cselekedeteket, a gonoszok pedig, ha ilyesmire vete
mednek, leplezik tettüket. Ezek azonban olyannyira felülmúlnak
mindenkit vakmerő kegyetlenségükkel, hogy éppen a tisztviselők
és nelőttetek szánták el magukat gyilkosságra, noha jogotokban áll,
hogy életről és halálról dontsetek. TIa ezek az emberek nem a
legsúlyosabb büntetésben részesülnek, léphet-e majd bátorsággal
bárki is hazánk földjére? Milyen jövő várhat államunkra, ha eltűr
jük, hogy bárkit is megöljenek nálunk, mielőtt kinyilváníthatná,
miért keresett fel bennünket7 Vádoljuk tehát ezeket az embereket,
akik az isteni cs emberi tőivé nyékét egyaránt semmibe vették, és
hazánkat a legkisebb tiszteletre sem méltatták. Ti pedig, miután
meghallgattátok javaslatunkat, szabjátok ki rajuk azt a büntetést,
amelyet szerintetek megérdemelnek!
7. A tiszviselők így beszéltek, a gyilkosok azonban egy kivételével
tagadták, hogy részt vettek volna a tett elkövetésében. Az egyetlen,
aki bűnösségét elismerte, így kezdte védőbeszédét:

229

í I f.].l r n ik a

- Nem hilletitek, thébaiak, hogy bárki is semmibe vesz titeket!
Miként is tehetné ezt valaki annak tudatában, hogy jogotok van
tetszésetek szerint ítélni fölötte? Miben bíztam hát, hogy itt öltem
meg ezt az embert? Értsétek meg, elsősorban abban, hogy igazságo
san cselekszem, és abban, hogy a ti döntésetek is méltányos lesz.
Mindenki tudja, hogy ti is, amikor kézre kerítettétek Arkh jászt,
I Iüpatészt cs társaikat - ők olyan bűnöket követtek el, mint Euphrón
nem vártátok meg a törvényes ítéletet* Amint módotokban
állt, elégtételt vettetek rajtuk abban a meggyőződésben, hogy aki
nyíltan szentségtörést követ cl, aki mások szeme láttára árulja el
hazáját, és aki zsarnokságra tör, minden ember szerint halállal keli
lakoljon. 8, Euphrón vétkes volt mindezen bűnökben í Szentélyeink
korábban telve voltak arany cs ezüst fogadalmi ajándékokkal, de
miután kezére kerültek, mindebből semmi sem maradt* Kit is
lehetne nyilvánvalóbban elmarasztalni árulás bűntettében, mint
Euphrónt? Ő, aki a lakedaimóniakkal a legbensőségesebb viszony
ban volt, átpártolt hozzátok, de a kölcsönös eskütétel után. már
benneteket árult el, hiszen kikötőnké tátadta ellenségeiteknek! Vagy
tán ne lett volna leplezetlenül zsarnok? A rabszolgákat nemcsak
felszabadította, de még polgárjogot is adott nekik. Nem a bűnözőket
ölette meg, kergette száműzetésbe, ítélte vagyonelkobzásra, hanem
saját kénye-kedve szerint döntött, és mindig a legderekabb polgá
rokra sújtott le. 9. Ezután Ősellenségeitekkel, az athéniakkal szövet
kezett, és hazánkra támadt, fegyveresen szembeszállva az általatok
küldött helytartóval. Mivel a fellegvárból nem tudta kiűzni, pénzzel
vértezte fel magát, cs eljött hozzátok. I la igazi fegyvereket gyűjtött
volna, és úgy érkezik ide, még hálásak is lennétek, hogy megöltem
őt! így azonban, mivel pénzében bízva érkezett ide. hogy bennete
ket megrontva hazánkat ismét hatalmába kerítse, tán jogosan szab
nátok ki rám a halálbüntetést, mert én magam szolgáltattam igazsá
got? Ha meghajlunk a fegyverek erejétől, kárt szenvedünk, de senki
sem vádolhat minket jogsértéssel. Aki azonban a pénznek engedve
tér le a helyes útról, nemcsak kárt szenved, hanem mindenki előtt
meg is szégyenül. 10. Meg akkor is elismerném, hogy bűnt követtem
el azzal, hogy cppen nálatok öltem meg ezt az embert, ha nektek
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barátotok lett volna, és csak nekem ellenségem. De hisz elárult
benneteket! Miért lett volna hát inkább az én ellenségem, mint a
tiétek? Erre talán közbevethetné valaki: „Zeuszra, mégiscsak saját
akaratából jött ide!” Azt hiszitek, ha városotoktól távol ölne meg
valaki, még dicséretes is lenne, ám hogy újra ellhetek járult - noha
éppen azért, hogy eddigi gaztetteit újabbakkal gyarapítsa - Tmond
hatja-e bárki, hogy jogtalanság áldozata lett? 11. A hellének lakta
földön van-e olyan vidék, ahol jogvédelemben részesítik az áruló
kat, köpönyegforgatókat és a zsarnokokat? Ráadásul arról se feled
kezzetek meg, hogy ti is megszavaztátok a szövetségi szerződés
rendelkezését, amely kimondja, hogy a szövetséges államok által
szám űző ttek egyetlen szövetséges területén se élvezzenek védel
met! Lehetséges-e egy olyan ember halálát jogtalannak ítélni, aki
száműzött létére anélkül tért vissza, hogy a szövetség határozata
engedélyt adott volna számára? Bátran állíthatom, férfiak, ha ti
engem halálra ítéltek, egy olyan emberért álltok bosszút, aki hazátok
legnagyobb ellensége volt. Ha azonban úgy ítéltek, hogy jogosan
cselekedtem, mindenki úgy néz rátok, mint akik elégtételt vettetek
a hazátokat cs valamennyi szövetségesét ért sérelmekért.
12.
Érvelését meghallgatva a thébaiak úgy döntöttek, hogy Euphrón megérdemelte sorsát. Polgártársai azonban ennek ellenére ha
zaszállították tetemét, és városuk főterén állították föl síremlékét,
mintha kiváló férfiú lett volna. Ma is olyan tiszteletben részesítik,
mint a városalapítókat szokás. Jellemző a tömegre, hogy csak azokat
tartja kiváló embereknek, akiktől jótéteményekben részesül.

4

l. Euphrón sorsáról tehát beszámoltam Most pedig visszatérek
oda, ahol kitérőm előtt tartottam. A phleiusziak még Thüamia
erődítésével voltak elfoglalva, és Kharész is ott tartózkodott, amikor
a száműzöttek hatalmukba kerítették Öróposzt,10 Az egész athéni
haderő felvonult a város ellen, és Kliarészt is hazahívták Thüamiából Sziküón kikötője így ismét a polgárok és az arkadiaiak
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kezére került. Az athéniak, mivel egyetlen szövetségesüktől sem
kaptak segítséget, visszavonultak, és a thébaiaknak engedték át Óróposzt, amíg bíróság nem dönt a város hovatartozásáról.
2.
Lükomcdész tudomására jutott, hogy az athéniak neheztelnek
szövetségeseikre, mert bár korábban sok gondot okoztak az athé
niaknak, most egyikük sem nyújtott támogatást nekik. Ezért aztán
rávette a tízezreket,'hogy kezdjenek tárgyalásokat egy Athénnal
kötendő szövetségről. Az athéniak közül egyesek eleinte helytele
nítették, hogy a lakedaimómak barátaiként szövetséget kössenek
azok ellenségeivel. Kellő megfontolás után azonban ügy találták,
hogy a lakedaimóniaknak is előnyük származik belőle, ha az arkadiaiak. a jövőben nem szorulnak rá a thébaiak segítségére, ezért a
szerződés megkötése mellett döntöttek. 3. A tárgyalások után Lükomédész Athénból hazatérőben a lcgbalszercncsésebb körülmé
nyek között halt meg. Noha sok hajó közül választhatott, és a
tengerészekkel is abban állapodott meg, hogy később ad majd uta
sítást, hol tegyék partraécppcn azt a helyet jelölte ki, ahol száműzött
politikai ellenfelei tartózkodtak. Halála azonban nem akadályozta
meg a szövetség hatálybalépését.
4. Démotióri azt mondta az athéni népgyülésen, hogy helyesli az
árkád útiakkal létrejött szövetséget, cs javasolta, adjanak utasítást a
hadvezéreknek, hogy az athéni nép érdekében biztosítsák Korin
thosz védelmét. Amikor a komithoszink értesültek erről, tüstént
őrcsapatokat állítottak saját polgáraikból minden olyan ponton, ahol
athéni helyőrségek voltak, és távozásra szólították fel őket azzal,
hogy már hiánytalanul biztosították e helyek őrzését. Ők nem
ellenkeztek. Amikor az athéniak a helyőrségekből a városba sereg
lettek, a korinthosziak kihirdették, hogy mindazok, akiket az athé
niak valamiben megrövidítettek, írásban nyújtsák be panaszukat,
mert orvosolni fogják. 5. így álltak a dolgok, amikor Khnrész flottája
élén megérkezett Kenkhreaihoz. Miután értésük a történtekről,
megüzente, hogy kész segítséget nyújtani, mert tudomása szerint
támadás várható Korinthosz ellen. Szándékát nagyra értékelték, de
hajóit ettől még nem engedték befutni a város kikötőjébe, sőt
felkérték, hogy távozzék, Elküldték a nehézfegyverzetű gyalogoso
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kát is, miután jogos igényeiket kielégítették. így vonullak ki az
athéniak Korinthosz területéről. 6. Arra mindenesetre szerződés
kötelezte őket, hogy lovas segedesapatot küldjenek Árkádiába, ha az
árkádíaiakat támadás éri, Lakónia földjére azonban nem lépnek
háborús szándékkal.
A korinthos2 Íak azon törték a fejüket, milyen nehezen tudják
megvédeni magukat, hiszen szárazföldi csatákban már korábban is
többször vereséget szenvedtek, és az athéniakkal való viszonyuk is
kellemetlenné vált Úgy határoztak, hogy gyalogos és lovas zsoldossereget toboroznak. Amikor már a rendelkezésükre álltak a csapa
tok, nemcsak a város védelmét látták el, hanem közelben lakó
ellenségeiknek is sok kárt okoztak, Thébainál pedig puhatolózni
kezdtek, hogy egy hivatalos küldöttség meg tudná-c kötni velük a
bekét. 7. Mivel a thébaiak egyetértettek velük, és tárgyalni hívták
őket, a korínthosziak azt kérdezték, hogy szövetségeseikhez ísküldhetnck-c követeket a bekéről egyezkedni. Azokkal ugyanis, akik
beleegyeznek, alá akarták írni a békeszerződést, akik azonban a
háború mellett döntenek, háborúzzanak, ha akarnak. A thébaiak
ebbe is belementek. A küldöttség Lakedaimónban a következő
javaslattal állt elő:
8. - Barátokként jöltünk hozzátok, Jakedaimóni férfiak. Kérünk
benneteket, válaszoljatok arra a kérdésünkre, lehetséges-e szerinte
tek az, hogy a háború folytatása valamiképpen hazánk üdvét szol
gálja. Ha nem, kössetek velünk együtt békét, különösen ha ez a
megoldás számotokra is kedvezői Mi másnak örülnénk jobban
annál, hogy sorsunk a tiétekkel együtt fordulj óra? Amennyiben úgy
látjátok, hogy a háború folytatása előnyösebb lenne számotokra,
kérjük, engedjétek meg, hogy legalább mi békét kössünk. I la meg
szabadulunk szorult helyzetünkből, újra barátaitok lehetünk, de ha
most elpusztulunk, soha többé nem segíthetünk nektek.
9. A iakedaimóniak ennek hallatán azt tanácsolták a kor inth ősziaknak, hogy kössék meg a békét többi szövetségesükkel együtt.
Megadták nekik a lehetőséget, hogy ha nem akarják velük együtt
folytatni a háborút, lépjenek ki belőle.
- Mi magunk - mondták harcolni fogunk, próbára téve, mi a
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kedves az istenek számára. De Messzéniáról, amit atyáink hagytak
ránk örökül, sosem mondunk le.
1(1. Akorinthosziaka tanácskozás után Thébaiba mentek megköt
ni a békét, ott azonban már arra akarták rávenni őket, hogy tegyenek
cskiit a szövetségi szerződésre. Válaszuk azonban az volt. hogy a
szövetség nem békét jelentene számukra, hanem a háború folytatá
sát újabb ellenfelekkel, de ha hajlandók méltányos békét kötni
velük, arra készek lennének. A thébaiak nagyra értékelték, hogy az
őket fenyegető veszély ellenére sem akarnak háborúba keveredni
jótevőikkel, és megkötötték velük a békét, amely biztosította területi
épségüket. Ugyanilyen feltételekkel tették le a kölcsönös esküt a
phleiusziakkal cs mindazokkal, akik velük együtt Thébaiba jöttek.
11. A phleinsziak ezt követően tüstént kiürítették Thüamiát. Az
argosziak, bár ők is esküt tettek a béke feltételeire, mivel nem tudták
elérni, hogy a phlemszi menekültekTrikaranonbán tartózkodhas
sanak, maguk vették azt birtokba, és látták el helyőrséggel. Azzal ér
veltek, hogy ez a terület hozzájuk tartozik, noha nemrégiben éppen
ők pusztították úgy, mim ellenséges tőidet. A phleinsziak ajánlatát,
hogy döntőbíráskodást kérjenek, nem fogadták el.
12. Nagyjából ugyanebben az időben az elhunyt Dioniisziosz
helyett fia tizenkét háromevezősorost küldött a lakedaimóniak
megsegítésére. Parancsnokuk Timokratesz volt. Közös erővel viszszafoglalták Szellasziát, majd visszaliajóztak Szicíliába.
Nem sokkal ezután az élisziekelfoglalták Lasziónt, amely régeb
ben hozzájuk tartozott, de most az árkád iái államszövetség tagja
volt. 13. Az arkadiaiak nem tétlenkedtek, hanem tüstént mozgósítást
rendeltek el, és a város felmentésére siettek.17 Az clisziek haderejét
a háromszázakon18 kívül négyszáz harcos alkotta. Táborukat még
nappal állították fel az ellenséggel szemben egy síkságon. Az éjszaka
folyamán az arkadiaiak felhágtak az clisziek föle magasodó hegy
gerincére, napfelkeltekor pedig rájuk támadtak. Azok pedig látván,
hogy jobb kéz felől, a heg)-oldal ró) támad rájuk a számbeli fölényben
lévő ellenség, kisebb kézitusa után megfutamodtak. Restelltek vol
na ugyanis harc nélkül elmenekülni. Nehéz terepen vonultak viszsza, így sok embert cs számottevő fegyverzetet veszítettek.
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14.
Az arkadiaiak. miután ezzel végeztek, Akróreia vidékének
településeire támadtak.iy Thraisztosz kivételével mindegyiket be is
vették, majd Olümpiába vonultak. A Kronosz-hegycn palánkokkal
védett helyőrséget hagytak, s így ellenőrzésük alatt tartották az
olünipiai hegyvonulatot. Marganát is bevették, mintán néhány la
kója elárulta. Az élisziek teljesen elcsüggedtek a történtektől, az
arkadiaiak pedig már városuk ellen vonultak. Behatoltak egészen a
piactérig, ahol azonban a lakosok egy része a lovasokkal együtt
szembeszállt velük, és sikerült őket kiszorítaniuk. Nchányukat
megölték, majd győzelmijeiét állítottak. 15. Elisz már ezelőtt is a
széthúzástól szenvedett. Kharoposz, Thraszónidasz és Argciosz hí
vei demokráciát, Eualkasz, Ilíppiasz és Sztratolasz csoportja pedig
oligarkhiát akart bevezetni államukban. Az arkadiaiak befolyása
hatalmas volt, s mive lök a demokrácia híveit támogatták, Kliaroposz
emberei, miután az argosziak támogatásukról biztosították őket, fel
bátorodva megszállták a fellegvárat 16, A lovasság és a háromszázak
azonban habozás nélkül felkapaszkodtak a varba, és kiverték őket. így
aztán száműzetésbe vonult Argeiosz és Kliaroposz, s velük együtt
mintegy négyszáz polgár. Ezek az emberek nem sokkal később némi
árkád iái segítséggel bevették Ptiloszt. Demokrata érzelmű polgártár
saik közül számosán csatlakoztak hozzájuk, mert szép vidék birto
kába jutottak, és a szövetséges arkadiaiak tekintélyes erőt képviseltek.
Az arkadiaiak később is betörtek az élisziek területére, ugyanis a
száműzettek meggyőzték őket, hogy államuk át fog állni hozzájuk.
17. Csakhogy ekkor az akhájok, akiket az élisziek megnyertek szővetségesüknek, segítséget nyújtottak nekik, így aztán a támadók,
mivel a földek felperzselésén kívül mást nem érhettek el, visszavo
nultak. Alig hagyták el az arkadiaiak Élisz területét, arról értesültek,
hogy a pellénéiek bevonultak Éliszbc. Egész éjjel menetelve igen
nagy utat tettek meg, és Ohiroszt elhódították a pellénéiektől, akik
ekkor már ismét a lakedaimórnak szövetségesei voltak. 18. Amikor
azok hírt kaptak Olurosz elestéről, kerülő úton - amerre meg
lehetett-saját városukba, Hellénébe vonultak. Ettől kezdve háborút
folytattak az Oluroszban állomásozó arkadiaiak ellen, s emellett bár kevesen voltak - saját demokratikus érzelmű polgártársaikat is

235

J [Ef.UTNIKA

féken kellett tartanink. Addig nem nyugodtak, amígOluroszt vissza
nem hódították.
19.
Az alka diaiak pedig újabb hadjáratot indítottak Eliszbe.211
A város és Kiilléné között táboroztak, amikor az élisziek rájuk tá
madtak. Az arkadiaiak felvettek ve lük a li arcot, és győzelmet arattak.
Andromakhosz, az cliszi lovasság parancsnoka, akit felelősnek tar
tottak a csata kezdeményezéséért, öngyilkosságot követett el. A
többiek visszavonultak a városba. Az ütközetben elesett a spártai
Szákieidész is, aki az éliszieket támogatta, minthogy azok ekkor már
a lakedaimóniak pártolta élisziek voltak. 20. Mivel az éliszieket már
saját földjükön szorongatták, arra kérték a lakedaimöniakat, indít
sanak támadást Ők is az arkadiaiak ellen. Úgy gondolták, akkor lehet
a legkönnyebben visszaszorítani őket, ha kétfronlos háborúra kény
szerülnek. Ezért aztán kivonultak a lakcdaimóni polgárok Arkhi
damosz vezetésével, és elfoglalták Krómnoszt. A tizenkét iokhoszból hármat helyőrségként hátrahagyva hazavonultak. 21. Az arka
diaiak azonban az éliszi hadjáratból visszatérőben Krórnnosz ellen
vonultak. A támadók kettős sáncrendszert építettek ki körülötte, így
védett állásokból ostromolták a bent rekedteket, A lakedaimóniak
nem nyugodtak bele, hogy polgáraik ostromzár alatt vannak, és
felmentő sereget küldtek. A parancsnok ekkor is Arkhulamo.sz volt.
Amint Árkádiába és Szkiritiszbe értek, útjuk során amit csak lehe
tett, elpusztítottak. Mindent elkövettek, csakhogy elcsalják az ost
romló ellenségét. Az arkadiaiak azonban egyáltalán nem mozdultak
állásaikból, hanem tétlenül szemleltek a pusztítást. 22. Arkhidamosz
látta, hogy az ostromlók sáncai elkerültek egy dombot. Arra számí
tott, ha ezt el tudja foglalni, a domb alatt állomásozó ellenség
kilátástalan helyzetbe kerül. Arkhidamosz a dombot megkerülve
támadásra vezényelte csapatait, hogy bevegyek a magaslatot. A tá
madók élén haladó könnyű fegyverzetnek meglátták, hogy az arkadiai elit alakulat a sáncon kívül van, és rájuk rontottak, A lovasok is
igyekeztek felzárkózni melléjük. Az arkadiaiak azonban nem futá
rnod tak meg, hanem harci rendbe felfejlődve állták a lakedaimóniak
rohamát, akik újból rájuk támadtak. Az ellenség azonban ekkor sem
engedett, sőt nyomult előre. Amikor már felcsapott a harci zaj>
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Arkhidamosz személyesen is a küzdelembe vetette magát. Csapata
ival a Krómnosz felé vezető szekérüt] a kanyarodott, és az alakzat
megtartásával kettes mcnctoszíupbnn. vezette katonáit. 23. Amikor
az ütközet megindult, Arkhidamosz emberei még mindig oszlop
ban vonultak, mint a meneteleskor, az arkadiaiak azonban már
pajzsot a pajzshoz szorítva, sűrű hadrendben törtek előre. Töm e
güknek a lakedaimóniak nem tudtak ellenállni. Arkhidamosz
combját kisvártatva dárda ütötte át, és az előtte harcolók is sorra
elestek, köztük Polüamidasz és Arkhidamosz sógora, Khilón. Leg
alább harmincán haltak meg ekkor. 24. A lakedaimóniak visszaszo
rultak, de ahogy sík terepre jutottak, hadrendbe tudtak fejlődni. Az
arkadiaiak megtartották a korábban felvett alakzatot, s noha létszám
ban alulmaradtak, nagyobb volt bennük a harci kedv, hiszen a
menekülő ellenséget üldözték, és többet21 meg is öltek már közü
lük. A lakedaimóniak elcsüggedtek, hiszen látták Arkhidamosz sú
lyos sebesülését, és hallották az elesettek nevét, akik nemcsak derék,
de mondhatni a legkiemelkedőbb polgárok voltak. 25. Amikor már
majdnem összecsaptak, egy idősebb harcos így kiáltott:
- Miért harcoljunk tovább, baj társaim, ahelyett hogy fegyverszü
netet kötnénk, és veget vetnénk a háborúnak?
Mindkét fél örömmel hallotta e szavakat, és megkötötték a fegy
verszünetet. A lakedaimóniak összeszedték halottaikat, és eltávoz
tak, az arkadiaiak pedig visszatértek arra a helyre, ahonnan rohamra
indultak, és győzelmi jelet állítottak.
26.
Amíg az arkadiaiak Krómnosz vidéken voltak, az éliszi, város
beli polgárok első ízben indítottak támadást Pülosz ellen, de szem
betalálkoztak a Thalamaiból kivert pülosziakkal, Az élen haladó
lovasok amint megpillantották a pülosziakat, habozás nélkül rájuk
rontottak. Többeket megöltek, sokan a közeli dombra menekültek
előlük. Amikor aztán gyalogosaik is megérkeztek, űzőbe vették a
dombon lévőket is. Egy részüket megölték, másokat, közel kétszáz
embert, élve fogtak el. Az idegeneket eladták, az éliszi menekülteket
lemészárolták. Ezt követően, mivel a pülosziakat senki sem segítet
te, városukat elfoglalva foglyul ejtették őket; majd Marganát is
visszafoglalták.
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27. A lakcdaimóniak valójában nem vonultak, cl, és az éjszaka
folyamán visszatértek Krőmnoszhoz. Bevették a sáncnak azt a ré
szét, amelyet az argoszíak vétitek, a sáncon belüli csapatokat azon
ban gyorsan riadóztatták. Azok a lakedaimóniak, akik a legközelebb
voltak a kijárathoz, és gyorsan átlátták a helyzetet, kimenekültek.
Sokakat azonban körülzártak az udaseregíő árkádiaiak; a foglyokat
pedig elosztották egymás között a szövetségesek. Egy-egy részt
kaptak az argosziak, a thébaiak. az árkád iaiak és a messzen iaiak. A
hadifogságba esett spártai polgárok cs perioikoszok száma több mint
száz volt.
28. Miután az arkadiaiaknak már nem kellett Krótnnosszal törőd
niük, ismét az élisziekve fordíthatták figyelmüket, és megerősítették
olümpiai helyőrségüket. Mivel már az olimpiai évben jártak, a
piszaiakkal együtt felkészültek a játékok megrendezésére, akik a
hagyomány szerint elsőként tartották meg az ünnepségeket.22 Ami
kor már a verseny hónapjában jártak, sőt azokban a napokban,
amikor a játékokra érkező hatalmas tömeg összegyűlik, az élisziek
nyíltan fegyverkezni kezdtek. A segítségül hívott akhaiaiakkal
együtt megindultak az Olümpia tele vezető úton. 29. Az árkádifi
iakban fel sem merült az a gondolat, hogy megtámadhatják őket, így
a piszaiakkal együtt ajátékok szervezésével foglalkoztak. A lovasver
seny és az öttusa futószáma már befejeződött. A birkózóversenyig
eijutott versenyzők már nem a versenypályán, hanem a szent liget
és a stadion közötti területen tartózkodtak.2"' A felfegyverkezett
élisziek ekkor már a szentelykörzetben jártak. Az árkád iaiak nem
vonultak ki eléjük, hanem a Kladaosz folyó partján álltak fel, amely
az Altisz nevű szent területet körülölelve az Alpheioszba ömlik.
Szövetségeseik közül mintegy kétezer argoszi hoplita cs négyszáz
athéni lovas volt velük. 30. Az cliszick a folyó túlsó partján álltak
hadrendbe, levágták az áldozati állatokat, majd megindították a
támadást. Katonaként senki sem becsülte sokra Őket, sem az arkadiaiak, sem az argosziak, sem az akhaiaiak, sem pedig az athéniak.
Ezen a napon azonban szövetségeseik közül mindenkinél harciasabbnak bizonyultak. Először az arkadiaiakkal csaptak Össze, s csak
hamar megfutamították őket, majd a segítségükre siető argosziak
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támadását, állították meg, és föl ebük kerekedtek. 31., Folytatták az
üldözést a tanácsterem és a Hesztia-szentély, illetve a mellette álló
színház között elhaladva, anélkül, hogy harci kedvük alábbhagyott
volna, majd az oltár fele törtek előre. Ekkor már az oszlopcsarnokbc51, a tariácsbázból és a nagy templom21 fedezékéből is célba vették
őket, s a sík terepen harcolva elesett a háromszázak parancsnoka,
Sztratolasz és több más éliszi is. Ezután visszavonultak táborukba.
32, Az arkadiaiakon és társaikon azonban akkora félelem lett úrrá,
ha a másnapra gondoltak, hogy pihenés helyett egész, éjszaka a nagy
gonddal felállított sátrakat bontották le, és fedezéket építettek ma
guknak. Napkeltekor megjelentek az élisziek, s mivel látták az erős
sáncfalat és a templomban felállított jelentős haderőt, a hazatérés
mellett döntöttek. Olyan harci erényeket csillogtattak meg, amelye
ket, ha csupán egy napra is, csak valamely isten plántálhatott beléjük.
Az emberi igyekezet ugyanis meg hosszabb idő alatt sem képes a
bátortalanokban felébreszteni a hősiességet.
33. Amikor az arkadiaiak vezetői a szentély kincseiből fizették kj
az elit alakulatokat, a mantineiaiak voltak az elsők, akik amellett
szavaztak, hogy a továbbiakban ne nyűi hassanak ehhez a pénzhez,-3
A városukból kiállított elit katonák ellátásához szükséges összeget
pedig a maguk részéről átadták a tisztviselőknek. Ok azonban azt
hangoztatták, hogy a mantineiaiak kárt okoznak az árkád iái ak kö
zösségének, és vezetőiket a tízezrek elé idézték. Mivel azok nem
voltak hajlandók megjelenni, távollétíikbcn folytatták le a tárgyalást,
majd az elit alakulatokat rendelték ki az elítéltek előállítására. A
mantineiaiak azonban bezárták a kapukat, és nem engedték be őket
a városba. 34. Ekkortájt azonban már mások is mondogatni kezdték
a tízezrek gyűlésein, hogy szükségtelen a szentély kincseit felhasz
nálni és utódaikat örök időkre az istenek megsértésének vétkével
sújtani. Azután, hogy a gyűlésen valamennyien elfogadták a határo
zatot, amely szerint a szentély kincseit a jövőben nem szabad
felhasználni, az erőviszonyok gyorsan átrendeződtek. Akik zsold
nélkül nem tudtak az elit alakulatban szolgálni, kiléptek, akiknek
azonban ez módjukban állt, egymást buzdítva léptek be oda, hogy
ne azok irányítsák őket, hanem ők a többieket. A vezetők, akik
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korábban rátették kezüket a szent pénzekre, tudatában voltak annak,
hogy ha majd számadásra szólítják őket, könnyen életükkel is fizet
hetnek. Követséget küldtek ezért Thcbaiba, és arról próbálták meg
győzni a thébaiakat, hogy ha nem avatkoznak be fegyveresen, meg
eshet, hogy az árkád iái ak ismét a spártaiak barátai lesznek. 35. Azok
valóban meg is kezdték a felkészülést a hadjáratra, amikor a Peloponnészoszért leginkább aggódoknak sikerült elfogadtatniuk azt a
javaslatot az arkadiai szövetségben, hogy követeik kérjék meg a
thébaiakat, addig ne lépjenek fegyveresen Árkádia földjére, amíg
nem hívják őket. Azt is sikerült ezzel egy időben honfitársaikkal
beláttatniuk, hogy el kell kerülniük a háborút, és Zeusz olümpiai
szentélyének irányításához sem érdemes ragaszkodni. Az emberi és
isteni törvény szerint is helyesebb, ha feladják ezt a törekvésüket.
Meggyőződésük, hogy az cgicknck is így járnak leginkább kedvé
ben. Az élisziek is vágytak a békére, így mindkét fél a megegyezés
mellett döntött, s a szerződést ünnepélyesen meg is kötötték.
36.
Letették az esküt. A szerződést nemcsak a tegeaiak kötötték
meg, hanem az a thébai parancsnok is, aki Tegeában állomásozott
háromszáz boiót nehézfegyverzetd gyalogos élén* Az arkadiai ak
követei is ott maradtak Tegeában, lakomát rendeztek, és jókedvük
ben italáldozatot mutattak be. A béke beköszöntet ünneplő paianokat zengtek. A thébai helyőrségpai ancsnokés azok a vezetők, akik
tartottak a számonkéréstől, a bototokkal és az elit csapatok hasonló
gondolkodású tagjaival összejátszva bezárták a város kapuit. Elküld
ték embereiket a sátrakhoz, az ünneplők közé, hogy elfogják a leg
kiválóbb polgárokat. Mivel minden arkadiai városból eljöttek a
követek, hiszen mind békét akartak, a fogságba vetettek száma is
szükségszerűen magas volt. A börtön és hamarosan a tanács épülete
is zsúfolásig megtett velük. 37. Nemcsak azok voltak sokan, akiket
elfogtak, hanem azok is, akik leugráltak a falakról, vagy akiket
kiengedtek a kapukon, A terv végrehajtóit ugyanis nem a harag ve
zérelte, csak azokat, akik úgy érezték, hogy éle tűk veszélyben forog.
A fiiébai parancsnokot és mindazokat, akik reszt vettek az akcióban,
leginkább az hozta zavarba, hogy kevés mantineiait sikerült kézre
keríteni, noha főként őket akarták elfogni. Ennek az volt az oka,
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hogy szinte mindnyájan hazatértek, mivel városuk a közelben fe~
küdt. 38. Másnap hajnalban, amikor a mantinciaiak tudomást sze
reztek a történtekről, azonnal követeket küldtek a többi arkadiai
városba, hogy legyenek készenlétben, és őrizzék jól a fontos utakat.
Azok így is tettek. A mantinciaiakkövctci felszólították ategeaiakat,
hogy bocs ássanak szabadon minden fogva tartott mantineiait. Nem
tűrik cl azt sem, mondták, hogy bármely más arkadiait bírósági
eljárás nélkül fogva tartsanak vagy kivégezzenek. Követeik közölték,
hogy Mantmeia polgárai kezességet vállalnak arra. hogy a szövetségi
gyűlés elé állítanak mindenkit, akiket valamivel vádolnak. 39. A
thébai parancsnok ennek hallatán nem tudta, mitévő legyen, s végül
mindenkit szabadon bocsátott. Másnap pedig egybehívta az arkadiaiakat, és azok előtt akik hajlandók voltak eljönni, úgy védekezett,
hogy megtévesztettek. Az a hír járta ugyanis, hogy állig felfegyver
zett lakedaimóniak gyülekeznek a határvidéken, cs egyes arkadiaiak
a kezükre akarják játszani Tegeát. A hallgatóság, noha tisztában volt
vele, hogy hazudik, futni hagyta. Thcbaiba azonban követeket küld
tek, és főbenjáró vádat emeltek ellene. 40, Epameinóndasz, aki
éppen a hadvezérek26 egyike volt Thébai bán, mint mondják, azt
felelte:
- Helyesebben járt cl a parancsnok, amikor a foglyokat ejtette,
mint amikor szabadon engedte őket. Mi miattatok keveredtünk
háborúba. Ki ne vádolhatna hát jogosan benneteket hazaárulással,
hiszen beleegyezésünk nélkül kötöttetek bekét. Vegyétek tudomá
sul, hogy hadjáratot indítunk Árkádiába azokkal együtt, akik egyet
értenek velünk.

1. Amikor az üzenet eljutott az arkadiai szövetség gyűlése elé,
majd az egyes városokba, a mantineiaiak és minden arkadiai, aki a
Peloponnészosz sorsát szívén viselte, valamint az éhsziek és az
akhájok levonták a következtetést: a thébaiak nyilvánvalóan arra
törekednek, hogy a Peloponncszoszt minél inkább meggyengítsék,
hogy azután a lehető legkönnyebben szolgaságba taszíthassák.
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2. - M i másért akarnák, hogy egymás ellen harcoljunk, ha nem
azcrt? hogy cgyrnásnak kárt okozva mindkét fél az 6 segítségükre
szoruljon? Miért van az, hogy noha kijelentettük, most nincs szük
ségünk rájuk, mégis hadjáratra készülnek? Ki kételkedhet benne:
tervezett hadjáratukkal nekünk akarnak kárt okozni?
3. Követeket küldtekhát Athénba is. hogy scgítségec kérjenek. Az
elit alakulatok soraiból küldöttek érkeztek Lakedaimónba, és azt
ajánlották, ha ők is úgy akaiják, szálljanak szembe közösen a Peloponnészosz leigázását tervező ellenséggel, A parancsnokságot ille
tően ott helyben arra a megállapodásra jutottak, hogy mindkét fél
irányítsa saját csapatait.27
4. Amíg erről tárgyaltak, Epameinóndasz megindult hadseregé
vel.20 Csatlakozott hozzá minden boiót cs euboiai, valamint sok
thesszaliai, az Alexandi osszál29 szövetkezők éppúgy, mint a vele
ellenséges viszonyban állók. A phókísziak azonban megtagadták a
résztvételt azzal az indoklással, hogy szerződésük szövege szerint
csak akkor kell segítséget nyújtaniuk, ha Thébait támadás éri, de
arról nincs benne szó, hogy mások ellen vonuljanak. 5* Epamei
nóndasz azzal számolt, hogy a Pcloponncszoszon is kap majd erő
sítést az argoszi aktól, a mess zeneiektől és azoktól az arkadiaiaktól,
akik egyetértenek vele. Közéjük számította a tegeaiakat, a mcgalopolisziakat. Aszea és Pallantion polgárait. Néhány település pedig,
mivel területük ezek között helyezkedik el, úgy vélte, kicsinysége
miatt fog csatlakozni hozzá. <>. Epameinóndasz gyors menetben
vonult előre, Nemeába érve azonban megállt. Reménykedett ab
ban, hogy rajtaüthet az athéniakon, amint a közelében akarnak
elhaladni. Ez nagy fegyvertény lett volna, amely szövetségeseit
felbátorította, ellenfeleit pedig elbizonytalanította volna. Azt mond
hatnánk velősen: minden jó a thébaiaknak, csak ártson az athéniak
nak! 7. Amíg ott időzött, Mantinciába screglettek mindazok, akik
készek voltak együttműködni vele. Közben Epameinóndasz tudo
mást szerzett róla, hogy az athéniak egye lőre elvetették a szárazföldi
felvonulást, és tengeri expedícióra készülnek. Lakcdaimón terüle
tén fognak keresztülvonulni, hogy segítséget nyújtsanak az arkadiaiaknak. Erre Epameinóndasz elhagyta Nemeát, és megérkezett
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Tcgeába. 8, Nem állítanám, hogy hadvezér! működését mindig
szerencse kísérte, ami azonban a megfelelő előkészületeket és a
bátor tetteket illeti, nem hiszem, bog}7bármely mulasztást is felró
hatnánk neki. Először is csak helyeselni tudom, hogy táborát a tegeai
városfal mögött állította fel. Ott ugyanis nagy'óbb biztonságban volt.
mint ha nyílt terepen foglal állást, és terveit is az ellenségtől rejtve
tudta előkészíteni. Az előkészületeket megkönnyítette, hogy a vá
rosban mindent, amire csak szüksége volt, könnyebben be tudott
szerezni. Minthogy' az ellenséges csapatok a falakon kívül, nem
messze ütöttek tábort, azt is láthatta, ha azok a hadviselés szabályai
szerint tevékenykednek, de nem kerülte el a figyelmét, ha esetleg
valamilyen mulasztást követtek el. Noha ügy látta, hogy nagyobb
erővel rendelkezik, mint ellenfelei, addig nem kezdeményezett
ütközetet, amíg véleménye szerint a terepviszonyok az ellenségnek
kedveztek. 9. Látta azonban, hogy több állam már nem csatlakozik
hozzá, az idő pedig múlik, ezért úgy határozott, cselekednie keli.
Ha tovább vár, szégyenben marad, kockára téve eddig kivívott
hírnevét is. Miután felmérte, hogy' az ellenség Mán ti ne ia körül
helyezkedik el gondosan őrzött táborában, és értesült arról, hogy'
hívásukra Agcszilaosz az egész lakedalmóni sereggel már Pollenénél
jár, az esti étkezés után eligazítást tartott, majd megindult hadaival
Spárta felé. 10. S ha egy krétai isteni sugallatra nem jelenti Agészilaosznak, hogy közeledik az ellenséges sereg, könnyen elfoglalhat
ták volna a várost, mint egy védelmezőitől megfosztott madárfész
ket. Mivel azonban Agészilaosz idejében értesült a veszélyről, előbb
ért vissza Spártába, és a polgárok rendezett egységei, noha létszámuk
nem volt teljes, őrségbe álltak. Összes lovasuk, zsoldosseregük cs
tizenkét lokhoszukból három ugyanis Árkádiában állomásozott. 11.
Amikor Epameinóndasz megérkezett a spártaiak városába, nem ott
hatolt be. ahol fedezék nélkül haladva és a házak tetejéről lőhettek
volna őket, ele ott sem, ahol számbeli fölényük nem érvényesülhe
tett volna. Helyzeti előnyét azzal akarta növelni, hogy egy magas
latról lefelé haladva (és nem felfelé kapaszkodva) indított rohamot.
12. Ami ezután történt, az istenség művének is tarthatnánk, de azt
is mondhatjuk, hogy a végső kétségbeesésbe kergetett embereket
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szinte lehetetlen feltartóztatni.30Arkhidamosz nem egészen százfős
csapata élén átkelt azon az akadályon, amely fedezékéül szolgált
volna, s hegynek fölfelé az ellenségre támadt. Ekkor megtörtént,
hogy a bátorságtól izzó harcosok, a lakedaimóniak legyőzői, akik
minden tekintetben felülmúlták ellenfeleiket, és akik ráadásul a
magaslat előnyét is élvezték, nem tudták állni a rohamot, hanem
megfutamodtak! 13. Az Epamcinóndasz seregének elén harcolók
elestek, amikor azonban a városiak győzelmüktől megittasodva a
szükségesnél tovább folytatták az üldözést, már ők is veszteségeket
szenvedtek. Úgy tűnik, az istenség pontosan kijelölte győzelmük
határait. Arkhidamosz pedig győzelmijeiét állított azon a helyen,
ahol a thébaiakat megfutamította, s az ellenségnek fegyverszünet
oltalmában kiadta a halottait.
14. Epameinóndasz arra számított, hogy az arkadiaiak Lakcdaimónba jönnek segítséget nyújtani a spártaiaknak. Csakhogy nem
akart a teljes lakedairnóni haderővel egyesült seregükkel megütköz
ni, hiszen a lakedaimóniak diadalt arattak, ők viszont kudarcot
szenvedtek, így aztán a lehető leggyorsabban Tegeába vonult, majd
nehézfegyverzetíí gyalogosainak pihenőt engedélyezett, lovasságát
pedig Maminein alá küldte. Kitartásra buzdította őket, s elmagya
rázta nekik, hogy a mantineiaiak nyájai valószínűleg a tálakon kívül
lesznek, s minthogy éppen a betakarítás ideje volt, a férfiak is bi
zonyára a földeken vannak. 15. Mialatt útra keltek, az athéni lovasság
is elindult Elcusziszból. Vacsoraidőrc már az Iszthmoszon jártak,
majd Kleónait is útba ejtve a thébaiakkal szinte egy időben érkeztek
Mantineiába. A falakon belül, magánházakban szállásolták el Őket.
Amikor feltűnt a közeledő ellenség, a mantineiaiak kérték az athé
niakat, hogy ha lehet, segítsenek rajtuk, A falakon kívül vannak a
nyájaik, az aratómunkások s a szabadok közül sok idősebb polgár cs
gyermek. Ennek hallatán az athéniak kivonultak segíteni, noha még
reggelihez sem jutottak, s lovaikat sem abrakoItatták meg. 16. Ki ne
dicsérné ezért az ő erényüket is? Noha tudták, hogy az ellenség
túlerőben van, és hogy Korinthosznál már súlyos csapás érte őket,
meg az sem tántorította cl őket, hogy a thebaiak és a thesszaliaiak,
leendő ellenfeleik, a legkiválóbb lovasok hírében állnak. Sokkal
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nagyobb szégyennek tartották volna, ha anélkül időznek szövetsé
geseiknek hogy hasznukra tudnának lenni. Amint megpillantották
az ellenséget, tüstént összecsaptak vele, olyannyira vágytak rá, hogy
méltónak bizonyuljanak őseik dicsőségére, 17. A2 Ő vitézségüknek
köszönhető, hogy megmenekült a inantineiaiak összes falakon kívül
rekedt jószága, bátor katonáik estékéi e csatában.31 és méltó ellen
feleket ragadtak magukkal a halálba, Egyik felnek sem lehetett olyan
rövid a fegyvere, hogy ellenfelüket ne érte volna el. Bajtársaik
holttestet sem engedték az ellenség kezére jutni, sőt azok halottal
közül is sokat kiadtak fegyverszünet oltalmában,
18.
Epameinóndasz pedig számot vetett azzal, hogy néhány napon
belül lejár a hadjáratra szánt idő, de ha védtelenül hagyja szövetsé
geseit, akik kedvéért bevonult ide, körülzárják Őket ellenségeik, ő
pedig be mocskolj a korábbi jó hírét, hiszen hadjárata során erős
nehézfegyverzetű gyalogsága Lakedaimónban alulmaradt egy ma
roknyi sereggel szemben, lovassága pedig a mantmeiai ütközetben
nem tudott helytállni, ráadásul éppen, az ő pelopoonészoszi hadjá
rata kovácsolta össze a lakedaimóniak, az arkadiaiak, az élisziek cs
a7 athéniak szövetségét. így hát belátta, hogy vállalnia kell az ütkö
zetet, anélkül nem távozhat. Ha győzelmet arat, egy csapásra min
dent helyrehozhat, ha pedig elesik, gondolta, nem cr méltatlan
véget, hiszen megkísérelte, hogy a Peloponncszosz feletti uralmat
hagyja örökül hazájának, 19. Nem tartom meglepőnek, hogy ilyen
gondolatok foglalkoztatták, hiszen ezek nagyon is jellemzők a becs
vágyó férfiakra. Sokkal inkább csodálom hadseregéért, amelyet úgy
képzett ki, hogy' se nappal, se éjjel nem szüntette harci kedvét
semmilyen fáradalom, s nem volt olyan veszély, melytől megriadt
volna. Ha szűkös volt az ellátmány, akkor is kész volt az engedel
mességre, 20, Amikor parancsait kiadta, mégpedig az utolsókat éle
tében, hogy készülődjenek a közelgő ütközetre, a lovasok engedel
mesen láttak neki sisakjuk tisztogatásának, az Árkádiából származó
nchézfegyverzetű gyalogosok furkót rajzoltak32 fegyverzetükre,
mintha thébaiak lennének, lándzsájukat és kardjukat mindnyájan
megélezték, és kifényesítették pajzsukat. 21. Miután kivonult jól
felkészített seregével, érdemes megemlékezni róla, hogy mit tett.
245

1 Jl-LLÉNIKA

Először is, ahogy ez várható volt, csatarendbe állította hadsereget,
amivel nyilvánvalóvá tette, hogy ütközetre készül Miután serege
felvette az általa elrendelt alakzatot, nem a legrövidebb úton vezette
az ellenség ellen, hanem kerülőt tett nyugati irányba, a Tcgea fölött
húzódó hegyek felé, úgyhogy elhitette az ellenséggel hogy aznap
már nem fog megütközni. 22. A hegy lábánál megszemlélte a phalanxot, cs lerakatta a fegyvereket, mintha tábort akarna veretni.
Ezzel ellenségeinek nagy részében Jclohasztocta a harci kedvet, és
fclbomlasztotta ütközetre felállt seregüket. Miután azonban a menetoszlopban haladó szakaszokat az ellenség felé irányuló arcvonal
ba rendezte, maga körül erős támadó eket építve ki, kiadta a paran
csot, hogy ragadjanak fegyvert, majd serege élére állt, és csatába
vezette Amikor az ellenfél észrevette, hogy váratlanul támadnak,
nem tudta megőrizni nyugalmát: egyesek szakaszukhoz rohantak,
mások a sorokat rendezték, voltak, akik lovukat kantái ózták, vagy
sietve vertet öltöttek. Valamennyien úgy tűntek, hogy mindannak,
ami történni fog, inkább szenvedő, semmint cselekvő részesei lesz
nek. 23.0 pedig úgy vitte támadásba seregét, mintegy lékelésre kész
háromevezősoros hadihajót. Arra számított, ha az ék áttör, az egész
szemben álló hadsereg megsemmisül. A legerősebb egységeket
vette maga mellé, míg a gyengébbeket távolabb helyezte e l Tisztá
ban volt vele, hogy ha azok alulmaradnak, többi katonája is elbátortalanodik, az ellenség pedig visszanyeri önbizalmát. Az ellenséges
lovasság gyalogos segédcsapatok nélkül és olyan mélységben állt fel,
mintha csak a nehézfegyverzxtű phalanx része lenne. 24. Epamcinőndasz ezzel szemben lovasságát is gyalogos segédcsapatokkal is
támogatott erős ckkc formálta, mert azt remélte, hogy ha áttör
nek, az egész szemben álló lovasság vereséget szenved. Igen nehéz
ugyanis olyan katonákat találni, akik helyt akarnak állni, ha látják,
hogy társaik már megfutamodtak. I iogy a balszárnyon álló athéniak
ne tudjanak segítséget vinni a megtámadottaknak, a velük szemben
lévő magaslatokon lovasokat cs hoplitákat helyezett cl. Ez azzal
fenyegette az athéniakat, hogy hátba támadják őket, ha helyüket
elhagyva be akarnának avatkozni a túlsó szárnyon folyó küzdelem
be. Ezt a hadi tervet dolgozta ki, és várakozásában nem is csalatko
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zott. A támadó ék felülkerekedett, és a teljes szemben álló ellenséget
megfutamította. 25. Epameinóndasz azonban elesett, a többiek pe
dig nem tudták igazán kihasználni a győzelmet. Noha az ellenséges
phalanx meghátrált előlük, a nehezfegyverzetű gyalogosok senkit
nem öltek meg a menekülők közük sőt el sem mozdultak onnan,
ahol összecsaptak. A lovasok sem üldözték a menekülő ellenséges
lovasságot, és sem köztük, sem a gyalogosok közt nem rendeztek
vérfürdőt. Mintha ők szenvedtek volna vereséget: ijedten fordultak
vissza a legyőzőnek sorai közül. A segédcsapatok és a könnyűfegyverzetűek, akika lovasságot segítették a győzelemben, még győztes
ként nyomultak a balszárnyra, ott azonban az athéniak áldozatai
lettek,
26.
A történtek után éppen az ellenkezője következett be annak,
amit bármely emberi számítás szerint várni lehetett. Mivel szinte
egész Hellasz felsorakozott egymással szemben, senkinek sem volt
kétsége afelől, hogy ha csatára kerül a sor, a győztesek uralkodni
fognak, 3 vesztesek pedig engedelmességre kényszerülnek. Az isten
azonban másként döntött. Mindkét fél győzelmijeiét állított, mint
ha egyaránt diadalmaskodtak volna, és ebben senki sem akadályozta
meg őket. A holttesteket mindkét szemben álló sereg úgy adta ki,
mintha győztesként kötöttek volna fegyverszünetet, saját halottaikat
pedig úgy vették át fegyverszünet oltalmában, mint a legyőzőitek.
27. Noha mindkét fél saját győzelméről beszélt, sem az általuk bir
tokolt terület, sem szövetségeseik száma, sem pedig hatalmuk nem
gyarapodott az ütközetet megelőző időszakhoz képest. A csata után
nagyobb lett Hellaszban a széthúzás és a zűrzavar, mint annak
előtte.
Legyen hát ez az esemény művem befejezése. Talán valaki más
nak gondja lesz rá, hogy beszámoljon arról is, ami ezek után történt.
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1. Dareiosznak cs Parüszatisznak két fia volt: Artaxerxész az
idősebb, Kiirosz pedig a fiatalabb.1 Amikor Darciosz megbetege
dett, és halála közeledtét érezte, azt akarta, hogy mindkét fia mellette
legyen. 2- Az idősebbik éppen ott volt, Küroszért meg elküldetett
abba a tartományba, amelynek helytartójává tette (és a Kasztóloszsíkságon gyülekező összes hadak vezérévé is kinevezte). Kürosz
elment hát apjához, és magával vitte a barátjának vélt Tisszaphernészt. Vele volt háromszáz nehézfegyverzetű hellén katona a parrhasziabeli Xeniasz parancsnoksága alatt.
3. Dareiosz halála után Artaxerxész lett a király: ekkor Tisszaphernész bcvádolta Küroszt fivére előtt, mondván, hogy ellene tör,
A király hitt neki, és elfogatta Küroszt, hogy ki végeztesse, de anyjuk
könyörgésére újra visszaküldte a tartományba,
4. A nagy veszedelem és a megaláztatás után visszatérve Kürosz
azon tanakodott magában, miként kerülhetne ki bátyja hatalma alól.
és lehetne király őhelyette.
Anyjuk, Parüszatisz Kürosz pártján állt, jobban szerette, mint
Artaxerxészt, az uralkodót. 5, Bárki érkezett Küroszhoz a király
udvarából, Kiirosz mindenkivel ügy bánt, hogy az illető távozáskor
már inkább az ő híve volt, mint a királyé. Gondoskodott arról is,
hogy a környezetében lévő barbárok megszeressek, és ügyes harco
sokká váljanak. 6. Nagy titokban toborozta össze a hellén haderőt,
hogy a támadás a lehető légváratlanabbul érje a királyt.
A következőképpen toborzott katonákat: azzal az ürüggyel, hogy
Tisszaphcrncsz támadást tervez a város ellen, minden városi hely
őrség parancsnokának meghagyta, verbuváljon annyi derek pcloponnészoszi férfit, amennyit csak tud. Az ión városokat a király
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régebben Tisszaphernész fenn hatósága alá helyette, de ekkor már
Milétosz kivételével mind átpártoltak Küroszhoz.
7. Amikor Tisszapherncsz megsejtette, hogy Milctoszban is
ugyanerre készülődnek, azaz át akarnak állni Küroszhoz, a város sok
lakosát kivegeztette* másokat meg száműzött.
Kürosz befogadta a menekülteket, és hadsereget szervezett belő
lük, majd a szárazföld és a tenger felől ostrom alá vette Miié toszt,
és megpróbálta a kiűzőiteket visszajuttatni hazájukba.
Ez volt hát a másik ürügy a számára, hogy hadsereget toborozzon.
8. A királynak pedig megüzente: igazságosabbnak tartja, ha ezeket
a városokat inkább neki, a fivéréuekjuttatja, mintsem hogy Tisszaphernész uralkodjék felettük. Kérését anyja is támogatta.
így a király nem vette észre az ellene irányuló cselszövést, azt
hitte, hogy öccse Tisszapherncsz ellen akar hahó ni t indítani, és
ezért fegyverkezik. Kettőjük háborúskodása pedig nem zavarta.
Hiszen Kürosz is elküldte az adót azokból a városokból, amelyek
azelőtt Tisszapherncsz fennhatósága alatt állottak.
9. Egy másik hadsereget meg az Abüdosszal szemben elterülő
Khcrszonészosz-félszigeten toboroztak Kürosz szániára, mégpedig
a következőképpen. Volt egy hkedaimóni száműzött, Klearkhosz,
akit Kürosz nagyon megszeretett, és átadott neki tízezer dareikoszt.
Klearkhosz átvette az aranyat, hadsereget toborzott, és Kherszonés20szról felkerekedve megtámadta a I lellészpoutószón tűi lakó
thrákokat, amivel a helléneknek is hasznukra volt, úgyhogy a hellészpontoszi városok önként adtak Össze pénzt a hadsereg ellátására,
így tartották hát Kürosz számáraczt a hadsereget is cl titkolva a király
előtt.
10. Athcsszaliai Ansztipposz - történetesen Kürosz vendégbarátja
- az ottani ellenzék szorongatása elől Küroszhoz menekült, és
kétezer zsoldost meg három hónapra való zsoldot kért tőle, hogy a
másik tábor föle kerekedhessen. Kürosz négyezer zsoldost és hat
hónapra való zsoldot adott neki, cs arra kérte, addig ne egyezzen ki
ellenfeleivel, amíg vele nem tanácskozik. így titkon Thesszaíiában
is tartalékoltak számára egy hadsereget,
11. Proxcnoszt, boiótiai vendégbarátját meg felszólította, jelenjen
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meg nála minél több emberrel, mert hadjáratot tervez a piszidák
ellen, akik nagyon sok zavart; okoznak földjen.
Asztümphaloszbeli Szophainetosznakés az akháj Szókra tosznak,
meghagyta-vendégbarátai voltak ezek is -, hogy menjenek cl hozzá
minél több emberrel, mert a mi leteszi menekültekkel együtt meg
akarja támadni Tisszaphernészt. Ezek így is tettek.

2
1. Amikor végre elérkezettnek látta az időt, hogy meginduljon az
ország belsejébe, azt hozta fel ürügyül, hogy szeretné teljesen meg
tisztítani földjét a piszidáktól. És így - mintha csak ellenük készülne
- toborozni kezdte a barbár és a hellén sereget.
Ezután megparancsolta Klearkhosznak, hogy jelenjen meg nála
egész hadával, Arisztipposznak pedig, hogy kössön egyezséget ott
hon, é.s küldje el hozzá seregét. Az árkád iái Xénia sznak, a városok
zsoldoscsapatai főparancsnokának pedig azt üzente, menjen el
hozzá minden emberével, csupán annyi katonát hagyjon otthon,
amennyi a fellegvárak védelméhez kell. 2. Magához rendelte a
Miié toszt ostromló csapatokat, a menekülteket pedig felszólította,
vonuljanak hadba vele, és megígérte nekik, ha a hadjárat sikeres lesz,
addig nem nyugszik, amíg vissza nem vezeti őket hazájukba. Azok
boldogan engedelmeskedtek, mert hittek neki. Felfegyverkezve
megjelentek S'/ardeiszban. 3. Xcniasz négyezer nehézfegyverzetűt
vitt a városokból Szardeiszba, Proxcnosz czerötszáz nehéz- és öt
száz könnyűfegyverzetű katonával jelent meg. A sztiimphaloszbeli
Szophainetosz ezer. az akháj Szókratész ötszáz nehézfegyverzetűt
vitt. A rnegarai Pasz ión háromszáz nehéz- és ugyanennyi könnyű
fegyverzetű élén jelent meg, Ö is meg Szókratész is Milétosz alól
érkezett. Ezek mentek el hozzá Szardeiszba,
4. Tisszaphernész, tudomást szerezvén minderről, úgy gondolta,
hogy' a/ előkészületek nagyobbak, mintha csak a piszidák ellen
irányulnának. Mintegy ötszáz lovas kíséretében a királyhoz sietett
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tehát. 5. Amikor a király Tisszaphernésztő) megtudta, hogy Kürosz
fegyverkezik, maga is készülődni kezdett,
Kürosz pedig a mondott csapatok élén elindult Szardciszból. és
három nap alatt huszonkét paraszangát megtevő kcrcsztülvonult
Liidián egész a két plcthron szeles Maiandrosz folyóig. A folyón volt
már egy hét hajóból vert híd. 6. Ezen átkelt, majd nyolc paraszangát
megteve keresztül vonult Phrügián, és elérkezett Kolosszaiba, egy
népes, jómódú és nagy városba, itt hét napig időzött. Ezalatt csatla
kozott hozzá a thesszaiiai Menőn ezer nehéz- és ötszáz könnyű
fegyverzetű katonával, dolopszokkal, aknaiakkal és olünthosziakkal.
7. Útját folytatva három nap alatt húsz paraszangát tett meg. így
érkezett el Kelainaiba. egy népes, jómódú és nagy phrüg városba. Itt
palotája volt Kürosznak, és egy nagy vadaskertje, teli vadállatokkal.
Ezekre szokott lóháton vadászni, valahányszor magát és lovait edze
ni akarta. A kertet a Maiandrosz folyó szeli keresztül. Forrásai a
palota alól törnek elő, és keresztülfolyik Kclainai városán is. 8.
Kclainaiban a nagy királynak is van egy megerősített palocája, a
Marsziiasz folyó forrásánál, a fellegvár alatt. Ez is keresztülfolyik a
városon, majd beletorkollik a Matandroszba. A.Marszüasz huszon
öt láb széles.
Azt mondják, itt nyúzta meg Apollón Marsztiaszt, miután le
győzte, amikor az vetélkedni akart vele művészetében2 Bőrét a
barlangban akasztotta fel, és innen ered a folyó, amelyet ezért
Marsziiasznak neveznek.
9. Ezt a palotát és Kelainai fellegvárát állítólag Xcrxész építtette,
amikor a vesztett csata után visszavonult Hellaszból. Itt harminc
napig időzött Kürosz. Csatlakozott hozzá Klearkliosz, a lakedaimóui száműzött ezer nehézfegyver zenivel, nyolcszáz thrák könnyű
fegyverzetűvel és kétszáz krétai íjásszal. Vele érkezett a szürakuszai
Szószisz is háromszáz nehézfegyverzetűvel és az arkadiai Szophainetosz ezer nehézfegyverzetű katonával, Kürosz itt, a vadaskertben
megszemlélte a hellén seregeket: összesen tizenegyezer nehézfegy
verzetű és mintegy kétezer könnyűfegyverzetű katona állt rendel
kezésére.
10. Innen továbbvonult, cs két nap alatt tíz paraszangát megteve
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Pcltaiba, egy népes városba érkezett. Itt három napig időzött. Ezalatt
az árkád iái Xcniasz áldozatokkal megünnepelte a lükaiát, és ver
senyjátékokat rendezett, A versenydíjak arany fejdíszek voltak. A
játékokat Kiír ősz is megtekintette.
Innen továbbvonult, cs két nap alatt tizenkét par.1sz.1 ngát ni égteve
a népes Keramón-Agorába érkezett. Miiszia vidékéig ez az utolsó
város.
II.
Innen továbbvonult, és három nap alatt harminc paraszangát
megtéve Kausztmpedionba érkezett, egy népes városba. Itt öt napot
töltött.
A katonák, akiknek több mint három hónapi zsolddal tartozott,
gyakorta járultak szállása elé. és fizetséget követeltek. Kürosz ígére
tekkel húzta az időt, és láthatóan nagy gondban volt, hiszen nem
vallott rá, hogy tartozását ne adja meg. ha van miből. 12. Ekkor
érkezett meg hozzá Epüaxa, Szüenneszisz kilikiai király felesége,
aki, úgy látszik, nagyobb összeget adott neki. Annyi bizonyos, hogy
ekkor Kürosz négyhavi zsoldot fizetett a hadseregnek. Epiiaxát
kilikiaiakból és aszpendosziakból álló testőrség kísérte. Azt is mond
ják, hogy Kürosz együtt hált a kilikiai nővel,
13. Innen továbbindult, és két nap alatt tíz paraszangát megtéve a
népes Thümbrionba érkezett. Itt, az út mentén található a forrás,
amelyet Midaszróf a phrügök királyáról neveztek cl. Azt mondják,
Midasz ennek a forrásnak a vizébe kevert bort, és így fogta cl a
szatírt.3
14. Innen továbbindult, és két nap alact tíz paraszangát megtéve
Türiaionba érkezett, egy népes városba. Itt három napig maradt. Azt
mondják, a kilikiai nő megkérte Kiiroszt, hogy mutassa meg neki a
hadsereget. Kürosz eleget tett a kérésnek, és a síkságon szemlét
tartott a hellén és a barbár hadak te lett.
15. Megparancsolta a helléneknek, hogy úgy rendezzék soraikat,
cs úgy álljanak fel, ahogy a csatában szoktak, és minden parancsnok
állítsa csatarendbe embereit. Tehát négysoros csatarendben álltak
fel. A jobbszárnyat Mén. ón és emberei alkották, a balszárnyat Klearkbosz és katonái, a többi vezér középen, állt.
16. Kürosz először a barbárokat szemlélte megTakik lovas csapa

2 d5

A najjaszisz

tokban sorakoztak fel. majd a helléneket. Ő harci szekéren, a kilikiai
nő kocsin hajtott el előttük. Minden hellén ércsisakot, bíborruhát,
lábvértet és fényes pajzsot viselt.
17,
Miután mindnyájuk előtt elvonult, a csatasor közepénél meg
állíttatta harci szekerét, és Pigrész tolmács utján megparancsolta a
hellén vezéreknek, hogy előrcszcgzctt fegyverrel induljon meg az
egész csatasor. A vezérek továbbadták a parancsot a katonáknak,
majd megszólalt a harsona, és a katonák előreszegzett fegyverrel
megindultak. Ahogy mind gyorsabban, harci üvöltéssel előrenyo
multak, a többi katona ész nélkül a sátrak felé menekült. 18. A
barbárok között óriási riadalom támadt, a ki!iktat nő is elmenekült
kocsijáról, a piaci árusok meg a holmit otthagyva szétszaladtak.
A hellének pedig nevetve tértek vissza sátrukba. A kilikiai nő cso
dálattal nézte a sereg pompáját és rendjét. Kürosz nagy örömmel
látta, hogy a barbárok így megijedtek a hellénektől.
11). Ezután továbbindult, és három nap alatt húsz paraszangát
megtéve elérkezett Jkonionba, az utolsó phrügiai városba. Itt három
napig maradt.
Ezután öt nap alatt harminc paraszangát megtéve kcresztülvonult
Lükaonián. Minthogy ezzel a vidékkel hadiállapotban voltak, meg
engedte a helléneknek, hogy' kifosszák,
20. Kürosz innen a legrövidebb ütőn hazaküldte Kilikiába a kilikiai asszonyt, vele adva Mén ónt és katonáit. O pedig a többiekkel
négy nap alatt huszonöt paraszangát megtéve keresztülvonult Kappadokián, és megérkezett Thoanába, egy népes, jómódú és nagy7
városba. Itt három napig időzött. Ezalatt kivégeztetek egy előkelő
perzsa királyi főembert, Megaphcrnészt és egy másik előkelő tiszt
ségviselőt, akiket azzal vádolt, hogy összeesküvést szőttek el lene.q
21. Ezután megpróbáltak betörni Kilikiába. Ide csak egy iszonyú
meredek és szekérnyi széles út vezet. A sereg benyomulását akár
egyetlen védő is megakadályozhatta.
Úgy hírlett, Szücnncszisz ott áll a hegytetőn, és a völgynyílást
figyeli. Ezért Küros2 egy napiga síkságon maradt. Majd másnap egy
hírnök jelentette, hogy Szüenneszisz elhagyta a hegytetőt, mivel
tudomására jutott, hogy Menőn serege már behatolt Kilikia hegyei
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közé. és mert azt is hallotta, hogy alakedaimóniakés Kürosz háromcvezősoros-flottája Tamósz vezérlete alatt Ión iából Káli ki a felé tart.
22. Kürosz tehát akadálytalanul feljutott a hegyre, és megpillantotta
a kilikiaiak erősen védett táborát. Innen leereszkedett egy nagy,
szép, patakokkal átszelt lakkal rnegszolőtővcl benőtt síkságra, ahol
a szészámfű, a köles, a füge. a búza és az árpa is bőven megtermett
Ezt a síkságot tengertől tengerig magas és meredek hegység fogta
körül.
23.
Leereszkedett a hegyről, kereszti! Ivón ült ezen a síkságon, cs
négy nap alatt huszonöt paraszangát megtéve a kilikiai Tarszoszba
érkezett, ebbe a nagy csjómódú városba, ahol Szüenneszisz palotája
állott. A várost a két plethron széles Küdnosz folyó szeli ketté. 24. A
lakosok, a kocsmárosokat kivéve, Szüetmeszisszcl cgyiitt a védett
hegyvidékre menekültek. A tenger mellékén élők, a szólói- és iszszoszbclick ott maradtak.
25.
Epüaxa, Szüenneszisz felesége Kürosz előtt öt nappal érkezett
Tarszoszba. Miközben a síkság felé igyekezve átkeltek a hegyen,
Menőn seregének ket csapata odaveszett. Vannak, akik azt állítják,
hogy fosztogattak, cs a küikiaiak ezért lemészárolták őket, mások
szerint lemaradtak, és aztán sem a sereget, sem az utat nem tudták
többé megtalálni, és bolyongás közben öltek meg őket. Száz nehézfegyverzetű vesztette így életet, 26. A többiek, mihelyt megérkeztek,
baj társaik pusztulása felett érzete dühükben végi gfosztogatták a
várost, még a királyi palotát is.
Kürosz bevonult a városba, és magához Hívatta Szüermcsziszt. De
az visszaüzente, hogy ő még soha nem szolgáltatta ki magát erősebb
nek, és most sem kíván Kürosz e lej árulni. Végül felesége rábeszélte,
meg aztán kezeseket is kapott, hogy nem esik bántódása,
27, Amikor mindezek után találkoztak, Szüenneszisz hatalmas
összeget ajándékozott Kürosznak a hadjárathoz, Kürosz meg olyan
ajándékokat adott neki, amelyek igen nagy becsben állanak a király
nál: aranyzablájú lovat, arany nyakláncot, karperecét, aranykardot
és egy' perzsa öltözéket, ráadásul megígérte, hogy nem fosztogatják
többé a vidéket, és ha a kilikiaiak elrabolt rabszolgáira akadnak,
visszaadják őket.
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l J t t húsz napig maradtak Kíiroszék, mert a katonák kijelentettek,
hogy ők bizony nem mennek tovább. Gyanakodni kezdtek ugyanis,
hogy a király ellen vonulnak, és azt mondták, hogy ők nem erre
szerződtek. 2. Először Klcarkhosz próbálta indulásra kényszerítem
embereit, de alig tettek néhány lépést, a Latonak kövekkel hajigálták
meg őt is, az igásállatokat is. Klearkhoszt kis híján agyonkövezték.
Klcarkhosz amikor rájött, hogy erőszakkal semmire se megy,
gyűlésbe hívta össze katonáit. Először csak állt hosszú ideig, és sírt,
A katonák pedig ezt látva elcsodálkoztak, és elhallgattak. Aztán ő így
szólt hozzájuk:
3.
- Katonák! Ne csodálkozzatok, hogy nehezen viselem el a mostani
helyzetet. Kürosz vendégbarátságába fogadott engem, és amikor ha
zámból menekülnöm kellett, megbecsülésben részesített,5 ráadásul
tízezer darcikoszt is ajándékozott nekem. Az összeget nem tekintettem
tulajdonomnak, és nem mulattam cl, hanem rátok költöttem. 4. Először
a thrákok ellen háborúztam, általatok álltam bosszút rajtuk I Iellaszért,
és kiűztem őket Khcrszonészoszról, mivel az ott lakó helléneket meg
akarták fosztani földjeiktől. És amikor Kürosz szólított, benneteket
magam mellé véve mentem, hogy minden lehető módon segítségére
legyek, és így viszonozzam a tőle kapott jótéteményeket. 5. De mivel
ti nem akartok velem továbbjönni, vagy benneteket elárulva mara
dok hű Kíiroszhoz, vagy pedig őt cserbenhagyva tartok ki mellettetek
Nem tudom Jó l teszem-e vagy sem, én ugyanis benneteket választalak,
cs bármit hozzon is a sors, veletek együtt elviselem. Soha senki ne
mondja majd, h o g y én barbárok közé vezettem a helléneket, majd
cserbenhagyva őket inkább a barbárok barátságát választottam. 6. És
mivel ti nem akartok nekem engedelmeskedni és engem követni,
követlek titeket én, és bármit hozzon is a sors, elviselem.
Mert úgy gondolom, ti vagytok az én hazám, ti vagytok az én
barátaim, és ti vagytok baj társaim is; csak veletek érek valamit,
bárhol legyek is, nélkületek egymagámban sem barátaimon segíte
ni, sem ellenségeim ellen védekezni nem vagyok képes. Vegyétek
tudomásul, ahova ti mentek, oda megyek én is.
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7. így beszélt. Szavait hallották az ő katonát is meg mások is, és
mivel egy szóval sem említette, hogy a király ellen vonulnak, nagy
ban helyeseltek. Xeniasz cs Paszión emberei közül több mint ké
tezren álltakat fegyverestül, igásáll arostul Klearkhosz táborába.
8. Kürosz így nem tudván, mitévő legyen, nagyon clbúsult, cs
magához hívatta Klearkhoszt. Az nem akart menni, de titokban, a
katonák háta mögött követet küldött hozzá azzal az üzenettel, hogy
ne csüggedjen, minden rendbe fog jönni.
9. Klearkhosz ezek után összehívta embereit meg az újonnan jött
katonákat - odamehetett a többiek közül is, aki akart és a követ
kezőket mondta:
- Katonák! Világos, hogy Kürosz éppúgy van velünk, ahogy mi
ővele. Nem vagyunk már az ő katonái, hiszen nem követjük őt, és
ő sem zsoldosurunk többé. 1(1, O úgy érzi, tudom, hogy igazságta
lanságot követtünk el ellene. így hiába küld értem, semmi kedvem
követni őt, legfőképpen azért, mert rossz a lclkiismeretcm, cs res
tellem, hogy teljességgel becsaptam őt, aztán meg attól is félek, hogy
csalárdságomért megbüntet.
11. Azt hiszem, ez most nem a henyélés órája, nem lehetünk
nemtörődömök, meg kell tanácskoznunk, mit tegyünk. Fontoljuk
meg, gondolom, miképpen tudjuk a legbiztonságosabb körülménye
ket megteremteni itt-tartózkodásunk idejére, miképpen vonulhatunk
tovább ugyancsak a legbiztosabban, ha úgy döntünk, hogy máris
indulunk, és miképpen szerezzük majd be mindazt, amire szükségünk
van, különben sem a hadvezér, sem a közkatona nem ér hajítófát sem.
12. Mert igen sokat ér ám az ő barátsága annak, aki őt barátjának
mondhatja, de ha egyszer valakire megharagszik, nincs nála ádázabb
ellenfél; mert hogy milyen gyalogos, lovas és tengeri haderővel
rendelkezik, azt mindnyájan egyformán látjuk cs tudjuk, hiszen
nem vagyunk tőle valami messze. Most tehát itt az ideje, hogy
mindenki megmondja, mit tart a legjobbnak.
Ekkor elhallgatott. 13. Erre aztán egyesek önszántukból álltak fel,
és mondták el véleményüket, mások KIearkhosz utasítására bizony
gatták, hogy Kürosz tanácsa nélkül sem maradni, sem távozni nem
tudnak.
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14. Az egyik azonban úgy tett. mintha sürgős volna neki vissza
térni Ilcllaszba, cs azt javasolta: ha Klearkhosz nem akarja vezetni
őket, válasszanak mihamarabb más vezéreket. Vásároljanak eleimet
a piacon - a piac különben a barbár táborban volt —, készítsék össze
a málhát, menjenek el Küroszhoz, és kérjenek tőle hajókat az
elhajózáshoz, de ha erre nem hajlandó, adjon legalább egy kalauzt,
aki keresztülvezeti őket a baráti országokon. És ha vezetőt sem ad,
álljanak tüstént csatasorba, és embereikkel kerítsék hatalmukba a
csúcsokat, nehogy Kürosz megelőzze, vagy a kil.ikiaiak utoléljék
őket; ez utóbbiaktól oly sok toglyot és kincset zsákmányoltak.
Ez az ember így beszélt. 15. Utána pedig Klearkhosz emelkedett
szólásra:
-Engem egyikőtök sejavasoljon e hadjárat vezérének. Bőségesen
van okom, amiért nem szabad elvállalnom a vezérséget. Annak
azonban, akit meg fogtok választani, legjobb tudásom szerint fogok
engedelmeskedni, hogy lássátok, teljesíteni is tudok parancsokat,
méghozzá jobban, mint bárki más,
16.
Utána másvalaki állt fel, és egyrészt azt bizonygatta: milyen
együgyű volt az az ember, aki a2 t indítványozta, hogy hajókat kér
jenek - azt hiszi talán, hogy Kürosz felhagy háborús terveivel?
másrészt pedig azt: mekkora dicsőség kalauzt kérni attól, akinek
meghiúsítjuk vállalkozását.
- Ha bízunk abban a vezetőben, akit Kürosz ad nekünk - mon
dotta ez az ember - , ugyan mi akadálya, hogy magát Küroszt szó
lítsuk fel, hogy vegye birtokba a mi számunkra a csúcsokat? 17. Én
bizony vonakodnék beszállni abba a hajóba, amelyet ő ad nekünk,
mert attól tartanék, hogy velünk együtt elsüllyeszti a háromeve
zősorosokat is, és aligha követnem azt a vezetőt, akit ő rendel
mellénk, mert attól félnék, hogy olyan helyre vezet berniünket,
ahonnan nincs többé visszaút.
Ha Küros2 akarata ellenére távoznánk, a háta mögött kellene
elosonrmnk, ami lehetetlen. 18. Csacska beszéd hát az ilyesmi sze
rintem. Azt gondolom viszont, hogy néhány alkalmas férfiú Klearkhosszal együtt menjen el Küroszhoz, és kérdezzék meg, mi a célja
velünk. És ha ez a vállalkozás is olyan, mint az a régebbi, amelyhez
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szinten zsoldoscsapatokat vett igénybe, kövessük őt mi is, és ne
legyünk gyávábbak azoknál, akik akkor liadba vonultak vele.
19. De ha ez a vállalkozás nagyobbnak tűnik a/ előzőnél, és fá
rasztóbbnak meg veszélyesebbnek, akkor érezze kötelességének,
hogy mielőtt továbbvisz ezen az úton, meggyőzzön berniünket,
vagy pedig ő térjen jobb belátásra, cs engedjen minket barátságban
elvonulni. így aztán ha követjük, mint lelkes hívei követjük, ha
pedig elvonulunk, biztonságban vonulunk el. Akármi lesz a válasza,
hozzátok hírül nekünk.) Mi pedig annak meghallgatása után fogunk
dönteni.
20. Tetszett ez a beszéd. KI is küldték a kiválasztott férfiakat
Klearkhosszal együtt, akik feltették Kiirosznak a kérdést, hogy mi
célja ezzel a hadjárattal. Kiiros2 azt felelte, hogy hallomása szerint
ellensége, Abrokomasz az Euphratész folyó mentén tartózkodik,
tizei]két napi járásra innen. Oelícne akar ugyanis vonulni, és őt
szeretné megbüntetni, ha még ott éri, ha pedig már továbbállt, majd
ott megtanácskozza a sereggel, mi a teendő.
21. A megbízottak hírül vitték a feleletet a katonáknak. Azok meg
mindig gyanakodtak, hogy netán a király ellen vonulnak, mind
azonáltal úgy döntöttek, hogy követik Kiír oszt. Csak azt kérték,
hogy emelje fel zsoldjukat; Kürosz megígérte, hogy az eddigi zsold
másfélszeresét adja nekik, azaz havi egy dareikosz helyett másfél
dareikoszt kap minden kacona.
Arról pedig, hogy a király ellen vonul, akkor még nyíltan nem
esett szó.
4

1. Ezután továbbindult, és két nap alatt tíz parászán gát rnegtéve a
három plethron széles Pszar ősz folyóhoz érkezett, innen egy nap
alatt öt paraszangát megtéve eljutott a Püramosz folyóhoz, amely
nek egy sztadion a szélessége. Ezután, továbbment, és két nap alatt
tizenöt paraszangát megtéve elérkezett Isszoszba, Kilikia utolsó
városába. Isszosz a tenger partján fekszik, népes, jómódú és nagy
város.
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2. Itt három napig időztek, és itt csatlakozott Küroszhoz a Peloponnészoszról érkezett harmincöt hajó. A lakedaimóm Püthagorasz
volt a parancsnokuk, Ephcszoszból vezette oda őket az egyiptomi
Tarnósz, aki Kürosz további huszonöt hajójának volta parancsnoka.
Ezekkel ostromolta meg a Tisszaphernész pártján álló Milétos2 t, és
Kürosszal együtt harcolt ellene.
3. Ezzel a flottával érkezett a lakedaimóní Kheiriszophosz, akit
Kürosz hívatott, és hétszáz uehézfegyverzetű katona Kheiriszophosz parancsnoksága alatt. A hajók Kürosz szálláshelyével szem
ben kötöttek ki. Ugyanitt csatlakozott Kiíroszhoz negyszáz nehézfegyverzetű hellén zsoldoskatona, akik addig Ab rokoni asznak szol
gáltak, de most átálltak Küroszhoz, és vele együtt vonultak a király
ellen.
4. Innen továbbvonult, és egy nap alatt öt paraszangát megtéve
elérkezett Kilikia és Szűri a határ kap újához. Hz két erődítmény volt.
Az innensőt, a Kilikia felőlit Szüenneszisz és a kilikiai őrség tartotta
megszállva, a túlsót, a Szüria felőlit pedig állítólag a király helyőr
sége védte. A kettő között folyik az egy plcthron széles Karszosz
folyó. Az erődök egymástól való távolsága összesen három sztadion.
Erőszakkal nem tudtak köztük átjutni, mert az átjáró szíík volt, az
erőd falak egészen a tengerig terjedtek, még feljebb megmászhatatlan sziklák emelkedtek, és mindkét falban hatalmas kapuk épültek.
5. A továbbjutás biztosítására rendelte ide Kürosz a hajókat; a falak
között és a falakon kívül partra akarta tenni a nehézfegyverzetű
katonákat, hogy ha megszállva tartanák az ácjáró Szüria felőli oldalát,
kikényszerítőék az áthaladást a harcosoktól, mert úgy gondolta, hogy
a hatalmas sereggel rendelkező Abrokoniasz át fog haladni. De
Abrokomasz nem ezt tette, hanem amikor meghallotta, hogy Kü
rosz Kilikiában van, visszafordult Phoinikiából, és a királyhoz vo
nult. Állítólag háromszázezer katonája volt.
6. Ezután Sztirián keresztül továbbvonulva egy nap alatt öt para
szangát tett meg, és Müriandoszba érkezett, ebbe a phoinikiaiak által
lakott városba, nem messze a tengertől. Miiriandosz egyébként
kereskedőváros is volt, és kikötőjében számos teherhajó vetett hor
gonyt.
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Itt hét napig maradt. 7. Ezalatt az arkadiai Xeniasz hadvezér és a
megarai Paszíón magukhoz vették legértékesebb holmijaikat, hajóra
szálltak, és eltávoztak. A legtöbben azt gondolták, hogy sértett
becsvágyból cselekedtek így, mivel azt hittek, Kürosz megengedte
Klearkhosznak, hogy a hozzá átpártolt katonáik visszatérhessenek
Ilellaszba, és nem kell a király ellen vonulniuk.
Miután eltűntek, az a hír terjedt cl, hogy Kürosz hadievezősökkel
üldözőbe vette őket. Egyesek azt kívánták, bárcsak elfognák azokat
a semmirevalókat, mások viszont sajnálták volna, ha kézre kerülnek.
8. Kürosz pedig összehívta a parancsnokokat, és így szólt hoz
zájuk:
-Xeniasz és Pasz ión cserbenhagyott bennünket. Dej ól jegyezzék
meg: nem szöktek meg, mert tudom, merre mentek, és nem is
menekültek meg, mert vannak háromevezősorosaim, amelyekkel
beérhetem hajójukat. De az istenre mondom, nem veszem üldöző
be őket. Senki ne mondhassa, hogy amíg velem van, addig kihasz
nálom, aztán ha továbbáll, elfogom, bántalmazom, javait pedig el
rabolom. Hát menjenek csak, de tudják meg, hogy rosszabbul
bántak velünk, mint mi ővelük. Noha gyermekeiket és asszonyaikat
Traleiszban tartják őrizetben, nem fosztom meg őket tőlük sem;
irántam tanúsított korábbi érdemeikért visszakaphatják szeretteiket.
így beszélt Kürosz. 9. És ha még volt hellén, aki nem szívesen
indult ebbe a hadjáratba, Kürosz nagylelkű szavait hallva most már
szívesebben és lelkesebben vonult vele tovább.
Ezután továbbment, cs négy nap alatt húsz paraszangát megtéve
az egy plcthron széles Khalosz folyóhoz érkezett, A folyó telis-tele
van nagy és szelíd halakkal, amelyeket istenekként tiszteltek a szírek,
és a galambokhoz hasonlatosan ezeket sem engedték bántani. A fal
vak. amelyekben megszálltak, Parüszatisz falvai voltak. Ezek adták
az ő különjövedelmét.
10.
Ezután továbbment, és öt nap alatt harminc paraszangát meg
tevő az egy plethron széles Dardax folyó forrásához érkezett. Itt volt
Belcsztisznek, Sziíria hajdani urának palotája, és hozzá hatalmas,
gyönyörű kert, amelyben minden megtermett, amit a négy évszak
csak hoz. Kürosz a ken fáit kivágatta, a palotát pedig fölgyújtatta.
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11.
Ezután továbbvonult, és három nap alatt tizenöt paraszangát
mcgtcve az Euphratcsz folyóhoz érkezett, amelynek szélessége
négy sztadion. A folyó partján egy nagy és jómódú város is állt,
Thapszakosz. Itt öt napig maradt Kíirosz, magához hívatta a hellén
hadvezéreket, és közölte velük, hogy ftabülónba vonulnak a nagy
király ellen. Kel szólította őket, közöljék ezt a katonákkal, és min
denkit buzdítsanak, hogy' kövessék őt, 12, A vezérek gyűlést hívtak
össze, és kihirdették a mondottakat, A katonák megharagudtak, azt
mondogatták, hogy a vezérek már bizonyára régen tudtak erről, csak
eltitkolták előttük, és kijelentették, egy tapodtat sem mennek to
vább, ha nem kapják meg azt az összeget, amelyet azok az előbbi
katonák kaptak, akik annak idején felkísérték Küroszt apjához,
pedig azok nem is harcba meneteltek, hanem csak azért, mert az apa.
hívatta Küroszt.
13. A vezérek hírül vitték ezt Kiirosznak. O pedig megígérte, hogy7,
minden katonának öt ezüst min át fog adni, mihelyt Babülónba
crnek, és mire a helléneket visszajuttatja lón iába, mindenki meg
kapja teljes zsoldját. így nyerte meg a hellén sereg nagy részét.
Menőn pedig, mielőtt még nyilvánvaló lett volna, mit tesz a többi
katona, köve ti-c majd Küroszt vagy sem, tőlük távol Összehívta a
maga seregét, és a következőket mondta:
14. - Emberek, ha rám hallgattok, minden veszély és fáradozás
nélkül elérhetitek, hogy7 Kíirosz az összes többi katonánál többre
becsüljön benneteket. Hogy mi az, amit tenni tanácsolok? Kíirosz
arra kéri a helléneket, hogy7kövessek őt a király ellen. Én azt mon
dom, hogy nektek át kellene kelnetek az Euphratcsz folyón, mielőtt
még kiderül, mit felel a többi hellén Kiirosznak. 15. Ha arra szavaz
nak. hogy7követik, úgy7fog tűnni, hogy nektek köszönhető, mivel ti
kezdeményeztétek a folyón való átkelést, tehát Kíirosz hálás lesz
nektek mint legbuzgóbb katonáinak; és lerója háláját, mert ha valaki,
Kíirosz ért az ilyesmihez. Ha viszont a többiek ellene szavaznak,
úgyis mindnyájan visszafordulunk, de a továbbiakban Kíirosz rátok,
legmegbízhatóbb embereire fogja bízni az őrszolgálatot, köz lilétek
kerülnek ki a csapatvezérek is, és tudom, hogy7 minden szüksége
tekben barátként fog mellettetek állni.
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16. E szavak meggyőzték a katonákat, át is keltek a folyón, még
mielőtt a többiek választ adtak volna. Megörült ennek Kiír ősz,
odaküldte Gluszt a sereghez a következő üzenettel: - Én már most
megdicsérlek benneteket, katonák, cs gondom lesz rá, hogy ti is
dicsérjetek majd engem, vagy ne legyen többé Kíirosz a nevem.
17, A katonák nagy' reményeket táplálva kívántak neki jó szeren
csét. Mcnónt állítólag fejedelmien mégis ajándékozta.
Ezután átkelt a folyón, és követte az egész sereg. A víz egyetlen
katonának sem ért mellen felül. 18. A thapszakoszbeliek azt állítot
ták, hogy ezen a folyón addig még senki nem kelt át gyalogosan,
csak csónakon, A csónakokat viszont Abrokomasz, amikor elvonult,
felgyújtotta, hogy Kíirosz ne kelhessen át. Az átkelést tehát istem
jelnek tekintették: a folyó nyilvánvalóan leapadt a jövendő király,
Kíirosz előtt.
19.
Ezután továbbvonult, és kilenc nap alatt ötven pár aszar igát
megtéve Szűr ián keresztül az Araxész folyóhoz érkeztek. Itt sok
gabonában és borban gazdag falu volt. 1 iárom napig maradtak, cs
ezalatt ellátták magukat élelemmel.

5
1. Ezután továbbvomiltak, és öt nap alatt harmincöt paraszangát
tettek meg Arábián keresztül a pusztaságban, az Euphratész folyó
bal partján. A told ezen a helyen teljesen sík, lapos, akár a tenger, cs
üröm nőtte be. És ha volt is valami cserje vagy nádféle, az mind
ügy illatozott, mint valami fűszer. 2. Fa nem nőtt rajta, de élt ott
mindenféle állat: leginkább vadszamár, nagy' struccmadár, azonkí
vül tűzök cs gazella. Ezeket a vadakat a lovasok időnként üldözőbe
vettek, A vadszamár, ha megkergetik, futásnak ered-jóval gyorsab
ban fut, mint a ló
majd megáll, amikor pedig ismét a közelébe
érnek a lovak, ugyanúgy tesz megint. Nem is lehet elfogni, csak úgy,
ha a lovasok egymástól bizonyos távolságban elhelyezkedve, felvált
va vadásznak rá. I Iűsa a szarvaséhoz hasonló, csak puhább. 3. Strucco í nem ejtettek; a lovasok nem sokáig tudják üldözni, mert szélse
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besen menekül, és miközben fut, kiterjesztett szárnyát vitorlaként
használja. A túzokot el lehet fogni, ha gyorsan felverik. Rövid ideig
repül - akár a fogolymadár cs hamar kifárad. I Iűsa nagyon ízletes.
4. Ezen a területen átkelve az egy plethron szeles Maszkasz fo
lyóhoz érkeztek. Itt egy nagy. nép telén város volt. Korszó cé. amelyet
a Maszkasz folyó vesz körül. Három napig maradtak itt, és ez idő
alatt kiegészítették élelmiszer készleteiket.
5. Ezután továbbhaladtak, és tizenhárom napig menetelve a pusz
taságban kilencven paraszangát tettek meg az Euphratész folyó bal
partján, míg Pülai városába nem érkeztek. Ebben a menetelésben
rengeteg igásállat pusztult el az éhségtől. Hiszen sem fű, sem fa nem
volt sehol, kopár volt az egész vidék. Az ott lakók abból éltek, hogy
követ fejtettek a folyó mentén. A malomkővé csiszolt köveket
Babíilónba vitték és eladták, a pénzen meg élelmiszert vásároltak.
6. A seregnek kifogyott az élelme, és vásárolni csak a Indiai árusok
piacán lehetett, Kürosz barbár táborában, ahol egy kapithé búzavagy árpalisztet négy szigíőszért mértek. (Asziglosz hét és fél attikai
obolosznak felel meg, egy kapithé pedig két attikai khoinix.) A
katonák így csak húson éltek. 7. Volt olyan nap. hogy a meneteles
igen hosszúra nyúlt, mert vizet vagy takarmányt akartak szerezni.
Egyszer egy szűk, mocsaras és szekérrel járhatatlannak látszó
kátyú* szakaszhoz értek. l<üros2 a környezetében levő legelőkelőbb
és legkiválóbb férfiakkal együtt megállt, és megparancsolta G1 úsz
nak és Pigrésznck, vegyenek maguk mellé néhány embert a barbár
seregből, cs segítsenek kiemelni a szekereket. 8, Amikor úgy látta,
hogy kissé ráérősen csinálják, úgy tett, mintha megharagudna, és
rászólt a körülötte álló perzsa előkelőségekre, hogy ők is gyürkőzzenek neki a szekereknek. Most aztán meg lehetett látni, mi a
fegyelem. Ott dobták le a bíborköpenyt, ahol éppen, álltak, és drága
alsóruhában és bugyogóban siettek föl a meredek domboldalon,
mintha a győzelemért futnának: né hányán nyakláncot és karkötőt
is viseltek, de nem vetették le. úgy ugrottak be a mocsárba, és mielőtt
bárki egyet is gondolhatott volna, kiemelték a szekereket.
9.
Mindebből nyilvánvaló volt, hogy Kürosz siettette a menete
lést, és sehol nem időzött, legfeljebb élelemszerzés végett, vagy ha
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valami más kényszerítő körülmény késztette megállásra. Úgy vélte,
minél hamarabb érkezik meg. annál készületle nebb lesz a király,
amikor harcra kerül a sor, ha viszont lassan halad, nagyobb sereg
gyülekezik a király táborába. A figyelmes szemlélő könnyen észre
vehette, hogy az óriás területekkel cs rengeteg katonával rendelkező
királynak szilárd az uralma, de az utak hosszúsága és erői szétszórt
sága következtében, ha rajtaütnek, gyengének is bizonyulhat ez az
uralom.
10. Az Kuphratész folyón túl, a pusztaságban, egy jómódú és nagy
város állott: Kharmandé. Itt vettek élelmiszert a katonák, és a kö
vetkezőképpen. tutaj óztak ál a folyón. Bőrsátraikat teletömték könynyíí takar mán nyak majd összehúzták és összevarrták Őket úgy. hogy
ne érje víz a szénát. Ezeken keltek át, cs vittek át mindent, ami
kellett: pálmabort cs köleslisztet. Ebből igen sok volt a környéken.
11. Itt történt, hogy Menőn és KJenrkhosz két katonája összeszó
lalkozott valamin. Klearkhosz úgy vélte, hogy' Menőn embere a
hibás, ezért megverétté. Az meg ment a seregéhez, és elmondta, mi
történt. A katonák erre igen feldühödtek, cs megharagudtak Klearkhoszra. 12. Aznap Klearkhosz megvizsgálta az átkelőhelyet, szemügyre vette a piacot, majd néhány ember kíséretében Menőn sere
gen keresztül visszalovagolt sátrához, Kürosz még nem crt oda,
mert utón volt. Menőn egyik katonája, aki éppen, fát vágott, meg
pillantotta az arra haladó Klearkhoszt, és a fejszét utánahajította.
Célt tévesztett. Ekkor egy- másik katona kővel kezdte dobálni, aztán
egy harmadik is. rnajd egyre többen, és közben ordítottak. 13.
Klearkhosz visszamenekült seregéhez, cs azonnal fegyverbe szólí
totta katonáit. A nehczfcgyvcrzetúcknek megparancsolta, hogy7paj
zsukat térdhez támasztva helyükön várakozzanak, ő maga pedig a
ihrákokkal meg a lovasokkal - több mint negyven lovas szolgáit
Klearkhosz hadtestében, javarészt thrákok - Menőn embereire
támadt, akik - meg Menőn is - megrémültek, és fegyvereikért
rohantak. Mások tanácstalanul szemlélték az eseményeket. 14. Proxenosz, aki történetesen később érkezett oda nchczfcgyverzeLíí
osztagával, a két csapat közé vezette embereit, lábhoz tétette a
fegyvert, és kérlelte K.lear ki loszt, ne viselkedjen így. Klearkhosz
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megharagudott, hogy noha őt kis híján megkövezték, a másik mit
sem törődik azzal, ami vele történt, és felszólította Proxcnoszt, hogy
menjen el az útból.
1.5. Eközben odaérkezett Kürősz, és meghallván, mi történt, azon
nal dárdát ragadott, híveivel középre vágtatott, és így szolt:
16. - Klcarkhosz, Proxenosz és ti többi hellének, akik itt vagytok,
nem tudjátok, mii tesztek. Tudjátok meg, ha ti harcba keveredtek
egymással, ugyanazon a napon engem is megölnek, és nem sokkal
később benneteket is. Mert ha a mi dolgaink rosszul mennek,
félelmetesebb ellenségünk lesz minden barbár, akit itt láttok, mint
a király katonái.
17. E szavak hallatán Klcarkhosz észre tért. Az ellenfelek is elálltak
a harctól, és letették fegyvereiket.

6
1. Amikor innen továbbmentek, lónyomokat és trágyát vettek
és2 re az úton. A nyomokból mintegy kétezer lovasra lehetett követ
keztetni. Az előttük haladók felégették maguk mögött a takarmányt
meg minden más hasznavehető dolgot.
A perzsa Orontasz, a király egyik rokona, aki had ügyekben igen
nagy tekintélynek számított a perzsák között, ármányt szőtt Kürosz
ellen. Régebben már háborúskodtak egymással, de később kibékül
tek, 2, Ez az Orontasz azt mondta Kürosznak, ha ad neki ezer lovast,
ő lesből lemészárolja az előttük gyújtogató lovasokat, vagy jó né
hányat élve kézre kerít, és így gátat vet a további gyújtogatásnak,
ezenfelül megakadályozza, hogy a királynak elvigyék a hírt: látták
Kürosz hadát
Kürosz hasznosnak találta a javaslatot, és megbízta Orontaszt,
kérjen minden vezér seregéből cgy-cgy lovascsapatot. 3. Orontasz
azt hitte, hogy ezek a lovasok készséges emberei lesznek. Levelet írt
hát a királynak, hogy nemsokára igen sok lovassal érkezik majd
hozzá, és kérte, parancsolja meg a maga lovasainak, fogadják őt
barátsággal. Régebbi barátságukról is említést tett a levélben. Az írást
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egyik hű emberére bízta (legalábbis annak tartotta); zz átvette a
levelet, de Kürosznak továbbította.
4. Kiír ősz elolvasta a levelet, elfogatta Orontaszt, majd sátrába
rendelte kíséretének legkiválóbb perzsa tagjait, szám szerint hetet.
A hellén vezéreknek megparancsolta, vezessék ocla a nehezfegyverzetűeket, és sorakoztassák fel őket fegyveresen a sátor körül. Így
is cselekedtek, és körülbelül háromezer nehéztegyverzetűt vezettek
oda. 5, Kürosz meghívta Klearkboszt, hogy vegyen részt a tanácsko
záson, mert Kürosz is meg a többiek is úgy vélték, hogy ő örvend a
legnagyobb tekintélynek a hellének között. K.learkhosz pedig mi
után kijött, elmondta barátainak, mint zajlott le Oi ontasz pere.
Mert nem csináltak titkot belőle.
Kürosz - mesélte KJearkhosz - így kezdte beszédét: 6. - Idchív
talak benneteket barátaim, hogy megtanácskozzám veletek, miként
tegyük meg ezzel az Orontasszal azt, ami az istenekés az emberek
előtt a legigazságosabb. Mert valamikor apám rendelte szolgálatom
ra ezt az embert. Később, úgymond, bátyám utasítására harcot
indított ellenem, amikor Szardeisz fellegvára az ő kezén volt. í n is
hadba szálltam ellene, de úgy harcoltam, hogy végül üdvösebbnek
látta, ha eláll a harctól. Aztán jobbot nyújtottunk egymásnak, és
kibékültünk. Mondd csak, Orontasz, vetettem crt akkor valamit
ellened?
7. - Nem - hangzott a válasz.
- És aztán - kérdezte tovább Kürosz noha te magad is bevallód,
hogy semmit nem vetettem ellened, ugyebár mégis átálltál a müsziaiakhoz, és ott csináltál bajt az én vidékemen, ahol csak tudtál?
- Igen - felelte Orontasz
- És ugye amikor gyengeségedet felismerted, Artemisz oltárához
járultál/' cs azt mondtad, szánod-bánod bűnödet, meggyőztél en
gem, és újra kicseréltük hűségünk zálogait?
Orontasz erre is helyesek.
8. - Hát akkor mit követtem el ellened, hogy most harmadszor is
ily nyilvánvalóan elárultál engem?
Amikor Orontasz bevallotta, hogy semmi sérelem nem érte,
Kürosz ezt kérdezte:
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- Bevallód hát, hogy igaz talanul jártál el velem szemben?
- Mi mást is tehetnek?
- Lennél-e ellensége az cn fivéremnek, nekem pedig barátom cs
hű emberem? - kérdezte újra Kiirosz,
- I la lennék is, te már soha nem tartanál annak, Kiirosz - felelte
O rontasz.
9. Kiirosz ekkor így szólt az ott levőkhöz:
- így cselekszik és így beszél ez az ember. Először te mondd cl,
Klcarkhosz, mit tartanál jónak,
Kicarkhosz pedig a következőket mondta:
- Azt tanácsolom, mihamarabb tegyük el ezt az embert láb alól,
hogy ne kelljen továbbra is tartanunk tőle, és legyen időnk rá, hogy
tőle megszabadulva inkább Őszinte hajlandóságú barátaink kedvét
keressük.
10. Ehhez a véleményhez csatlakoztak a többiek is - mesélte
KIearkliosz. Aztán Kiirosz felszólítására mindnyájan felálltak, övé
nél fogva megragadták Orontaszt, a rokonai is, és ezzel halálra
ítélték.
Azután elvezették őt, akik erre parancsot kaptak Akik korábban
földre borulva hódoltak neki, most is, amikor meglátták Orontaszt,
földre vetették magukat előtte, pedig tudták, hogy kivégezni viszik.
11. Miután Artapatcsznak, Kiirosz leghívebb jogarhordozójának
sátrába vitték, nem látta többé Orontaszt senki, sem élve, sem hol
tan. Azt sem tudta elmondani soha emberfia, miképpen halt meg.
Mindenki másképpen képzelte cl.
Sírját nem látta soha senki.

7

1. Innen felkerekedtek, és három nap alatt tizenkét paraszangát
tettek meg Babtilónián keresztül. Harmadnapon éjfélkor Kiirosz
hadiszemlét tartott a síkságon a hellén és a barbár hadak felett. Úgy
számította, hajnalra ott lesz a király seregestül, hogy harcra keljen,
velük A jobbszárny vezetésével Klearkhoszt, a balszárnycval pedig
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a tliesszaliai Menőm bízta meg. Saját embereit Ő maga állította
csatasorba,
2. A seregszemle után, úgy hajiialtájt szökevények érkeztek a
nagykirály táborából, és jelentést tettek Kiirosznak a király hadáról.
Kiír ősz összehívta a bel lén vezéreket meg tiszteket, és megtanács
kozta velük, miképpen vezesse a csatát. Majd a következőképpen
buzdította Őket:
3. -- Hellén férfiak! Azért hoztalak ide benneteket, hogy társaim
legyetek a harcban, pedig barbár katonám is lett volna elég. De úgy
vélem, jobbak cs derekabbak vagytok sok barbárnál, ezért magam
mellé vettelek benneteket is. Legyetek méltók a szabadságra, amely
nek birtokosai vagytok, cs amelyért én oly boldognak tartalak ben
neteket. Mert tudjátok meg: nekem többet ér a szabadság, mint
minden vagyonom, többet, mint annak akárhányszorosa. 4. Én
tudom, milyen küzdelem előtt álltok, ezért hadd mondom el nek
tek, hogy ti is tudjátok. Rengetegen vannak ellenfeleitek, cs óriási
csatakiáltással rontanak majd rátok Ha ezt kiálljátok, később, ami
kor meglátjátok, miféle embereink vannak, sajnos úgyis szégyen
keznem kell majd előttetek. Ha igazi férfinak bizonyultok, és bátran
viselkedtek, úgy bocsátók el mindenkit, aki haza akar menni, hogy
az otthoniak irigyelni fogják; de azt hiszem, sokan köziiletek szíve
sebben élnek majd nálam, mint otthon.
5. Ekkor megszólalt Gaul Ítész, egy szamoszi menekült, Kü rósz jó
embere:
- Igen ám, Kürosz, de egyesek azt mondják, hogy most, amikor
ilyen helyzetben vagy, és közeledik a veszedelem, sok mindent
megígérsz, ha azonban jobbra fordulnak a dolgok, semmire sem
emlékszel majd. Mások meg azt állítják, hogy talán nem feledkezel
meg ígéreteidről, de még ha akarnád, sem tudnád megadni, amit
ígérsz,
6. Kürosz erre így felelt:
-Akkora a mi atyai birodalmunk, emberek, hogy délen a hőség,
északon a fagy már lakhatatlanná teszi a vidéket. És mindent, ami e
két pont közt van, fivérem barátai, a szatrapák tartanak birtokukban.
7. Ha mi győzünk, benneteket, a mi barátainkat kell e vidék uraivá
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megtennünk. Ezcrt nem attól felek, hogy nem lesz mit adnom
mindegyik barátomnak, ha sorsom jóra fordul, hanem hogy nem
lesznek elegen, akiknek adhatok. Nektek, helléneknek pedig, mindcgyikőtöknek, még egy-cgy aranykoszorűt is fogok ajándékozni.
8* M ik ezt hallották, maguk is sokkal lelkesebbek lettek, és a
többieknek is megvitték a hírt. Bementek Küroszhoz a vezérek és
más hellén katonák is, mind tudni szerették volna, mire számíthat
nak győzelem eseten. Kürosz sorra fogadta, és megnyugtató szavak
kal bocsátotta el őket. 9. Mindenki, akivel szót váltott, azt tanácsolta
neki, hogy ő maga ne vegyen részt a harcban, hátul legyen az ő helye,
mögöttük,
Klearkhosz is megjelent, és valami ilyesmit kérdezett Kürosztói:
- Gondolod, Kürosz, hogy bátyád harcba bocsátkozik veled?
- Istenemre mondom - válaszolta Kürosz-, ha Dareiosz és Pariiszatisz fia ő, nekem pedig testvérem, harc nélkül nem szerzem meg,
amit akarok.
10.
A szemlén számba vették a sereget. Tízezer-négyszáz nehéz
fegyverzetű és kétezer-ötszáz könnyűfegyverzetű hellén katona,
továbbá a Kürosz mellett szolgálatot teljesítő százezer barbár7 állt
rendelkezésükre, és volt mintegy húsz kaszás harci szekerük is. 11.
A2 ellenségnek, a hírek szerint egymillió-kétszázezer katonája és
kétszáz kaszás harci szekere lehetett.* Ehhez járult még hatezer lovas
Artaxerxcsz vezérlete alatt; ezek személyesen a királynak voltak
alárendelve. 12. A király seregében négy vezér volt: Abrokomasz,
Tisszaphcrncsz, Gobriiasz és Arbakész, mindegyikük háromszázezer ember parancsnoka. De seregükből csakkilencszázezer katona
és százötven kaszás szekér vett részt a harcban, mert Abrokomasz,
aki Phoinikiábol vonult oda, öt nappal a csata után érkezett. 13.
Mindezt a nagykirály udvarából érkezett szökevények jelentették
Kürosznak még a csata előtt, de ugyanezt mondták a hadifoglyok is
a csata után.
14. Innen Kürosz továbbvonult, és a teljes csatarendbe állított
hellén és barbár sereggel egy nap alatt három paraszangát tett meg;
azt hitte ugyanis, hogy még aznap megütközik a királlyal. Mert
aznapra kijelölt útszakaszuknak mintegy a felénél mély árok volt
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kiásva: az öt öl széles és három öl mély árok 15. tizenkét paraszanga
hosszúságban húzódott a síkságon keresztül befelé, egészen a méd
falig.
[Itt vannak a Tigrisbe vezető csatornák. Négy ilyen csatorna van.
Egy-cgy plethron szélesek, és iszonyú mélyek. Gabonaszállító hajók
járnak rajtuk. Az üuphratészba ömlenek, egy-egy paraszangára van
nak egymástól, és hidak ívelnek át rajtuk.]
Az Euphratész mentén igen keskeny út húzódott a folyó és az
árok között, húsz láb széles lehetett. 16. Az árkot védősáncnak ásatta
a nagykirály, amikor hírét vette Kürosz közeledtének, Kürosz meg
a sereg áthaladt az említett szűk úton, és máris benn voltak az
árokban. 17. Ezen a napon nem bocsátkozott csatába a király: a
rengeteg lábnyom - embereké cs lovaké - világosan mutatta, hogy
visszafelé vonultak.
18.
Kürosz ekkor hívatta Szilanoszt, az ambrakiai jövendőmon
dót, és háromezer dareikoszt ajándékozott neki, mivel tizenegy
nappal azelőtt egy áldozat alkalmával megjósolta, hogy a király tíz
napon belül nem fog harcba bocsátkozni.
Kürosz pedig azt mondta:
- Márpedig ha ezekben a napokban nem kell harcolni, akkor már
soha. Ezért tíz tálán tón üti a markodat, ha igazat beszéltél.
Ezt az aranypénzt adta meg neki most, mivel a tíz nap letelt.
19. És mert a király nem gátolta őket benne, hogy az árkon átkelje
nek, Kürosz meg a többiek is azt hitték, hogy nem akar harcba
bocsátkozni. Gondtalanabbik meneteltek hát a következő napon.
20. Harmadnap Kürosz szekérre ült, és már a legénység sem mene
telt előtte zárt rendben. Általában rendezetlen sorokban haladtak,
fegyvereiket a szekerek meg az igásáll atok vitték utánuk.

8
1. Már az az idő volt, amikor a piacon a legnagyobb a forgalom,
és ők éppen be akarták fejezni az aznapi menetelést, amikor verej
tékező lován lélekszakadva odavágtat a perzsa Patégüasz, Kürosz
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közvetlen környezetének egyik bizalmi embere, és hellén és barbár
nyelven minden szembejövőnek odaordítja, hogy közeledik a ki
rály, hatalmas sereggel, harcra készen, 2. Óriási riadalom keletke
zett, mert a hellének is, mások is azt hitték, hogy szétszóródott
hadukra most rögtön rá fognak rontani. 3. Kíirosz leugrott a szekér
ről, felöltötte vértjét, lóra szállt, kézbe vette dárdáját, és mindenki
nek megparancsolta, ragadjon fegyvert, és foglalja el kijelölt helyét.
4 . Erre nagy sietve rendezték soraikat. Klenrkhosz az Euphratész
folyó felőli jobbszárny élére állt.9 Melléje csatlakozott Proxenosz
meg sorban a többiek. Menőn és csapattcstc a hellén sereg balszár
nyán helyezkedett el. 5, A barbár sereg mintegy ezer paphlagón
lovasa, továbbá a hellén könnyűfegyverzetű katonaság Klearkhosz
mellett vonult állásba a jobbszárnyon. Ariaiosz, Kíirosz alvezére a
barbár sereg többi részével a balszárnyon állt csatasorba. 6. Kíirosz
középen helyezkedett el hatszáz lovassal: valamennyien mell- és
csípőpáncélt viseltek, a fejükön meg sisakot. Csak Kíirosz várta a
harcot fedetlen fővel. Azt mondják, a perzsák fedetlen főve) néznek
szembe a harc veszélyeivel. 7. Kíirosz seregének minden lován
homlok- és mellpáncél volt, a lovasok pedig hellén tőrt viseltek
8, Már délre járt az idő, de az ellenségnek még nyoma sem volt.
Amikor pedig eljött a délután, porfel lég keletkezett, mint valami
fehér felhő, majd kevéssel utána mintha fekete felhő borult volna a
távoli síkságra. Aztán mintha érc is villanna, és máris láthatóvá váltak
a dárdák és a közeledő hadsorok. 9. Az ellenség balszárnyán fehér
mell vértes lovasok meneteltek, állítólag Tisszap hemész vezette
őket. Fonott pajzsot viselő harcosok csatlakoztak hozzájuk, ezek
mellé zárkóztak fel a nehezfegyverzetű katonák, akik bokáig érő
fapajzsot vittek. Azt mondják, egyiptomiak voltak. Külön menetel
tek a lovasok és külön az íjászok. Nemzetségekre osztva vonultak,
és minden nemzetség cgy-cgy zárt, tömött négyszög volt. 10. Előt
tük haladtak, jókora távolságra egymástól, az úgynevezett kaszás
szekerek. A kaszák a kocsi tengelyéből álltak ki rézsűt felfelé, a
kocsi ülés alatt pedig lefele, így aztán mindent lekaszaboltak, ami
útjukba került. Az volt a tervük, hogy benyomulnak a hellének
soraiba, és halomra mészárolják őket.
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11- Amit pedig Kiirosz mondott a helléneknek buzdító szózatá
ban, hogy tudniillik a barbárok üvölteni fognak, de ne ijedjenek meg
tőle, nem következett be: ordítozás nélkül, a lehető legnagyobb
csendben, nyugalomban, egyenletes, lassú léptekkel haladtak előre,
12.
Eközben Kiirosz a tolmács Pigrésszel meg még három vagy
négy emberrel maga is előrelovagolt, és odakiáltotta Kleaj khosznak,
hogy vezesse seregét az ellenséges sereg közepe ellen, mert ott van
a király.
- Ha ott győzünk, mindent megnyertünk! - kiáltotta. 13. De
Klearkhosz látta az ellenséges had közepén levő sűrű tömeget, cs
jóllehet hallotta Kürosztól, hogy a király a hellén balszárnyon túl
tartózkodik- ugyanis akkora tömeg vette körül a királyt, hogy noha
saját seregének közepén állt, a Kiirosz vezette balszárnyon mégis
kívül volt - t mégsem akarta a jobbszárnyat elszakítani a folyótól,
mivel felt, hogy kétfelől bekerítik. Azt felelte hát Kürosznak: a2 ő
gondja, hogy minden rendben menjen.
14, Eközben a barbár sereg egyenletesen haladt előre. A hellének
pedig még mindig egy helyben álltak, és a folyamatosan érkező
csapataikat rendezték. Kiirosz elhaladva előttük kissé eltávolodott a
hadtól, és tekintetét mindkét irányban körülhordozva szemügyre
vette az ellenséget és a maga seregét.
15. Megpillantotta őt a hellén seregből az athéni Xenophón,
odalcptctett hozzá, és megkérdezte, van-c valami parancsa. Küro$2
megállította lovát, és kérte, adja tudtul mindenkinek, hogy kedvező
volt az áldozat, és kedvező jeleket mutattak az állatok zsigerei is.
16. Alig fejezte be a mondatot, amikor a csatasorokon keresztülha
toló morajlás ütötte meg a fűiét. Kérdezte, hogy mit jelentsen e zaj.
Xenophón azt felelte, hagy ajelszó már másodszor járja be a sereget.
Csodálkozott Kiirosz, ugyan ki adhatta ki ajelszót, cs megkérdezte,
hogy mi az,
- „Zeusz a megmentünk és a győzelem” - válaszolta Xenophón.
17. - Elfogadom, így legyen - mondta Kürosz ezt hallván, és ezzel
visszanyargalt saját helyére. És még három vagy’ négy- sztadionra sem
lehetett egymástól a két arcvonal, amikor a hellének harci dalra
zendítve megindultak az ellenség ellen. 18. Mivel az arcvonal menet
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közben kissc kicsúcsosodott, a hátramaradottak futni kezdtek.
Ugyanakkor mind harci kiáltásban törtek ki, mint amikor Enüalioszt hívják segítségül, és most már mindnyájan rohamra indultak.
Vannak, akik azt mondják, hogy dárdájukat pajzsukhoz verdestek,
így riasztották meg a lovakat.
19. Mielőtt egyetlen nyíl is célba talált volna, a barbárok megfor
dultak, és futásnak eredtek. A hellének teljes erővel üldözőbevettek
őket, közben azt kiáltozták egymásnak, hogyne rohanjanak hanyatthomlok, hanem csatarendben kövcssékcllenfeleiket. 20. A. szekerek,
elvesztve haj tóikat, összevissza száguldoztak az ellenség és a hellé
nek hadsorai között, A hellének, látván, hogy mi történik, kitértek
ugyan az útból, de volt olyan is, aki döbbenten állt. mint valami
versenypályán, így oldalba kapta a szekér, de azt mondják, még az
ilyennek se léte semmi baja, sőt egyetlen hellén sem sebesült meg
ebben a csatában, egyetlen katona kivételével, akit a balszárnyon
állítólag nyíllövés ért.
21.
Kürosz boldog volt, mert látta, hogy a hellének legyőzték és
megfutamították ellenfeleiket, és a körülötte levők már leborulva
köszöntötték mint királyt, de nem bocsátkozott további üldözésbe.
Szoros csatarendben tartotta hatszáz lovasát, és egyre azt fürkészte,
mit fog tenni a király. 22. Tudta ugyanis, hogy a perzsa had közepén
tartózkodik: minden barbár vezér középről irányítja a sereget, mert
azt hiszik, így vannak a legnagyobb biztonságban, ha kétfelől körül
veszi őket a haderő, ráadásul minden parancsuk feleannyi idő alatt
ju t a sereg tudomására,
23. A király tehát saját hadáriak közepén, de Kiirosz seregének
balszárnyán túl tartózkodott. Mivel sern őt, sem az előtte állókat
senki nem támadta szembe, irányt változtatott, hogy bekerítse az
ellenséget. 24. Kiirosz megijedt, hogy hátba támadják cs megverik a
hellén sereget, ezért szembefordult hatszáz lovasával rávetette ma
gát a király elé állított hatezerre, cs megfutamította őket. Vezérüket.
Artagcrszészt állítólag ő maga ölte meg, saját kezével.
25, Kiirosz hatszáz lovasa a menekülő ellenséget üldözve szétszó
ródott. Úgynevezett as2ta.ltársain kívül szinte senki netn maradt
mellette. 26. Ezekkel volt hát együtt, amikor megpillantotta a királyt
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cs a körülötte levő sűrű csoportot. Nem tudja türtőztetni magát,
„Olt látom az én emberemet!” kiáltással egyenesen nekiront a
királynak, mellbe döfi. cs a vérten keresztül sebzi meg a királyt —így
meséli Ktésziasz orvos, aki azt állítja, hogy ő maga gyógyította a
sebet. 27. Kürosz tőre még a király testében van, amikor egy dárda
súlyos sebet üt rajta a szeme alatt. Ktésziasz, aki ott volt a közelben,
azt is elmondja, hányán hallak meg a király emberei közül, miköz
ben dúlt a harc a király rneg Kürosz és a kettejük védelmében csatázó
csoportok közt.
Kürosz maga is életét vesztette. Kíséretének nyolc legderekabb
katonája ott feküdt rajta leterítve. 28. Azt mesélik, hogy leghívebb
jogarhordozója, Artapatész, amikor Kürosz a földre zuhant, leugrott
lováról, és vezérére borult. 29. Vannak, akik azt állítják, hogy a király
megparancsolta, ott, Kürosz testén mészárolják le, mások szerint
Artapatcsz maga húzta ki és döfte magába kardját. Aranykardja volt,
nyakláncot viselt meg más ékszereket, mint az előkelő perzsák,
Kürosz nagyra becsülte, mert jóindulatú volt és hűséges.

9

1. Hát így végezte be életét Kürosz. Ama reges-regi Kürosz10 óta
nem volt még egy olyan királyi sarj és uralkodni annyira méltó
perzsa férfiú, mint ő - ebben mindenki egyetért, aki közelebbről
ismerte.
2. Mert már kisfiú korában, amikor együtt nevelkedett bátyjával
és a többi gyerekkel, ő bizonyult mindig mindenben a legderekabb
nak. 3. A perzsa előkelőségek gyermekei ugyanis mind a királyi
udvarban nevelkednek; ahol helyes magatartást lehet tanulni, de
illetlenséget soha nem hallani, nem ts látni. 4. A fiúk szem- és
fii) tanúi, hogy egyeseket kitüntet a király, másokat pedig megbün
tet, és így tanulnak meg már gyerekfejjel uralkodni és engedelmes
kedni. 5. Kor társai között Kürosz látszott először is a légi Ijedelmesebbnek - készségesebben fogadott szót az idősebbeknek, mint
bárki az alacsonyabb származásúak közül - , továbbá ő szerette a lég—
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jobban a lovakat, bánni is a legjobban tudott velük. Harci dolgok
ban, nyíllövésben meg dárdavetésben is őt ítélték a legtanuléko
nyabbnak és a legszorgalmasabbnak. 6. Amikor felnőtt, igen szere
tett vadászni is, és minden kockázatot vállalt a vadállatokkal szem
ben, Egyszer medve támadt rá, de nem ijedt meg, hanem buokra
kelt vele, A medve leteperte - Kíírosz sokáig őrizte az akkori sérü
lések nyomait - , de 6 végül is leterítette az állatot. Azt, aki először
sietett segítségére, ügy megjutalmazta, hogy sokan irigyelték.
7,
Amikor apja Lüdia, Nagy-Phríigia és Kap padoki a helytartósá
gával megbízta, és még kinevezte mindazon seregek vezérévé, ame
lyeknek a Kasztólosz-síkságon volt a gyülekezőhelyük, először is
bebizonyította, hogy számára a2 a legfontosabb, hogy minden szö
vetséget , megállapodást és ígéretet feltétlenül megtartson. 8. De
bíztak is benne a vezetése alatt álló városok, és bíztak benne az egyes
emberek is. Meg az ellensége is tudta: ha egyszer Kürosz szövetség
re lép vele, biztos lehet a megállapodás megtartásában.
9.
Ezért amikor Tis$2aphemésszél háborúságba keveredett Miiétosz kivételével minden város önként öt választotta Tisszaphemész
helyett. A milétosziak féltek Kürosztók mivel nem volt hajlandó
kiszolgáltatni a menekülteket. 10. Tettel és szóval kimutatta: ha egy
szer barátságába fogadta a menekülteket, soha nem hagyja cl őket.
Nem tenné akkor sem, ha még kevesebben volnának, akkor sem,
ha még rosszabbul állna ügyük Aki jó t vagy rosszat tett vele, azt
mindig túl akarta szárnyalni. 11. Egyesek szerint azért fohászkodott,
hogy addig meg no haljon, amíg jóért-rosszért busásan meg nem
fizetett mindenkinek.
12.
Nem volt még egy ember korunkban, akire többen akarták
volna rábízni vagyonukat, városukat, sőt akár önmagukat. 13. Azt
sem mondhatja senki: Kin ősz elnézte, hogy a gazok vagy7a becste
lenek a markukba nevessenek; a lehető legkíméletlenebbül torolt
meg minden bűnt. Az országutakon gyakran lehetett lábuktól,
kezüktől, szemüktől megfosztott embereket látni. De a Kürosz
uralma alatt álló vidékeken nyugodtan mehetett minden tisztessé
ges hellén vagy barbár ahová neki tetszett, és vihette magával, amije
volt.
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14. Mindenki egyetért benne, hogy Kürősz kiváltképp megbe
csülte a jó harcosokat, Először a piszidákkal és a müsziaiakkal ke
veredett háborúba. O maga is részt vett az c vidékeken lezajlott
hadjáratokban, és azokat tette meg a leigázott területek helytartójá
vá, akikről látta, hogy önként vállalják a harc veszélyeit. És még más
ajándékokkal is kitüntette őket. 15. Ezért aztán a legderckabbak
lettek egyszersmind a legszerencsésebbek, a gyávákat pedig csak arra
méltatta, hogy ezeket szolgálják. Voltak is bőven, akik örömmel
vállalták a veszélyeket, mert úgy gondolták, hátha Kürosz észreveszi
őket. 16. Sőt mi több, ha úgy látta, hogy valaki igaz ember voltával
akar kitűnni, nagy gondot fordított rá, hogy gazdagabbá tegye azok
nál, akik igazságtalan úton jutottak vagyonhoz. 17. A többi sok más
dolog is igazságosan intéződött, így Kürosz megbízható hadsereggel
rendelkezett. A vezérek és alvezérek nem pénzért hajóztak hozzá,
hanem mert belátták: ha lelkiismeretesen szolgálnak Kiírosznak,
havi zsoldjoknál jóval többet kereshetnek.
18.
Aki szépen teljesítette parancsát, annak soha nem hagyta
meghálál atlanti 1 a buzgalmát. Ezért is mondták, hogy minden do
logban Kürosznak vannak a legengedelmesebb hívei. 19. Ha ügyes
és tisztességes gazdára talált, aki jól művelte meg a rábízott földet,
és hasznot húzott belőle, soha nem rövidítette meg, hanem mindig
még többet adott neki. Örömmel fáradoztak az emberek, bátran
növelték vagyonukat, és eszükbe sem jutott Kürosz elől eltitkolni,
mennyijük van, mert tudták róla, hogy soha nem kívánta az őszinte
gazdagok pénzét, csak azoktól vette el, akik titkolták vagyonukat.
20.
Rendkívül szolgálatkész volt mindenkivel szemben, akit ba
rátjává tett, és akit jóindulatú és megbízható segítőtársnak tartott
esetleges vállalkozásában - ebben mindenki egyetért. 21, A barátok
ban segítőtársat keresett, cppen ezért ő maga is igyekezett teljes
erejéből barátai segítségére lenni abban, amiről észrevette, hogy el
akarják érni.
22,
Azt hiszem, ember még soha nem kapott annyi ajándékot,
mint ő, aminek persze sok oka volt. Az ajándékokat mind szétosz
togatta, főként barátai kozott, és mindig figyelembe vette, kinek-ki
nek milyen az egyénisége, és mire van leginkább szüksége. Mesélik,
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ha olyasmit küldtek neki, amivel harcban vagy ékességül testét
díszíthette volna, mindig azt mondta, hogy hiába is ékesítené testét
ilyesmivel, a férfiú legnagyobb dísze a szépen felékesített jó barát.
24.
Abban nincs semmi csodálatra méltó, hogy bőkezűségben
felülmúlta barátait, hisz tehetősebb volt náluk, de hogy figyelme
sebb volt barátaihoz, mint azok őhozzá, és készségesebben járt
kedvükben, mint azok az övében, azt már bámulatosnak találom.
25. Ha különösen finom italt kapott, gyakran küldött belőle baráta
inak megkezdett korsókat azzal a megjegyzéssel, hogy meg nem
ivott ennél édesebb bort. „Ezt Kiirosz küldi neked, és arra kér, idd
meg ma azokkal, akiket legjobban szeretsz” - hangzott a bor mellé
az üzenet. 26. Máskor pedig megkezdett ludat, fél kenyeret és más
effélét küldött, és a küldöncöt megbízta, hogy mondja a következő
ket: „Kiirosznak ízlett ez az étel, azt akarja, hogy te is megízleld.”
27. Ha takarmányszűkében voltak, Őazonban, mivel sok szolgája
volt, és nagyobb gondot tudott a beszerzésre fordítani, hozzájutott
takarmányhoz, szétküldetett bizonyos mennyiséget, és megparan
csolta barátainak, hogy a takarmányt a maguk lovai elé szórják, ne
hogy chező lovak szállítsák a2 ő barátai t.
28. Amikor útja során nagy tömeg nézte, maga mellé rendelte
barátait, és komoly beszélgetésbe mélyedt velük, hogy mindenki
lássa, kiket becsül leginkább. Mindabból, amit hallok, arra követ
keztetek, hogy nem volt nála népszerűbb ember sem a hellének,
sem a barbárok között. 29. Bizonyíték erre az is, hogy Orontasz
kivételével senki nem volt, aki Kürosztól, az alattvalótól átpártolt
volna a királyhoz. De a király is csakhamar meggyőződhetett, hogy
a hívének tartott Orontasz jobb szívvel van Kürosz iránt, mint
őiránta. A királytól azonban, miután a viszály kitört köztük, sokan
mentek át Küroszhoz, mégpedig éppen azok, akiket a legjobban
szeretett. Ezek arra számítottak, hogy derék viselkedésükkel Kürosznál méltóbb megbecsülésre találnak, mint a királynál. 30. A
halála körül lezajlott események is jól bizonyítják, hogy nemcsak ő
maga volt kiváló, hanem azt is helyesen tudta megítélni, kik a hű,
jóindulatú és megbízható emberek. 31. Mert amikor Kürosz elesett,
Ariaiosz kivételével minden barátja és asztaltársa az ő védelmében
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vesztette életét. Ari aíoszt történetesen a bal szárnyra osztották be a
lovasság parancsnokának. Amikor megtudta, hogy Kürosz meghalt,
elmenekült az egész sereggel együtt, amelynek 6 volt a vezére.

10
1. Ekkor levágták Kürosz fejét és jobb kezét. A király és kísérete
az ellenséget üldözve betört Kürosz táborába. Ariaiosz és csapatai
nem álltak meg, hanem saját táborukon keresztül visszamenekültek
előző napi állomáshelyükre. Azt mondják, hogy ez az üt négy
paraszanga volt.
2. A király cs emberei nemcsak sok hol mit zsákmányoltak, hanem
elfogták a phókaiai nőt is, Kürosz ágyasát, akit bölcs és szép asszony
nak tartottak. 3. A fiatalabb milétoszi nőt is el akarták ragadni a király
emberei, de ő meztelenül elmenekült azokhoz a hellénekhez, akik
fegyveresen őriztek a málhát. Ezek szembeszáll tak a zsákmányólok
kal, sokat megöltek közülük, de ők is vesztettek embert. Nem
futamod tak meg: megmentették a nőt is és minden lehetőt, javakat,
embereket egyaránt,
4. A király és a hellének mintegy harminc sz tad ionra voltak ekkor
egymástól. A hellének egyrészt a szemük előtt levő ellenséget ül
dözték, mintha valamennyit legyőzték volna, másrészt fosztogattak,
mint akik már a végső győzelem birtokában vannak. 5. A hellének
észrevették, hogy a király seregével a málhásokra tört rá, a király
pedig hallotta Tisszaphernésztől, hogy a hellének diadalt arattak a
velük szemben álló ellenségen, üldözőbe vették, és egyre nyomul
nak előre. Ekkor a király összegyűjtötte embereit, és csatasorba ren
dezte őket, Klearkhosz pedig hívatta Proxenoszt - ő volt hozzá a
legközelebb cs megtanácskozta vele, hogy siessenek-e mindnyá
jan a tábor védelmére, vagy elég, ha csak néhány embert küldenek
oda.
6.
Eközben látták, hogy a király újra támadni készül, s úgy tűnt,
hátulról. A hellének erre megfordultak, mert ebből az irányból
várták a rohamot. A király azonban nem erről jött, hanem kívülről
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megkerülve Kiirosz seregének balszárnyit visszament arra, amerről
elindult; közben összefogdosta azokat, akik csata közben átpártoltak
a hellénekhez, továbbá magához vette Tissznphemészt és embereit.
7, Mert Tisszaphemész nem futamodott meg az első összecsapás
után, hanem a folyó mentén benyomult a hellén könnyűfegyverzetűekközé, csakhogy senkit nem sikerült megölnie, mert a hellének
megnyitották soraikat, és ütötték meg dárdákkal árasztották el őket.
A köimyű fegyverzetű eket az amphipoliszi Episzthenész vezette,
akiről azt mondják, hogy okosan viselkedett. 8. Tisszaphemész,
mivel ő húzta a rövidebbet, eltávolodott, de nem fordult meg újra,
hanem bevonult a hellén táborba, ahol összetalálkozott a királlyal.
Csapataikat egyesítve együtt vonultak tovább. 9. Mivel a hellén
ba!szárny irányában haladtak, a hellének megrémültek hogy most
oldalba támadják, bekerítik és le mészárolják őket. Ezért azt gondol
ták, a leghelyesebb lesz, ha széthúzzák a szárnyat, és úgy mozognak,
hogy a folyó a hátuk mögé kerüljön.
10,
Miközben ezen tanácskoztak, a király megváltoztatta szándé
kát, és ugyanabban a csatarendben állította tel sereget a hellénekkel
szemben, mint az első összecsapásnál. Amikor a hellének meglátták
a féléjük nyomuló és csatarendbe állított ellenséget, újra rázendítet
tek a harci dalra, cs meg lelkesebben, mint első ízben, megindultak
ellenük, 11. A barbárok nem várták be a támadást, hanem még az
előbbinél is távolabbról megfutamodtak.
A hellének egy faluig üldözték őket, de ott megálltak. 12. A falun
túl ugyanis egy domb emelkedett, a király emberei ott állapodtak
meg. Gyalogosok nem voltak köztük, a lovasok pedig úgy elárasz
tották a dombot, hogy nem lehetett pontosan kivenni, írn történik.
Egyesek látni vélték a királyi hadijelvényt: kitárt szárnyú aranysast
pajzson.
13,
És amikor a hellének egyre tovább nyomultak, a lovasok
otthagyták a dombot is, de már nem zárt rendben, hanem össze
vissza. Egyre kevesebb lett a lovas a dombon. végül m ind eltávozott.
14. Klcarkhosz nem ment fel a dombra, hanem lent megállította a
sereget, és megbízta a szíirakuszai Lükioszt és még valakit, hogy
menjenek fel, cs jelentsék, mi van a dombon túl. 15. Lükiosz
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fel lovagolt, szétnézett, és jelentette, hogy fejvesztetten menekül
nek. Mindez kevéssel naplemente előtt történt.
16. A hellének most megálltak, lerakták fegyvereiket, és megpi
hentek. Csodálkoztak, hogy sem Kürosz, sem kíséretének egyetlen
tagja nem mutatkozik. Nem tudták, hogy Kürosz meghalt, azt hit
ték, hog\r vagy az ellenséget üldözi, vagy még meg akar valamit
szerezni, és ezért továbbment. 17. Azon tanácskoztak, maradjanak-e
ott, és szállítsák-e oda a málhát is, vagy' térjenek vissza a táborba.
Úgy döntöttek, hogy jobb ies2, ha visszatérnek. Vacsoratájt ér
keztek meg a táborba.
18.
Ennek a napnak pedig ez lett a vége: a tábort kifosztva találták,
az ellenség nemcsak a málha nagy részét, de enni- és innivalójukat
is elvitte. A búzával és borral teli szekereket, amelyeket arra tarto
gatott Kürosz. hogy a hellének között szétossza, ha hirtelen ínség
törne a seregre - állítólag négyszáz ilyen szekér volt
mondják,
szintén kifosztották a király emberei. 19. így aztán a legtöbb hellén
éhen maradt. Reggel sem ettek aznap, hiszen a király megjelent,
mielőtt még étkezéshez oszolhatott volna a sereg, így töltötték ezt
az éjszakát.
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1. Hogy mikent toborozta össze Kürosz a hellén hadsereget,
amikor hadjáratot indított fivére. Artaxerxész ellen, mi történt az
úton, mint alakult a harc, hogyan halt meg Kürosz, és hogyan tértek
nyugovóra a táborba visszatért hellének abban a hitben, hogy teljes
győzelmet arattak, és Kürosz életben van - mindezt világosan el
mondja az előző könyv.
2. A vezérek, akik pirkadatkor összegyűltek, igen csodálkoztak,
hogy Kürosz nem üzeni meg, mit kell tenni, és ő maga sem jelenik
meg. Úgy döntöttek, összeszedik minden holmijukat, felfegyver
keznek, és továbbmennek egészen addig, amíg Kíirosszal nem
egyesülhetnek. 3. Már indulóban voltak, amikor napfelkeltekor
megérkezett Proklész, Teuthrama helytartója, a lakedaimóm Démaratosz leszármazottja/ és Glusz, Tamósz fia. Elmondották, hogy
Kürosz meghalt, Ariaiosz elmenekült, és jelenleg azon a táborhe
lyen tartózkodik a többi barbárral együtt, ahonnan előző nap útra
keltek, és azt üzeni, vár még egy napig, hogy jönnek-e vagy sem, de
másnap már indul vissza lómába, ahonnan jött.
4. Amikor a vezérekés a hellén katonák meghallották ezt, mélyen
elszomorodtak. Klcarkhosz pedig így szólt:
- Bárcsak élne meg Kürosz! De minthogy' meghalt, vigyétek hírül
Ariaiosznak, hogy a királyt legyőztük, és hogy - mint látjátok - senki
nem harcol már ellenünk, cs ha ti nem jöttök, a király ellen men
tünk volna. Üzenj ük Aríaiosznak: ha idejön, királyi trónra emeljük.
Mert az uralom azé, aki győzött a csatában.
5. E szavakkal bocsátotta útnak a hírnököket, és velük küldte a
lakedaimóm Klieiriszophoszt és a thesszaliai Menónt is. Menőn
maga akarta, hogy mehessen, mert Ariaiosznak barátja és vendég
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barátja volt. 6. Azok távoztak, Klearkhosz pedig maradt, A hadsereg
meg úgy, ahogy tudott, igyekezett élelmet szerezni: ökröket és
szamarakat vágtak le az igásállatokból.
Tűzifának azokat a nyilakat használták, amelyeket a királytól át
pártolt szökevények dobáltak el, és amelyekből sokat találtak, ami
kor kissé túlmenve a tábor vonalán, oda értek, ahol a csata lezajlott,
továbbá fonott cs egyiptomi fapajzsokat. Sok kis könnyű pajzsot és
üres harci szekeret vittek el még onnan. Ezeket mind felhasználták
tűzifának, így főzték meg a húst, és étkeztek aznap,
7.
És abban az órában, amikor a piacokon a legnagyobb a forga
lom, megjelentek a király és Tisszaphernész hírnökei. A barbárok
között volt egy hellén is, Phalinosz,2 aki Tisszaphernésznél élt, és
nagy becsben állt nála, ugyanis szakértőnek adta ki magát a taktika
és hadászat kérdéseiben. 8* Megérkeztek tehát, hívták a hellén
vezéreket, és elmondották, hogy a király - mivel ő a győztes, és
Kiíroszt is megölte - felszólítja a helléneket, hogy adják át fegyve
reiket, menjenek a hadiszállásra, és próbáljanak meg kegyelmet
kérni. így szóltak a király hírnökei, 9, a hellének meg vészjóslóan
hallgattak. Klearkhosz végül megjegyezte; a győztesek nem szokták
fegyvereiket átadni.
-Különben - folytatta - feleljétek, vezérek, ezeknek az emberek
nek azt, amit a legszebbnek cs legjobbnak tartotok. Én nemsokára
visszajövök.
Ugyanis hívták, hogy tekintse meg az áldozati állat belsőségeit,
mivel éppen áldozatot mutatott be. 10. Majd az arkadiai Kleanór
szólalt meg, és a legidősebb jogán kijelentette, hogy inkább meghal
nak, de nem adják át fegyvereiket. A thébai Proxenosz pedig így
beszélt:
-A m i engem illet. Phalinosz, én csak az iránt érdeklődöm, vajon
győztesként kcri-c a király a fegyvereket, vagy pedig barátságból
ajándékba. Ha győztesként, minek kéri? Miért nem jön ide, és miért
nem veszi el? De ha szép szóval akarja megszerezni, mondja meg,
mit kapnak a katonák, ha a kedvére tesznek,
11. Phalinosz erre így felelt:
- A király úgy véli, hogy győzött, mivel Küroszt megölte. Mert
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ugyan ki vitatná el most tőle az uraimat? Titeket is saját tulajdonának
tekint, mivel itt vagytok birodalmának közepén, átgázolhatni lan
folyóktól körülvéve, és annyi embert zúdíthat re átok. hogy akkor se
tudnátok valamennyit megölni, ha egyenesen ezért adná a kezetekre
őket.
12. Ezután az athéni Xenophón3 a következőket mondotta:
- Láthatod, Phalinosz, hogy semmi más jó nem maradt már
nekünk az életben, mint fegyvereink és bátorságunk. És úgy' hiszszük, bátorságunknak is csak addig látjuk hasznát, míg fegyverein
ket a magunkénak mondhatjuk, és ha lemondanánk róluk, mintha
testünktől fosztanának meg bennünket. Ne gondold hát, hogy
egyetlen vagyonúnkat átadjuk nektek. Ellenkezőleg: ezzel fogunk a
ti javaitokért harcolni.
13. Nevetett Phalinosz, amikor ezt meghallotta, és így szólt: Olyan vagy, fiam, mint valami filozófus, és nem is beszélsz ügyet
lenül. De tudd meg: ostoba vagy, ha azt hiszed, hogy' bátorságotok
legyőzheti a király haderejét.
14. Mondják, hogy voltak, akik simillékonyabban beszéltek: hogy
ők híven szolgálták Kiiroszt, és a király is sok hasznukat látná, ha
barátságra lépne velük, cs ha bármire, esetleg egy Egyiptom elleni
hadjáratra igénybe venné őket, vele együtt győzedelmeskedhet
nének.
15. Közben visszatért Klearkhosz, és megkérdezte, adtak-e már
választ. Phalinosz így felelt:
- Mindegyük mást mond, Klearkhosz. Halljuk, te mit mondasz
nekünk.
16. - Én - válaszolta Klearkhosz - örömmel látlak téged, Phali
nosz, és azt hiszem, mindenki más is. Hiszen hellén vagy te is és mi
is mind ahányán, akiket itt látsz. Most ebben a helyzetünkben taná
csot kérünk tőled: mit tegyünk a szóban levő ügyben? 17. Te pedig
az istenek színe előtt azt tanácsold nekünk, amit a legszebbnek és
legjobbnak vélsz, és ami dicsőséget hoz rád a jövőben, amikor majd
emlegetni fogják, hogy egykor Phalinosz, akit a király azért küldött,
hogy fegyvereik átadására szólítsa fel a helléneket, ezt a tanácsot adta
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nekik, amikor véleményét kérték. Mert tudod, hogy Hellaszban kell
majd beszélni róla, hogy milyen tanácsot adtál.
18.
így beszelt Klearkhosz nagy ravaszuk mert azt akarta: maga a
király követe tanácsolja, hogy ne adják át fegyvereiket, és így bizal
mat öntsön a hellénekbe.
De Phalinosz furfangosan kitért a válasz élők mondván: 19. - Ha
csak tizedrész remény volna, hogy épségben kerültök ki a királlyal
való harcból, azt tanácsolj!ám, ne adjátok át fegyvereiteket. De mivel
semmi remény a menekülésre, ha a király nem akarja, azt tanácso
lom, mentsétek magatokat, ahogy tudjátok.
20. Klearkhosz erre így felelt:
- Tehát ezt mondod te. Mi viszont, vidd hírük a következőket
üzenjük: vagy úgy hozza a sors, hogy barátságra lépünk a királlyal,
és akkor véleményünk szerint a fegyveres barát többet ér, mint az,
aki fegyvereit másnak átadta; vagy harcra kerül sor, és akkor jobb a
fegyver birtokában harcolni, mint fegyver nélkül.
21. - Mindezt hírül visszük - mondotta Phalinosz de még azt
is üzente velünk a király, hogy amíg itt maradtok, fegyverszünet
van. ha azonban megindultok, akár előre, akár hátra, háború. Nyi
latkozzatok hát erről is: maradtok-e, azaz fegyverszünetet vagy
hadiállapotot jelentsek.
22. Klearkhosz így felelt:
-jelentsd , hogy ebben a kérdésben éppen úgy vélekedünk, mint
a király.
- Mit jelentsen ez? - kérdezte Phalinosz.
Klearkhosz pedig így felelt: - fia maradunk: fegyverszünet, ha
pedig megindulunk, akár előre, akár hátra: háború.
23. Phalinosz pedig újra megkérdezte: - fegyverszünetet vigyek
hírül vagy háborút?
Klearkhosz ismét így felelt:
- Fegyverszünet, ha maradunk, ha pedig megindulunk, akár
előre, akár hátra, háború.
Hogy mit fog tenni, azt nem közölte.
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1. Phalinosz elvonult, és azok is, akik vele voltak. Proklész és
Kheiriszüphosz pedig visszaérkezett Áriái ősz Lók Mcnón azonban
nála maradt. Elmondották, hogy Áriái ősz kijelentette: sok nála
különb perzsa van, akik aligha turnékéi az ő királyságát. De ha vele
együtt akarnak távozni, felszólítja őket, hogy még az éjjel jöjjenek.
Ma nem, ő másnap korán továbbindul.
2. Klearkhosz pedig így szólt:
- H á t így kell tennünk. Ha megérkeztünk, legyen, ahogy mond
tatok, ha meg nem, tegyétek azt. amit a leghasznosabbnak, gondol
tok a magatok számára.
Ezeknek sem árulta cl, mit szándékozik tenni.
3. A nap már lebukóban v o lt amikor Klearkhosz ezek után
összehívatta a vezéreket meg az alvezéreket, és a következőket
mondotta:
• Barátaim, a2 áldozat, amelyet azért mutattam be, hogy-' elszán •
ju k-c magunkat a király elleni hadjáratra, nem sikerült. És termé
szetes is, hogy nem sikerült. Hiszen, ahogy most megtudtam, a
király és miküzöttünk ott van a Tigris folyó, amelyen csak hajóval
lehet átkelni, hajó nélkül nem juthatunk át rajta, de hajóink nincse
nek. Itt azonban nem maradhatunk, hisz nem tudunk élelemhez
jutni. De hogy csatlakozzunk-e Kürosz barátaihoz, erre vonatkozó
an nagyon kedvező volt ajóslat* 4. így kell tehát tennünk. Most pedig
menjetek, és ki-ki egye, amije van. És amikor megszólal a kürt,
mintha nyugovóra hívna, készüljetek fel. A második kürtszóra
rakjátok holmitokat a máihás állatokra, a harmadikra pedig indulja
tok meg az előttetek levő csapat után. A málhások legyenek a folyó
felőli oldalon, a nebézfegyverzetíiek a másikon.
5. A vezérek és alvezérek távoztak, és követték az utasításokat.
É s a későbbiek során is K leark hosz vezeteti, a katonák pedig
engedelmeskedtek. Pedig nem választották meg, de látták, hogy
csak ő tudja, amit egy vezérnek tudnia kell, a többiek tapaszta
latlanok.
6. Az ión Epheszoszból a csatamezőig kilencvenhárom napig
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tartott az út. I lossza ötszázharmmcöt párás zanga, azaz tizenhatezerütvén sztadion, A csatamczőtől Babülónig pedig állítólag három
százhatvan sztadion.
7.
Szürkületkor a thrák Miltoktithcsz mintegy7 negyven lovassal
cs háromszáz thrák gyalogossal átszökött a királyhoz. 8. Klearkhosz
a megállapodáshoz híven elindult a többiek élén. katonái követtek.
Úgy éjféltájt meg is érkeztek első állomáshelyükre. Ariaiosz] iox és
seregéhez.
A hellének lábhoz tett fegyverrel csatarendben álltak, vezéreik és
alvezércik pedig összegyűltek Ariaiosznál. Megesk.üdtek ekkor a
hellének cs Ariaiosz meg a vele levők közül a legelőkelőbbek, hogy
soha el nem árulják egymást, és szövetségesek lesznek. A barbárok
meg arra is esküt tettek, hogy csalárdság nélkül vezetik okét.
9. Eskütétel után bikát, farkast, vadkant, kost vágtak le, és egy
pajzson fogták fel vcrükctÁ A hellének kardjukat, a barbárok dárdá
jukat merítették meg a vérben, lü. A szövetségi eskü letétele után
Klcarkhosz így7szólt:
- Nos. Ariaiosz, mivelhogy immáron egy utunk van nektek és
nekünk, mondd meg, mi legyen az üt iránya! Vonuljunk vissza arra,
ámen ölj öttünk, vagy talán kigondoltál valami más,jobb útvonalat?
11. Ariaiosz így' felelt:
- Ha arra mennénk, amerről jöttünk, éhen pusztulnánk mind
egy szálig. Hiszen most semmi élelmünk nincs. Az utolsó tizenhét
nap alatt iefejövet sem tudtunk mit összeszedni ezen a vidéken, és
ha volt is valami, felemésztettük, amikor keresztülhaladtunk. Most
hosszabb útra gondolunk, élelemben azonban nem fogunk hiányt
szenvedni. 12. Az első napokban a lehető legmesszebbre kell ju t
nunk. hogy minél távolabb kerüljünk a királyi seregtől. Mert ha már
egyszer két- vagy három napi út van közöttünk, nem érhet utol
bennünket a király. Kis csapattal nem merészkedik üldözni, nagy
sereggel pedig nem tud gyorsan haladni. Különben pedig nekik sem
lenne élelmük. Ez az én véleményem.
13.
Ez a stratégia csak a menekülésre és a futásra volt jő . De a
szerencse jobb stratégiáról gondoskodott. Reggel elindultak - a nap
jobbjuk felől sütött-, és arra számítottak, hogy alkonyaikor megér
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keznek Babiilóma falvaihoz, cs ebben nem is csalatkoztak. 14. De
már késő délután mintha ellenséges lovasokat pillantottak volna
meg. Azok a hellének, akik történetesen egységüktől elszakadva
meneteltek, azonnal visszafutottak soraikba, Ariaiosz pedig, aki
sebesült volt, és szekéren vitette magát, leszállt, és páncélt öltött. így
tettek emberei is. 15. Miközben fegyvereiket felvették, az előre kül
dött kémek jelen tették, hogy nem lovasok azok, hanem legelésző
igásállatok. Arra is nyomban rájöttek mindnyájan, hogy a király
valahol a közelben táborozhat. A közeli ft)vakból ugyanis füstöt
láttak felszállni.
16. De Klearkhosz nem vezette embereit az ellenség ellen. Tudta,
hogy fáradtak, éhesek, és már későre jár. Mindazonáltal nem tért le
az útról, vigyázott, nehogy a menekülés látszatát keltse. Egyenesen
vezette a hadat, és alkonyaikor az első csapattal megtelepedett a
legközelebbi falvakban, amelyekből még a házak faanyagát is kira
bolta a királyi sereg. 17. Az első osztagok valahogy még elszállásolták
magukat, de akik később, sötétben érkeztek, szabad ég alatt töltötték
az éjszakát, ki hol volt, cs lármázva hívogatták egymást, úgyhogy az
ellenség is meghallotta őket. így aztán a közvetlen közelükben levő
ellenséges katonák elszökőöstek sátraikból. Ez másnap derült ki.
18. Nyoma veszett a közelben minden igásállatnak, katonának, és
füst sem szállt fel sehol, A király is megijedhetett a hadsereg előre
nyomulásától, ami másnapi intézkedéseiből ki is derült.
19.
Az egyre sűrűsödő éjszaka félelmet keltett a hellénekben is.
Mint a megriadt emberek, ők is lármáztak és dobogtak. 20. Klear
khosz megparancsolta az éppen nála tartózkodó éliszi Tolmidésznek, a kor legkiválóbb hírnökének, hallgattassa el az embereket,
és hirdesse ki a következőket: a vezérek közhírré teszik, hogy egy
czüstialanton jár annak, aki elárulja, ki eresztette a szamarat a
fegyverek közé, 2L Amint ezt kihirdették, a katonák belátták, hogy
félelmük alaptalan volt, és hogy a vezérek épségben vannak. Pirka
datkor Klearkhosz megparancsolta a helléneknek, álljanak csata
rendbe, éppen úgy, ahogy a csata idején álltak.
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1. Arrnt írtam, vagyis hogy a király megijedt az előrenyomulástól,
a következőképpen derült ki. Előző nap meg a fegyverek átadása
ügyében küldött követeket, napfelkeltekor pedig már fegyverszünet
megkötése céljából. 2. Az előőrsökhöz érve a követek a vezéreket
keresték. Klearkhosz, aki éppen a hadsorokat ellenőrizte, azt mondta az .előőrsöknek, közöljék a követekkel, várjanak, amíg ideje lesz.
3. Úgy rendezte el a sereget, hogy a tömötteknek látszó hadsorok
minden oldalról nagyszerű látványt nyújtsanak, és hogy senkit se
lehessen észrevenni a fegyvertelenek közül, majd hívatta a követe
ket. Legjobb fegyverzetű és legdaliásabb katonáinak társaságában ő
maga is c lébük ment, és ugyanezt hagyta meg a többi vezérnek is.
4. A követekhez érve megkérdezte, mit kívánnak. Azok azt felel
ték, hogy fegyverszünet ügyében jöttek, mert őket méltatták arra,
hogy a király üzenetét a helléneknek és a hellénekét a királynak
megvigyék. Klearkhosz erre így felelt:
5. - Közöljétek vele: mindenekelőtt harcolnunk kell, hogy’ legyen
élelmünk reggelire, és senki ne merészeljen fegyverszünetről be
szélni a helléneknek, amíg nem gondoskodik élelemről a számukra.
6. Hallották ezt a követek, elnyargaltak, majd kisvártatva vissza is
tértek. Amiből kiderült, hogy a király - vagy az, akire az ügyet bízták
—valahol a közelben tartózkodik. Elmondták, hogy a király méltá
nyosnak találja a kérést, és kalauzokat is hoztak, akik - mihelyt
létrejön a fegyverszünet - olyan helyre vezetik őket, ahol majd
élelmet szerezhetnek.
7. Klearkhosz ekkor megkérdezte, vajon csak a hozzá érkező és
tőle küldött közvetítőkkel kötnek fegyverszünetet, vagy a többiek
kel is.
- A többiekkel is - felelték ők - , mindaddig, amíg meg nem
visszük az üzenetet a királynak.
8. Klearkhosz ezután megkérte őket, vonuljanak félre, majd taná
csot tartott Úgy döntöttek, jobb lesz fegyverszünetet kötni, szép
nyugodtan odamenni, ahol az élelem van, és azt megszerezni.
9. - En is így gondolom - mondta Klearkhosz - , de ezt nem
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közlöm velük most rögtön, még húzom az időt, hadd aggódjanak a
követek, hátha nincs kedvünk megegyezni. Különben, azt hiszem,
a mi katonáink is ettől tartanak.
10.
És amikor úgy gondolta, hogy elérkezett az idő, közölte a
követekkel, hogy meg lehet kötni a fegyverszünetet, és rájuk paran
csolt: a legrövidebb úton vezessék őket oda, ahol élelmet lehet
szerezni. Azok mutatták az utat, Klearkliosz pedig, miután megkö
tötte a fegyverszünetet, útnak indult, a hadsereget csatarendbe ál
lította, és a hátvédet ő maga vezette.
Útközben vízzel teli árkokra és csatornákra bukkantak, amelye
ken csak hídon lehetett átjutni. így hát hidakat építettek, mégpedig
kidőlt vagy erre a célra kivágott pálmaiakból. 11. Itt is látható volt
mindenki előtt, milyen hadvezér Klearkliosz, Bal kezében dárdát,
jobbjában botot tartott, és ha úgy látta, hogy a munkára beosztott
katonák közül egyik-másik henyél, kiválasztotta a főlustát, és rává
gott. És ő maga sem volt rest, belegázolt az iszapba, nekilátott a
munkának, úgyhogy mindenki szegy-elité volna, ha nem fáradozik
vele együtt. 12, Erre a munkára harminc cv körüli katonákat osztot
tak be. De látva, hogy a vezér dolgozik, hozzáláttak az idősebbek is.
13. Klearkliosz pedig annál inkább igyekezett, mert sejtette, hogy
nincsenek mindig így tele vízzel az árkok. Mivel az évszak nem volt
alkalmas a föld Öntözésére, arra gyanakodott, hogy a király azért
vezette ki a földekre a vizet, hogy' előre jelezze: útjuk során még sok
nehézség vár a hellénekre.
14.
Továbbhaladva azokhoz a falvakhoz értek, ahol a kalauzok
útmutatása szerint élelmet lehetett szerezni. Sok búza, pálmabor és
pálmából főzött frissítő italjutott nekik, IS, A pálmák datolyatcrméséből a szolgahad olyanfajtát kapott, amilyen Hellaszban is megte
rem. Az előkelőknek csodálatosan szép cs nagy gyümölcsöket válo
gattak ki: első pillantásra nem lehetett megkülönböztetni őket a
borostyánkőtől. Egy részét meg is aszalták, és félretették csemegé
nek. A datolya finom volt ital melle, csakhogy fejfájást okozott.
16. A katonák először a pálmafa „velejét" ettek meg, sokan megcso
dálták formáját cs különleges jó ízét, de ez is heves fejfájást okozott.
Az a pálmafa, amelyből kiszedik a velőt, teljesen elsorvad.
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17- Itt három napig maradtak. Eközben megérkeztek a nagykirály
küldöttei: Tisszaphcrnész meg a király feleségének fivére és három
másik perzsa. Egész sereg szolga követte őket. Mikor a hellén vezé
rek elibük mentek, Tisszapherncsz szólalt meg először, és tolmács
segítsége vei a következőket adta tudtukra:
18. - TIcllcn férfiak, én Hellasz szomszédságában lakom, és ami
kor megtudtam, mily kilátástalan helyzetbe jutottatok, legfőbb gon
dom az lett, hogy a királynál valahogy ki könyörögje ni: engedje meg,
hogy benneteket épségben visszavezesselek Hellaszba. Tudom, há
lára köteleznélek titeket és egész Hellaszt, 19. Ezért kérleltem a
királyt, mondván: igazán megérdemelném, hogy kedvemre tegyen,
hisz én voltam az első, aki Kürosz hadjáratáról értesítettem, és a
hírrel együtt rögtön segédcsapatokat is hoztam, és egyedül én nem
futamodtam meg a hellén csapatok ellen vezényelt hadvezérek
közül, hanem keresztültörtem magam, és egyesültem az ő csapa
taival a ti táborotokban, ahová Kürosz életét kioltván megérkezett,
és üldözőbe vettem Kürosz barbár katonáit is ezekkel a velem levő
emberekkel, akik mindvégig hűek maradtak a királyhoz. 20. Meg
ígérte nekem, hogy gondolkodik a dologról, de arra kért, kérdezze
lek meg titeket, miért indítottatok háborút ellene. Azt tanácsolom
nektek, szerényen válaszoljatok, így talán könnyebben kieszközöl
hetek majd valamit a számotokra.
21.
A hellének félrevonultak tanácskozni. A választ Klearkhosz
mondta el:
- M i nem azért gyűltünk össze, hogy a királlyal harcba szálljunk,
és nem is őellene vonultunk, mert te is jól tudod, mennyi ürügyet
talált Kürosz, hogy minket idehozzon, és váratlanul rajtatok üssön,
22. Mégis, amikor láttuk, milyen szörnyű helyzetben van, az istenekés
az emberek előtt szégyell tűk volna elárulni őt, akitől annyi jót fogad
tunk el a múltban. 23. De most, hogy Kürosz meghalt, nem vitatjuk el
a királytól hatalmát, és nincs már okunk, hogy kárt tegyünk a király
országában, őt sem kívánjuk megölni, inkább hazamé miénk, ha senki
nem állja utunkat. De ha bántanak, az istenek segítségével védekezni
próbálunk, ám nem leszünk hitványabbak annál sem, aki segítsé
günkre siet: neki is visszafizetjük jóságát, ahogy tőlünk telik
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24* így beszélt KJearkhosz. Tisszaphernész meghallgatta, majd így
szólt:
- Jelentem ezt a királynak, és aztán nektek az ő válaszát. A
feg yv erszü n et maradjon mindaddig érvényben, amíg vissza nem
jövök Piacról mi gondoskodunk számotokra.
25. Másnap nem érkezett meg, úgyhogy a hellének már gondol
kodóba estek* Harmadnap megjött, és közölte: a király megengedte
neki, hogy megmentse a helléneket, noha sokan tiltakoztak, mond
ván, hogy nem teszi jó l, ha elengedi azokat, akik hadat viseltek
ellene. Végül ezt mondta:
26. - Most tehát szavunkat vehetitek, hogy békében keresztül vo
nulhattok országunkon, ármány nélkül visszavezetünk benneteket
Hellaszba, és piacról is gondoskodunk számotokra. Ahol pedig
nincs vásárlási lehetőség, ott megengedjük, hogy a környékről sze
rezzetek élelmet. 27. De nektek is meg kell esküdnötök, hogy bé
késen vonultok keresztül az országon, senkit nem bántotok, amikor
piac híján magatok szereztek ételt cs italt, és ha piacot nyitunk
nektek, akkor megfizettek az élelemért.
28. Ezt jóváhagyták, esküvel megpecsételték, és Tisszaphernész
meg a király feleségének fivére jobbjukat nyújtották a hellén vezé
reknek és alvezéveknek. Aztán megszólalt Tisszaphernész:
29. - Most pedig megyek a királyhoz. Elintézem, ami kell, aztán
visszatérek, útra készen, hogy elvezesselek benneteket Hellaszba, és
magam is megtérjek tartományomba.

4

1. Ezek után a hellének és Ariaiosz, akik közel táboroztak egymás
hoz, több mint húsz napig várakoztak Tisszaphernészre. Közben
Ariaioszt felkeresték fivérei és egyéb rokonai, embereit pedig né
hány perzsa férfiú látogatta meg, és váltig bátorították őket, hogy a
király nem neheztel rájuk, sem Klirosz hadjáratáéit, sem másért,
ami történt - erre szavukat adták. 2. Mindebből látszott, hogy
Ariaiosz és emberei természetesen kevésbé törődtek a hellénekkel,
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ami sok hellénnek nem tetszett. Oda is mentek Klcarkhoszhoz meg
a többi vezérhez, és így szóltak:
3. - Mire várunk? Vagy talán nem tudjuk, hogy a király leghőbb
vágya, hogy minket elpusztítson, mert így akar a többi hellénre
ráijeszteni, nehogy valaha is eszükbe jusson hadat indítani a nagykirály ellen? Most meg ál nőkul itt várakoztat bennünket, mivel
serege még szét van szórva, de ha egyszer újra együtt lesz a had,
semmi sem fogja visszatartani, hogy nekünk támadjon. 4. Most talán
éppen árkot ásat vagy sáncot építtet, hogy az utat járhatatlanná tegye
számunkra, mert jószántából sose hagyná, hogy Hellaszba vissza
térve hírül vigyük, hogy mi ennyien, ahányan vagyunk, szinte
palotájának kapu ja előtt legyőztük a királyt, majd nevetve tovább
áll tünk.
5. Klearkhosz ekképp válaszolt azoknak, akik ilyeneket beszéltek:
- Ezt fontolgatom cn is. De úgy gondolom, ha most elmegyünk,
ügy fog tűnni, mintha hadat üzennénk, és megszegnők a fegyver
szünetet. Aztán meg senki nem fog piacot nyitni nekünk, cs senki
nem mutatja meg, honnan vegyünk táplálékot, továbbá nem lesz
senki, aki kalauzolna bennünket. És abban a pillanatban, hogy ezt
megtesszük, Ariaiosz máris elpártol tőlünk, egyetlen barátunk sem
marad, mert akik eddig barátaink voltak, azok is ellenségeink lesz
nek. 6. Aztán nem tudom, van-c még folyó, amelyen át kell kelnünk,
de az Euphratészról már tudjuk, hogy az ellenség lehetetlenné
teheti rajta az átkelést, ha akarja. És ha harcra kerülne sor, kevés
lenne a lovasunk, az cllcnscgnekpedigsokés kiváló lovasa van. Meg
aztán kit öljünk meg, ha győzünk? Ha viszont alulmaradunk, senki,
egyetlen emberünk sem menekülhetne meg. 7. Különben sem tu
dom, miért kellene a nagykirálynak, akinek annyi mindene van,
csküdöznie, jobbját nyújtania, az istenekre hamisan esküdnie, és
adott szavát a hellének és a barbárok előtt meggyaláznia, ha egyszer
el akar bennünket pusztítani.
Sok ilyet mondott. 8. Közben pedig, hazakészülőben, megérke
zett Tisszaphernész seregével együtt, jö tt Orontasz is a hadával, és
hozta magával a király leányát, hogy feleségül vegye. 9. Tisszapherncsz itt átvette a vezetést, piacot biztosított számukra, és megmdul295
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tak. Tisszaphernésszel és Orontasszal együtt ment Ariaiosz, vitte
Kürosz barbár seregét, és táborát is ott ütötte fel, ahol ők.
10. A hellének sanda szemmel néztek rájuk, külön meneteltek,
magukban, és külön kalauzaik voltak. Táboruk mindig majd egy
paraszanga távolságra volt az övéktől. Mindkét fel őrizkedett a
másiktól, mint az ellenségtől, ami persze megint gyanakvást szült.
11. Aztán meg valahányszor ugyanarra a helyre mentek fát, élelmet
vagy más effélét szerezni, mindig összeverekedtek; ez is viszályt
okozott.
12. Háromnapi menetelés után az úgynevezett méd fal hoz5érkez
tek, majd azon túl folytatták útjukat. A fal kátránnyal összeerősített
égetett téglákból épült, húsz láb széles volt és száz láb magas.
Hosszúsága állítólag húsz paraszanga. 13abíi Ióntól nem messze hiízódott.
13. Ezután két nap alatt nyolc paraszanga utat tettek meg, két
csatornán keitek át, az egyiken hídon, a másikon hét csónakból vert
hajóhídon. Ezek a csatornák a Tigris folyóból indultak ki, és további
csatornákba ágaztak el a földeken; először nagyokba, majd kiseb
bekbe, végül egészen kicsikbe, mint Hellasz kölcsfoldjein.
így érkeztek meg a Tigris folyóhoz. A folyótól tizenöt sztadionra
nagy és népes város emelkedett, Szittaké. 14, A hellének a város
tövében táboroztak le, egy mindenféle fával sűrűn benőtt gyönyörű,
nagy vadaskert szomszédságában. A barbárok átkeltek a Tigrisen, cs
eltűntek a szemük elől,
15.
Ebed után Proxenosz ésXenophón éppen a tábor előtt sétál
gatott, amikor egy ember odalépett az őrökhöz, és megkérdezte,
merre találhatja Proxcnoszt és Klearkhoszt. Menónt nem kereste,
mégpedig azért nem, mert Áriái osztói, Menőn ven degb aratja tói
jött.
J6. - Én vagyok, akit keresel - mondta Proxenosz. Mire az ember
így szólt:
- Ariaiosz és Artaozosz küldött, mindketten Kürosz hívei és a ti
jóakaróitok Azt üzenik, vigyázzatok, hogy a barbárok az éjszaka
folyamán rajtatok ne üssenek. Nagy sereg várakozik a közeli vadas
kertben. 17. Még azt is tanácsolja, küldjétek őrséget a Tigris folyó
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hídjához, mert Tisszaphernész, Via tudja, még az éjjel le akarja
bon tárni, hogy nc kelhessetek át, hanem beszoruljatok a folyó és a
csatorna közé.
18. Amikor ezt meghallották, KJearkhosz ele vezettek az embert,
és elmesélték, mit mondott. Klearkhosz zavarba jött, és megijedt.
19. Egy jelen levő fiatalember végiggondolta a hallottakat, és kijelen
tette, hogy a támadás és a híd lebontás semmiképpen nem fér Össze.
- Mert világos, hogy a támadók szükségképpen vagy győznek,
vagy vereséget szenvednek - mondta. - Ha győznek, minek a hidat
lerombolni? Hiszen ha mégannyi híd volna is, nem tudnánk hová
menekülni, hogy életünket mentsük. 20. Ha pedig mi győzünk, nem
lesz merre futniuk, hiszen a hidat lebontották. És bármennyien
volnának is odaát, senki nem jöhetne segítségükre, ha a híd le van
bontva,
21.
Klearkhos2 ekkor megkérdezte a követet, mekkora a terület a
Tigris és a csatorna között. Az azt felelte, hogy hatalmas, és számos
nagy falu cs város van rajta. 22, Ekkor kiderült, hogy a barbárok
küldték oda azt az embert alattomos szándékkal, mert attól féltek,
hogy ha a hellének elfoglalják a hidat, a szigeten maradnak, ahol
egyfelől a Tigris, másfelől a csatorna védené őket, és élelemhez is
jutnának a tágas és termékeny területen, ahol földművelőkben nincs
hiány. Aztán jó menedékük is lenne, ha rosszat forralnának a király
ellen.
23.
Ezek után nyugovóra tértek. A hídhoz azonban mindenesetre
őrseget állítottak. De senki nem támadott, és mint az őrök jelentet
tek, a hídhoz sem közelített az ellenség, 24, Hajnalban átkeltek a
harminchét elemből álló hajóhídon, a legnagyobb óvatossággal,
mert néhány Tisszaphernésznél tartózkodó helléntől az a jelentés
érkezett, hogy átkelés közben meg fogják őket támadni. De ez
hazugság volt. Csupán Giusz jelent meg néhányadmagával, hogy
megnézze, átkelnek-e a hellének a folyón. Amikor látta, hogy7igen,
visszás letett.
25, A másik partra érve négy napig meneteltek, és húsz paraszangát tettek meg. így értek az egy plethron széles Phiiszkosz folyóhoz,
amelyen híd is volt. Itt egy hatalmas város emelkedett, Ópisz. Ennek
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a szomszédságában találkozott a hellénekkel Kürosz és Artaxerxész
más ágyból született fivére, aki hatalmas sereget vezetett Szuszából
és Ekbatanából, hogy segítséget vigyen a királynak. Most megállí
totta hadát, és nézte az elvonuló helléneket, 26, Klearkhosz kettős
sorban vezette a sereget, és időről időre megálljt parancsolt. Amíg a
had eleje állt, szükségképpen állma kellett az egész seregnek, úgy
hogy még a helléneknek is úgy tíínt, mintha rengetegen volnának,
és a perzsa is döbbenten szemlélte őket.
27. Ezután hat napon át Média pusztaságain vonultak, cs harminc
paraszangát tettek meg. így értek el Parii szatisznak, Kürosz és a
király anyjának falvaihoz, Tisszaphernész, hogy meggyalázza Kü
rosz emléket, megengedte, hogy a hellének fosztogassanak, de rab
szolgát nem ejthettek. Búza, barom és más egyéb volt itt bőven.
28. Ezután négy napig vonultak a pusztaságban, és húsz paraszan
gát tettek meg a Tigris folyó jobb partján. Első napi menetelésük
alatt meglátták a folyó másik partján Kelainait, c nagy és jómódú
várost. Innen a barbárok bőrtutajokon kenyeret, sajtot és bort vittek
nekik.
D

1. Innen a négy plcthron széles Zapatasz folyóhoz érkeztek, ahol
három napig időztek. Gyanakodtak ugyan, de úgy látszott, nem
állítottak nekik semmiféle észrevehető csapdát. 2. Klearkhosz jónak
látta, hogy beszéljen Tisszaphcmésszel, hátha valahogy véget vet
hetnének a bizalmatlanságnak, mielőtt még háború lesz belőle. Meg
is üzente neki, hogy beszélni kíván vele, Tisszaphernész készsége
sen fogadta. Amikor együtt voltak, Klearkhosz így szólt:
3, - Én tudom, Tisszaphernész, hogy esküt tettünk, cs jobbunkat
nyújtottuk, hogy nem bántjuk egymást. De látom, mégis óvakodsz
tőlünk, mintha ellenségeid volnánk, amit persze mi is észreve
szünk, és mi is óvatosak vagyunk. 4, De mivel figyeltelek, és nem
észlelhettem, hogy bármi rosszat forralnál is ellenünk, és azt is jól
tudom, hogy mi sem gondolunk semmi ilyesmire, elhatároztam,
hogy megtárgyalom veled, miképpen tudnánk megszüntetni a köl
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csönös bizalmatlanságot. 5. Mert tudom, hogy ha az emberek vala
milyen rágalom vagy gyanakvás folytán megijednek másoktól, sze
retik elejét venni a bajnak, cs jóvátehetetlen rosszat okoznak azok
nak, akiknek eszébe sem jutott, hogy bármi rosszat tegyenek. 6. íis
mivel azt hiszem, az effajta félreértéseket leginkább beszélgetéssel
lehet tisztázni, íme, itt vagyok, meg akarlak győzni, hogy semmi
okod nem bízni bennünk. 7, Hiszen elsősorban és leginkább az
isteneknek tett eskünk tiltja, hogy ellenségek legyünk. Sohasem
mondanám boldognak azt, aki tudatában van, hogy esküjét meg
szegte. Mert nem tudhatom, milyen gyorsan kellene futnia, hogy
az istenek büntetésétől megmeneküljön, van-e oly sűrű sötétség,
amely elfedné, és van-e szilárd talaj, amelyen lábát megvethetné.
Mert mindenképpen a2 istenek kezében van minden, és ők minde
nütt egyenlő erővel uralkodnak mindenen. 8. így vélekedem az
csküvcsekről és az istenekről: órájuk bíztuk magunkat, amikor
barátságot kötöttünk. És ami az emberi dolgokat illeti: jelen hely
zetünkben te vagy számunkra a legnagyobb jó, 9. Mert veled együtt
lesz minden üt járható, és áthidalható minden folyó, neked köszön
hetjük, ha nem látunk hiányt élelemben, nélküled mindvégig sö
tétben botorkálnánk, hiszen nem ismerjük az utat, nélküled egyet
len folyón sem tudunk átkelni, nélküled félünk az emberektől,
bárkik is, még inkább attól, ha senkivel nem találkozunk, mert akkor
mindenhol veszélyek leselkednek ránk. 10. És ha megőrülnénk, és
el tennénk téged láb alól, ugyan mi más várna ránk, mint hogy mcgöivcnjótcvőnkct-a lcgszörnyííbb ellenféllel, a királlyal vívjunk
harcot? Es azt is elmondom, milyen sok szép reménytől fosztanám
meg önmagamat, ha bármi rosszat forralnék ellened. 1L Valamikor
Kürosz barátságát óhajtottam elnyerni, mert ügy gondoltam, na
gyobb hasznára lehet annak, akinek akar, mint kortársai közül bárki
más. De most látom, hogy Kürosz hatalma és földje a tiéd, ráadásul
a magad tartománya is megmaradt, és hogy a Kürosszal ellenséges
királyi haderő a te szövetségesed. 12. Ha így állnak a dolgok, ugyan
ki volna oly őrült, hogy ne akarna a barátod lenni? De azt is
elmondom, miért reménykedem benne, hogy majd te isjó barátunk
akarsz lenni. 13. Tudom, hogy a müsziaiak sok bosszúságot okoznak
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nektek, és azt hiszem, haderőmmel el tudnám érni, hogy meghó
doljanak nektek Ugyanezt tudom a piszidákról is, és úgy hallom,
sok ilyen nép van még. Azt hiszem, el tudnám végezni, hogy soha
többé ne zavarják nyugalmatokat. Aztán itt vaunak az egyiptomiak,
akikre ti most, úgy tudom, a legjobban haragusztok. Nem tudom,
találtok-e nálunk jobb szövetségest megfékezésükre. 14. És ha ba
rátja akarnál lenni valamely szomszéd népnek, mily hatalmas barát
is lennél, és mily félelmetes úr, ha megbántanak, amikor mi állunk
az oldaladon. Mert mi nemcsak zsoldért szolgálnánk neked, hanem
hálából is, amit joggal várhatnál el tőlünk, akiket megmentettél.
13. I la mindezt meggondolom, bizalmatlanságod oly furcsának
tűnik nekem, hogy szeretnem megtudni, ki az az ügyes szónok, aki
el tudja hitetni veled, hogy mi ármányt szövünk ellened.
Ezeket mondotta Klcarkhosz.
Tisszaphcrnész meg így válaszolt:
16.
- Már annak is örülök, Klearkhosz, hogy ily okos szavakat
hallok tőled. Úgy látom, felismerted, hogy magadnak akarsz rosszat,
ha bármit tervezel ellenem. De hogy megtudd, mily alaptalanul
gyanakodtatok a királyra meg rám, hallgass meg te is engem. 17.1 la
cl akartunk volna titeket pusztítani, azt Íriszed, nem lett volna
elegendő lovasunk, gyalogosunk vagy nehéz fegyverzetű katonánk?
1 Jiszcn úgy tehettünk volna tönkre titeket, hogy minket a legcse
kélyebb veszély sem fenyegetett volna. 18. Vagy azt hiszed, nem volt
megfelelő terület, ahol rátok támadjunk? Nem látjátok, hány síksá
gon kell keresztülvergődnötök, ahol a lakosok mind a mi embere
ink? I lány hegyet kell megmásznotok, amelyeket csak meg kellene
szállnunk előttetek, és máris járhatatlanok lennének a számotokra;
hány folyó van, ahol harcba bocsátkozhatnánk seregetek akkora
részével, amekkorával kedvünk tartja? Aztán vannak olyan helyek
is, amelyeken át sem juthattok, ha mi nem segítünk. 19. De ha
mindezekben mégis a rövid ebbet húznánk, akkor a tűz még min
dig erősebb, mint a vetés: felgyújthatjuk, és akkor az éhínség szegül
szembe veletek, és azzal bizony nem hadakozhattok, ha mégoly
derekak vagytok is. 20. Ennyi eszközzel harcolhatunk ellenetek,
miért választanánk akkor azt az egyetlen módot, amely az istenek
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szemében bűnös, cs az emberekében gyalázatos? 21. A gyámoltalan,
tehetetlen, szorongatott és ráadásul aljas ember tulajdonsága úgy
elérni valamit, hogy megszegi az isteneknek tett esküjét, és visszaél
az emberek bizalmával. Nem vagyunk mi ilyen megfontolatlanok
és együgyű ek, Klearkhosz í 22. És ha annyiszor módunkban lett
volna elpusztítani benneteket, miért is nem tettük meg eddig? Tudd
mcgjól, ennek az a kívánságom az oka, hogy megnyerjem a hellének
bizalmát, és hogy azokat a katonákat, akikkel Kürosz eddig eljött, és
akiknek zsoldon vett hűségében megbízott, noha idegenek voltak,
a jótéteményeim adta biztonsággal újra visszavezessem. 23. Hogy
mennyire lesztek számomra hasznosak, azt részben már elmondtad,
de a legfontosabbat csak én tudom: a fenséges tiara csak a nagy király
fejét ékesítheti, de a ti segítségtekkel könnyen viselheti más is - a
szívében.
24. Ezt mondta, és Klearkhosz úgy gondolta, hogy igazat beszel.
Most ő szólalt meg:
- Ugye minden rosszat megérdemelnek azok, akik rágalmaikkal
egymás ellen próbáltak fordítani bennünket, holott annyi okunk
van a barátságra?
25. - 11a vezéreid és alvezércid eljönnek hozzám - mondta Tiszszaphernész nyíltan megnevezem azokat, akik azt állították, hogy
ármányt szősz ellenem és seregünk ellen.
26. - Én el is hozom valamennyinket - mondta Klearkhosz és
feltárom neked, honnan hallottam rólad.
27. Tisszaphernész oly barátságos lett a beszélgetés után, hogy ott
marasztalta KJcarkhoszt, cs meghívta lakomára.
Klearkhosz másnap visszatért a táborba, és úgy tett, mintha cl is
hinné, hogy nagyon jó barátságban van Tisszaphemcsszcl, cs el
mondta, amit tőle hallott. Kihirdette, hogy mindenkinek, aki paran
csot kap, el kell mennie Tisszaphernészhez, és amelyik hellénre
rábizonyul, hogy rágalmakat terjesztett, azt megbüntetik mint áru
lót és mint a hellének ellenségét. 28. Arra gyanakodott, hogy Menőn
a rágalmazó. Tudta, hogy Ariaiosz társaságában gyakorta találkozik
Tisszaphcrnésszel, és hogy vele, Klearkhosszal hadilábon ál), fondorkodik ellene, és az egész hadsereget magához akaija ragadni,
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azon fór adózik, hogy megszerezze Tisszaphernész barátságát. 29.
Klearkhosz is törte a fejet, miképpen szerezhetne meg az égés2 sereg
bizalmát, és miképpen szabadulhatna meg vctclytársaitól.
Voltak katonák, akik cllcntmondtak neki: ne menjen el minden
vezér és alvezér Tisszaphernészhez, ne bízzanak, benne, 30. De
Klearkhosz addig erősködött, míg keresztülvitte, hogy öt vezér és
húsz alvezér odament. Körülbelül kétszáz katona kísérte őket, azzal
az ürüggyel, hogy vásárolni mennek.
31. Amikor Tisszaphernész szálláshelyére értek, a vezéreket, a
hoiótiai Proxcnoszt, a thesszaliai Menónt, az arkacliai Agiaszt, a lakedaimóni Klearkhoszt é.s az akháj Szókratészt beszólították. 32. Az
alvezérck a bejárat előtt maradtak. Nem sokkal később ugyanarra az
adott jelre a bentieket lefogták, a kintieket lemészárolták. .Rzután
néhány barbár lovas keresztülnyargalt a síkságon, és minden szem
bejövő hellént - szolgát, szabadot egyaránt - megölt.
33, A hellének csodálkozva bámulták a táborból a nyargaló lova
sokat, és nem tudták, mitévők legyenek, amíg futva meg nem
érkezett az arkadiai Nikarkhosz. Hasán seb tátongott, kezében
tartotta beleit, ügy mondta cl, mi történt. 34. A hellének halálra
rémülten futottak fegyvereikhez, mert azt hittek, hogy a barbárok
nyomban ott lesznek a táborban. 35. Nem jöttek mind, csupán
Anaiosz, Artaozosz és Mithrulatész jelent meg, Kürosz egykori
legjobb hívei. A hellének tolmácsa azt állította, hogy ott látja köztük
Tisszaphertiész fivérét is. felismerte. Körülbelül háromszáz felvér
tezett perzsa kísérte még őket. 36. Amikor már elég közel voltak,
felszólítottak minden hellén vezért cs alvezert, ha még van ilyen,
hogy lépjenek elő, mert a király üzenetét szeretnék kihirdetni:
37, A hellén vezérek - az orkhomenoszi Kieanór, a sztümphaloszi
Szophainctosz-óvatosan előléptek, és velük együtt az athéniXenophón, hogy megtudják, mi van Proxenosszal, Kheiriszophosz tör
ténetesen távol volt: katonáival az egyik faluba ment élelemért.
Amikor hallótávolságra voltak egymástól, Anaiosz megszólalt:
38, - Hellén férfiak! Klearkhosz megszegte az esküt, cs vetett
egyezségünk ellen, ezért elnyerte büntetését, cs meghalt. Proxenosz
és Menőn pedig, mivel jelentették nekünk az árulást, nagy tiszte-
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létnek örvendenek Tőletek fegyvereiteket ken a nagykirály. Úgy
véli, őt illetik meg, mivel Küroszci voltak, az Ő szolgájáé.
39. A hellének válaszát az orkhomeuo.szi Kleanór mondta el:
- Ariaiosz, te, a világ legszörnyűbb embere, és ti többiek, Kürosz
egykori barátai) Nem szégyell itek az istenekés emberek előtt, hogy
noha megesküdtetek nekünk, bogy ugyanazokat fogjuk barátaink
nak. és ellenségeinknek vallani, Tisszapherncsszcl. a lcgistcntclencbb gonosztevővel együtt mégis elárultatok bennünket, és megöl
tétek azokat a férfiakat, akiknek esküt tettetek, most pedig az ellen
séggel idejöttök hozzánk, hogy minket, többieket is kiszolgáltas
satok?)
40. Ariaiosz így felelt:
- Klearkhoszra előzőleg rábizonyítottuk, hogy összeesküvést sző
Tisszaphernész, Orontasz és mindnyájunk ellen, akik velük va
gyunk.
41. Xenophón erre a következőket mondta:
- Ha Ktearkhosz esküje ellenére megszegte az egyezséget, elnyer
te büntetését. Mert az esküszegők méltán pusztulnak el. Proxcnoszt
és Menónt azonban, a ti jótevőiteket és a mi vezéreinket, küldjétek
ide. Minthogy ők mindkettőnk barátai, világos, hogy nektek is,
nekünk is a legjobb tanácsot fogják adni.
42. A barbárok ezután sokáig tanácskoztak, majd válasz nélkül
távoztak.
6
1. Az elfogott vezéreket a nagykirály elé vitték, és az ő színe előtt
lefejezték őket. Egyiküket, Klearkhoszt mindenki, aki csak ismerte,
rendkívül harcra kész és harcra termett férfiúnak tartotta. 2. Mert
amíg a lakedairnóniak a2 athéniakkal háborúskodtak,6 hűen kitar
tott, aztán amikor beké lett, meggyőzte városát, hogy a thrákok
sértik a hellének érdekeit, nagy nehezen elfogadtatta tervét az ephoroszokkal, és hajóra szállt, hogy harcot indítson a Kherszonészoszon
és Perinthoszon túl lakó thrákok ellen. 3. Amikor aztán már kint
járt, az ephoroszok, nem tudom, miért, meggondolták magukat, cs
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megpróbálták visszahívni az Iszthm őszről, ő azonban nem engedel
meskedett. hanem továbbhajózott a Hellcszpontosz felé. 4. A spártai
hatóságok mint lázadót halálra ítéltek. Ezért Küruszhoz m ene
kült. Hogy miképpen nyerte meg Kürosz bizalmát, máshol már
leírtuk.7 Kürosz tízezer dareíkoszt adott neki. 5. Klearkhosz elfo
gadta, cs nem könnyelmusködte el a pénzt: hadsereget toborzott
rajta, és megtámadta a thrákokat. Legyőzte, majd kifosztotta őket,
és addig folytatta a harcot, amíg Kürosznak szüksége nem lett a
seregre. Akkor Küroszhoz vonult, hogy vele együtt háborúskodjék
tovább.
6.
Szerintem csak a harcvágyó ember tesz olyat, hogy bár békében
élhetne szégyen cs bántálom nélkül, mégis inkább a háborúskodást
választja; hogy bár belefeledkezhetne az örömökbe, mégis inkább
vállalja a bajt cs fáradságot, csak hogy harcol Itasson; hogy háborúra
fecsérli vagyonát, pedig nyugodtan élvezhetne.
Mint más az élvezetekre, úgy költötte Ő a háborúra a pénzt, mert
nagyon szerette a harcot. 7 .1 larcratermettsége abban is megmutat
kozott, hogy szerette a veszélyt, éjjel-nappal támadta az ellenséget,
és amikor mások rettegtek, ő megfontoltan viselkedett. Egyértel
műen ezt állítja mindenki, aki vele harcolt. 8. Született vezérnek is
mondták - ami természetéből következett. Mert éppen úgy tudta,
mint bárki, hogyan vegye és miképpen szerezze meg a hadsereg
számára szükséges élelmet, de ahhoz is kiválóan értett, hogy min
den katonájával éreztesse: Klearkhosznak engedelmeskednie kell.
9. Ezt szigorúságával érte cl: mogorván viselkedett, érdes hangon
beszélt. Keményen büntetett, néha hirtelen haragjában, amit olykor
maga is megbánt. 10. De elvből büntetett. Mert az volt a véleménye,
hogy a fegyelmezetlen hadsereg hajítófát sem ér. A katona jobban
féljen a vezértől, mint az ellenségtől - állítólag ezt is szokta volt
mondogatni
csak úgy áll becsületesen őrt; tudjon elszakadni
barátaitól, cs készségesen vonuljon szembe az ellenséggel.
1J. Szorult helyzetben a katonák csak az ő szavát akarták hallani,
és senki máshoz nem fordultak. Mert sötétlő ábrázata kirítt ilyenkor
a többi arc közül, és keménységében az ellenséggel szembeszegülő
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erőt látnák, tehát megmentőjüknek éreznék, és nem szigorú parancs
nokuknak.
12.
De ha tűi voltak a veszélyen, és módjukban állt más vezérhez
átmenni, sokan elhagyták. Nem volt benne semmi megnyerő:
durva és nyers volt mindig. Ügy voltak vele a katonák, minta kisfiúk
tanítójukkal 13. Barátságból, szeretetből soha senki nem követte, de
vakon engedelmeskedett neki mindenki, aki városa parancsából,
szükségből vagy kényszerhelyzetben csatlakozott hozzá, 14. És mire
kivívták első győzelmeiket Klearkhosz oldalán, már sok mindent
tudtak, ami hasznavehető harcosokká tette őket: megtanultak bátra ii
viselkedni az ellenséggel szemben, és a vezér büntetésétől való
félelem fegyelmezetté kovácsolta őket.
15. Ilyen vezér volt. De úgy mondják, másoknak nemigen akart
engedelmeskedni. Ötvenéves lehetett, amikor meghalt.
16. A boiótiai Proxenosz már egészen fiatal korában elhatározta,
hogy nagy tettekre hivatott férfiú lesz. Ez a vágy indította rá, hogy
a Lcontinoiból való Gorgiaszt megfogadja tanítójának. 17. Nemi
tanulás után már képesnek érezte magát a vezetésre meg arra, hogy
mint egyenrangú fél viszonozza a legelőkelőbb férfiak szívességeit,
hiszen jó barátságban volt velük. Ekkor csatlakozott Küroszhoz,
hogy részt vegyen vállalkozásában. Azt gondolta, hogy ily módon
nagy nevet, hatalmat és vagyont szerezhet 18. Nagy dolgokra vá
gyott, mégis látható módon fontosnak tartotta a2t is, hogyjogtalanul
semmihez se jusson. Ügy gondolta, igazságos és becsületes úton
kell mindent megszereznie, másképpen soha. 19. A legkiválóbbak
nak tudott parancsolni, de arra nem volt alkalmas, hogy katonái
körében tiszteletet és félelmet keltsen. Jobban szégyellte magát
katonái előtt, mint a katonák vezérük előtt. Nyilvánvalóan jobban
felt tőle, hogy emberei mcggyűlölik, mint azok attól, hogy ne
engedelmeskedjenek neki. 20. Azt hitte, már az is elég a vezetéshez,
ha a derék katonákat megdicséri, és a rend ellen vétőket nem dicséri
meg. így aztán legkiválóbb társai jó szívvel is voltak iránta, de a
hitványak mindig ki akartak rajta fogni, tudván, hogy lehet. Har
mincéves lehetett, amikor életét vesztette.
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21.
A thesszatiai Mén ón ró) köztudomású volt, hogy nagyon vá
gyódik a gazdagságra; a hatalomra azért áhítozott, hogy vagyonát
gyarapíthassa, a megtiszteltetésekre azért, hogy még több haszonra
tehessen szert, A leghatalmasabb személyek barátságára törekedett,
hogyjogtalan cselekedeteiért n e kelljen lakolma. 22. Vágyai elérésére
az csküszegcst, a hazugságot és a csalást tartotta a legrövidebb útnak,
az őszinteséget és az igazságot pedig az ostobasággal vélte azonos
nak. 23. Nyilvánvaló volt, hogy senkit nem szeretett, és ha azt
mondta valakinek, hogy a barátja, biztosan forralt ellene valamit- Az
ellenségen nem gúnyolódott soha, de mesélik, hogy valamennyi
társából állandóan gúnyt űzött. 24. Arra nem fente a fogát, ami az
ellensége volt - hiszen azt őrizték, és nehéz volt hozzájutni annál
inkább barátai vagyonára, amit könnyen megszerezhetőnek gon
dolt, mivel senki nem őrzi. 25. Akiről észrevette, hogy esküszegő és
becstelen, attól úgy félt, mint a jól felfegyverzett ellenségtől, a
tisztességes és igaz emberekkel pedig úgy próbált bánni, mintha
gyávák volnának. 26. Más azzal dicsekszik, milyen istenfélő, igaz
mondó és igazságos természetű, Menőn pedig azzal büszkélkedett,
hogy rá tudja szedni az embereket, hazugságokat kohol, és barátait
kineveti. Mindenkit neveletlennek tartott, aki nem volt gazember.
És ha valakinek be akart férkőzni a kegyeibe, úgy* gondolta, az a
legjobb, ha megrágalmazza korábbi jó barátait, és máris célt ért. 27.
A katonákat úgy akarta engedelmességre bírni, hogy maga is részt
vett bűnös cselekedeteikben. Azzal vélt tiszteletet és hódolatot
kivívni, hogy megmutatta: ő tudja és ő is akarja a legtöbb gazságot
elkövetni. Ha elpártolt tőle valaki, váltig mondogatta, milyen jó 
ságos is ő, hogy nem végzett az illetővel, amíg a hatalmában volt.
28. Persze ami nem látható, azt hazudhatja is róla bárki, a követke
zőket azonban mindenki tudja:
Arisztipposznál elérte, hogy fiatalon a zsoldosok parancsnoka lett.
Kedvet lelte a szép ifjúkban: Ariaioszl* noha barbár volt, szeretőjévé
tette, egyébként amikor még a szakálla se serkent, ő volt a szakállas
Tbarüpasz szeretője. 29. Amikor vezértársai életükkel fizettek azért,
hogy Kürosszal hadra keltek a király ellen, ő nem vesztette életét,

306

MÁSODIK KÖNYV'

noha ugyanezt tette. A többiek kivégzése után aztán őt is megbün
tette a király, de nem ügy lelte halálát, mint Klcarkhosz és a többi
vezér, akiket lefejeztek - azt hiszem, ez a leggyorsabb halál
hanem, azt mondják, még egy évig megcsonkítva tengette nyomo
rult életét, amíg a vég be nem következett.
30.
Az arkadiai Agiasz és az akháj Szókratész is meghalt. Nem
gúnyolta őket senki gyávának a harcban, és a barátság dolgában sem
voltak elmarasztalhatok. Mindketten harmincöt év köriiliek voltak.
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1. Hogy mi mindent tettek a hellének a csatáig, miközben Kiirosszal a birodalom belseje felé vonultak, és mi történt a hellénekkel
Kiirosz halála után, miközben a Tiss 2 iipheméssze] kötött fegyverszünet után visszafelé meneteltek - már az előző könyvekben
megírtuk.
2. Miután a vezéreket mind elfogták, és az alvezérek kíséretükkel
együtt elpusztultak, a hellének nagy válságba kerültek: meghányták-vetették magukban, hogy ott állnak a király palotája előtt, min
denfelől ellenséges népek és városok veszik őket körül, senki nem
fog élelmiszert eladni nekik, nem kevesebb, mint tízezer sztadion
választja el őket Hellasztól, nincs senki, aki utat mutasson nekik,
átgázol hatatlan folyók választják el őket otthonuktól, a Kürosszal
együtt vonuló barbárok is elárulták őket, ott maradtak egyedül,
egyetlen szövetséges lovas nélkül, úgyhogy nyilvánvaló volt: hiába
győznek, senkit meg nem ölhetnek, ha pedig Őket győzik le, senki
nem marad életben közülük. 3. Mindezt megbán.yták-vetették ma
gukban, és úgy elkedvetlenedtek, hogy csak kevesen nyúltak a
vacsorához, alig néhányan gyújtottak tüzet, cs sokan be se mentek
éjszakára a táborba, ott dőltek le, ahol éppen elfáradtak, de oly
szomorúak voltak, és annyira vágyódtak hazájuk, szüleik, feleségük
meg gyermekeik után, akiket többe már nem remeitek viszontlátni,
hogy nem jött álom a szemükre. Ebben a hangulatban tértek nyu
govóra mindnyájan.
4. Volt a seregben egy athéni férfi, Xenophón. nem vezér, nem is
alvezér, de még katona sem, aki csak azért ment velük, mert régi
vendégbarátja, Proxenosz hívta el hazulról, és megígérte: ha velük
tart, megszerzi neki Kiirosz barátságát, mert ő, úgymond, több jó t
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remél számára Kiirosztól, mint hazájától. 5. Xenophón pedig, miután elolvasta Proxenosz levelét, az athéni Szókratésztól kért
tanácsot, miképpen vélekedik a meghívásról, Szókratész azt gya
nította, hogy az állam még bűnösnek mondhatná Xenophónt
ezért a barátságért - mivel Kürosz láthatóan lelkesen támogatta
a lakedaimóniak harcát Athén ellen
ezért azt a tanácsot adta
Xcnophónnak, menjen el Delphoiba, és kérje ki az isten véleményét
az utazás felől.1
6. Xenophón el is ment, és megkérdezte Ápol Iónt, melyik isten
hez forduljon áldozatával és imájával, hogy az ót, amelyre készül, a
lehető legszebben és legjobban sikerüljön, és hogy szerencsésen cs
épségben érkezzék haza. Es Apollón megnevezte neki azokat az
isteneket, akiknek áldozatot kellett bemutatnia.
7. Visszaérkezése után elmondta Szókratésznak a jóslatot, Szók
ratész pedig hibáztatta, amiért nem azt kérdezte először, vajon
menni hasznosabb-e vagy maradni, hanem ő maga döntött úgy,
hogy megy, és csak abban kért tanácsot, miképpen teheti meg útját
a legszebb eredménnyel.
- De ha már így tetted fel a kérdést - mondta Szókratész
azt
kel) tenned, amit az isten parancsolt.
8. Xenophón pedig az isteni utasításhoz híven bemutatta az
áldozatot, és hajóra szállt. Szardeiszban utolérte Proxenoszt cs
Küroszt, akik éppen indulóban voltak a birodalom belseje felé. Itt
mutatták be Kürosznak. 1U. Mivel Proxenosz marasztalta Xeno
phónt, Kürosz is biztatta, hogy maradjon velük, és megígérte, hogy
mihelyt véget ér a hadjárat, azonnal elengedi őt is. És azt mondták
neki, hogy a piszidák ellen indulnak háborúba, Így ment velük:
rászedték, de nem Proxenosz szedte rá, hiszen ő sem tudta, hogy a
nagykirály ellen készülnek, és más hellén sem tudta ezt, csak Klcarkliosz. De mire Kilikiába értek, mindenki előtt nyilvánvalóvá vált,
hogy a hadjárat a perzsa király ellen irányul. Rettegtek az úttól,
mégis legtöbben kedvük ellenére, egymás előtt cs Kürosz előtt
restelkedve velük mentek. Köztük Xenophón is.
Amikor rájuk tört a bizonytalanság, Xenophón is a többiekkel
bánkódott, ő sem tudott aludni. De amikor mégis elszunnyadt,
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álmot látott; ügy tűnt neki, hogy az ég megdördül, atyai házába
villám csap. amitől az egész lángra lobban.
Nagy rémülten felriadt. Az álmot egyrészt kedvező jelnek tekin
tette, mert a bajoknak cs veszélyeknek köz epet te hatalmas fényt vélt
látni, amelyet Zeusz küldött, de meg is ijedt, mivel az álom Zeusz
tól, a királytól jött, és a tüzet körös-körül látta világítani, azaz talán
ki sem juthatnak a király birodalmából, mert mindenfelől akadá
lyokba fognak ütközni.
Hogy mit jelent az ilyen álom látás, kiderül a2 álmot követő
eseményekből. Mert ez történt. Ébredés után nyomban a követke
zők jutottak eszébe: „Mit fekszem én itt? Telik-nmük az éjszaka, és
hajnalra valószínűleg itt az ellenség. És ha egyszer a király kezére
kerülünk, az isten sem ment meg bennünket tőle, hogy miután
minden lehetséges szörnyűséget végignéztünk, és minden lehetsé
ges borzalmat elszenvedtünk, gyalázatos halállal ne pusztuljunk.
Senki nem tesz előkészületeket a védekezésre, senkinek nincs gond
ja rá, hanem fekszünk, mintha nem volna más dolgunk, mint
pihenni. Ugyan melyik városból várom én a vezért, aki az előkészü
leteket megteszi? És miféle életkort akarok megérni? Hiszen ha ma
kiszolgáltatom magam az ellenségnek, soha nem leszek idősebb,”
Hkkor felkelt, és először is összehívta Proxenosz alvezéreit. Ami
kor pedig összegyűltek, így szólt hozzájuk:
- Alvezcrek! Látva jelen helyzetünket, én bizony sem aludni nem
tudok, mint ahogy, azt hiszem, ti sem tudtok aludni, sem tovább
nyugodni. Mert világos, h o g y az ellenség mindaddig nem üzen
hadat, amíg kellőképpen felkészültnek nem érzi magát. Mi viszont
nem törődünk vele, hogy miképpen állhatnánk ki ellene a legsike
resebben. Ha megadjuk magunkat, és a nagykirály kezére kerülünk,
mit gondolhatunk, mi vár ránk? Mit várhatunk tőle, aki keresztre
feszíttette vele egy anyától származó, már halott fivérét, de előbb
levágta fejét és karját, mit várhatunk tőle mi, akiket nem véd senki,
akik hadjáratot indítottunk ellene, hogy trónjától megfosszuk, cs
szolgasorba taszítsuk, sőt ha lehet, még meg is öljük? Nem fog-c
hát mindent elkövetni, hogy a legválogatottabb kínzásoknak vessen
alá bennünket, hogy ezzel egyszer s mindenkorra elriasszon min310
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dcnkit, aki háborút akar indítani ellene? Mindent meg kel) tehát
tennünk, hogy a kezére ne kerüljünk. Amíg a fegyverszünet érvény
ben volt, örökké csak szántam magunkat, a királyt és embereit pedig
igen boldognak gondoltam, mivel oly nagy a földjük, és nem is
akármilyen, bőségesen van élelmük, és se szeri, se száma szolgáik
nak, barmaiknak, aranyuknak és ruháiknak. Amikor pedig a mi
katonáink helyzeten tepelődtem, elgondoltam, hogy nekünk nin
csenek semmiféle javaink, legfeljebb vásárolhatunk, de tudtam,
hogy már csak nagyon kevés katonánknak van pénze, az eskü vi
szont köt bennünket, hogy élelmet csak vásárolunk, másképp nem
szerzünk - amikor mindezt végiggondoltam, néha már jobban
féltem a fegyverszünettől, mint most a háborútól. Minthogy azon
ban megszegték a fegyverszünetet, úgy érzem, az ő fölényük is, a
mi gyanakvásunk is megszűnt. Mert itt hevernek már győzelmi
díjként ezek a javak a két tábor között, és annak a birtokába fognak
kerülni, aki derekabb lesz. A verseny bírái az istenek; joggal elvár
hatjuk, hogy velünk, lesznek, hiszen ellenségeink hamis esküjükkel
megbántották őket, mi viszont hiába láttuk magunk előtt a nagy
bőséget, szigorúan megtartóztattuk magunkat tőle, mert kötött
bennünket az isteneknek tett eskü. Ezért a2t hiszem, sokkal na
gyobb önbizalommal indulhatunk a küzdelembe, mint ők. Ráadá
sul a mi testünk jobban bírja a fagyot, a hőséget és a megpróbálta
tásokat, mint az övék, és hála az isteneknek, gondolkodásunk is
nemesebb; az ő harcosaikat pedig könnyebb megsebezni, mint
minket, és ha az istenek, ahogy a múltkor tették, most is nekünk
adják a győzelmet, megölni is könnyebben fogjuk őket. De talán
már mások is gondolkoztak mindezen. Az istenért, ne váijuk meg,
hogy’ a többiek jöjjenek ide, és szólítsanak fel bennünket hősi
tettekre; legyünk mi az elsők, mi buzdítsuk vitézségre a többieket
is. Lássák rólatok, hogy ti vagytok a legderekabb parancsnokok, sőt
a vezéreknél is különb vezérek vagytok. Én pedig, ha ti akarjátok az
embereket buzdítani, készséggel követlek benneteket, de ha úgy
rendelkeztek, hogy én legyek a vezér, nem fogok életkoromra
hivatkozva szabadkozni, hiszen éppen most vagyok a legjobb kor
ban ahhoz, hogy a vészt elhárítsam a fejünk felől.
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26. így beszelt Xenophón, az alvezérek pedig hal Jva ezt felszólí
tották, hogy vezesse őket. Csak a boiótiai nyelvjárásban beszélő
ApoJlónidész mondotta: balgaság azt állítani, hogy másképp is meg
menekülhetnek, mint a király esetleges kegyéből, és már kezdte is
sorolni az akadályokat.
27. De Xenophón a szavába vágott:
- Te csodálatos férfiú, aki nézel, és nem látsz, hallasz, és nem
emlékezelf Hiszen itt voltál te is, ezekkel együtt, amikor a Kürosz
halálától elbizakodott király hozzánk küldte embereit, és felszólított
bennünket, hogy adjuk át fegyvereinket. 28. És amikor nem adtuk
át, hanem fegyveresen vonultunk tovább, és mellette vertük fel
táborunkat, mit meg nem tett: ideküldtc követeit, hogy fegyverszü
netet kérjenek, cs amíg meg nem kötöttük a fegyverszünetet, ellá
tott bennünket élelemmel] 29. És amikor a vezérek és alvezérek, az
egyezségben bízva, fegyver nélkül mentek velük tárgyalni - éppen
úgy, ahogy te most tanácsolod mi történt? O tt vannak most a sze
rencsétlenek, megvertek, leszúrták, meggyalázták őket, még meg
halni se tudnak, akárhogy is vágyódnak rá - gondolom. És mindezt
tudva, te fecscgonek mondod azokat, akik védekezésre szólítanak,
és azt tanácsolod, tárgyaljunk ismét a királlyal. 30. Én azt gondolom,
társaim, hogy nem tűrhetjük meg tovább ezt az embert magunk
között, meg kell fosztanunk parancsnoki tisztétől, rakjuk rá cso
magjainkat, s mint málhavivőt használjuk. Mert ha hellén létére
ilyen, csak gyalázatot hoz hazájára cs egész Ilellaszra.
31.
Ezután a sztümphaloszi Agasziasz vette át a szót, cs ezeket
mondotta:
- De hiszen nincs ennek semmi köze sem Boiótiához, sem
I Icllaszhoz: cn magam láttam, hogy mindkét füle át van fúrva, mint
a lüdeknek.
Ez így is volt. 32. A férfit elkergették, a többiek pedig sorba járták
az egységeket, előhívogatták a vezéreket, ahol egyáltalán maradtak
- ahonnan eltűntek, onnan a helyetteseket ahol pedig az alvezér
még életben volt, ott az alvezért is. 33. Amikor mind együtt voltak,
leültek a tábor előtt. Mintegy száz vezér és alvezér gyűlt Össze.
Majdnem éjfél volt, amikor ez történt. 34. Ekkor Proxenosz legidő
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sebb alvezérc, az éliszi Hierónümosz kezdte a beszédet ilyen
formán:
- A helyzetet látva, mi magunk is helyesnek tartottuk, vezérekés
alvezérek, hogy Összegyűljünk, és ideszólítsunk benneteket, és
megtanácskozzuk, mi helyeset tudnánk tenni. Mondd el nekik is,
Xenophón, amit nekünk elmondtál.
35, Xenophón erre a következőket mondta:
- Mindnyájan tudjuk, hogy a király és Tisszaphemész mindenkit
összefogott közülünk, akit csak lehetett, cs világos, ha egy mód van
rá, a többieket is cl akarják tenni láb alól. Azt hiszem, mindent cl
kell követnünk, hogy soha ne kerüljünk a barbárok hatalmába,
hanem ha lehet, inkább mi kerítsük hatalmunkba őket. 36. Értsétek
meg jól, hogy nektek- mindnyájatoknak, akik most összegyűltetek
- ez a legválságosabb pillanat. Mert ezek a katonák mind rátok
tekintenek, és ha bátortalannak látnak benneteket, gyávák lesznek
ők is mind, de ha késznek mutatkoztok szembeszállni az ellenség
gel, és másokat is erre buzdít tok, tudjátok meg, követni és utánozni
akarnak majd titeket. 37. És úgy is van rendjén, hogy valamivel
különbek legyetek, mint ők. Hiszen ti vagytok a vezérek, ti meg a
vezérek helyettesei és a parancsnokok: amikor béke volt, az anyagi
javakból is, a megtiszteltetésből is több jutott nektek, mint a közka
tonáknak, tehát most, háború idején méltán kívánhatja tőletek az
ember, hogy derekabbak legyetek, mint a tömeg, és hogy a megfon
tolásban meg a tettekben elöl járjatok. 38. Azt hiszem, elsősorban
úgy segíthetnétek a seregen, ha gondoskodnátok róla, hogy uj vezérek
és alvezérek lépjenek az elpusztultak helyébe. Mert vezérek nélkül röviden szólva - semmi szép, semmi jó nem jöhet létre sehol, de
háború dolgaiban aztán végképp nem. Mert szerintem a rend meg
ment, a rendetlenség pedig már sok ember pusztulását okozta. 39. A
kellő számú vezér megválasztása után, azt hiszem, itt volna az ideje,
hogy összehívjátok a többi katonát, és buzdító szózatot intézzetek
hozzájuk. 40. Talán ti is észrevettétek, milyen kedvetlenül fogtak újra
fegyvert, milyen kedvetlenül foglalták el őrhelyüket. Nem tudom,
ilyen állapotukban mi hasznukat vehetnek, akár éjjel volna rájuk
szükség, akár nappal. 41. De sokkal bátrabbak lennének, ha valaki
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elterelné gondolataikat, hogy ne csak azon járjon az eszük, mi vár
rájuk, hanem azon is, hogy mit fognak tenni. 42. Hiszen tudjátok,
hogy nem a tömeg cs nem a nyers erő segít diadalra a harcban; az
ellenfél többnyire azoknak a rohamát nem állja, akik az istenek
kegyelméből bátrabb lélekkel támadnak, 43.Jól átgondoltamén már,
baj társaim: akik mindenáron életben akarnak maradni a háborúban,
legtöbbször csúf és gyalázatos halállal halnak, de akik tudva tudják,
hogy a halál minden ember közös végzete, és azon versengenek,
hogy minél dicsőbben fejezhessek be életüket, úgy látom, inkább
megérik az öregkort, és életüket is boldogabban élik, amíg meg nem
halnak. 44. Ennek tudatában kell most nekünk is bátornak lennünk,
cs a többieket is erre buzdítanunk, hiszen háborúban vagyunk.
45.
Ennyit mondott Xenophón, majd elhallgatott. Utána Kheiriszophosz szólalt meg:
- Eddig csak annyit tudtam rólad, Xenophón, amennyit hallot
tam, nevezetesen hogy athéni vagy, de most már dicsérlek is azért,
amit mondasz és amit teszel, és szeretnem, ha minél több ilyen
emberünk volna, mert ez mindnyájunkjavát szolgálná. 46, De most
ne tétovázzunk tovább, barátaim, induljatok máris, és válasszátok
meg a vezéreket, akikre szükségünk van. Ennek megtörténte után
gyertek a tábor közepére, cs hozzátok magatokkal azokat, akiket
kiválasztottatok, mi pedig odahívjuk a többi katonát is. Legyen ott
To Imid ész hírnök is,
47, Majd felállt, hogy ne halogassák, hanem tegyék már, amit kell.
Ezután Klcarkhosz helyébe a dárdán Timasziont, Szókratész he
lyébe az akháj Xanthiklészt, Agiasz helyébe az arkadiai Klcanórt,
Menőn helyébe az akháj Philcszioszt, Proxeriosz helyébe pedig az
athéni Xcnophónt választották meg vezérnek.

2
1.
Mire megválasztották őket, már pirkadni kezdett. A vezérek a
tábor közepére vonultak, és elhatározták, hogy őrszemeket állíta
nak, és összehívják a katonákat. Amikor a többi katona is cgybcgyűlt,
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elsőnek a hkedaimóm Kheiriszophosz állt fel, és a következőket
mondta:
2.
- Katonák, nehéz helyzetben vagyunk most, hogy ilyen vezé
reket, parancsnokokat és katonákat veszítettünk, ráadásul meg ko
rábbi szövetségeseink, Ariaiosz emberei is elárultak bennünket. 3.
De ebből a helyzetből is bátran ki fogjuk vágni magunkat, nem
szabad csüggednünk, kövessünk cl minden lehetőt, hogy győzedel
mesen meneküljünk meg. Ha pedig nem, hát haljunk méltó halál
lal, soha ne kerüljünk elve az ellenség kezébe. Mert azt hiszem,
olyan szenvedések várnának ránk, amilyeneket csak ellenségeinkre
merjenek az istenek.
4. Ezután az orkliomenoszi Kleanór állt fel. Ekképpen beszélt:
- Látjátok, katonák, mily esküszegő cs istentelen a király, és
látjátok, mily álnok ez a Tisszaphernész, aki azt mondta, hogy ő a
hellének szomszédja, ezért nincs nagyobb vágya, mint hogy minket
megmentsen; megesküdött, kezet adott rá, mégis rászedett bennün
ket, és elfogatta vezéreinket. Nem tisztelte még Zeuszt, a vendégbarátság istenét sem: Klearkhosszal együtt lakomázott, így állított
csapdát, és ölte meg embereinket. 5. Ariaiosz pedig, akit mi trónra
akartunk emelni, és akivel kölcsönösen megfogadtuk, hogy soha el
nem áruljuk egymást, nem féli sem az isteneket, a halott Kürosz
emléke előtt sem szégyellt magát; Kiirosznak. amíg élt. lcgkegyeltebb embere volt, most pedig legádázabb ellenségeihez szegődve
próbál romlásba dönteni bennünket. Kürosz barátait. 6. De őrajtuk
álljanak bosszút az istenek. Mi azonban, akik látjuk ellenségeink
aljasságát, nem hagyhatjuk, hogy rászedjenek bennünket, hanem
harcoljunk legjobb erőnk szerint, cs víscljtikck amit az istenek ránk
mérni jónak látnak.
7. Utána Xcnophón állc fel: ékes harci díszt viselt. Azt gondolta
ugyanis, hogy ha győzelmet adnak az istenek, a győzelemhez a
legszebb dísz illik, ha pedig meg kell halni, helyénvaló> hogy abban
a pompában érje az embert a vég. amelyre önmagát méltatta. Be
szédhez pedig így fogott:
8. - Kleanór elmondta a barbárok eskiiszegését és álnokságát,
amit, gondolom, ti is tudtok. Nagyon kétségbeesett helyzetben
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kellene lennünk, hogy ismét barátságba akarjunk keveredni velük,
hiszen láttuk, mit szenvedtek cl a vezérek, akik bíztak bennük, és
kezükre adták magukat; ha azonban úgy határozunk, hogy fegyver
rel állunk bosszút rajtuk azért, amit tettek, és a jövőben minden
módon harcolni fogunk ellenük, az istenek segítségével sok szép
reményünk van a szabadulásra.
9. Amikor ezeket a szavakat kimondta, valaki tüsszentett. Ennek,
hallatára valamennyi katona egyszerre adott hálát az istennek.
- Barátaim - folytatta Xcnophón mivel a szabadító Zeusz épp
akkor küldött jelet, amikor szabadulásunkról szóltunk, fogadjuk
meg, hogy mihelyt baráti földre erünk, azonnal hálaáldozatot mu
tatunk be ennek az istennek meg a többinek is, tehetségünk szerint.
Aki helyesli, amit mondok, tartsa fel a kezét.
Mindenki magasba emelte a kezét. Ezután imádkoztak, és paiant
énekeltek, majd amikor az isteneknek eleget tettek, Xenophón
ismét beszelni kezdett, mégpedig a következőképpen:
10. - Az imént azt mondtam, hogy sok szép reményünk van a
szabadulásra. Mert először is mi megtartottuk az isteneknek tett
esküinket, ellenségeink pedig hamisan esküdtek, megszegték a
fegyverszünetet, megszegték esküiket. Mivel azonban ez így van,
természetes, hogy ellenségeinknek ellenfelei, nekünk pedig szövet
ségeseink lesznek az istenek, akik egykettőre lealacsonyítják a hatal
masokat, de ha akarják, könnyedén kiszabadítják az alacsony sorban
levőket nyomorult helyzetükből. 11. Aztán meg azokra a veszedel
mekre is emlékeztetlek benneteket, amelyek őseinket fenyegették,
mert így láthatjátok, hogy hozzátok a bátorság illik, s a bátrakat a
legnagyobb szörnyűségekből is kiszabadítják az istenek. Amikor
például a perzsák cs szövetségeseik hatalmas tömegben jöttek, hogy
Athént a told színével tegyek egyenlővé, az athéniak szembeszálltak
velük, és legyőztek őket. 12, És megfogadták Artemisznek. hogy
annyi kecskét áldoznak neki, ahány ellenséget megölnek, és mert
nem találtak elegendő kecskét, elhatározták, hogy attól fogva éven
ként ötszáz kecskét fognak bemutatni áldozatul" és ezt mind a mai
napig megtartották. 13. Később pedig, amikor Xerxész azt a meg
számlálhatatlan sokaságú hadat összegyűjtötte, és Hellaszba jött,
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a mi őseink szárazon és vízen m egérték a perzsák őseit.3 Ennek
bizonyítékául láthatók diadalmi jelek, de a legnagyobb emlékeztető
azoknak a városoknak a szabadsága, amelyekben ti születtetek és
nevelkedtetek: ne feledjétek, hogy csak az isteneknek hódoljatok, a
zsarnokoknak soha. 14. Mert ilyen ősöktől származtok. Ezt nem
azért mondom, mintha szégyent hoztatok volna rájuk, Sőt, nem sok
nap telt el azóta, hogy szembeszálltatok a perzsákkal - amazok
utódaival sokkal többen voltak, mint ti. és az istenek segítségével
mégis legyőztétek őket. 15. Akkor Kürosz királyságáért vitézkedte
tek, most a ti életetekért folyik a harc, illő tehát, hogy még sokkal
vitézebbek és merészebbek legyetek. 16. És most bízvást bánhattok
határozottabban az ellenséggel is. Akkor nem voltak róluk tapaszta
lataitok, láttátok a mérhetetlen tömeget, az ősi elszántságot, mégis
rohamot mertetek indítani ellenük; de hogyan is félhetnétek tőlük
most. amikor már bebizonyosodott, hogy számbeli fölényük elle
nére sem tudják állni támadástokat? 17. És azt se higgyétek, hogy
helyzetünk rosszabb lett, amiért Kürosznak régebben mellettünk
álló csapatai elpártoltak tőlünk. O k ugyanis hitványabbak még azok
nál is, akik vereséget szenvedtek tőlünk, hiszen azzal, hogy bennün
ket cserbenhagytak, megfutottak előlük. 18. Inkább lássuk az ellen
ség oldalán azokat, akik meg szoktak futamodni, minta mi soraink
ban. És ha közül etek valaki esetleg azon aggódna, hogy nekünk
nincsenek lovasaink, az ellenségnek pedig sok van, gondolja meg:
tízezer lovas tulajdonképpen tízezer ember. Hiszen lóharapástól és
-rúgástól meg senki nem vesztette életét a csatában, mert ami a
harcban történik, azt a férfiak csinálják. 19. És nem állunk-e mi
sokkal biztosabb talajon, mint a lovasok? Hiszen ők lovuktól függ
nek, és nemcsak tőlünk rettegnek, hanem attól is, hogy leeshetnek,
mi viszont biztosan állunk a földön, sokkal erősebben sújtunk le a
szembejövőkre, és könnyebben eltaláljuk, akit akarunk. Csak egyet
len dologban van előnyük a lovasoknak velünk szemben: biztosab
ban menekülhetnek, mint mi. 20. Ha meg a csatáktól nem féltek, és
csupán azért vagytok elkeseredve, mert Tisszaphernész már nem
kalauzol bennünket, a király pedig nem nyittat piacot nekünk,
gondoljátok meg, hogy mi jobb: ha az a Tisszaphernész vezet
317

A

n a m s z is z

minket, akiről kiderült, hogy életünkre tör. vagy azok az általunk
választott férfiak, akiket mi bíztunk meg a vezetéssel, és akik majd
tudják: ha vétenek ellenünk, saját életük, saját épségük ellen véte
nek. 21.1 lát az élelmet jobb-e az ő piacukon vásárolni, ahol keveset
mérnek sok pénzért, pedig már nincs pénzünk, mint nekünk ma
gunknak elvenni, ha kell, erővel, mégpedig annyit, amennyit ki-ki
akar? 22. És ha már beláttátok, hogy az utóbbi jobb, de arról kezdtek
el gondolkodni, hogy a folyókon nem lehet átjutni, mert átkelés
közben nagy bajotok eshet, fontoljátok meg, hogy nem cse lékedtek-e a barbárok c tekintetben a lehető iegostobábban. Hisz nincs
olyant folyó, amelyen, meg ha a forrásától távol áigazolhatatlan is,
forrásvidéké né 1 ne lehetne átjutni úgy, hogy még a térde sem lesz
vizes az embernek. 23, De ha a folyók mégsem engednének át
bennünket, és útmutatónk sem akadna, akkor sem szabad elveszte
nünk bátorságunkat. Mert tudjuk, hogy a müsziaiaknak - akikről
igazán nem mondható, hogy bátrabbak volnának nálunk - sok
jómódú és nagy városuk van a király birodalmában, és tudjuk, hogy
a piszidáknak szintén. Azt pedig mi magunk láttuk, hogy a lükaónok
megszállták a síkságon levő erődítményeket, és a perzsák földjét
pusztították. 24. Ezért én azt tanácsolnám, ne mutassuk ki nyíltan,
hogy hazafelé tartunk. Tegyünk úgy, mintha mi is itt kívánnánk
valahol letelepedni. Tudom, hogy a király a müsziaiaknak szívesen
adna kalauzokat meg kezeseket biztosítékul, hogy sértetlenül jussa
nak ki országából, és utat nyitnak nekik még akkor is, ha négyes
fogatokon kívánnának elvonulni. Tudom, hogy értünk is szíves
örömest megtenné, ha azt látná, hogy maradásra rendezkedünk be.
25. Csak egytől félek: ha már hozzászoktunk ahhoz, hogy tétlenül
és bőségben éljünk, hogy a médek és a perzsák szép cs hatalmas
asszonyaival cs lányaival háljunk, elfelejtjük a hazafelé vezető utat
mi is, akár a lótuszevők.4 26. A helyes és jó szerintem az volna, ha
először is megpróbálnánk visszatérni családunkhoz Hcllaszba, és
megmagyaráznék a helléneknek, hogy magukra vessenek, ha szű
kölködnek, hisz módjukban volna idehozni és gazdaggá termi azo
kat, akik most ott nyomorognak. Hiszen, barátaim, világos, hogy a
javak a hatalom b inokos aínak jutnak osztályrészül. 27. Most arról
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kel) beszélnünk, miképpen lehetne utunkat a legbiztonságosabbá
tenm, és ha harcra kerül a sor. miképpen harcoljunk a legsikereseb
ben. Először is, azt hiszem, el kell égetnünk szekereinket, hogy ne
a kocsik irányítsák utunkat, hanem úgy vonuljunk, ahogy a seregnek
a legjobb. Aztán cl kell égetnünk a sátrakat is. Cipelni nehéz őket,
hasznukat meg nem látjuk, sem a harcban, sem az clclcmszérzés
ben. 28. És szabaduljunk meg többi felesleges poggyászunktól is csak attól nem, amit a háború vagy az evés-ivás céljából hordunk
magunkkal hogy minél többen lehessünk fegyverben, és a lehető
legkevesebb katonának kelljen málhát vinnie. Hiszen tudjátok,
hogy a vesztesek minden vagyona úgyis idegen kézbe kerül; ha meg
győzünk, az ellenséget tekinthetjük majd teherhordóinknak. 29.
Utoljára még egy dologról kell beszélnem, és ezt tartom a legfon
tosabbnak. Látjátok, hogy az ellenség addig nem mert harcba bo
csátkozni velünk, amíg vezéreinket le nem fogták. 'Tudták, ha
vezéreink megvannak, és mi engedelmeskedünk nekik, elég erősek
vagyunk hozzá, hogy felülkerekedjünk a csatában, de ha vezetőinket
lefogják, vélték, a fejetlenségben és a zűrzavarban elpusztíthatnak
bennünket. 30. Mostam vezéreink legyenek sokkal kötelességtu
dóbbak a régieknél, a vezetésük alatt álló katonák pedig sokkal
fegyelmezettebben engedelmeskedjenek feljebbvalóiknak, mint ré
gen. 31. Határozzuk cl: aki nem engedelmeskedik, azt nemcsak
vezére, hanem mi is megbüntetjük, bármelyikünk legyen is jelen,
így csalódik a legjobban az ellenség: mert azon a napon tízezer
Klearkhoszt lát majd egy helyett, olyanokat, akik egyetlen személy
hitványságát sem tűrik. 32. De itt az ideje, hogy' befejezzük, mert
hamarosan itt lehet az ellenség. Akinek tetszik, amit mondtam,
minél hamarabb hagyja jóvá, hogy dolgunk végére járhassunk. De
aki jobbat tud ennél, mégha közember is, ne restelljen előállni. Hisz
mindnyájunk kÖ2ös megmeneküléséről van szó.
33. Azután Khciriszophosz szólalt meg:
- Ha még valami szükségesnek látszik azonkívül, amitXenophón
mondott, később is megtehetjük. De amit most mondott, azt sze
rintem minél hamarabb jóvá kell hagynunk. Nyújtsa fel a kezét, aki
ezen a véleményen van.
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Mindenki felnyújtotta a kezet.
MostXenophón felállt, és ismét megszólalt:
34.
- Hallgassátok csak meg, barátaim, mi jutott még eszembe.
Nyilvánvalóan oda kell mennünk, ahol élelmet találunk. Hallom,
hogy innen legfeljebb húsz sztad ionra szép falvak vannak. 35. De
cseppet sem csodálkoznék, ha az ellenség- akár a gyáva kutya, amely
üldözőbe veszi, s ha lehet, megharapja az arra menőket, de ha
megkergetik, elfut
szóval ha az ellenség nyomunkba szegődne,
miközben elvonulunk. 36. Talán nagyobb biztonságban menetel
nénk, ha a fegyveresekből négyszöget alakítanánk, hogy a málhásokat és a poggyászt lehetőleg semmi veszély ne fenyegesse. Ha most
kijelöljük, kik vezessék a négyszöget, kik haladjanak az élen, kik a
két oldalon, cs kik legyenek a hátvédek, nem kell majd tanácskoz
nunk. ha nyakunkon az ellenség, hanem nyomban bevethetjük
szépen rendezett .sorain kat. 37, Ha valaki jobbat tud ennél, legyen
másképp, ha nem, akkor Kheiriszophosz vezesse a m enetet-elvég
re ő is lakcdaimóni
a két szárnyról a két legidősebb hadvezér
gondoskodjék, a hátvédeket pedig egyelőre mi, a legfiatalabbak - én
cs Tim aszión-fogjuk vezetni. 38. Később pedig, ha ezt a csatarendet
már kipróbáltuk, majd mindig megtanácskozzuk, mikor mi a leg
előnyösebb, Aki jobbat tud, mondja meg.
Senki nem szólt ellene, ezért így folytatta: - Aki elfogadja, tartsa
fel a kezét.
39. Fifogadták.
- Most pedig - mondta - menjünk, és tegyük, amiben megálla
podtunk. S aki közületek még látni akarja övéit, ne feledje, hogy
bátran kell viselkednie, csak íg y lehet célt érni. Aki élni akar,
igyekezzek győzni, mert a győztesek dolga ölni. a legyőzőiteké pedig
elpusztulni. És aki vagyonra vágyik, igyekezzék felülkerekedni.
Mert a győztesek a sajátjukat is megmenthetik, a legyőzőttekét is
elvehetik.
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1. Amikor mindezt megbeszélték, felálltak és távoztak. A szeke
reket és a sátrakat elégették, a feleslegből ki osztották egymás között,
kinek mire volt szüksége, a többit meg tűzre vetették. Amikor
mindez megvolt, reggelikészítéshez láttak. Miközben az ételt készí
tették, megérkezett Mithradatész mintegy harminc lovassal, és hal
ló távolságnyiról szólítva a hadvezéreket a következőket mondta:
2. - Hellén férfiaki Mint tudjátok, Küroszhoz is hű voltam,
irántatok is jóindulattal vagyok. Ide nagy félelemnek közepette
jövök. Ha most azt látnám, hogy valami jó menekülési tervet
eszeltetek ki, minden emberemmel hozzátok csatlakoznék. Mond
játok hát meg nekem mint barátotoknak, aki jóindulattal van irán
tatok, és veletek együtt óhajt menetelni, hogy mi a szándékotok,
3. A vezérek tanácskoztak, és úgy döntöttek, hogy a következőt
válaszolják. Szószólójuk Kheiriszophosz volt.
- Az a szándékunk, hogy ha hazatérhetünk, a lehető legnagyobb
kímélettel vonulunk keresztül a területen, de aki utunkat állná,
azzal erőnket nem kímélve megktizdünk.
4. Mithradatész megpróbálta bebizonyítani nekik, hogy a király
beleegyezése nélkül nem menekülhetnek meg. Ekkor rájöttek,
hogy alattomban küldték kémnek. Hiszen a biztonság okáért ott
volt mellette Tisszaphernész egyik bizalmi embere is. 5. A vezérek
már csak ezért is úgy döntöttek, hogy jobb lesz, ha elhatározzák:
amíg ellenséges földön vannak, nem üzenik meg a háborút. Mert
az ellenség követei behálózták a katonákat, és többet elpusztítottak
közülük. Az egyik alvezért, az árkád iái Nikarkhoszt is sikerült
elp tiszti tan iok, aki éjjel mintegy húsz emberével elhagyta a hellé
neket.
6. Ezután étkeztek, majd átkeltek a Zapatasz folyón, és a málbásokat meg a poggyászt körülfogva rendezett sorokban tovább
mentek. Még nem tettek meg nagy utat, amikor Michradatész újra
megjelent kétszáz lovassal és mintegy négyszáz rendkívül gyors és
fürge íjásszal meg parittyással. 7. Először mintha barátsággal köze
lítettek volna a hellének felé, de amikor már elég közel értek, egy
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csoportjuk- lovasok és gyalogosok egyaránt - hirtelen nyilazni, egy
másik csoportjuk meg parittyázni kezdett, és sok katonát megse
beztek.
A hellén hátvédek szörnyű veszteséget szenvedtek, de semmit
nem tehettek: a krétaiak ugyanis nem tudtak olyan messzire nyilazni, mint a perzsák, és mivel védtelenek voltak, a nehézfegyverzetűek
mögé húzódtak, a dárdások pedig szintén nem tudták olyan messzi
re hajítani a dárdáikat, hogy a parittyásokat eltalálják, 8. Ezért X enophón úgy gondolta, hogy utánuk kell iramodniuk. Üldözőbe is
vette őket azokkal a nehéz- és könnyűfegyverzetű katonákkal, akik
éppen vele voltak a hátvédnél, de egyetlenegy ellenséget sem tudtak
elfogni. 9. A helléneknek ugyanis nem voltak lovasaik, a gyalogosok
rövid úton nem érhették utol a futó gyalogosokat, üldözés közben
pedig nem távolodhattak el messzire a csapatjtiktól. 10. A barbár
lovasok meg menekülés közben is sebeket osztogattak: lovon ülve
hátrafelé lőttek ki nyilaikat. Amennyit üldözés közben előrenyo
multak a hellének, ugyanannyit kellett harc közben hátrálniuk. 11.
így aztán egész nap nem tettek meg többet huszonöt sztadionnál,
és csak alkonyaikor értek a falvakhoz.
A csíiggedés ekkor újra hatalmába kerítette őket. Kheiriszophosz
és a legidősebb hadvezérek szemrehányást tettek Xenophónnak,
hogy üldözés közben elszakadtak a csapattól, hogy önmagukat ve
szélynek tettek ki, de az ellenségben nem tettek kárt. 12. Hallva ezt
Xenophón belátta, hogy megérdemelte a szemrehányást, és hogy a
tények bizony a vezéreknek adnak igazat.
- De kénytelen voltam üldözőbe venni őket - mondta
mivel
láttam, hogy ha egy helyben maradunk, szörnyű veszteségeket
szenvedünk, és semmit nem tehetünk ellene. 13, De igazat mondtok, mert akkor sem tudtunk többet ártani nekik, amikor aztán
utánuk eredtünk, és bizony csak nagy nehezen tudtunk visszavo
nulni. 14. Hála legyen az isteneknek, hogy nem jöttek nagy haderő
vel, hanem csak kevés emberrel, mert így nem szenvedtünk ugyan
nagy károkat, mégis kiderült, mire van szükségünk. 15. Mert most
az ellenség oly messziről lövi ki nyilait és parittyáit, hogy sem a
krétaiak nyilai, sem a dárdavetők fegyverei nem tudják őket eltalálni.
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Ha pedig iikiűzőbe vesszük őket, messzire nem szakadhatunk cl a
csapatunktól, kis területen viszont, bármily fürge is a mi gyalogo
sunk, nem találhatja cl az ellenséges gyalogost, ha annak egy nyíllövésnyi előnye van. 16, Ha el akarjuk kerülni, hogy menetelés
közben kárt tehessenek bennünk, a lehető leggyorsabban parittyásés lovasosztagokat keli szerveznünk. Hallom, hogy vannak sere
günkben rhodosziak, azoknak állítólag legtöbbje ért a parittyához,
és kétszer olyan messzire lőnek, mint a perzsa parittyások. 17. Mert
a perzsák öklörrmyi kövekkel parittyáznak. ezért csak rövid távol
ságra tudnak lőni, a rhodosziak ezzel szemben az ólomgolyók hasz
nálatához is értenek, 18. Ha tehát megvizsgálj tik, kiknek van közü
lünk parittyája, és megfizetjük őket, annak pedig, aki hajlandó új
parittyákat készíteni, pénzt adunk, továbbá ha egyéb kedvezménye
két találunk ki azok számára, akik vállalják a parittyások szerepét a
kije löl c helyen, valószínűleg sok embernek vehetjük, majd hasznát.
19. Látom, hogy a seregnek lovai is vannak: néhány itt van nálam,
néhány Klearkhosz lovaiból maradt meg, aztán ott van a sok zsák
mányolt teherhordó is. Ha ezeket mind összeszedjük, kicseréljük a
málhás állatokkal, és felszerszámozzuk őket lovasaink számára,
valószínűleg ezek is árthatnak majd valamit a menekülő ellenségnek.
20.
Tetszett e2 a javaslat is. Azon az éjszakán mintegy kétszázan
álltak be parittyásnak, másnap pedig kiválasztottak mintegy ötven
lovat és lovast, és ellátták őket bőrruházattal meg mell vérttel. A
lovasság vezérének az athéni Lükioszt tették meg, Polüsztratész fiát.

4

1, Azt a napot még ott töltötték, de másnap kora hajnalban
felkerekedtek és továbbmentek. Át kellett haladniuk egy szoroson,
és tartottak tőle, hogy átkelés közben megtámadja őket az ellenség.
2. Amikor átjutottak, újra megjelent Mithradatész ezer lovassal és
mintegy négyezer íjásszal meg parittyással. M ert ennyi embert kert
cs kapott Tisszaphemésztől, azt ígérvén neki, ha elfogja a helléne
ket, kezére adja őket, hisz a múltkori összecsapást, noha ők maguk
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alig voltak néhányan, baj nélkül megúszták, de az ellenségben - így
hitte Mithradatész - igen nagy kárt tettek.
3. A hellének már vagy nyolc sztadionra maguk mögött hagyták
a szorost, amikor Mithradatész átvonult hadával. Ekkor kihirdették
a könnyű- és nehézfegyverzetííeknek, hogy kikre vár majd az üldö
zés feladata, és megmondták a lovasoknak is, Hogy bátran vessék
majd magukat az ellenségre, mert elég nagy had vau a nyomukban,

4. Amikor Mithradatész utolérte őket, záporozni kezdtek a hellé
nekre a parittyák és a nyilak. Jelt adott a kürt, a kijelölt osztagok
nyomban rárontottak az ellenségre, és a lovasság is megindult, 5.
Mithradatész emberei nem állták a rohamot, hanem a szorosba
menekültek. Az üldözés során sok barbár gyalogos elpusztult, és a
hellének mintegy tizennyolc lovast elve kézre kerítettek a szoros
ban. A halottakat, bár nem kaptak rá parancsot, a hellének megcson
kították, hogy még nagyobb félelmet keltsenek az ellenségben.
6. Az ellenség, miután így járt, elvonult, a hellének pedig a nap
hátralevő részében biztonságban haladtak tovább, és megérkeztek a
Tigris folyóhoz. 7. Itt terültei egy nagy, kihalt város, Larissza. Régen
médek lakták. A városfal szélessége huszonöt, magassága száz láb
volt, kerülete két paraszangát tett ki; agyagtéglából épült, és húsz láb
magas kőalapzaton nyugodott. 8. Egykor, amidőn a perzsák elragad
ták a mcdektől az uralmat, a perzsák királya sokáig hiába ostromolta
a várost. Egyszer azonban a nap egy felhő mögé bujt, teljes sötétség
lett, mire az emberek elcsüggedtek, és a király végül így vette be
Larisszát 9. H város mellett egy plethron szeles és két plethron
magas kőpiramis emelkedett.* Ezen sok barbár húzódott meg: a
szomszédos falvakból menekültek ide.
10. Innen továbbvonultak, és egy nap alatt hat paraszangát illeg
te ve egy puszta falhoz érkeztek, amely egy város előtt épült. M eszpila volt ez a város, egykor médek lakták. Az ötven láb széles és száz
láb magas téglafal ötven láb széles, ll. ugyanolyan magas, csiszolt
égetett téglából készült talapzatra épült, és hat paraszanga volt a
kerülete. Azt mesélik, hogy amikor a perzsák elragadták a médektől
az uralmat,6 ide menekült Médeia, a méd király felesége 12. Hiába
ostromolta a perzsák királya a várost, sem hosszú körüljárással, sem
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rohammal nem tudta bevenni, Zeusz azonban egy villámcsapással
megrémítette a városlakókat, és így bevették a várost.
13, Innen elindulva ncgy paraszangát tettek meg a következő
állomáshelyükig. Ugyanide érkezett megTisszaphernész is, A maga
lovasait hozta, a király vejének, Orontasznak a hadát, és azokat a
barbárokat, akik Kürosszal együtt vonultak ide, meg azokat a kato
nákat, akiket a király fivére bocsátott a király rendelkezésére, és
mindezeken kívül amennyi katonát még a király adott neki - így
aztán hatalmas sereg jelent meg.
14. Odaérkezésük után Yisszaphernész a hadsorok egy részét
hátul állította fel, más részét pedig oldalt rendezte csatasorba, de
nem mert rárontani a hellénekre, mert nem akarta veszélynek
kitenni magát. Csak a parittyásoknak meg az íjászoknak parancsolta
meg, hogy lőjenek. 15. De amikor a szétszórtan elhelyezkedő rhodosziakparittyázni, az íjászok nyiiazni kezdtek, és senki nem tévesztett
célt - amit akkor sem tehettek volna, ha nagyon akarják Tisszaphernész gyorsan íőtávolon kívül húzódott, cs hadsorai visszavo
nultak,
16- A nap hátralevő részében a hellének megállás nélkül menetel
tek, a perzsák pedig követték őket, és messziről lődöztek rájuk, de
semmi kárt nem tettek bennük. A rhodosz.iak ugyanis messzebbre
lőttek parittyájukkal, mint a perzsák és a legtöbb íjász. 17. A perzsa
íjak nagyok, úgyhogy a krétaiak fel tudták használni a zsákmányolt
nyilakat; jó hasznát is vették az ellenség nyilainak, és a levegőbe
lődözve gyakorolták a nyilazási. A falvakban bőven találtak íjakhoz
való húrt és ólomgolyót, amelyet a parittyákhoz lehetett felhasznál
ni. 18. Ezen a napon, amikor a hellének elérték a falvakat, és tábort
ütöttek, a barbárok visszahúzódtak, mivel a távolharcban ők húzták
volna a rövidebbet. Másnap ott maradtak a hellének, és élelmet
szereztek, A falvakban bőséggel volt élelem. A rákövetkező napon
a síkságon vonultak keresztül, Tisszaphemész a távolból követte és
lőtte őket.
19.
Ekkor rájöttek a hellének, hogy a négyszögletes csatarend
nagyon is előnytelen, ha az ellenség a nyomukban van. Mert a szűk
utakon, hegyeken vagy hidakon a négyszög két oldala benyomódik,
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a uehézfegyverzetűek meg szükségképpen kiszorulnak, így amikor
szorongatják is őket, és meg is vannak zavarodva, csak nehezen
tudnak menetelni, és a nagy rendetlenségben nem képesek csele
kedni. 20. Amikor viszont a két szárny ismét széthúzódik, az imént
kiszorultak elszakadnak a derékhadtól, a két szárny között űr kelet
kezik, és az elszakadt katonák elvesztik bátorságukat, pedig már
nyomukban az ellenség. És amikor hídon vagy valami más átjárón
kell áthaladniuk, mindenki meg akarja előzni a másikat; ilyenkor
könnyen megtámadhatja őket az ellenség.
21. Amikor a vezérek rádöbbentek erre, összeállítottak hat, egyen
ként mintegy száz főből álló csapatot, alvezérckct rendeltek az
élükre, cs minden ötven és huszonöt ember mellé külön parancs
nokot állítottak.
így valahányszor benyomódtak a menetoszlop szárnyai, a vezérek
utolsónak maradtak, hogy ne veszélyeztessek az oldalvonalakat,
máskor pedig a szárnyakon kívül haladtak.
22. Amikor pedig a négyszög két oldala ismét távolabb került
egymástól, kitöltötték a középen keletkezett űrt: ha az üres tér
szűkebb volt, csapatonként vonultak fel, ha szélesebb, megkétsze
rezett, ha pedig egészen szeles, megnégyszerezett arcvonallal, hogy
a középső teret mindig ki töltsék. 23. Amikor pedig szűk úton vagy
hídon kellett áthaladniuk, már nem zavarodtak meg, hanem szép
sorban keltek át a parancsnokok. Ha meg valahol emberekre volt
szükség a csatarend kitöltéséhez, kéznél voltak.
így meneteltek négy napig. 24. Az ötödik napon valami királyi
lakot pillantottak meg, és körülötte számos falut: magas dombokon
át vezetett ide az út. A dombsor végén hegy emelkedett, ennek
lábánál feküdtek a falvak. A hellének természetesen örültek, amikor
a dombokat megpillantották, hiszen ellenségeik lovon követték
őket. 25. De amikor a síkságról felkapaszkodtak az első dombra,
majd leereszkedtek, hogy aztán a másodikra menjenek fel, hirtelen
megjelentek a barbárok, fenéről dobáltak, parittyáztak és nyilaztak
lefelé, miközben a perzsák korbácsütésekkel serkentették őket.
26. Sok hellént megsebesítettek, legyőzték a könnyűfegyverzetűe
ket, és arra kényszerítették Őket, hogy a nehézfegyverzetűek mögé
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húzódjanak, úgyhogy ezen a napon sem a parittyásoknak, sem az
íjászoknak nem lehetett hasznukat venni, mert a tömeg közepén
vonultak.
27.
Az elgyötört hellének ezután megpróbálták üldözőbe venni az
ellenséget, de nehéz fegyverzetük miatt alig tudtak felkapaszkodni
a dombtetőre, közben pedig az ellenség már gyorsan le is ereszke
dett a domboldalon. 28. JEs amikor újra meg akarták támadni ellen
feleiket, újra ez történt. A második dombon sem alakultak másképp
a dolgok, ezért végül elhatározták, hogy a harmadik dombról addig
nem mozdítják el a katonákat, amíg a négyszög jobbszárnyáról fel
nem vezetik a könnyűfegyverzetűeket a hegyre. 29. És amikor a
könnyű fegyverzetűek az üldözők fölé kerültek, az ellenség már
nem támadta a lefelé ereszkedő helléneket, mert félt, hogy elvágják,
és kétfelé kell hadakoznia. 30. A nap hátralevő részében egyrészt a
dombokon keresztül, másrészt a hegyek mellett elhaladva vonultak,
így érkeztek meg a falvakhoz. Itt nyolc orvost állítottak munkába:
sok volt a sebesült
31. Három napig időztek ezen a helyen, egyrészt a sebesültek
miatt, másrészt mert bőven találtak eleimet: lisztet, bort és a lovak
nak összegyűjtött árpát. Mindezt a vidék szatrapája hordatta össze
számukra. Negyed nap leereszkedtek a síkságra. 32. De minthogy
Tisszaphcrnész utolérte őket hadával, a szükség rákényszerítené
őket, hogy letáborozzanak az első faluban, amelyet meglátnak, és ne
vonuljanak harcolva tovább. Hiszen sok volt a harcképtelen, sebe
sült katona, sokan őket vitték, mások az utóbbiak fegyvereit cipelték.
33. De amikor letáboroztak, és a barbárok a falut megközelítve lőni
próbálták őket, már nagy fölény ben volta ka hellének. Hiszen sokkal
előnyösebb a táborból ki rontva védekezni, mint menet közben
harcolni a támadó ellenséggel.
34.
Amikor bealkonyodott, elérkezett az ideje, hogy az ellenség
visszavonuljon. A barbárok ugyanis féltek, hogy éjjel rajtuk ütnek a
hellének, ezért hatvan sztadionnál közelebb soha nem vertek tábort.
Mert éjjel bizony nehéz helyzetben van a perzsa sereg. 35. Lovaik ki
vannak kötve, sőt a legtöbb ló még meg is van béklyózva, hogy
el ne futhasson, ha véletlenül elszabadulna Ha lárma hallatszik,
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a perzsa harcosnak először fel kell szerszámoznia és fel kell zabláznia lovát, majd vertet kell öltenie, és csak azután szállhat lóra.
Mindez pedig nehéz dolog éjjel, különösen zűrzavarban. Ezért
szoktak messze a hellénektől tábort verni.
36. Amikor a hellének észrevették, hogy a barbárok indulóban
vannak, és egymást szólongatják, ők is kihirdették a visszavonulási
parancsot, mégpedig az ellenség füle hallatára. A barbárok kis ideig
még halogatták az indulást, de később mégiscsak felkerekedtek.
Nem tartották tanácsosnak, hogy éjnek idején meneteljenek, és
térjenek meg táborukba. 37. Amikor a hellének látták, hogy valóban
elmentek, íolkerekedtek, és mintegy hatvan sztadionra továbbvo
nultak. így akkora távolság keletkezett a két sereg között, hogy sem
a következő, sem a harmadik napon nem tűnt fel az ellenség.
A negyedik éjjel az előrenyomuló barbárok elfoglaltak egy maga
san fekvő területet, egy hegycsúcsot azon a vidéken, amerre a
hellének cl akartak vonulni E z alatt vezetett le az út a síkságra, 38,
Amikor Khciriszophosz meglátta, hogy a hegycsúcsot elfoglalták,
hívatta a hátvédeknél tartózkodó Xenophónt. azzal a paranccsal,
hogy vigye előre a könnyűfegyver2etűeket. V). De Xcnophón nem
vezette oda őket, mert megpillantotta Tisszaphernészt és egész
hadát. Ő maga azonban előrevágtatott, és megkérdezte:
- Miért hívatsz?
- Láthatod - felelte Kheiriszophosz hogy elfoglalták a magas
latot a síkságra vezető út fölött, és ha nem kergetjük el őket, nem
mehetünk el arra. 40. De miért nem hoztad ide a könnyűfegyverze
tűeket?
Xcnophón azt felelte, hogy nem tartotta tanácsosnak védtelenül
hagyni a hátvédeket éppen most, amikor feltűnt az ellenség.
- De itt az ideje - mondta Kheiriszophosz
hogy megtanácskozzuk, miképpen űzhetnek el 22 ellenséget a magaslatról.
41. Xenophón látta, hogy a hegy legmagasabb orma éppen seregük
fölött emelkedik, és hogy onnan út vezet le arra a dombra, amelyen
az ellenség tartózkodik.
- Az volna a legjobb, Kheiriszophosz, ha minél hamarább fel
másznánk a hegyoromra, mert ha elfoglaljuk, nem maradhatnak az
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űt fölött. Ha akarod, maradj lent a sereggel, és én megyek föl, de ha
kívánod, menj te a hegyre, és én maradok itt.
42.
- Rád bízom - mondta Kheiriszophosz
azt válaszd, amit
akarsz.
Xenophón azt felelte, hogy ő mint fiatalabb inkább felmegy, és
kéri, hogy adjon melléje néhány harcost a sereg elejéről, mert már
késő volna hátulról hoznia. 43. Khciriszophosz vele küldte az élen
álló könnyűfegyverzetű eket, sőt a négyszög közepéről is adott vele
legénységet, ezenkívül annak a háromszáz válogatott harcosnak,
akiket ő rendelt a négyszög első csatasorába, megparancsolta, hogy
kövessék Xenophón t. Ezután a lehető leggyorsabban elindultak. 44.
Amikor a magaslaton várakozó ellenséges harcosok észrevették,
hogy a hellének fel akarnak hágni a csúcsra, nyomban megindultak
ők is, cs versengve igyekeztek az orom felé. 45, A hellének hangos
kiáltozásban törtek ki, úgy biztatták egymást, és ordítozva buzdítot
ták egymást Tisszaphernész emberei is
46, Xenophón katonái mellett nyargalt, és lováról bátorította őket.
- Harcosok, arra gondoljatok, hogy Mell ászért, gyerekeitekért,
asszonyaitokért küzdőtök. Még egy kis erőfeszítés, és már fenn is
vagyunk.
47, A sziküóni Szótéridasz így szólt:
- Nem vagyunk egyforma helyzetben, Xenophón. Te lovon ülsz,
én pedig pajzsom súlya alatt görnyedek.
48, Xenophón amikor ezt meghallotta, leszállt lováról, kilökte
Szótéridaszt a sorból, elvette pajzsát, és megindult vele, amilyen
gyorsan csak tudott. De mert lovaspáacélja is rajta maradt, nagy
teher nyomta. Az elöl haladóknak megparancsolta, hogy lassan
nyomuljanak előre, a hátulsóknak pedig, akik nehezen tudták kö
vetni, hogy zárkózzanak töl. 49, Szótéridaszt meg addig ütötték,
dobálták és szidalmazták társai, amíg rá nem kényszerít ették, hogy
pajzsát visszavéve tovább meneteljen. Xenophón újra lóra ült, és
amíg jár ha tó volt az út, lovon haladt, de amikor a hegy járhatatlanná
vált, leszállt, és gyalog igyekezett tovább, A hellének az ellenséget
megelőzve jutó ttak föl. Ekkor a barbárok megfordultak, és futásnak
eredtek, ki amerre tudott, a hellének pedig elfoglalták a hegyormot.
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1. Tisszaphemész és Áriái ősz csapatni egy másik, úton mentek,
Kheiriszophosz és emberei leereszkedtek a síkságra, és tábort ütöt
tek egy gazdag faluban. Sok más gazdag falu is volt ezen a síkságon
a Tigris folyó mellett.
2. Estefele hirtelen megjelentek a barbárok, cs lemészároltak
néhány hellént, akik azért szélcdtek szét a síkságon, hogy fosztogas
sanak: sok jószágot zsákmányoltak, és átszállították a folyón. 3,
Ekkor Tisszaphernész és emberei megkísérelték, hogy felégessék a
falva Lat, Néhány hellén erre nagyon megijedt, mert arra gondoltak,
hogy nem lesz honnan éleimet szerezni, ha az ellenség mindent
feléget előlük.
4. Kheiriszophosz emberei hazatértek a portyázásból. Xenophón,
aki éppen lefelé ment, szembetalálkozott velük, cs soraik mellett
elhaladva így beszélt hozzájuk:
5. - Látjátok, emberek, hogy az ellenség beismerte: ez már a ti
vidéketek? Mert azt, amit a szerződésben kikötöttek, hogy ne éges
sük föl a király földjeit, mostok magukszegik meg, és úgy pusztítják
a vidéket, mintha idegeneké volna. De ha valahol hagymák valami
élelmet maguknak, meg fogják látni, hogy mi is megtaláljuk hozzá
az utat. 6. Ügy gondolom, Kheiriszophosz, szembe kell szállnimk a
gyúj tógátokkal, mintha a mi területünkről volna szó.
Kheiriszophosz így felelt:
—Nekem nem ez a véleményem. Hamarább abbahagyják, ha mi
is gyújtogatunk.
7.
Amikor visszatértek szálláshelyükre, a katonák az élelem körül
foglalatoskodtak, a vezérek és alvezérek pedig gyűlést tartottak. A
helyzet világos volt. Egyik oldalon óriási hegyiek emelkedtek, másik
oldalon ott volt a folyó, amely olyan mély volt, hogy mélységet még
dárdákkal sem tudták megmérni. 8. Ilyen bizonytalanságban voltak,
amikor egy rhodoszi férfi odament hozzájuk, és így szólt:
“ Emberele, cn szívesen átviszlck benneteket négyezres csopor
tokban, ha gondoskodtok mindarról, amire szükségem van, cs
fizettek egy tálamon bért.
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9. Amikor megkérdeztek, mire van szüksége, így felelt:
- Kétezer tömlőre van szükségem. Sok birkát, kecskét, ökröt cs
szamarat látok erre. Ma megny űzzük őket, és bőrüket felfújjuk,
könnyen átkelhetünk, lü. Szükségem van még azokra a kötői ekekre
is, amelyeket az igásállatokhoz használtok. Ezekkel összekötözöm
a tömlőket, és rajuk erősített, horgonyként a vízbe bocsátott kövek
segítségével külöii-külön rögzítem őket. A tömlőket parttól partig
vezetem, majd mindkét oldalon rögzítem, és fát meg földet dobok
rájuk. És rögtön meglátjátok, hogy nem fogtok elsüllyedni: 11.
mindegyik tömlő két embert bír el, nem merül a vízbe, a fa meg a
fold pedig azért lesz ott, hogy lene csússzatok róla.
12. Tetszett a vezéreknek a férfiú ötlete, de kivihetetlennek tar
tották. Hisz a másik parton ott volt egy sereg lovas, hogy megaka
dályozzák az átkelést, ezek már a kezdet kezdetén sem hagyták
volna, hogy bármit is megvalósítsanak az elképzelésből.
13. Másnap ismét Babülónrial ellentétes irányba, a még fel nem
perzseli falvak felé fordult a sereg, a falvakat lángba borították, majd
továbbmentek. Az ellenség így nem is közelíthette meg őket, csak
figyelte, és csodálkozva várta, hogy merre fordulnak a hellének, cs
mit forgatnak a fej ükben.
14. A katonák az élelemmel foglalatoskodtak, a vezérek pedig újra
összegyűltek, elővezették a foglyokat, és apróra kifaggatták őket a
környező vidékről. 15. Azok elmondták., hogy déli irányban, amerről
jöttek, Babülón és Média felé vezet az út, kelet felé Szuszába és
Ekbatanába ju t az ember - állítólag ott tölti a tavaszt és a nyarat a
király -, ha átkelnek a folyón, nyugat felé Lüdiába és 1óniába jutnak,
ha pedig észak felé fordulnak, a hegyeken keresztül a kardukhoszokhoz vezet az út. 16, Elmondták, hogy a kardukhoszok a hegyek
ben elszólva laknak, harciasak, cs nem engedelmeskednek a perzsa
királynak. Egyszer be is tört hozzájuk egy százhúszezer főből álló
királyi sereg, de oly kedvezőtlen volt a terep, hogy egyetlenegy sem
tért vissza közülük. De amióta a sík vidék szatrapájával egyezségre
léptek, érintkeznek egymással.
17.
Amikor ezt a vezérek meghallották, letáboroztatták a sereget,
de kizárták azokat, akik azt mondták, hogy mindenfelé ismerik az
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utat, mert nem árulták cl, hogy merre szándékoznak menni. Az volt
ugyanis a véleményük, hogy a hegyeken átvonulva be kell nyomul
niuk a kardukhoszok földjére. Mert ha keresztül vonulnak ezen a
vidéken - mondták a foglyok Ar mén iába érnek, egy hatalmas és
gazdag országba, ahol Orontasz uralkodik. Innen pedig könnyen
mehetnek oda, ahova akarnak.
18.
Ezután áldozatot mutattak be, hogy a nap bármely órájában
elindulhassanak. M ert féltek, hogy a hegyi átjárót előre megszállja
az ellenség. Kihirdették a parancsot, hogy vacsora után szedjék össze
a málhát, mindnyájan térjenek nyugovóra, de h ajéit kapnak, nyom
ban induljanak.
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1. Hogy mi minden történi az odafelé vezető úton egészen a
csatáig, és mi történt a csata után, a fegyverszünet idején, amelyet a
király és a Kiíró sszál odavon ni t hellének kötöttek, cs hogy megszeg
ve a fegyverszünetet miként háborúskodott a király és Tisszaphernész a hellénekkel, akiknek nyomában volt a perzsa sereg elmondottam az előző könyvekben,
2. Amikor olyan vidékre érkeztek, ahol a Tigris folyó mélysége és
szélessége lehetetlenné tette az átkelést, és a folyó mentén sem
haladhattak, mivel a kardnkhoszok hegyei közvetlenül a folyó fölött
meredeztek, a vezérek elhatározták, hogy' átvágnak a hegyeken. 3.
Mert hallották a foglyoktól, hogy? ha kcrcsztülmcnnckakardukhosz
hegyeken, Armeniában átkelhetnek a Tigris folyón a forrásánál, ha
akarnak, de ha nem. mégis kerülhetik. Azt mondták, hogy? az Euphratész forrása nincs messze a Tigrisétől, és ez így is van. 4. A kardtikhoszok földjére észrevétlenül próbáltak behatolni, és meg akarták
előzni az ellenséget, mielőtt a csúcsokat elfoglalja,
5.
Az utolsó őrségváltás felé járt az idő, és épp annyi volt hátra az
éjszakából, hogy még sötétben keresztülvonulhattak a síkságon,
amikor parancsszóra fel kerekedve elindultak, és hajnalra megérkez
tek a hegyekhez. 6, Kheiriszophosz haladt a sereg élén a maga
csapatával és az összes könnyűfegyverzetűvel, Xenophón pedig a
végén ment a nehézfegyverzetű hátvédekkel. Ügy tűnt, hogy ve
szély nélkül kapaszkodhatnak fel, ha hátulról meg nem támadják
őket. 7. Kheiriszophosz el is érte a csúcsot, mielőtt az ellenség
észrevehette volna, majd lassan továbbvonult, és a sereg többi része
szép sorban követte. így jutottak el a hegyek völgyeiben és szoro
saiban fekvő falvakhoz.
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8.
A kardukhoszok elhagyták házaikat, és feleségükkel meg gye
rekeikkel a hegyekbe menekültek. Élelmet bőségesen lehetett sze
rezni. A házak felszereléséből, a rengeteg rézcdcnyből semmit nem
vittek el a hellének, és az embereket sem üldözték; kímélettel bántak
velük. Szerettek volna, ha a kardukhoszok, akik a királlyal hadilábon
álltak, úgy engedik ke resztül vonulni őket területükön, mint baráti
országon. 9. De élelmet azért mindenki onnan vett magának, ahon
nan éppen tudott - hiszen hajtotta őket a szükség.
A kardukhoszok nem hallgattak hívásukra, különben sem adták
semmi jelét a barátságnak, 10. Amikor az utolsó hellén csapatok
leereszkedtek a falvakba - már sötétben, mert az út oly szíík volt,
hogy a felfele cs lefelé kapta tás egy egész napig tartott
néhány
összeverődött kardukhosz férfi megtámadta a hátul haladókat. Egy
két hellént meg is öltek, másokat pedig kövekkel és nyilakkal meg
sebesítettek. Nem voltak sokan, hisz a hellének váratlanul törtekbe
hozzájuk. 11. Ha akkor többen gyűlnek össze, bizony pusztulás
fenyegette volna a sereg nagy részét. A hellének az éjszakát a
falvakban töltötték. A kardukhoszok rengeteg tüzet gyújtottak kö
rös-körül a hegyekben, hogy meglássák egymást.
12.
Virradatkor összegyűltek a hellén vezérek és alvezérek, és
elhatározták, hogy csak a nélkülözhetetlen cs a legerősebb igásállatokat viszik tovább, a többit otthagyják, és az új hadifoglyokat mind
szabadon engedik. 13. Mert a sok igásállat és fogoly csak lassítja a
menetet, számtalan felügyelőre van szükség hozzájuk, akik nem
vehetnek reszt a harcban, azonkívül ha sok az ember, kétszer annyi
cicimet kell beszerezni cs vinni.
Ezt határozták el tehát, és kihirdették, hogy mindenki a parancs
szerint cselekedjen, 14. A reggeli étkezés után megindultak, a vezé
rek pedig odaálltak az e g y ik ritka nyárhoz, és ha találtak valamit, amit
a parancs értelmében ott kellett volna hagyni, elvettek. Az emberek
nem is voltak engedetlenek, alig egynéhányan csempésztek ki egycgy szeretett fiúcskát vagy csinos asszonyt. így meneteltek ezen a
napon, itt-ott harcolva egy kicsit, majd pedig kissé megpihenve.
15.
Másnap igen hidegre fordult az idő, de tovább kellett men
niük, mert nem volt elegendő élelmük, A menetet Kheinszophosz,
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a hátvédeket pedigXenophón vezette. 16. Az ellenség erősen táma
dott, sőt a szűk terepen előrehatolva közelből nyüazta és parittyázta
őket. így a támadó, majd meghátráló hellének kénytelenek voltak
lassan haladni. És minthogy7 az ellenség nagyon szorongatta őket.
Xenophón gyakran megálljt parancsolt. 17. Kheiriszophosz azon
ban, aki máskor parancsszóra mindig megállt, most nem tette ezt,
hanem sietésre noszogatta a sereget, cs meghagyta, hogy kövessék.
Látták, hogy mit csinál, de arra nem jutott idő, hogy odamenjenek
hozzá, és megtudakolják a sietség okát. így a menetelés futásnak
hatott a hátvédek előtt. 18. Itt halt meg Kleónümosz, a nagyszerű
lakedaimóni férfi - egy nyíl keresztülhatolt pajzsán, bőrmeílényén,
és bordái közé fúródott - , meg az arkadiai Basziasz, akinek fejébe
hatolt egy nyíl.
19. Amikor táborhelyükre értek, Xenophón azon nyomban Kheinszophoszhoz sietett, és szemrehányásokkal illette, hogy nem állt
meg, hanem arra kényszerítette őket, hogy futva harcoljanak.
- És most két nagyszerű emberünk meghalt, mi pedig sem
magunkkal hozni, sem eltemetni nem tudtuk őket.
20. Kheiriszophosz így felelt:
- Pillants csak a hegyekre, és látni fogod, hogy mind megmász
hat at Lm. Csak ez az egyetlen meredek út van előttünk, és ezen is
emberek tömegét láthatod, akik elfoglalták és őrzik a feljáratot. 21.
Ez volt hát a sietségem oka, és azért nem vártam rád, mert azt
gondoltam, talán valamiképpen meg tudnám előzni őket, mielőtt
elfoglalják a feljáratot; a velünk jö tt kalauzok azt állítják, nincs is
más út.
22. Xenophón pedig így szólt:
- Nekem azonban van két emberem. Amikor a kardukhoszok
kellemetlenkedni kezdtek, mi lesállásba vonultunk. így’ kissé fellé
legezhettünk, megöltünk néhány kardukhoszt, de élve is elfogtunk
egy-kettőt, hogy7a terepet ismerő vezetőink legyenek.
23. Azonnal odavezették a két embert, és kiilön-külön megkér
dezték őket, ismernek-e más utat azon kívül, amelyik a szemük előtt
húzódik. Az egyik, noha alaposan ráijesztettek, azt mondta, hogy
nem ismer. Mivel semmi hasznosat nem mondott, a másik szeme
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láttára megölték. 24. Életben maradt társa elmondta: a másik azért
nem adott választ, mert a lánya azon a vidéken van férjnél, de Ő mondotta - olyan utat fog mutatni nekik, amelyen még az igásállatok is elvonulhatnak. 25. Arra a kérdésre, hogy van-c annak az útnak
nehezen járható része, azt telelte, hogy van egy csúcs, amelyen, csak
úgy juthatnak túl, ha előre elfoglalják.
26. Ezután elhatározták: összehívják a könnyű- és nehézfegyverzetűek parancsnokait, elmondják nekik, mi a helyzet, és megkérde
zik tőlük, ki lesz olyan bátor, hogy önként vállalja az utat.
27. A nehéz-fegyverzetűek közül két arkadiai jelentkezett: a
methüdriom Arisztónümosz és a Sztümphaloszbó.l valcá Agasziasz.
A parrhasziabeli árkád Kallimakhosz versenyre kelt velük, 0 is
kijelentette, hogy készséggel vállalja az utat, és magával visz min
denkit a seregből, aki hajlandó követni.
- Mert tudom - mondotta - , hogy sok fiatal jönne, ha cn
vezetném őket.
28. Ezután megkérdezték, nem menne-e velük a könnyűfegyverzctűek valamelyik parancsnoka is. Akbioszi Ariszteasz vállalkozott,
aki hasonló esetben már gyakran tett értékes szolgálatokat a sereg
nek.

2
1. Már estére járt az idő, amikor kiadták a parancsot, hogy étkezés
után induljanak útnak. A megkötözött vezetőt melléjük adták, és
megállapodtak velük: ha elfoglalják a csúcsot, éjjel őrzik a terepet,
reggel pedig harsonajelet adnak. Aztán fcntről megtámadjáka hegy
torkot megszállva tartó ellenséget, a sereg többi része pedig a lehető
leggyorsabban utánuk megy, hogy segítségükre legyen.
2. Miután megállapodtak, a mintegy kétezer főnyi csapat útnak
indult. Szakadt az eső. Xenophón közben az előttük nyíló hegy szo
roshoz vezette a hátvédeket, hogy az ellenség erre az útra fordítsa
figyelmét, és ne vegye észre a kerülő úton haladó embereket.
3. Amikor a hátvédek odaértek ahhoz a hegyszoroshoz, amelyen
át kellett haladniuk, hogy a hegyre feljussanak, a barbárok lezúdí
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tottak egy szekérre való kisebb-nagyobb szikladarabot, a kövek a
sziklákhoz verődve szerteszét repültek, úgyhogy a völgy torkát
megközelíteni sem lehetett.
4. Minthogy' erre nem mehettek, néhány parancsnok másfelé
próbálkozott, és mindaddig keresgélt, amíg be nem sötétedett. És
amikor úgy gondolták, hogy már nem veszik őket észre, végre
visszatértek, hogy elköltsék vacsorájukat. Mert bizonya hátvédek
reggel sem étkeztek. Az ellenség pedig egész éjjel szünet nélkül
görgette a köveket, legalábbis erre lehetett következtetni a dübör
gésből.
5. Azok pedig, akik az útmutató vezetésevei a kerülő úton mentek,
tűz körül üldögélő őrszemekre bukkantak. Néhányat megöltek,
másokat elkergettek, ők maguk pedig abban a hiszem ben, hogy
elfoglalták a hegycsúcsot, ott maradtak. 6. Csakhogy nem foglalták
eb mert volt felettük még egy orom: az a szűk ösvény vezetett oda
fel, amelyen az őrszemek ültek. És innen vitt még egy út ahhoz az
ellenséges csapathoz is, amely a nyílt hegyi utat tartotta megszállva.
7. Itt töltötték az éjszakát. Napfelkelte után csendben és rendezett
sorokban megindultak az ellenség fele. Ködfelhő is keletkezett, és
ennek leple alatt észrevétlenül egészen a közelükbe lopÓ2tak. Ami
kor megpillantották egymást, megszólalt a harsona, és a hellének
hangos csatakiáltással az ellenségre vetették magukat. Azok nem
állták a támadást, hanem futva elmenekültek az útról. De nem sokan
vesztették életüket, mert nagyon fürgék voltak,

8. Amikor pedig Kheiriszophosz csapatai meghallották a harsonát,
tüstént felrohantak a nyílt utóm A többi vezér a járhatatlan hegyol
dalon összevissza kapaszkodott felfele. A katonák dárdájukkal húz
ták föl egymást, mindenki úgy mászott, ahogy tudott. 9. Ezek az
osztagok egyesültek először azokkal, akik a magaslatot előre elfog
lalták,
Xenophón az utóvéd felével arra haladt, amerre a vezető irányí
totta első osztag ment, ez az út látszott ugyanis a legjárhatóbbnak az
igás áll átok számára. A csapat másik felet a málhások mögé rendelte.
10. Menet közben az út fölött az ellenség által megszállt, dombot
pillantottak meg: ezt meg kellett tisztítaniuk az ellenségtől, külön337
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ben elszakadnak a többi helléntől. Ők maguk mehettek volna arra
is, amerre a többiek, de a málhás állatok csak ezen az úton tudtak
haladni, ll. Ekkor hadoszlopokba álltak, és egymást buzdítgatva
megrohamozták a magaslatot de nem vették körül, hanem enged
ték, hogy az ellenség egér utat nyerjen, ha akar, 12. A barbárok egy
ideig nyíllal lőtték, kővel dobálták a nagy üggyel-bajjal felfelé ka
paszkodó helléneket de nem várták meg, hogy a közelükbe érjenek,
hanem futva eltakarodtak a magaslatról.
Ezen túljutottak hát a hellének, de ekkor ismét megpillantottak
egy megszállt dombot, és elhatározták, hogy erre is nyomban felka
paszkodnak. 13. De Xenophóimák eszebejutott: ha védelem nélkül
hagyják a már hatalmukba kerített magaslatot, az ellenség ismét
elfoglalja, majd megtámadja az arra haladó igásállatokat, amelyek a
keskeny úton hosszú sorban vonulnak, ezért a következő parancs
nokokat hátrahagyta a magaslaton: az athéni Kcphiszodóroszt, Képhiszophón fiát, az athéni Amphikra teszt, Amphidémosz fiát é s az
Argoszból menekült Arkhagoraszt. O maga pedig a többiekkel
megindult a második magaslat ellen, és azt is elfoglalta.
14.
De még egy harmadik csúcs is volt előttük, sokkal meredekebb
az eddigieknél, mégpedig éppen ama hely fölött, ahol az önként
jelentkezők az éjszaka megrohanták a tűznél ülő őrszemeket. 15.
Amikor a hellének a közelükbe értek, a barbárok harc nélkül elvo
nultak a csúcsról; mindenki csodálkozott, és arra gyanakodott, hogy
a bekerítéstől való félelmükben szöktek meg. Valóban látták a
magasból, mi történik a hátuk mögött, és ezért valamennyien hát
védeik után siettek.
16, Xenophón a legfiatalabb harcosokkal felkúszott az oromra, a
többieknek pedig megparancsolta, hogy lassan kövessék őket, amíg
az utolsó csapatok is egyesülnek velük, majd nyomuljanak előre az
úton, és a síkságon pihenjenek meg.
17. Ekkor érkezett oda a menekülő Arkhagorasz, és jelentette,
hogy elvágták őket az első dombtól, és megölték Képhiszodóroszt,
Amphikratészt és másokat is, akiknek nem sikerült a szikláról leugorva a hátvédekhez menekül ni ök. 18. Ezek után a barbárok elér
keztek az orommal szemközt emelkedő csúcsra, Xenophón pedig
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tolmács utján fegyvernyugvásról kezdett tárgyalni velük, és a holtak
kiadását kérte.
19. A barbárok megígértek, hogy kiadják a holttesteket, azzal a
feltétellel, hogy a hellének nem égetik tol a házaikat. Ebbe Xenophón beleegyezett. Miközben ezekről tárgyaltak, és a sereg többi ré
sze elvonult, a vidékről mindenki odacsődült, 2 0 . És amikor kezdtek
lefelé ereszkedni az oromról, oda, ahol a többiek pihenőt tartottak,
ordítozva rájuk zúdult az ellenség óriási tömege. Amikor az ellenség
fölért arra az oromra, ahonnan Xenophón leereszkedett, szikiadat
rabokat kezdett a hellénekre görgetni. Az egyik katonának a lábát
törték el, Xenophónt pedig otthagyta fegyverhordozója, és magával
vitte pajzsát is. 2 1 . De az arkadiai Luszoiból való Eurülokhosz, egy
nehézfegyverzetű katona, odarohant hozzá, és pajzsával fedezve
mindkettőjüket, vele együtt visszavonult, és a többiek is szerencsé
sen visszatértek csapataikhoz.
22.
így hát együtt volt az egész hellén sereg, és az eleséggel bőven
ellátott szép házakban tanyázott le. Bor is sok volt, kirneszelt göd
rökben tárolták. 23. Xenophón és Kheiriszophosz megegyezett az
ellenséggel, hogy a holttestek ellenében kiadják a vezetőt. A barbá
rok ugyanis minden tőlük telhetőt megtettek halottaikért. ami szo
kásuk szerint a derék férfiaknak kijárt.
24.
A következő nap vezető nélkül haladtak. Az ellenség támadta
őket, megszállta a hegyszorosokat, így próbálta megakadályozni
továbbjutásukat Amikor a menet eleje nem tudott továbbhaladni,
25. Xenophón hátul az útról a hegyoldalra ment fel, és így, magasabban
lévén, mint azok, akik a menetet gátolták, szabaddá tette az utat az
e lohad számára. 2 r>. Amikor pedig hátul támadtak, Kliciri szophős z
ment fel a hegyoldalba, megpróbált feljebb kerülni azoknál, akik a
menetet gátolták, és így szabaddá tette az utat a hátul haladók számára.
Mindig így segítették egymást, és nagyon törődtek egymással.
27. Sokszor előfordult, hogy azokon ütöttek rajta a barbárok, akik
föntről ismét le akartakjutni; olyan fürgék voltak ugyanis, hogy ha
akartak, bármilyen közelről el tudtak menekülni, hisz íjon és pa
rittyán kívül semmit nem viseltek. 28. Ráadásul kitűnő íjászok
voltak. íjaik majd háromrőfnyiek, nyilaik pedig több mint két rőf
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hosszúak voltak. Lövésnél a húrt bal lábukkal rálépve egész az íj alsó
szeléig húzták. Nyilaik áthatoltak a pajzson és a mellvértcn is. Ami
kor ilyen íjakat zsákmányoltak a hellének, szíjat erősítettek rájuk, és
hajítódárdának használták őket. Ezen a vidéken a krétaiak bizonyul
tak a leghasznosabbnak. A krétai Sztratoklcsz volt a vezetőjük.

3

l.Ezcn a napon a KcntrÍtész folyó síksága fölött elterülő falvakban
táboroztak. A folyó két plethron széles, és Armeniát határolja a
kardukhoszok földjétől. A hellének itt kipihenték magukat, és örül
tek. hogy végre síkságot látnak. A folyó hat-hét sztadionra van a
hegyektől. 2 . Nagyon kellemesen töltötték a napot, mindenük meg
volt, és sörön emlegették a kiállt fáradalmakat. Mert hét álló napig,
amíg a kardukhoszok földjén vonultak keresztül, szüntelenül harc
ban álltak, és a királytól rneg Tisszaphernésztől együttvéve nem
szenvedtek annyit, mint azokban a napokban. Most, hogy mindettől
megszabadultak, édes álomba merültek.
3.
De napkeltekor fel fegyverzett lovasokat pillantottak meg a
folyó túlsó partján, akik talán a folyón való átkelést akarták meggá
tolni, a lovasok fölött pedig, magasabban, gyalogosok helyezkedtek
cl csatasorban, akik feltehetően az Armeniába való behatolást kíván
ták megakadályozni. 4. Orontasz és Artukhosz csapatai voltak, armeniai, mardus és klialdaiosz zsoldosok. E 2 utóbbiakról azt beszél
ték, hogy szabad és bátor emberek. Fegyverzetük nagy fonott pajzs
és lándzsa,
5. A magas partszegély, amelyen a csapatok felsorakoztak, három
négy plethronra volt a folyótól. Úgy látszott, csupán egyetlen út
vezet fel oda, azt is mintha nemrég készítettek volna: a hellének
errefelé kísérelték meg az átkelést.
6 . Eközben kiderült, hogy a víz ellepi mellüket; a folyó feneke a
hatalmas és síkos kövek miatt nehezen járható; ha fegyvereiket
vízben tartják, a folyó clsodoija Őket; ha aj fejükön viszik, semmi
nem védi Őket az ellenséges nyilaktól és a többi lövedéktől - így hát
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visszafordultak, és a folyó innenső partján letelepedtek, 7, Látták,
hogy a hegynek azon a részén, ahol az éjszakát töltöttek, rengeteg
felfegyverzett kardukhosz gyűlt össze. A hellének nagyon elcsüg
gedtek: előttük a folyó, amelyen aligha tudnak átkelni, látták azokat,
akik az átkelést meg akarják akadályozni, és látták a kar dukhoszo kát.
akik arra készültek, hogy átkelés közben hátba támadják őket.
8.
Ezt a napot és a rákövetkező éjszakát nagy bizonytalanságban
töltötték. Xenophón álmot látott: úgy tűnt, mintha béklyóba volna
verve, de a béklyók maguktól lehullanak, és ő felszabadultan mehet,
ahová akar. Amikor hajnalodott. Kheiriszophoszhoz sietett, kifejez
te reményét, hogy minden jóra fordul, és elmesélte neki az álmot.
9 . Kheiriszophosz megürült, és amikor a nap felkelt, a jelen levő
vezérek áldozatot mutattak be: az áldozat már elsőre kedvező volt.
Az áldozat színhelyéről távozva a vezérek és alvezérek kiadták a
parancsot a seregnek, hogy lássanak reggelihez. 1 0 . Étkezés közben
két ifjú érkezett futvaXenophónhoz - mindenki tudta, hogy reggeli
cs ebed közben is szabad odamenni hozzá, sőt álmából is felkelthe
tik, ha a háborúról akarnak valamit mondani. 1 1 . A fiatalok elbeszél
tek, hogy éppen rozsét gyűjtöttek tűzrakáshoz, amikor észrevették,
hogy a túlsó partnak a víz fölé nyúló szikláin egy aggastyán, egy
asszony és néhány leányka mintha ruhás zsákokat helyezne cl az
egyik szikla üregében, 1 2 . Ezt látván az az ötletük támadt, hogy itt
veszélyteleriül át lehetne kelni a folyón, mert ezt a részt meg az
ellenség lovasai se tudják megközelíteni. Meztelenre vetkőztek te
h á t- mesélték tovább - csak tőrüket vitték magukkal, hogy' átússzak
a folyót. De úgy lábolhattak át rajta, hogy még a nemi szerváik sem
lett vizes. Aztán pedig visszatértek, fölvették ruháikat, és most
megint itt vannak.
13.
Xen.ophóu nyomban italáldozatot mutatott be, és az ifjakat is
felszólította, hogy' töltsenek az italból, és imádkozzanak az istenek
hez, akik az álmot kinyilvánították, és az utat megmutatták nekik.
hogyr aztán a többi jó t is beteljesítsék. Az italáldozat után azonnal
Kheiriszophoszhoz vezette az ifjakat, akik neki is elmondották a
történteket. Ezt hallva Kheiriszophosz is italáldozatot mutatott be.
14. Az áldozat bemutatása után mcgparancsolták a katonáknak, hogy
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készülődjenek fel, ők pedig összehívták a vezéreket, és megtanács
kozták, miképpen intézhetnék az átkelést a legsikeresebben, hogy a
túlsó parton várakozókat is legyőzzék, és a mögöttük levőktől se
szenvedjenek kárt. 15. Elhatározták, hogy Kheiriszophosz megy át
először a sereg felével, a másik fele hátramarad Xenophón nal, a
málhások és a sereg zöme pedig a kettő között fog átkelni.
16. Miután ebben megállapodtak, az ifjak vezetésével útra keltek.
Bal kéz felől volt a folyó. A gázlóig mintegy négy sztadion utat
kellett megtenniük. 17. És ahogy ők haladtak, velük átcllcnben
vonultak a folyó menten fölfelé az ellenség lovasai is. Amikor a gázló
magasságában elérkeztek a folyóparthoz, csatasorba álltak; Kheiriszophosz koszorúval övezte homlokát, levetette ruháját, és elsőnek
fogott fegyvert. Ugyanezt parancsolta a többieknek is, és az alvezcreket felszólította, hogy menetoszlopokban vezessék csapataikat,
egy részüket tőle balra, más részüket pedig tőle jobbra.
A jósok áldozati állatot öltek bele a folyóba; 18. az ellenség nyíllal
és parittyával lőtt rájuk, de a lövedékek nem érték el őket, V), Az
áldozat jó l sikerült, s minden katona harci dalra gyújtott, majd
csataordításban törtek ki. Velük együtt kiáltoztak az asszonyok is
valamennyien, mert sok nő volt a sereggel. 2 0 . Kheiriszophosz és
emberei belegázoltak a folyóba, Xenophón pedig maga mellé vette
legfürgébb hátvédjeit, és teljes erejéből futni kezdett velük, vissza
ahhoz a gázlóhoz, amelyik az armeniai hegyekbe vezető úttal szem
ben volt, és úgy tett, mintha itt akarna átkelni azzal a céllal, hogy a
folyó mentén felsorakozó lovasságot elzárja, 2 1 , Az ellenség - látva,
hogy Kheiriszophosz emberei könnyűszerrel mennek át a vízen,
Xenophón emberei pedig visszafele futnak - megrémült, hogy
a hellének körülzárják, ezért teljes erővel futni kezdtek a folyótól a
hegyekbe felfele vezető úthoz. Amikor elérték, megindultak föl
a hegyre, 2 2 . Lükiosz, a lovasság parancsnoka, és Aiszkhincsz, aki
Kheiriszophosz könnyűfegyverzetű katonáit vezette, meglátva a
fejvesztetten rohanó ellenséget, üldözőbe vette. Erre a többi katona
is kiáltozni kezdett, hogy ők sem akarnak hátramaradni, hanem
velük tartanak a hegyre.
23. Kheiriszophosz közben elérte a másik partot, de nem vette
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üldözőbe a lovasokat hanem azonnal felkapaszkodott a parti szik
lákra. hogy a fent vonuló barbárokat megtámadja. Azok, látva me
nekülő lovasaikat és a feléjük rohanó nehézfegyverzetű katonákat,
elvonultak a folyó fölé nyúló csúcsokról. 24. Xenophón amikor
megállapította, hogy odaát minden rendben van. nagy sietve vissza
tért az átkelő sereghez, különösen azért, mert közben leereszkedtek
a síkságra a kardukhoszok, és szemlátomást az utócsapatok megtá
madására készülődtek. 25. Kheiriszophosz a csúcsokat tartotta meg
szállva, Liikiosz pedig, aki néhány emberével az ellenséget próbálta
üldözni, birtokba vette az otthagyott málh ás kocsikat, és szerzett egy
szép öltözéket meg néhány serleget is.
26. A hellének málhavivői éppen átkelőben voltak a poggyásszal a
folyón, amikor Xenophón a kardukhoszokkal szembefordította cs
csatarendbe állíttatta katonáit. Megparancsolta, hogy mindegyik
alvezér ossza négy, egyenként huszonöt fős szakaszra embereit,
majd a szakaszok balra fejlődjenek fel arcvonalba. Továbbá az alvezérek és a szakaszparancsnokok induljanak meg a kardukhoszok
ellen, az utócsapatok vezérei pedig a folyó mentén sorakoztassák fel
katonáikat.
27. A kardukhoszok, amint észrevették, hogy a málhások egyre
inkább eltávolodnak a sereg zömétől, cs már alig látszanak, harci
dalokat zengve meggyorsították lépteiket. Kheiriszophosz, mivel
emberei már biztonságban voltak, a könnyű fegyverzetű eket - a
parittyásokat is és az íjászokat is - Xenopbónhoz küldte azzal a
meghagyással, hogy mindenben kövessék parancsait. 28. Xenophón.,
látva, hogy közelednek, hírnököt küldött hozzájuk, hogy maradja
nak a folyón ál, ne keljenek át, de amikor ők megkezdik az átkelést,
velük szemben jobbról cs balról ők is gázoljanak bele a vízbe,
mintha át akarnának kelni. A dárdások legyenek készen a dárdave
tésre, az íjászok feszítsék meg a húrt, de ne hatoljanak be a folyóba.
29. A. maga embereinek pedig megparancsolta, hogy amikor kilövik
az első parittyát, és az első pajzs megzördül, zendítsenek harci dalra,
és rohanják meg az ellenséget; cs amikor az ellenség megfordul, és
a trombitás harci jelt ad a folyóból, az utócsapatok vezérei jobbra
kanyarodva vezessék a sereget, mindnyájan iramodjanak neki, és
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a lehető leggyorsabban gázoljanak át a folyón, de senki ne hagyja el
a sorát, nehogy egymást akadály ózzák; és az lesz köztük a legdere
kabb, aki elsőnek éri el a túlpartot.
30.
A kardukhoszok látták, hogy már kevés hellén van hátra - hisz
sokan átkeltek azok közül is, akiket azzal bíztak meg, hogy az
igásállatokra, a málhára és a nőkre vigyázzanak
merészen táma
dásba lendültek, és parittyázni meg nyilazni kezdték őket. 31. A
hellének harci dalra gyújtva ellenük rohantak De azok nem várták
be a támadást, mert felszerelésük, mint általában a hegylakóké, a
futáshoz meg a meneküléshez kiválóan alkalmas volt, de a közel
harchoz már nem.
32.
Ebben a pillanatban a trombitás megadta a jelt, és az ellenség
még gyorsabban kezdett futni. A hellének pedig megfordultak, és
ahogy csak tudtak, gyorsan átgázoltak a folyón. 33. Néhány barbár
észrevette, hogy nn történik, újra a folyó melle kezdtek futni, és
meg is sebesítettek nyilaikkal egy-két embert, de a többség, noha a
hellének már odaát voltak, szem látomást még mindig menekült. 34.
A velük szemben álló hellének felbátorodtak, a kelleténél meszszebbre gázoltak be, és Xenophón csapatai titán keltek át újra a
folyón. Néhányat! közülük is megsebesültek.

4
1 . Del lett, mire a folyón átkeltek, és rendezett sorokban végigvo
nultak a lapos és Iankás armeniai síkságon, nem kevesebbet, mint
öt paraszangát tettek meg. A folyó közelében ugyanis a kardukhoszokkal folytatott háborúk következtében nem voltak falvak.
2 . Nagy faluba érkeztek, még palota is volt benne a szatrapa
számára, és a legtöbb házon tornyok magasodtak. Eleiem bőven
volt. 3 . Innen továbbmentek, és két nap alatt tíz paraszangát megteve
túljutottak a Tigris folyó fonásán. Innen továbbmentek, és három
nap alatt tizenöt paraszangát megtéve a szép, de kicsi Télcboasz
folyóhoz értek, amely körül sok falu terelt4 , Ezt a vidéket
Nyugat-Arnicmának neveztek.
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A vidék kormányzója Tiribazosz volt, a király jó barátja. I la a
király meglátogatta, csak ő segíthette föl lovára. 5, Lovasai kíséreté
ben megjelent Tiribazosz, clőrcküldtc tolmácsát, és megüzente,
hogy beszélni kíván a vezérekkel. Azok úgy döntöttek, hogy meg
hallgatják; amikor hallótávolságra ért, megkérdezték tőle, mit akar.
6. Tiribazosz azt felelte, hogy egyezséget szeretne velük kötni; ő sem
bántja a helléneket, a hellének se égessék fel a. házakat, élelmet
viszont vehetnek, amennyi kell. A h advezérek egyetértettek, és ilyen
feltételekkel meg is kötöttek a szerződést,
7.
Innen továbbmentek, és három nap alatt tizenöt paraszangát
tettek meg egy .síkságon. Tiribazosz mintegy' tíz sztadion távolságról
kísérte őket hadával.
így érkeztek el egy királyi palotához, amely körül számtalan falu
volt, mindegyikben sok élelem. 8. Itt tábort ütöttek, de hajnalban
nagy^ hózivatar támadt, ezért úgy határoztak, hogy' az osztagokat és
a vezéreket a falvakban szétosztva fogják elszállásolni. Nem láttak
ugyanis egyetlen ellenséget sem, és a nagy hó miatt is biztonságban
érezhették magukat. 9, 'hálálták itt mindenfele jót: áldozati állatot,
gabonát, jó illatú óbort és sokféle hüvelyest.
De néhányan, akik elbarangoltak a táborból, jelentették, hogy
sereget pillantottak meg, cs sok lobogó tüzet láttak az éjszakában,
1 0 , A vezérek most már nem találták biztonságosnak, hogy szétszór
va táborozzanak: elhatározták hát, hogy' ismét egybegyűjti k a sere
get, Egyesültek a csapatok, a mozgást siettette, hogy az ég is tisztulni
látszott. 1 1 . Az éjszakát a szabadban töltötték, de ekkor meg oly
temérdek hó esett, hogy a fegyvereket és a fekvő embereket egészen
belepte. Az igásállatok lábait is béklyóba verte a hó. Bizony nem volt
könnyű felkelni, mert a fekvő embert melegítette a hó, amíg le nem
pergett róla. 1 2 . De mikor Xenophón merészen felkelt, és meztele
nül nekilátott fát vágni, gyorsan felkelt valaki más is, és kivette
kezéből a munkát. Erre aztán feltápászkodtak a többiek is, tüzet
gyújtottak, és bekenték testüket. 13. Mert sokféle kenőcsöt találtak
ott, ezeket olaj helyett használták: sertészsírt és szészámot, keserűmandula- és terpentinolajat. Még balzsamot is találtak éppen ezek
ből az anyagokból.
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14.
Ezután ismét elhatározták, hogy tábort bontanak, cs tető alá
húzódnak a falvakban. A katonák örvendezve-zajongva futottak
vissza a házakhoz és az élelemhez. Akik a múltkori elvonuláskor
oktalanságukban felgyújtották a házakat, most a szabad ég alatt meg
bűnhődtek tettükért, mert igen kényelmetlen szállásuk volt. 15. Éjjel
aztán, a Témemonból való Dómokra teszt néhány emberrel együtt
elküldték a hegyekbe, oda, ahol a szertebarangolók a tüzeket látták.
Mert úgy tudták, hogy ez a Dcmokratész sok ilyen helyzetben koráb
ban is az igazsághoz híven számolt be tapasztalatairól: a valóságos
dolgokról mint valóságosakról, a nem létezőkről mint nem létezőkről.
16. Visszatérve elmondotta, hogy tüzeket nem látott ugyan, de
elfogott, és magával hozott egy embert, akinél olyan perzsa íj, tegez
és bárd van, amilyent az amazonok viselnek. 17. Arra a kérdésre,
hogy hova való, a fogoly azt válaszolta, hogy perzsa, és Tiribazosz
táborából jö tt cicimet szerezni. Ezután megkérdeztek, mekkora a
sereg, és ki ellen állították fel. 18. Az ember azt felelte, hogy Tiribazosznak saját hadán kívül még khalüpsz cs taokhosz zsoldosai is
vannak, és az a terve, hogy amikor a hellének a hegyen átkelnek,
megtámadja őket a szorosban, ott, ahol az egyetlen út vezet,
19. Ennek hallatán a vezérek elhatározták, hogy sorakoztatják a
sereget. Őrseget hagytak hátra, és a táborban maradtak részére
parancsnokot jelöltek ki a sztümp hálós zi Szophainetosz személyé
ben, majd útnak indultak, és vezetőül magukkal vitték az elfogott
embert, 2 0 , Amikor felértek a hegyre, az előrenyomuló könnyű
fegyverzetű katonák megpillantották a táborL; nem is várták be a
nehézfegyverzetűeket, hanem csatakiáltásokkal megrohanták. 2 1 . A
barbárok a zajt hallva nem várták be őket, hanem clmenekiiltek.
Néhány barbárt azért mégis megöltek, és mintegy húsz lovat zsák
mányollak. Elfoglalták '1 'iribazosz sátrát is, amelyben ezüstlábú
fekhelyek, serlegek voltak, meg emberek, akik pékeknek és pohár
nokoknak mondták magukat.
22.
Amikor a nehézfegyverzetű ek vezérei hírét vették a történtek
nek, elhatározták, hogy azonnal visszatérnek a táborba, nehogy az
ott maradottakat valaki megtámadja, A trombita jelt adott a hátrá
lásra, ők megfordultak, és még aznap visszaérkeztek a táborba.
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5
1 . Másnap elhatározták, hogy amilyen gyorsan csak tudnak, to
vábbmennek, mielőtt az ellenség összegyűjti hadat, és elfoglalja a
szorost. Fel is készülték, és sok vezető kalauzolásával elindultak a
sűrű hóban. Még aznap elérték azt a csúcsot, ahol Tiribazosz meg
akarta őket támadni, cs tábort ütöttek,
2 . Innen továbbvonultak, és tizenöt paraszangát rnegteve három
napig meneteltek a pusztaságban az Hnphratész folyóig, amelynek
köldökig érő vizében átgázoltak. A vezetők azt mondták, hogy a
folyó forrása sincs már messze.
3. Innen továbbvonultak, és a sűrű hóban három nap alatt tíz
paraszangát tettek meg a síkságon. A harmadik nap nagyon nehéz volt,
mert az északi szél az arcukba fújt, mindent megfagyasztott körülöttük,
és a testüket is megdcrmcsztcttc. 4. Ekkor az egyik jós azt tanácsolta,
mutassanak be áldozatot a szélnek. Az áldozatot be is mutatták, mire
mindenkinek határozottan úgy tűnt, hogy a szel ereje alábbhagyott.
Ahó egy öl mély volt, így rengeteg igásállat és rabszolga pusztult
cl, cs mintegy harminc; katona is. 5. Az egész éjszakát azzal töltötték,
hogy a tűzre vigyáztak, ki ne aludjon. Fa bőven volt a táborhelyen,
csak a később jövőknek nem jutott már. Akik korábban megérkezt
tek.és tüzet gyújtottak, nem engedték a tűzhöz a később érkezette
ket, csak ha búzával vagy egyéb élelemmel megvesz te gettek Őket.
6. így a későn jövők mind adtak abból, amijük volt. Ahal a tüzek
égtek, a hó elolvadt, nagy gödrök keletkeztek, és kilátszott a föld is.
így tudták meg, mily vastag a hó.
1. Másnap egcsz nap meneteltek a hóban, és sok emberen halálos
éhség vett erőt. Xcnophón, aki a hátvédeket vezette, látta, hogy az
emberek összerogynak, de nem tudta, mi a bajuk, 8 . Amikor egy ta
pasztalt ember megmondta neki, hogy nyilvánvalóan az éhség gyötri őket, és mihelyt enni kapnak, fel tudnak, állni, Xcnophón körbe
járta a málhás kocsikat, cs ami élelmet talált, szétosztotta. Azokkal
küldette szét az ennivalót, akikben még volt annyi erő, hogy odafussanakaz éhségtől rnegkínzottakhoz. Azok, mihelyt ettek valamit,
felálltak és továbbmentek.
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9.
Kheiriszophosz szürkületkor egy faluhoz érkezett, és a falak
előtt, a kútnál falubeli vízhordó asszonyokat és lányokat pillantott
meg. 10. A nők megkérdezték, hogy kik ők, A tolmács perzsául azt
felelte, hogy a királytól jönnek a szatrapához. A nők erre azt vála
szolták, hogy a szatrapa nem itt lakik, hanem egy paraszangával
arrébb. Erre, mivel már későre járt, a vízhordó nőkkel együtt be
mentek a falak mögé a falu elöljárójához.
11.
Kheiriszophosz tehát, meg akinek még volt jártányi ereje, ott
táborozott le, de a többi katona, aki nem tudott odáig eljutni, étien
és tűz nélkül töltötte az éjszakát. Itt is elpusztult néhány ember, t2.
Néhány ellenséges katona összeverődött, a nyomukba szegődött, és
elragadott több kimerült igásállatot, majd összeverekedett rajta.
Voltak katonák, akik ottmaradtak az utón, mert be lovakul tak a
hóba, vagy mert lefagytak a lábujjaik. 13. Az ember csak úgy ment
hette meg a látását, ha menet közben valami fekete dolgot tartott a
szeme elé, lábát pedig úgy, ha állandóan mozgatta, soha nem pihen
tette, és éjszakára megoldotta saruját, 14, Mert aki beszíjazott saruval
aludt, annak a szíjak a húsába vágódtak, a saru meg a lábára fagyott.
Voltak olyanok is, akik, miután régi lábbelijük cserbenhagyta őket,
friss ökörbőrbol új sarut készítettek, 15. Ilyen kényszerűségek miatt
maradt ott több katona.
Továbbhaladva fekete vidéket pillantottak meg, amelyet nem
borított hó takaró; arra gondoltak, hogy elolvadt a hó, így is volt, a
közeli völgyben ugyanis egy forrás gőzölgött.
Jtt letértek az útról, letelepedtek, cs kijelentették, hogy nem
mennek tovább. 16. Amikor ezt megtudta Xenoplión, aki a hátvé
deket vezette, minden eszközt és cselt latba vetve kérlelte Őket, ne
maradjanak itt, hiszen nyomukban az összesereglctt ellenség. Végül
megdühödött, de a katonák azt válaszolták, ha megöli ó'ket, akkor
sem tudnak továbbmenni. 17. Ilyen körülmények között az látszott
a leghelyesebbnek, ha a közeledő ellenséget lehetőleg megfélem
lítik, nehogy megtámadja az elgyötört embereket.
Már sötétedett, azok pedigjöttek nagy lármával és a zsákmányon
civakodva. 18. Ekkor a hátvédek, már aki egészséges volt, felkere
kedve megrohanták az ellenséget, a betegek pedig torkuk szakadtá
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ból ordítoztak, és a dárdákkal a pajzsokat ütögették. Az ellenség
megijedt, lemenekült a hóban a völgybe, cs többé a hangját sem
lehetett hallani.
19, Xenophón és emberei most útnak indultak, a betegeknek
pedig megígérték, hogy másnap értük küldenek néhány embert.
Alig tettek meg néhány sztadiont, amikor havon fekvő, beburkoló
zott katonákra bukkantak az úton, még őrség sem vigyázott rájuk.
Felkeltették őket. Azok azt mondták, hogy az előttük haladók nem
mennek tovább, nem adnak nekik utat, 20. Xenophón elhaladt
mellettük, clőrcküldte a legerősebb könny ufegyverze tűeket. és meg
parancsolta nekik, nézzék meg, mi akadályozza a menetet. Azok
jelentették, hogy az egész sereg így pihen. 21. Ekkor Xenophón
emberei is letáboroztak ott helyben a szabad ég alatt, tüzet nem
gyújtottak, nem is ettek, és Őrséget is csak annyit állítottak, amennyi
tőlük tellett.
Amikor pedig megvirradt, Xenophón elküldte a legfiatalabbakat
a betegekhez azzal, hogy kényszerítsék őket továbbhaladásra. 22.
Közben már Kheiriszophosz is kiküldött néhány embert a faluban
táborozok közül, hogy nézzék meg, mi van az utóhaddal, Xenophón
katonái örömmel pillantották meg az érkezőket, és átadták nekik a
betegeket, hogy vigyék be őket a táborba, maguk pedig elindultak,
és nem egészen húsz sztadiont megtéve elérkeztek ahhoz a faluhoz,
amelyben Kheiriszophosz táborozott,
23. Amikor ismét együtt voltak, úgy gondolták, a csapatokat
bízvást elszállásolhatják a falvakban. Kheiriszophosz helyben ma
radt, a többieknek pedig egy-egy közeli falu jutott. Embereivel
együtt be is vonult minden parancsnok.
24. Az athéni Pollikra tesz alvezér itt azt kérte, hogy engedjek
elvonulni.
Xenophón a könnyűfegyverzetű csapatokkal sietve bevonult a
neki jutott faluba. Ott egybegyűlve találta a falubelieket, a falu
bíráját és tizenhét csikót, amelyeket a királynak neveltek adóba, meg
a falu bírájának lányát, aki kilencedik napja volt férjnél. Férje nyúlvadászatra ment, ezért a hellének nem fogták el a faluban. 25. A
házak a földbe épültek, bejáratuk akár a kutaké, de lefelé kitágultak.
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A bejáratot az igasál latoknak ásták, az emberek létrákon ereszkedtek
le. A kecskék, juhok, ökrök, szárnyasok és kicsinyeik a házakban
éltek. Minden állatot benn etettek takarmánnyal. 26. Bűza, árpa, bab
és árpabor is volt nagy edényekben. Még az árpaszemek is ott
úszkáltak az edény peremén, és bütyköktől megfosztott rövidebbhosszabb nádszálak lebegtek a folyadékban. 27. Ha valaki megszom
jazott, ezeket vette a szájába, cs megszívta. Nagyon erős ital volt, ha
az ember nem töltött hozzá vizet, cs nagyon kellemes annak, aki
megszokta.
28.
Xcnophón meghívta asztalához a falu bíráját, cs bátorította,
mondván: nem fosztja meg gyerekeitől, és amikor elvonulnak,
kárpótlásul a házát is megtölti élelemmel, hajóindulattal lesz a sereg
iránt, amíg egy másik törzshöz nem érnek. 29. A bíró meg is ígérte,
és jóindulata bizonyítására megmutatta, hová ásták el a bort. így
töltöttek az éjszakát a katonák szállásukon, minden jóval elhalmoz
va. A falu bíráját őrizetben tartották, cs gyerekeit sem tévesztették
szem elől.
30.
Másnap Xenophón a bíróval együtt elindult Kheiriszophoszhoz. Útközben minden faluba betértek, mindenütt jóllakott és
jókedvű katonákat találtak. Sehonnan nem engedték cl őket, amíg
reggelit nem tálaltak nekik. 31. És nem volt hely, ahol ne került volna
az asztalra sok bárány, gödölye, malac, borjú cs baromfi, hozzá bú
za- cs árpakenyér. 32, És aki inni akart a másik egészségére, mindig
odavonszolta társát a hordóhoz, onnan kellett innia, lehajolva, mint
a baromnak.
A bírónak megengedték, hogy vegyen, amit akar. Nem fogadott
el semmit, de ha valahol meglátta valamelyik rokonát, maga mellé
vette. 33. Amikor Kheiriszophoszhoz megérkeztek, ott is lakoma
közben találták a katonákat, száraz szalmakoszorú volt a fejükön, és
barbár öltözékű armeniai fiúk szolgáltak fel nekik A fiúknak - akár
a süketnémáknak - jelekkel adták tudtára, hogy mit kell tenniük. 34.
Kheiriszophosz és Xenophón örömmel üdvözölte egymást, majd a
perzsául beszélő tolmács segítségével közösen megkérdezték a falu
bíráját, hogy miféle vidék ez. Az megmondta, hogy Armcnia. Majd
megkérdezték, hogy kinek nevelik a lovakat. A bíró azt felelte, hogy
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a királynak adóba, és hogy a szomszéd vidék a khalüpszoké, és az
odavezető utat is megmondta.
35.
Xenophón ekkor visszavitte a bírót családjához, és nckiadta
régebben zsákmányolt lovát, hogy táplálja föl, és mutasson be vele
áldozatot.11 lallotta ugyanis, hogy a ló szent állata a Napnak, és félt,
hogy az utazástól megviselt állat elpusztul. Ő pedig egy csikót vett
magának, és csikót adott minden vezérnek és alvezérnek is. 36. Az
ottani lovak kisebbek a perzsák lovainál, de sokkal tüzesebbek.
Ekkor a bíró megtanította őket rá, hogy a lovak és igásállatok lábára
zsákot kell húzni, ha havon vezetikőket, különben hasig süllyednek
a hóban.

6
t. Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, Xenophón átadta a bírót
Kheiriszophosznak, hogy az utat mutassa neki, rokonait pedig ma
gánál tartotta, csak fiát nem, aki nemrég lépett ifjúkorba. Ö t az
amphipoliszi Episzthenész őrizetére bízta, azzal, hogy ha az apa
helyesen mutatja az utat, magával viheti majd, amikor távozik.
Annyi élelmet hordtak a bíró házába, amennyit csak tudtak, majd
felkerekedtek, és útnak indultak. 2. A bíró pedig, akit feloldottak
kötelékeitől, vezette őket a havon keresztül
Harmadnapja meneteltek már, és Kheiriszophosz megharagu
dott a bíróra, hogy nem vezeti őket falvakon keresztül. De a bíró azt
felelte, hogy ezen a vidéken nincsenek falvak. Khciriszophosz meg
verte, de nem kötözte meg. 3. így aztán a bíró éjjel megszökött, és
otthagyta fiát. Ez volt az egyetlen viszály az úton Xenophón és
Kheiriszophosz között, hogy Kheiriszophosz rosszul és hanyagul
bánt a vezetővel. Episzthenész pedig beleszeretett a fiúba, hazavitte,
és a leghívebb szolgára talált benne.
4.
Ezután hét napig vonultak, és naponta három paraszangát tettek
meg az egy plethron széles Pliaszisz folyó mentén. 5. Azután két nap
alatt tíz paraszangát tettek meg. A síkra vezető hágón szembe találták
magukat a khalüpszokkal, a taokhoszokkal és a phasziszbeliekkel. 6.
Kheiriszophosz, amikor megpillantotta az ellenséget a hágón, rnint351
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egy harminc sztadion távolságra megállította a sereget, hogy ne
menetoszlopban közelítsék meg az ellenséget. Kiadta a parancsot a
többieknek is: a csapatok fejlődjenek föl egymás mellé, hogy a sereg
csatarendben álljon. 7. Amikor a hátvédek is előrenyomultak, össze
hívta a vezéreket és alvezéreket, és így szólt hozzájuk:
- Mint látjátok, az ellenség megszállva tartja a hágókat. Ideje,
hogy megtanács kozzuk, miképpen harcolhatnánk velük a legsike
resebben. 8. Azt javaslom, parancsoljuk meg a katonáknak, hogy
lássanak reggelihez, mi pedig közben megbeszéljük, ma vagy hol
nap menjünk-e át a hegyen.
9. - Véleményem szerint - mondta Kleanór - fogyasszuk el
gyorsan a reggelinket, utána fogunk fegyvert, és mihamarabb ro
hanjuk meg az ellenséget. Mert ha a mai napot elvesztegetjük, az
ellenség, aki most már lát bennünket, bátrabb lesz, cs bátorsága
láttán valószínűleg meg több katona csatlakozik majd hozzá.
10. Ezután Xcnophón beszélt:
- Én a következőképpen gondolom: ha harcolni kell, úgy készül
jünk fel, hogy harcunk a lehető legeredményesebb legyen És ha
könnyen akarunk keresztüljutni, arra kell vigyáznunk, hogy minél
kevesebb sebet kapjunk, és minél kevesebb embert veszítsünk, ll.
A hegy, amelyet látunk, több mint hatvan sztadionra van innen.
Láthatóan sehol nem tudnak megfigyelni bennünket, csak éppen
azon az úton. Sokkal jobb lenne a hegységnek valamely önzetlen
pontját lopva elfoglalni, cs ha Jeliét, Őket megelőzve birtokba venni,
mint megerősített helyen bocsátkozni harcba a felkészült ellenség
gel. 12. Sokkal könnyebb hegynek föl menni harc nélkül, mint sík
területen, de mindenfelől ellenségtől körülvéve, jobban lát az em
ber a lába elé éjjel, ha nem kel! harcolnia, mint nappal, ha csatáznia
kell, biztonságosabb a göröngyös út, ha küzdelem nélkül megyünk
rajta, mint a sima, ha közben a fejünkre lövöldöznek. 13. Egyáltalán
nem tartom lehetetlennek, hogy odalopakodjunk, hiszen mehe
tünk é^jel is, és mehetünk olyan messzire tőlük, hogy ne vegyenek
észre bennünket. Ha pedig úgy teszünk, mintha itt akarnánk táma
dást indítani, a másik irányban még zavartalanabbul mászhat]uk
meg a hegyet, mivel az ellenséges katonák mind ide fognak gyűlni.
352

N egyedik könyv

De mit is beszélek én itt lopakodásról? 14. Hiszen hallom, Kheiriszophosz, hogy ti, Iakedaimóniak, már a teljes jogúak, kora gyer
mekségetektől fogva gyakoroljátok a lopást, és nemhogy rútnak,
hanem egyenesen szépnek tartjátok a törvény által nem tiltott
dolgokat elcsenni. 15. Sőt hogy minél ügyesebben és észrevétleneb
ből próbáljatok lopni, törvénybe hoztátok, hogy akit lopáson rajta
kapnak, azt megkorbácsolják. Nagyon is itt van most az ideje, hogy
neveltetésedről bizonyságot adj, vigyázz hát, hogy rajta ne kapjanak
bennünket, amikor fel lopakodnak a hegyre, nehogy aztán nagyon
elverjenek bennünket.
16. - Én meg azt hallottam rólatok, athéniakról - mondta Kheiriszophosz
hogy szörnyű ügyesen lopjátok a közvagyont, noha
szörnyű veszély fenyegeti a tolvajokat, s hogy legkiválóbb polgára
itok a legjobb tolvajok, ha ugyan ti a legkiválóbbakat tartjátok
méltónak a fő hivatal okra. Úgyhogy itt az ideje, hogy te is bizony
ságot adj neveltetésedről,
17. - Én kcsz vagyok a hátvédekkel vacsora után felkerekedni,
hogy a hegyet elfoglaljuk - mondta Xenophón. - Még kalauzaim is
vannak. Könnyűfegyverzetűink elfogtak ugyanis néhány utánunk
lopakodó rablót. Tőlük tudom, hogy a hegy nem járhatatlan, és
kecskék meg szarvasmarhák legelnek rajta. így aztán, ha egyszer sike
rült valahol a lábunkat megvetni, jöhetnek az igásállatok is, 18. Remé
lem, hogy az ellenség nem tart ki, ha látja, hogy egy magasságba
kerültünk velük. Hisz most sem merészkedik le velünk egy szintre.
19. Khciriszophosz pedig így szólt:
- Miért mennél te, és hagynád el a helyedet a hátvédeknél?
Rendelj ki valakit, ha nem akad önként vállalkozó.
20. Ezek után a methüdrionbeii Arisztómimosz indult útnak
nehézfegyverzetű katonákkal, valamint a khioszi Aviszteasz, meg az
Oitéből való Nikomakhosz a könnyűfegyverzetilekkel. Megálla
podtak, hogy ha elfoglalták a csúcsot, sok tüzet gyújtanak. 21. Ezek
után elköltötték reggelijüket. Nyomban étkezés után Kheiriszophosz mintegy^ tíz sztadionnal közelebb vitte az egész sereget az
ellenséghez, hogy még inkább úgy tűnjék, mintha ott akarnának
támadni.
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22.
Miután megvacsoráztak, és leszállt az éjszaka, parancs szerint
útnak indultak, és elfoglalták a hegyet, a többiek meg a helyükön
maradtak, és nyugovóra tértek. Az ellenség pedig észrevéve, hogy a
hegyet megszállták, egész éjszaka ébren virrasztóit, és őrtüzeket
gyújtott. 23. Reggel Kheiriszophosz áldozatot mutatott be, és az el
lenség által megszállt úthoz vezette seregét, azok pedig, akik a he
gyen voltak, megindultak a csúcs felé. 24. Az ellenség zöme a hegy
hágóján maradt, egy részük meg a csúcson tartózkodó hellének
ellen indult. És mielőtt a két derékhad összecsaphatott volna a
csúcson, kitört a harc. A hellének legyőzték és üldözőbe vettek az
ellenséget. 25. Közben a könnyűfegyverzetű hellének nagy iramban
megindultak a síkságról a szemben levő ellenség felé, Kheiriszophosz pedig rohamlcpcsben követte őket a nehézfegyverzetűekkel.
26. Az utat megszállva tartó ellenséges katonák, látván, hogy a fentiek
vereséget szenvedtek, elfutottak. Nem sokan pusztultak el közülük,
de számtalan fonott pajzsot vesztettek, amelyeket a hellének kard
csapásokkal használhatatlanná tettek. 27. Amikor felértek, áldozatot
mutattak be, és győzelmi emléket állítottak, majd leereszkedtek a
síkságra, és minden jóval zsúfolt falvakhoz értek.

7

1.
Innen öt nap alatt harminc paraszangát megtéve a taokhoszok
földjére vonultak. Élelmük elfogyott, a taokhoszok ugyanis meg
erősített helyeken laktak, és itt halmozták fel minden élelmüket, 2.
Később egy olyan helyre értek, ahol nem volt város, és nem voltak
házak sem, de rengeteg férfi, nő és jószág sercglett össze. Kheiriszophosz azon nyomban támadást indított a hely ellen. Amikor az
első osztag kifáradt, indult egy másik, majd ismét egy másik; nagy
tömeggel nem lehetett körbefogni a helyet, mert folyó vette körül,
3.
Amikor Xenophón megérkezett a könnyű- és nehézfegyverzetű hátvédekkel, Kheiriszophosz így szólt:
-Jó k o rjö ttö k , mert ezt a helyet be kell vennünk. Ha nem vesszük
be, a hadseregnek nem lesz élelme.
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4, Ekkor tanácskozni kezdtek. Xenophón megkérdezte, hogy mi
akadályozza bevonulásukat. Kheiriszophosz így válaszolt:
- Mindössze egy bejárat van, az, amit látsz. Ha valaki arrafelé
próbálkoznék, onnan felülről, ahol az a szikla meredezik, köveket
zúdítanak rá. És akit eltalálnak, az így jár.
Ezzel néhány emberre mutatott, akiknek combja és bordája össze
volt zúzva.
5. - És ha kifogynak a kövekből - kérdezte Xenophón
van-e
még valami, ami megakadályozhatná, hogy bejussunk? Mert legfel
jebb néhány ember látható ott szemben, azok közül is mindössze
ketten-hárman vannak fegyverben. 6. És mint te is láthatod, az az
út, amelyet kőzáporban kellene megtennünk, nem hosszabb másfél
plethrónnál. Ebből körülbelül egvplethronnyi szakaszon sűrűn áll
nak a hatalmas fenyőfák, cs ha ezek mögé húzódnánk, ugyan mi kárt
tehetnének bennünk a lefelé eső vagy gördülő kövek? Azután
egvplethronnyi szakasz következik; azon kellene keresztülfutnunk,
utána pedig abbamarad a kőzápor.
7. - Csakhogy mihelyt megindulunk a fák felé, azonnal megered
a kőzápor - mondta Kheiriszophosz.
- Hát éppen ennek kell bekövetkeznie - mondta Xenophón -,
mert így hamarabb kifogynak a kövekből. De induljunk onnan,
ahonnan már keveset kell futnunk, és ahonnan félre is tudunk
húzódni, ha dobálnak bennünket.
8. Ezután elindultak: Kheiriszophosz, Xenophón és a parrhasziabeli Kall imakhosz alvezer, ezen a napon ugyanis ő volt a hátvédek
parancsnoka. A többi alvezér biztonságban hátramaradt. A fák alatt
lassan vonultak az emberek, mintegy hetvenen; nem csapatban,
hanem egyenként, mindegyik a lehető legóvatosabban. 9, A sztümphaloszi AgaszLasz és a methüdríonbeli Arisztónümosz - ők is a
hátvédek parancsnokai voltak - meg még mások a fenyőkön kívül
vonultak, mive) egy csapat embernél több nem maradhatott bizton
ságban a fák között.
10.
Ekkor Kallimakhosz cselt eszelt ki: ket-három lépésre előrefuiott a fa alól, ahol állt, és amikor a kövek gördülni kezdtek,
ügyesen visszaugrott. Valahányszor el őre ugrott, több mint tíz szc355
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kér követ vesztett az ellenség. 11- Agasziasz látta, hogy mit csinál
Kallimakhosz, és hogy az egész sereg őt figyeli, megijedt, hátha
Kallimakhosz tör majd be elsőnek az erődbe, ezért nem hívta sem
barátait, a mellette álló Arisztóniimoszt és a Luszoiból való Eurülokhoszt, és nem hívott senki mást sem, hanem Ő maga neki iramo
dott, és megelőzött mindenkit.
12. Kallimakhosz, amikor látta a mellette elrohanó Agasziaszt,
pajzsának karimájánál megragadta. Ebben a pillanatban a methüdrionbcli Arisztónümosz száguldott el mellettük, majd a Luszoiból
való Eurülokhosz. Mert mind vágytak a dicsőségre, versengtek
egymással, és így vetélkedve vették be az erődöt. És amikor benn
voltak, mái senki nem dobott követ.
13. Most aztán szörnyű látvány tárult a szemük elé. Az asszonyok
a mélybe dobálták gyerekeiket, és utánuk vetettek magukat. így
tettek a férfiak is. Ekkor a sztümphaloszi Aineasz alvezer meglátta,
hogy egy szépen öltözött férfi rohan, hogy levesse magát. Erre, hogy
visszatartsa, megragadta. 14. De az magával rántotta őt is, mindket
ten lezuhantak a szikláról, és szörnyethaltak.
Embert nagyon keveset ejtettek foglyul, de ökröt, szamarat és
birkát annál többet.
15.
Ezután hét nap alatt ötven paraszangát megtéve a khalüpszok
földjén vonultak keresztül. Ez volt a legbátrabb nép valamennyi
közül, amelynek földjén keresztülvonultak, harcba is bocsátkoztak
a hellénekkel. Hasig érő, lenből font mellvértet viseltek, fémpáncél
helyett pedig sűrűn sodrott köteleket 16. Lábpáncélt és sisakot is
hordtak, övükön tőr függött, akkora, mint egy lakedaimóni tőr,
ezzel ölték meg azokat, akiket le tudtak győzni. Ha sikerült levág
niuk az ellenség fejét, magukkal vitték, az ellenség szeme láttára
pedig énekeltek meg táncot lejtettek. Tizenöt rőf hosszú egyhegyű
lándzsát is viseltek. A khalüpszok eleinte községeikben maradtak,
17. de amikor a hellének elvonultak mellettük, állandó csatározások
közepette követték őket. Megerősített helyeken laktak, itt halmoz
ták fel élelmüket is. így a hellének itt semmit sem szerezhettek, és
a taokhoszoktól zsákmányolt állatokból táplálkoztak.
18. Ezután a négy plcthron széles Arpaszosz folyóhoz érkeztek,
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majd négy nap alatt húsz paraszangát megtcvc a szküdiinoszok sík
földjén vonultak keresztül, és falvakhoz érkeztek; három napig
tartózkodtak itt, és eleiemmel látták el magukat,
19* Ezután húsz paraszangát tettek meg néhány nap alatt, és egy
népes jóm ódú és nagy városhoz érkeztek, amelynek Gümniasz volt
a neve. E terület kormányzója vezetőt küldött a hellénekhez, hogy
a velük ellenséges vidéken keresztülvezesse őket. 20. Amikor az
ember megérkezett, megígérte nekik, hogy olyan helyre vezeti őket,
ahonnan öt napon belül megláthatják a tengert. I la nem, fogadkozott, akkor megölhetik.
Amikor betörtek az ellenséges földre, a vezető felszólította a
helléneket, hogy tűzzel-vassal pusztítsák a vidéket, amiből kiderült:
csak ezért jött, és nem a hellének iránti jóindulatból. 21, Az ötödik
napon egy hegyhez érkeztek. A hegy neve Thékhész volt. Amikor
az előhad fölért a hegyre, hatalmas ordításban törtekkL 22, Ezt hallva
Xenophón cs a hátvédek azt hitték, hogy szemből egy másik ellen
séges had támadt rájuk, mert hátulról is üldözték őket a lángba
borított vidékekről, és a hátvédek lesből meg is öltek néhány em
bert, másokat meg élve ejtettek foglyul, és mintegy húsz szőrös,
nyers marhabőrrel borított fonott pajzsot zsákmányoltak.
23.
Amikor az ordítás erősödött, és közelebbről hallatszott, és az
előretörő csapatok futva rohantak szüntelenül kiáltozó társaikhoz,
s annál erősebben hangzott a kiáltás, minél többen voltak, Xeno
phón úgy vélte, hogy valami nagyobb dolog történhetett, 24, Lóra
pattant, és Lükiosszal meg a lovassággal együtt segítségükre sietett.
És ekkor meghallották, hogy a katonák ezt kiáltozzák: „Tenger,
tenger!” - és hogy a kiáltás egyre terjed. Mindenki futni kezdett,
még a hátvédek is, és hajtották az igasállatokat meg a lovakat is. 25.
És amikor mind fönn voltak a csúcson, a vezérek meg az alvezérek
könnyezve összeölelkeztck. Most hirtelen, nem is tudni, kinek a
fólszólítására, a katonák köveket kezdtek összehordani, és nagy
halmot emeltek, 26. Erre rengeteg nyers marhabőrt helyeztek, meg
botokat és zsákmányolt pajzsokat. Maga a vezető pedig széthasította
a pajzsokat, és ugyanerre szólította fel a többieket is, 27. Ezután a
hellének útjára eresztették a vezetőt, és ajándékokat adtak neki
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a közösből: lovat, ezüstserleget, perzsa ruházatot és tíz darcikoszt.
Leginkább gyűrűket kért, és kapott is sokat a katonáktól. M egm u
tatta nekik a falut, ahol majd megszállhatnak, és az utat, amelyen a
makrónokhoz jutnak, majd pedig, midőn beesteledéit, távozott
tőlük.

8
1.
Innen továbbmentek a hellének, és három nap alatt tíz paraszán gát tettek meg a makró nők vidéken keresztül. Első nap egy
folyóhoz érkeztek, amely a makrónok földjét határolta el a szktithinoszokctól. 2. Jobbra előttük rettenetesen fárasztónak látszott a
terep, balra pedig még egy folyó volt - ebbe ömlött a határfolyó,
amelyen át kellett kelniük. Az utóbbit vékony törzsű, de sűrű lombú
fák szegélyezték. Ezeket a hellének ideérkezésiik után kivágták,
mivel a lehető leggyorsabban kívántak távozni a vidékről.
3.
A fonott pajzsot, lándzsát cs szőrös khitónt viselő makrónok
éppen az átkelőhellyel szemben sorakoztak fel. Egymást buzdítgatták, cs köveket dobáltak a folyóba, de nem találtak célba, és kárt sem
tettek semmiben. 4. Ekkor az egyik könnyűfegyverzetű katona, aki
azt állította magáról, hogy Athénban volt rabszolga, odalépettXenophónhoz, és kijelentette, hogy ismeri ezeknek az embereknek a
nyelvét.
5. - Azt hiszem - tette hozzá hogy ez az én hazám, és ha nincs
akadálya, szeretnék velük beszelni.
- Semmi akadálya — mondta Xcnophón —, beszélj velük, és
mindenekelőtt azt tudd meg, hogy kik ők.
Azok pedig ezt válaszolták a kérdésre:
- Makrónok vagyunk.
- Akkor kérdezd meg - mondta Xenophón
miért sorakoztak
fel velünk szemben, cs miért akarnak ellenségeink lenni.
6. Azok így feleltek:
- Merthogy betörtetek az országunkba.
A vezérek megparancsolták a katonának, hogy mondja meg:

- Nem akarunk mi nektek semmi rosszat, a király ellen viseltünk
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hadat, most HeJIaszba m enünk vissza, és a tengerhez szeretnénk
eljutni.
7. A rnakrónokmegkérdezték, hajlandók-e ennek hűségzálogát is
adni. A hellének azt válaszolták, hogy adni is, kapni is szeretnének
zálogot. A makró nők ekkor egy barbár lándzsát adtak a helléneknek,
a hellének pedig egy hellén lándzsát a makrónoknak. Azt mondták,
ezek lesznek hűségük zálogai, és tanúul hívták az isteneket is.
8. A hűségeskü után a maki ónok nyomban a hellének közé
keveredtek, velük együtt vágták a fákat, és csinálták az utat, mintha
ők maguk akarnának átkelni, és piacot is nyitottak nekik, mái
amilyet tudtak, és három napig vezették a helléneket, majd letették
őket a kolkhoszok határán.
9. Itt egy óriási, de azért járható hegy emelkedett, ezen sorakoztak
fel a kolkhoszok. A hellének először csatasorba álltak velük szem
ben, hogy így vonulnak majd a hegy felé, de azután az összegyűlt
vezérek elhatározták, hogy tanácsot tartanak, miképpen kiizdhetnének meg velük legjobban. 10, Xenophón azt mondta, hogy ő taná
csosnak tartaná, ha a csatasort feloszlatnák, és alakítsanak inkább
hadoszlopokat
- Mert - mondta - a csatasor egykettőre szétszakad, hiszen erre
járhatatlannak, arra m égj árhatónak találjuk majd a hegyet. Az pedig
nyomban nyugtalanságot okozna, ha a csatasorba állított katonák
látnák, hogy a csatasor szétszakad, lí. Ha keskeny vonalban nyomu
lunk előre, az ellenség oldalba kap bennünket, és fölösleges csapatait
arra használja, amire akarja, ha pedig széles vonalban megyünk,
egyáltalán nem volna meglepő, ha a sűrűn becsapódó sok lövedék
és a benyomuló embertömeg áttörné az arcvonalat. Ha így történne,
az az egész csatasornak károkat okozna. 12. Javasolom, állítsuk a
csapatokat oszlopokba, és az oszlopokat tartsuk olyan távol egymás
tól, hogy a legszélén levő csapatok túlhaladjanak az ellenség két
szárnyán. így a legszélén levő csapataink körbefogják az ellenséges
arcvonalat, és legjobbjaink a had oszlopok élén elsőkként rontanak
majd az ellenségre, és mindegyik csapat arra megy, amerre legjár
hatóbb az út. 13. Az ellenségnek a hézagokba sem lesz egyszerű
behatolnia, ha csapataink innen is, onnan is közrefogják, és áttörnie
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sem lesz könnyű az oszlopokban haladó csapatokat. Ha a2 egyik
csapatot szorongatják, a mellette levő a segítségére siet. És ha a
csapatok közül akár egy is fenn van már a csúcson, egyetlen ellen
séges harcos sem tudja tovább tartani magát,
14. Tetszett ajavaslat, és oszlopokba állították a csapatokat. Xenophón pedigajobbszárnyról átment a balra, és így szólta katonákhoz:
- Társaim, akiket ott láttok, már csak azok akadályozzák, hogy
elérkezzünk oda, ahová régóta igyekszünk. Ha tudjuk, akár nyersen
is fel kell falnunk őket.
15. Mindenki elfoglalta kijelölt helyét, és a csapatokat oszlopokba
állították. Mintegy nyolcvan nehézfegyverzetű csapatot számol
tak össze; cgy-egy csapat csaknem száz emberből állt. A könnyűfegyvcrzetűckből és az íjászokból három osztagot képeztek, az
egyiket a balszárnyon túlra, a másikat ajobbszárnyon túlra helyez
ték, a harmadikat pedig középre; közel hatszáz emberből állt mindegyik.
16. Ezután a vezérek fohászkodásra buzdították a katonákat. Az
imádság után harci dalra gyújtottak, majd megindultak, Kheiriszophosz, Xcnophón és a velük levő könnyűfegyverzetűek az ellensé
ges arcvonalon túl meneteltek. 17. Amikor az ellenség katonái meg
pillantották őket, egyik csoportjuk a jobbszárny, a másik meg a
balszárny felé kezdett rohanni, ennek következtében hadrendjük
kettészakadt, és csatasoruk közepén nagy, üres tér keletkezett. 18. Az
arkadiai könnyűfegyverzetű katonák, akiket az akarnaniai Aiszkhinész vezetett, azt hitték, hogy az ellenség menekül, és ordítva rájuk
vetették magukat. Ök értek fel elsőnek a csúcsra. Nyomon követte
őket az arkadiai nehézfegyverzetű katonaság, az orkhomenoszi
Klcanór vezérlete alatt. 19. Az ellenség, amikor a hellének ne ki ira
modtak, nem állta a rohamot, hanem ki erre, ki arra menekült.
A hellének, miután felmásztak a hegyre, letelepedtek az élelemben
bővelkedő sok faluban.
20.
Egyébként nem volt ott semmi, amit megcsodálhattak volna,
csak rengeteg méhkaptár, cs azok a katonák, akik a lépes mézből
ettek, mind megzavarodtak, hánytak, és hasmenésük volt, és nem
tudtak megállni a lábukon.2 Aki keveset evett belőle, olyan volt,
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mintha rettenetesen berúgott volna, aki pedig sokat, az őrültnek
tűnt, és nem kevesen el is pusztultak. 21. Legtöbbjük úgy feküdt ott,
mintha csatát vesztettek volna, és szörnyű kedvetlenség lett rajtuk
úrrá. Másnap nem halt meg senki, és szinte egyazon órában tértek
mind eszméletre, a harmadik és negyedik napon pedig felkeltek,
mintha mérgezésből gyógyultak volna ki.
22. Innen továbbmentek. Két nap alatt hét paraszangát megtéve
elérkeztek a tengerhez, Trapczuszhoz, egy hellének lakta városhoz
a Fekete-tenger partján, Szinópé gyarmatvárosához a kolkhoszok
földjén. Mintegy harminc napig maradtak itt a kolkhoszok falvai
ban, 23. és innen ki-ki törve fosztogatták Kolkhiszt, A trapezusziak
piacot nyitottak a táborban, meg is vendégelték a helléneket, és
szarvasmarhát, lisztet meg bort adtak nekik vendégajámlékba, 24.
Kieszközölték, hogy a hellének egyezséget kössenek a szomszédos
- többnyire a síkságon lakó - ko 1khoszokkal, és tőlük is kaptak
teheneket vendégajándékba.
25.
Ezután hozzáláttak az áldozat bemutatásához, ahogy annak
idején megfogadták.3 Marhájuk volt elegendő, hogy áldozatot mu
tassanak he Zeusznak, amiért megmentette, Héraklésznak, amiért
idáig vezette őket, és a többi istennek is, ahogy megfogadták. Még
versenyt is rendeztek a hegyen, ahol táboroztak. A lakedaimóni
Drakontioszt- aki még gyerekkorában elmenekült otthonról, mert
tőrével véletlenül agyonszúrt egy fiút - megbízták, hogy gondos
kodjon versenypályáról, és felügyeljen a versenyre. 26. Az áldozat
bemutatása után átadták Drakontiosznak a lenyúzott bőröket, cs
felszólították, hogy vezesse őket a versenypályául kijelölt helyre. De
ő arra a helyre mutatott, ahol éppen álltak, és azt mondta:
- Ez a domb lesz a legalkalmasabb a futásra, bárhová van is kedve
futni valakinek.
- De miképp lehet majd egy ilyen durva és bozótos talajon
birkózni? - kérdezték tőle.
27, O meg így felelt:
- Annál inkább bánja majd, aki elesik.
A legtöbb fogoly fiú egy sztadion távon versenyzett, több mint
hatvan krétai pedig hosszú távon futott. Mások meg birkózásban,
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ökölvívásban és öttusában léptek föl. Szép látvány volt. Sokan léptek
a küzdőtérre, és mivel a nők is nézték őket,4 nagy volt a versengés.
28. Lóversenyt is rendeztek. A lovasoknak 1c kellett száguldaniuk
egész a tengerig, majd ott megfordulva újra föl a2 oltárig. Amikor
lefele vágtattak, sokan legurultak, hegynek föl pedig alig vonszolták
magukat a lovak a szörnyű meredeken. Volt nagy lárma, nevetés és
biztató kiáltozás.
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1. Hogy mi mindent tettek a hellének, miközben Kíirosszal
felvonultak, és aztán hogyan mentek végig a tengerhez, a Feketetengerhez vezető űtón, mint érkeztek mcgTrapczuszba, e hellének
lakta városba, és miképpen mutattak be áldozatot - mert megfogad
ták, hogy mihelyt baráti földre érnek, hálaáldozatot fognak bemu
tatni szabadulásukért megtudható volt az előző könyvekből,
2* Ezután pedig összegyűltek, és megtanácskozták, hogyan vonul
janak tovább. Elsőnek a Thurioiból való León emelkedett szólásra:
- Nekem, barátaim, elegein van már a szcdclőzködcsből, a me
netelésből, a futásból, a fegyvercipelésből, belefáradtam, hogy csa
tasorban vonuljak, őrséget álljak, harcoljak, szeretnék végre meg
szabadulni ezektől a küzdelmektől, és ha már itt vagyunk a tenger
nél, hajón szeretnék továbbmenni, és álomban elnyúlva megérkez
ni, akár Odusszeusz,1
3. A katonák ezt meghallva helyeslőén zúgtak, hogy jól beszél.
Ugyanezt ismételte el másvalaki is, és a többiek mind, akik ott
voltak. Ezután felállt Kheiriszophosz, és a következőket mondta:
4. - Emberek, van egy barátom. Anaxibiosz, aki egy flotta parancs
noka,2 Ma elküldenétek engem, azt hiszem, három evezősorosokkal
térnék vissza, meg más hajókkal, amelyek hazaszállítanának benne
teket. I la tehát hajóval akartok menni, várjatok meg, míg visszaté
rek, Itt leszek hamar.
Megörültek szavának a katonák, és megszavazták, hogy azonnal
induljon.
5. Most Xcnophón emelkedett fel, és így szólt:
- Kheiriszophosz tehát elmegy, és hajókról gondoskodik, mi
pedig itt maradunk. Elmondom hát, hogy véleményem szerint mi
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lesz a teendőnk, mialatt itt várakozunk. 6. Klős/ör is ellenséges
földről kell majd élelmet szereznünk: az itteni piac nem elegendő
a számunkra, egy-két ember kivételével vásárolnunk sincs miből,
és a vidék bizony ellenséges vidék. Sok emberünket fenyegeti ám a
pusztulás veszélye, ha gondatlanul és vigyázatlanul megyünk élele
mért. 7. Szerintem portyázva kell élelmet szerezni, nem pedig
szcrtckóborolva, csak így maradhattok épségben, és nekünk kell
mindenről gondoskodnunk.
8. A katonák helyeseltek.
- Akkor hallgassátok hát tovább. Lesznek közű letek, akik zsák
mányszerző útra mennek. Azt hiszem, legjobb, ha mindenki előre
jelenti, ha purtyázni indul, és azt is megmondja, hova megy, hogy
mindenkor tudjuk, hányán vannak kinn, cs hányán maradtak itt;
hogy közösen készülhessünk fel, ha valami baj van, vagy ha segítség
kell, tudjuk, hová menjünk segíteni; hogy tanácsot adhassunk, ha
valamelyik tapasztalatlanabb társunk tervez valamit, és kipuhatol juk
azoknak az erejét, akik ellen indul.
Helyeselték ezt is.
*>. - És még azt is gondoljátok meg - folytatta Xcnophón
hogy
az ellenségnek van ideje zsákmány után járni, és teljes joggal fondorkodik ellenünk, hiszen mi bitoroljuk az ő tulajdonát, ezáltal ő
előnyösebb helyzetben van. Véleményem szerint őrséggel kell kö
rülvennünk a tábort. Ha felváltva őrködünk és figyelünk, kevésbé
támadhat meg bennünket az ellenség. Ne feledkezzetek meg a
következőkről sem: 1(J. ha biztosan tudnők, hogy' Kheiriszophosz
kellő számú hajóval jön majd, semmi szükség nem lenne rá, amit
mondani fogok. De mivel ez most még bizonytalan, azt hiszem,
nekünk is meg kell próbálnunk sebtiben építeni néhány hajót. Mert
ha megjön, és nekünk már vannak hajóink, hát több hajóval mehe
tünk haza; ha meg nem hoz magával, az itt készült hajókat fogjuk
használni, 11. Sokszor látok hajókat elúszni erre. Ha kérnénk a
trapezusziaktól néhány hadihajót, amelyeket a kikötőbe vontat
nánk, és a kormány rudakat megoldozva gondosan őriznénk, amíg
elegendő szállítóeszközünk lesz, azt hiszem, meglcnncnck a haza
szállításunkhoz szükséges hajók.
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Helyeselték ezt is.
12, - És gondoljátok meg - mondta Xenophón
nem lenne-e
méltányos a közösből táplálni a kikötőbe vontatott hajók legénysé
get, amíg miattunk itt időznek, és bért fizetni nekik, hogy ők is
h asz o nh o z j i issanak, m i köz ben ne kíi nk h aszn u nkr a vannak.
13, Helyeselték ezt is.
- Aztán meg, véleményem szerint, megtörténhet, hogy nem
sikerül elég haj ót szereznünk; fel kell tehát szólítanunk a tengerparti
városokat, hogy javítsák meg az utakat, amelyek tudomásunk szerint
nehezen járhatók, Engedelmeskedni fognak, egyrészt félelemből,
másrészt mivel szeretnének tőlünk megszabadulni.
14, Erre kiabálni kezdtek, hogy ne kelljen gyalog menniük. Xenophón pedig, látva, mily esztelenek nem kérdezte mega véleményü
két, hanem rábeszélte a városokat, hogy önként javítsák meg az
utakat, mondván, hogy hamarabb szabadulnak meg tőlük, ha az.
utak járhatók lesznek. 15. Kaptakegy ötvenevezős teherhajót a trapezusziaktól, és egy lakedairnóni perioikoszt, Dexipposzt tették
meg parancsnokává. De az nem szerzett hajókat, hanem megszökött
a teherhajón, és eltűnt a í-'eke le-tengerről. Később azonban elnyerte
méltó büntetését, mert amikor Thrákiában volt Szeuthésznél, ille
téktelenül belekeveredett valami ügybe, cs a lakedairnóni Nikandrosz megölte.3 16. Kaptak egy harmincevezőst is, ennek az athéni
Polükratész lett a parancsnoka, aki minden elfogott hajót a sereg h ez
szállított. Ha volt a hajón áru, kirakták, és őrséget állítottak melléje,
nehogy baja történjék, a hajókat pedig part menti szállításra használták.
17.
Miközben ezek történtek, a hellének zsákmányszerző utakra
indultak: egyesek sikerrel jártak, mások nem. Klcainctosz veszélyes
vidékre vitte a maga csapatát meg egy másikat is, és odaveszett ő is meg
mégse kan tár sai kö zü 1.

2
í. Aztán amikor már nem tudtak ügy élelmet szerezni, hogy még
aznap visszatérhessenek a táborba, Xenophón maga mellé vett né
hány trapezuszi vezetőt, és a hadsereg felével portyázni indult a
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drileszek földjére, a másik felét pedig ott hagyta, hogy a tábort
őrizzék. Az otthonukból kiűzött kolkhoszok ugyanis tömegekbe
verődve a hegycsúcsokon tanyáztak. 2. A trapezusziak meg nem
olyan helyre vezették őket, ahonnan könnyű lett volna eleimet sze
rezni, mert az ottaniakkal jó barátságban voltak. De szívesen vezet
ték őket hegyes, járhatatlan tájra, a dnlészck, a .Fekete-tenger vidé
kének legharciasabb népe ellen, akiktől már sokat szenvedtek.
3.
M ire a hellének a hegyvidékre felértek, a dnlészek mind
felégették a könnyen bevehetőnek tűnő helységeket, majd elvonul
tak. Semmi zsákmányolmvaló nem maradt, csak néhány disznó,
ökör vagy a tűzből kimenekült más jószág. Egyetlen megerősített
helyük maradt, a mély szakadékokkal körülvett főváros, ide sereg
lettek mindnyájan a nehezen járható utakon 4. A könnyűfegyverzctűek, akik öt vagy hat sztadionnal előzték meg a nehé2fegyverzetűcket. átkeltek a szakadékon, cs mivel rengeteg állatot cs értékes
holmit pillantottak meg, az erődítés ellen rohantak. Rengeteg lándzsás zárkózott fel mögéjük, akik élelemért indultak útnak, így több
m int kétezren keltek át a szakadékon.

5.
í íarccal nem lehetett bevenni az erődöt - mert meg egy szeles
sáncot is emeltek kör éje, és a földhányást sűrűn teletűzdelték ka
rókkal meg egyéb, fából készült akadályokkal a hellének megpró
báltak hát elvonulni, de az ellenség hátba támadta őket. 6. És mivel
elfutni nem tudtak - az erődből ugyanis csak libasorban lehetett
lejutni a szakadékhoz - , követet küldtek Xenophónhoz, aki a nehézfegyverzetűeket vezette. 7. A követ pedigjclcntcUe neki:
- Van itt egy minden jóval megrakott helység. Bevenni nem
tudjuk, mert meg van erősítve. Távozni sem könnyű. Hátulról
támadnak, cs így nehéz a visszavonulás.

8,
Ennek hallatára Xenophón előrenyomult egész a szakadékig, a
nehézfegyverzetűeknek pihenjt parancsolt, ő maga pedig az alvezérekkel együtt átkelt a szakadékon, és körülnézett, hogy mi látszik
tanácsosabbnak: vezessék-c azokat is vissza, akik már átmentek,
vagy pedig keljenek át a nehézfegyverzetűek is, mert talán mégis
sikerül bevenni az erődöt. Úgy látszott, hogy a visszavonulás ren
geteg halottat követelne, 9, Az alvezéreknek az volt a véleményük,
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hogy be lehet venni az erődöt, cs az áldozati jelekben bízva Xenophön is így döntött. Mert a jósok úgy értelmezték a jeleket, hogy
csata lesz ugyan, de szerencsés kimenetelű.
10.
Elküldte hát az alvezéreket, hogy vezessék át a nehézfegyverzetűeket, ő maga pedig ott maradt, cs megparancsolta a kön nyűfegy
ver zetűeknek, hogy vonuljanak vissza, és senki ne lőjön, 11, Amikor
a nehézfegyverzetűek odaértek, meghagyta, hogy minden alvezer
ú g y állítsa fel a csapatát, ahogy a harc szempontjából a legelőnyö
sebbnek tartja. Az alvezerck ugyanis közel álltak egymáshoz, cs
egész idő alatt azon versengtek, melyikük a legbátrabb. Azok így is
cselekedtek. 12, O pedig megparancsolta a dárdásoknak, hogy dár
davetésre készen nyomuljanak előre, cs adott jelre röpítsék ki dár
dáikat; az íjászoknak, hogy ajzzák fel íjukat, és adott jelre lőjenek; a
parittyásoknak pedig, hogy tarisznyájuk legyen tele kővel. Szétkül
dött néhány ügyes embert, hogy minderről gondoskodjanak.
13, Miután mindent elrendeztek, az alvezérek, helyetteseik meg
azok, akik nem tartották magukat kevésbé bátornak, ott álltak felso
rakozva, és jól látták egymást 14. - a terep ugyanis olyan volt, bogy
félhold alakban kellett feláll műk. Ezután harci dalra ze üdítettek,
megszólalt a harsona, és hangos szóval hívták segítségül Enüalios2 t,
majd megindult a nehéz fegyverzetűek rohama, és máris röpültek a
lövedékek: dárdák, nyilak cs parittyakövek - a legtöbb követ csak
úgy, szabad kézzel hajították, volt, aki még lángcsóvákat is dobált.
15. A lövedékek úgy elárasztották az ellenséget, hogy el kellett hagy
nia a sáncot és a védőműveket. A sztümphaloszi Agasziasz és a
Hellénéből való Philoxenosz ekkor fegyverét letéve, egy szál khitónban felmászott a falra, az egyik húzta a másikat, mások pedig ma
guktól értek föl, és úgy látszott, hogy bevették a sáncokat.
16.
A könnyűfegyverzetű csapatok benyomultak, és vadul foszto
gatni kezdtek, Xenophóu pedig megállt a kapunál, és akit csak
tudott, kinn tartott a nehézfegyverzetűek közül, mert néhány jól
megerősített magaslaton új ellenség tűnt fel. 17. Nem sokkal később
ordítozás hallatszott a sáncok mögül, és már rohantak is kifelé, volt,
aki azt is hozta, amit megkaparintott, volt, aki sebesülten menekült,
és óriási tülekedés támadta kapunál. A kiáramló tömeg azt felelte
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a kérdezősködőknek, hogy vtan benn egy fellegvár, és az clőrcrohanó
ellenség - sokan vannak - kaszabolja az embereket. 18. Xenophón
ekkor megparancsolta Tolmidésznck, a hírnöknek, hirdesse ki: aki
zsákmányolni akar, bemehet. Rengetegen özönlöltek be. A befelé
nyomulók visszakénvszerítették a kiáramlókat, és az ellenséget is
mét visszaszorították a várba. 19. A fellegvár kivételével mindent
kifosztottak a hellének, és a zsákmányt kivittek.
A néhézfegyverzetilek a sánc, illetve a várba vezető út mentén
csatarendbe álltak. 2U. Xenophón és az alvezérck megvizsgálták,
bevehető-e a fellegvár, mert ha igen, szabadulásuk biztosnak látszik,
de ha nem, bizony nagyon nehezen vonulhatnak vissza. A szemle
után az volt a véleményük, hogy a vár teljességgel bevehetetlen.
21,
Ezután távozáshoz készülődtek. Mindenki kihúzta a keze
ügyébe eső karót; a harcképtelen, a zsákmánnyal megrakott katoná
kat és a legtöbb nehézfegyverzetűt elküldték, és mindegyik hadve
zér csak azokat az embereket tartotta ott, akikben megbízott. 22,
Mihelyt a visszavonulás megkezdődött, rengetegen rohantak elő a
várból - fonott pajzsot, lándzsát, lábvértet és paphlagón sisakot
viseltek—, mások meg a fellegvárba vezető út két oldalán levő házak
tetejére kapaszkodtak fel; 23, így a városba vezető kapukig sem
lehetett őket veszélytelenül üldözni. Hatalmas gerendákat dobáltak
fenti Ől, és így maradni is, menni is nehé2 volt. Félelmet keltett a
közeledő éjszaka is.
24.
Mialatt így küzdöttek cs tétováztak, egy isten megmutatta
nekik a menekülés módját. Jobb felöl hirtelen lángra lobbant az
egyik ház, mert valaki meggyújtotta. Amint összeomlott, a környező
házakról elmenekültek az emberek. 25, Xenophón ebben felismerte
a véletlen útmutatását, és megparancsolta, hogy gyújtsák fel a bal
oldali házakat is, amelyek fából voltak, tehát hamar leégtek. Elme
nekültek ezekről a házakról is. 26, Most már csak szemből szoron
gatták a helléneket, de nyilvánvaló volt, hogy amikor kivonulnak az
erődből, cs leereszkednek a szakadékhoz, hátba fogják őket támad
ni. Xenophón ekkor megparancsolta azoknak, akik lőtávolságon
kívül voltak, hogy hordjanak fát arra a térségre, amely a helléneket
az ellenségtől elválasztja. Amikor már elég fa volt ott, meggyújtot-
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dk. Lángra lobbantotdk meg i sánc mellett levő házakat is, hogy az
ellenség ezek körül legyen elfoglalva, 27. így aztán, tüzet gyújtva
maguk és az ellenség közé, nagy nehezen kivonultak az erődítésből.
Leégett az egész város, a házak is, a védőművek, a karók is meg
minden egyéb, csak a fellegvár nem.
28.
A hellének másnap zsákmánnyal megrakottan távoztak. Mivel
féltek a Trapezuszba lefelé vezető meredek és keskeny úttól, úgy
tettek, mintha lesállásba vonulnának. 29. Az egyik müsziai férfi Müszosznak is hívták - maga mellé vett tíz krétait, ott maradt egy
bozótos helyen, és úgy tettek, mintha az ellenség elől próbálnának
elrejtőzni, de ércpajzsaik mindenfelé kivillantak, 30. Az ellenség
észrevette őket, és megrémült, hogy azok ott lesben állnak. Eközben
a sereg leereszkedett az úton. Xenopbón, amikor úgy vélte, hogy
már eléggé lenn vannak, je lt adott Mliszosznak, hogy fusson, ahogy7
csak tud. Az meg nekiindult, és futott Ő is meg a vele levők is. 31.
Azok a krétaiak pedig, akik még rajtuk kívül ott voltak (az ellenség
már a sarkukban volt, mesélték később), levetették magukat az
útról, be az erdőbe, és legurultak a völgybe, így menekültek meg.
32. Müszosz pedig az utón menekülve kiáltozott segítségért; a
többiek odasiettek, és felfogták sebesült testét. Ok maguk, akik
Müszosz segítségére siettek, lépésről lépésre hátráltak, arccal az
ellenség felé. Közben lőtték őket; egy-két krétai viszonozta az
ellenség nyilait. így mind épségben megérkeztek a táborba.

3

1, Kheiriszophosz nem érkezett meg, hajójuk nem volt elég,
élelmiszert sem tudtak már honnan szerezni, ezért elhatározták,
hogy7 elvonulnak. Hajóra rakták a betegeket, a negyven évnél idő
sebbeket, a gyerekeket, az asszonyokat és azt a málhát, amelyre nem
volt közvetlenül szükség. Philészioszt és Szophainetoszt, a két
legidősebb vezért is hajóra küldtek, cs meghagyták nekik, hogy7
vigyázzanak mindenre.
A többiek elindultak. 2. Az utat közben megjavították, Háromna
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pos meneteles után megérkeztek Keraszuszba, egy hellének lakta
tengerparti városba. Szinópé gyarmatvárosába a kolkhoszok földjen.
3. Itt tíz napig maradtak. Számba vették a sereget cs a fegyvereket:
nyolcczcr-hatszázan voltak,4Ennyien menekültek meg. A többieket
megölte az ellenség meg a fagy, és olyan is volt. akit a betegség.
4.
itt szétosztották a zsákmányként szerzett pénzt. Az Apó Hónnak
és az epheszoszi Artemisznck járó tizedet a vezérek osztották szét
egymás között, hogy megőrizzek az istenek számára. Kheiriszophosz részét az Aszincből való Neon kapta meg. 5. Xenophón az
Apollónt megillető részből áldozati ajándékot készíttetett, és Delphoiban mutatta be áldozatul; ráíratta a saját nevet meg Proxenoszét
- aki KlearkhosszaJ együtt halt meg annak idején
mert vendégbarátja volt. 6. Az epheszoszi Artemisznek szánt összeget pedig,
amikor Boiótiába indult az ázsiai Agészilaosszal, Artemisz templo
mának fel ügyelőjellel, Mcgabüzosznái hagyta, mivel úgy vélte,
hogy az út nem lesz veszélytelen, cs megkérte, ha Ő, mármint
Xenophón, életben marad, adja vissza neki, de ha valami történnék
vele, készíttessen valami olyan áldozati ajándékot Artenusznek,
amelyről úgy gondolja, hogy tetszeni fog az istennőnek.
7.
Amikor Xenophón már száműzetésben élt Szkilluszban, egy
Olümpia melletti lakedaimóni településen, Olümpiába érkezett
Mcgabüzosz, hogy a játékot megtekintse,5 és visszaadja a letétbe
helyezett összeget, Xenophón az isten által kijelölt helyen egy darab
földet vásárolt az istennőnek. 8. A Szeiinus2 folyó éppen ott folyik
keresztül azon a földön. Az epheszoszi Artemisz-templom mellett
is folyik egy Szehnusz nevű folyó, és mindkettőben sok a hal és a
kagyló. Szkillusz földjén mindenféle vad is él, amelyekre vadászni
lehet. 9. Xenophón oltárt és szentélyt emeltetett a szent pénzből, és
azontúl mindig az istennőnek mutatta be áldozatul az évszakok
termésének cgytizedét, amit a föld hozott, és minden szkilluszi
polgár meg környékbeli férfi és nő részt vehetett az ünnepségeken.
A z istennő árpa- és búzakenyeret, bort, gyümölcsöt adott a lakomázóknak, sőt a szent föld áldozati állataiból és vadászzsákmányából is
juttatott nekik. 10. Mert Xenophón és a többi polgár fiai vadászatot
is rendeztek ezen az ünnepen, amelyen más férfiak is részt vehettek,
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ha akartak. Ott a szent földön, de PHolóé vidékén is ejtettek disz
nókat, őzeket meg szarvasokat.
11.
Ez a hely a Spártából Olimpiába vezető úton van, az oliimpiai
Zeusz-templom tói mintegy húsz sztad ionra. Van ezen a szent
helyen liget és erdős hegyvidék is, disznók, kecskék, bikakés lovak
számára jó legelő, úgyhogy az ünnepre érkezők igásállatait is jól el
lehet látni. 12. Maga a szentély egy nemesített gyümölcs fákkal
beültetett liget közepén áll, ahol minden évszak gyümölcse megte
rem. A szentély a nagy epheszoszi templom mása.6 Még a ciprusié
ból készült istenszobor is hasonlít az epheszoszi aranyszoborra/' 13.
A szentély mellett kőtábla állott a következő felirattal:8 EZ ARTEM ISZN EK SZ EN TELT HELY. TULAJDONOSÁNAK ÉS ÉL
VEZŐ JÉN EK M IN D EN ÉVBEN TIZ E D E T KELL ÁLDOZ
NIA. Á T Ö B B IB Ő L KÖTELES A TE M PLO M O T JÓ ÁLLA
PO TBA N TARTANI. AKI E Z T NEM TELJESÍTI, AZT AZ
IST E N N Ő HARAGJA SÚJTJA.

4

l, Keraszuszból tengeren folytatták útjukat, akik már korábban is
hajón mentek, a többiek pedig szárazföldim haladtak. 2. Amikor a
in osszünoi koszok határához érkeztek, előre küldték a trapéz uszi
Timészitheoszt, a mosszünotkoszok trapezuszi megbízottját, hogy
kérdezze meg őket: barátként vagy7 ellenségként vonuljanak-e ke
resztül az országon. Azok azt felelték, hogy7egyáltalán nem engedik
át őket. Bíztak ugyanis erődítményeikben.
3. Ezután Timészithcosz megmondta nekik, hogy a másik olda
lon lakó mossziinoikoszok ellenséges viszonyban vannak ezekkel.
A hellének úgy döntöttek, hogy magukhoz hívják őket, és megtu
dakolják, hogy hajlandók-c velük szövetségre lépni, A követségbe
küldött Timészitheosz a főemberekkel jött vissza. 4. Megérkezésük
után a mosszünoikosz vezetők összeültek a hellén vezérekkel. X cnophón beszélt, Timészitheosz pedig tolmácsolt:
5. - Mosszünoikosz férfiak, szeretnénk épségben eljutni I leli asz-
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ba. gyalogosan, mert hajóink nincsenek. D e ezek, akikről azt hal
lottuk, hogy a ti ellenségeitek, utunkat állják. 6. Ha akarjátok, meg
nyerhettek bennünket szövetségeseteknek, és bosszút állhattok
mindazért, amit elkövettek ellenetek, sőt alattvalóitokká tehetitek
őket. 7. D e ha most elszalasztjátok az alkalmat, gondoljátok meg,
mikor kínál még egyszer ekkora haderő szövetséget nektek.
8. A mosszúnoikosz vezér erre azt felelte, hogy akarják, és el is
fogadják a szövetséget.
9. - Mondjátok hát - szólt Xenophón miben lehetünk haszno
tokra, ha szövetségre lépünk veletek. És mit tudtok ti segíteni
nekünk az átvonulásban?
10. Ő k így feleltek:
- Elég erősek vagyunk, hogy a másik oldalról betörjünk közös
ellenségünk földjére. Hajókat is tudunk küldeni nektek, meg em 
bereket, akik veletek együtt harcolnak, és az utat mutatják.
1L Ezután hűségzálogot cseréltek, majd eltávoztak. Másnap meg
érkeztek háromszáz, egész fatörzsből faragott csónakkal. M ind 
egyikben három em ber volt, közülük ketten a partra mentek, és
beálltak a csatarendbe, egy pedig benn maradt a csónakban. 12, Az
utóbbiak újra elhajóztak, az előbbiek meg a következőképpen álltak
csatarendbe:

Százas csapatokban sorakoztak fel, egymással szemben, mint a
színházban a kar, mindnyájan borostyánlevél alakú, fehér ökörbőr
rel bevont szőrös pajzsot viseltek, jobbjukban hat rőf hosszú hají
tódárda, amelynek elöl vashegye volt, és a fanyél golyó formában
végződött. 13. Alig térdig erő rövid köpenyt viseltek, amely olyan
vastag volt, mint egy lenzsák, fej ükön a paphlagónokéhoz hasonló,
középen forgóval ellátott bőrsisakot, amely majdnem olyan volt,
mint egy tiara, kezükben pedig vas harci bárdot tartottak.
14. Most valamelyikük rázendített, erre a többiek is énekelni
kezdtek mind, és a dal ütemére megindultak. Keresztülhaladtak a
hellének táborán, egyenesen az ellenség felé tartottak, a leggyen
gébbnek tűnő erőd ellen. 15. Ez az erőd egy város előtt emelkedett,
amelyet ők fővárosuknak neveztek, és amelyben a mosszünoikoszók legmagasabb fellegvára állott; a háború érmék a birtokáért folyt.
372

ÖTÖDIK KÖNYV

M ert mindenkori tulajdonosai úgy képzelték, hogy valamennyi
mosszünoikosz fölött uralkodhatnak, de a többiek azt mondták,
hogy jogtalanul bitorolják a fellegvárat, cs mindnyájuk közös tulaj
donát kisajátítva hatalmaskodnak telettük.
16.
Néhány hellén is követte őket, nem a vezérek parancsára,
hanem mert fosztogatni akartak. Az ellenség nyugodtan megvárta,
hogy előrenyomuljanak, de amikor az erődhöz értek, benti ől lero
hantak, és megfutamították a támadókat. Rengeteg barbárt megöl
tek, és néhány hozzájuk csapódott hellént is, és addig üldözték őket,
amíg meg nem pillantották a segítségükre érkező helléneket. 17.
Akkor aztán megfordultak, levágták a halottak fejét, és felmutatták
a helléneknek meg a többi ellenségüknek, közben valamiféle éneket
zengve táncot lejtettek.
18. A hellének szörnyen elkeseredtek, hogy az ellenséget így
felbátorították, és hogy hiába voltak sokan a rohamra induló hellé
nek, a barbárokkal együtt mégis megfutamodtak, pedig ilyesmit
soha nem tettek, amióta hadba vonultak.
19. Xenophón összehívta a helléneket, és így szólt hozzájuk:
- Katonák, ne búsuljatok a történteken! M ert tudjátok meg, hogy
nem kisebb jó történt, mint amekkora rossz. 20. Először is megtud
tátok, hogy akik az utat fogják mutatni nekünk, valóban ellenségei
azoknak, akiknek mi is ellenségévé kényszerültünk lermi. Aztán
meg, hogy azok a hellének, akik fittyet hánynak a mi harcmódunk
nak, cs úgy gondolják, hogy a barbárok oldalán is ugyanúgy visel
kedhetnek, mint a mi oldalunkon, elnyerik büntetésüket. Úgyhogy
nem egyhamar fogják újra semmibe venni a mi hadrendünket. 21.
M ost rajtatok a sor: mutassátok meg barbár barátainknak, hogy
különbek vagytok amazoknál a helléneknél, ellenségeinknek pedig,
hogy mások azok a férfiak, akikkel most küzdenek, mint azok a
fegyelmezetlen harcosok, akikkel tegnap csatáztak.
22.
Ezt a napot tehát így töltötték. Másnap, minthogy kedvező
előjeleket kaptak, áldozatot mutattak be, majd elfogyasztották reg
gelijüket, és hadoszlopokba álltak. A barbárokat a bal szárnyra he
lyezték - ugyanúgy rendezték el őket is, mint a helléneket
aztán
megindultak. Az íjászoka hadoszlopokközött haladtak, de a nehéz-
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fcgyverzctűck arcvonala kissé mögöttük maradt. 23. M ert az ellen
ségnek fürge harcosai voltak, akik előrerohantak, és köveket dobál
tak. Ezeket igyekeztek feltartóztatni az íjászok és a könnyűfegyver
zetű katonák, A többiek lépésben vonultak az erőd ellen, ahonnan
társaikat és a barbárokat előző nap megszalasztották. Itt sorakozott
fel ugyanis az ellenség. 24. A kön nyű fegyverzetnek támadását még
állták a barbárok, és fel is vettek velük a küzdelmet, de amikor a
nehézfegyverzetűek odaértek, megfutamodtak. A könnyű fegy ve rzetűek nyomban utánuk eredtek, és egész a városig üldöztek őket,
a nehézfegyverzetűek pedig csatarendben vonultak utánuk. 25.
Annkora főváros házainál jártak, az összegyülekezett ellenség ismét
harcba kezdett, katonái elhajították dárdáikat. Lándzsa is volt náluk,
olyan vastag és nagy, hogy egy ember alig tudta vinni: ezekkei
próbáltak a közelharcban hadakozni. 26. De mivel a hellének egy
tapodtat se hátráltak, hanem támadtak, a barbárok innen is megfu
tamodtak, cs valamennyien otthagyták az erődöt.
De a király, aki egy magaslaton épült fatoronyban lakott, s ott
etettek cs Őriztek közköltségen, nem akart kijönni, mint ahogy az
előbb elfoglalt erődben sem akartak kimenni a toronylakók, hanem
ott égtek el a fa tornyokban. 27. A várost fosztogató hellének az
ősöktől felhalmozott kenyér készleteket találtak a házakban, mert az
új gabonát a mossztinoikoszok szerint szárastul kell őrizni. T ö n köÍvből volt a legtöbb. 28. Pácolt delfmszcleteket is találtak amphorákban, cs mellettük delfinzsír tárolására szolgáló edényeket,
mert a deliinzsírt a mosszünoikoszok úgy használták, mint a hellé
nek az olajat. 29. A padlásokon sok gesztenye volt, mégpedig valami
gerezd nélküli fajta. Legtöbbször főve és kenyérnek megsütve ettek.
Bort is találtak: tisztán fanyar volt és csípős, de keverve jó illatú és
édes.
30.
A hellének itt megreggeliztek, majd továbbvonultak, és átadták
a terepet azoknak a mosszünoikoszoknak, akik vei ük együtt harcol
tak, Aztán elvonultak a többi ellenséges erőd előtt is; a legjobban
megközelíthetőkből a katonák vagy' eltávoztak, vagy pedig önként
csatlakoztak a hellénekhez. 31. A legtöbb erőd ilyen volt, A városok
mintegy nyolcvan sztadionra voltak egymástól; egyesek közelebb,
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mások meg távolabb* A kiáltás clhallatszott az egyik városból a
másikba; ilyen h egyes-völ gyes ez a vidék*
32. További vándorlásuk során barátaik földjére érkeztek; ezek
megmutatták nekik a gazdagok gyermekeit, akiket főtt gesztenyével
tápláltak* Ezek a gyermekek gyengék és halálsápadtak voltak, és
majdnem olyan szélesek, mint magasak. Hátuk tarkára volt festve,
testük elülső oldala tele volt tetoválva virágokkal* 33. A hellének
kíséretében levő nőket mindenki szeme láttára kívánták magukévá
tenni, mert náluk ez volt a szokás. Egyébként mindenki sápadt volt,
férfiak és nők egyaránt 34. A hadjárat résztvevői szerint ez volt a
legbarbárabb népség, amellyel útjuk során találkoztak, és az ő szo
kásaik tértek el leginkább a hellének szokásaitól. Mert amit más
egyedül csinál, azt Ők csoportosan teszik, amikor pedig egyedül vannak,
úgy viselkednek, mintha társaságban volnának: magukban beszél
nek, nevetgélnek, táncra perdülnek, ahol éppen állnak, mintha mások
nak játszanának.
5

1. Nyolc napon át vonultak a hellének ezen az ellenséges és barbár
földön, végül megérkeztek a khalüpszok országába, A khalüpszok
kevesen voltak, mind a mosszünoikoszok alattvalói, legtöbbjük vas
bányászatból élt.
Ezután a tibarénoszokhoz érkeztek, 2* A tibarénoszok földje
sokkal laposabb volt; a tengerparton néhány nem túlságosan meg
erősített erőd emelkedett. A vezérek meg akarták támadni az erő
döket, hogy védelmet szerezzenek a hadseregnek, ezért nem fogad
ták el a tibarénoszok által küldött vendégajándékokat, hanem arra
kérték a követeket, várják meg, amíg ők tanácsot tartanak, és áldo
zatot mutatnak be.
3,
Sok áldozat után a jósok egybehangzóan kijelentették, hogy az
istenek semmiképpen sem járulnak hozzá a háborúhoz. Most már
elfogadták a vendégajándékokat, in int baráti földön vonultak keresztül
az országon, és két nap múlva Kotüórába érkeztek, egy hellének lakta
városba, Szinópé gyarmatvárosába a tibarénoszok földjén.
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4. Eddig gyalog jött a sereg, A babülőm csatamezőtől Kotüóráig
S2ázhuszonkét napi járóföld volt az út visszafelé; hatszázhusz paraszanga, avagy tizennyolcezer-hatszáz sztadion. Nyolc hónap telt
el ezalatt.

5, Itt negyvenöt napig maradtak a hellének. Először az isteneknek
áldoztak, majd nemzetségek szerint ünnepi felvonulásokat rendez
tek, és adétikai versenyeket tartottak.9 6. Élelmet egyrészt Paphlagoniáből, másrészt Kotiióra vidékéről szereztek, mert piacot senki
nem nyitott nekik, sőt a betegeket sem fogadták be falaik közé.
7. Eközben követek érkeztek Szinópéból; féltették ugyanis Kotüóra lakóit városuk miatt, amely a hatalmuk alá tartozott, és adót
fizetett nekik, de féltették földjeiket is, mivel azt hallották a hellé
nekről, hogy végigdúlják a területet.
A táborba érkezve így beszéltek a követek (szószólójuk Hekatóníimosz volt, akit kiváló szónoknak tartottak):

8.
- Katonák] Szinópé városa küldött bennünket, hogy dicsérettel
illessünk benneteket, mivel he) lének vagytok, s győzelmet arattatok
a barbárokon, és veletek együtt örüljünk, hogy oly sok szörnyűség
után, amelyekről hallottunk, megmenekültetek, és itt vagytok, 9. Mi
pedig, akik magunk is hellének vagyunk, elvárjuk, hogy ti, hellének,
jó l bánjatok velünk, és ne merjetek ránk szenvedést. Mert mi sem
követtünk el ellenetek soha semmi rosszat, lü. Ezek a kotüóraiak a
mi gyarmatosaink, és ezt a földet mi adtuk nekik, miután a barbá
roktól elvettük. Ezért hát ők meg a keraszusziak és a trapezusziak
bizonyos adót fizetnek nekünk, így aztán ha bajt okoztok nekik,
Szinópc lakosai úgy tekintik majd, hogy rajtuk esett sérelem. 11.
Most pedig azt halljuk, hogy egyesek közül etek erőszakkal benyo
mulnak a városba, és beszállásolják magukat a házakba, erőszakkal,
engedély nélkül veszik el a földekről, amire szükségük van. 12. Ezt
nem tartjuk méltányosnak. Ha továbbra is ilyesmit csináltok, kény
telenek leszünk Korülasszal vagy a paphlagónokkal, vagy bárki
mással, akivel lehet, szövetségre lépni
13. Erre Xcnophón felállt, és a következőket mondta a katonák
nevében:
- Szinópéi férfiak! Mi boldogok voltunk, amikor ideérkeztünk,
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hogy életünket és fegyvereinket megmenthettük; mert zsákmányt
szerezni, cipelni, egyszersmind az ellenséggel harcolni lehetetlen
volt. 14. És most hellén városokhoz értünk. Trapczuszban piacot
nyitottak számunkra, pénzért vettünk élelmet, tiszteltek is ezért
bennünket, vendégajándékokat adtak a seregnek, tőlünk is tisztele
tet kaptak cserébe, és ha egyik-másik barbárral jó barátságban voltak,
azt sem bántottuk, és ellenségeinknek, akik ellen ők maguk vezettek
bennünket, úgy elláttuk a baját, ahogy csak tőlünk tellett. 15. Kér
dezzétek csak meg őket, milyennek találtak bennünket. Itt vannak
a vezetők, akiket a város küldött velünk barátságból. 16. De ahol
érkezésünkkor nem találtunk piacot, mindegy, h o g y barbár földön-e vagy hellén vidéken, ott nem féktelenségből, hanem kénytelemégből vettük el az élelmet. 17. Akardukhoszokat, a taokhoszokat
és a khaldaioszokat, noha a királynak nem alattvalói, és nagyon félel
metes népek, ellenségeinkké tettük, mivel piac hiányában kényte
lenek voltunk elvenni az élelmet. 18. De a barbár makrónokat, akik
piacot bocsátottak rendelkezésünkre, már amilyet tudtak, baráta
inknak tartottuk, és erőszakkal semmit nem vettünk el a javaikból.
19, Akotüóraiakpedig, akiket társaitoknak vallótok, maguk tehetnek
róla, ha valamit elvettünk tőlük; mert nem barátként jöttek elénk,
hanem bezárták a kapukat, és nem fogadtak be minket, és eladásra
sem küldtek semmit. A tőletek küldött felügyelőre hárítják a fele
lősséget. 20. És azt mondod, hogy erőszakkal szállásoltuk be magun
kat. M i méltányosnak tartottuk, hogy a betegeket befogadják háza
ikba, cs mivel nem nyitottak kaput, bem entünk ott, ahol az erőd
bejárást engedett. Semmi mást nem tettünk erőszakkal, csak éppen
betegeink vannak tető alatt - de azok is a magukét eszik
és a
kapukat őrizzük, hogy betegeink ne kerüljenek helytartótok hatal
mába, cs elvihessük őket, amikor akarjuk 21. M i, a többiek pedig,
amint ti is láthatjátok, itt táborozunk a szabad cg alatt, sorban és
rendben, és készen állunk rá, hogy minden jótétem ényt jóval viszo
nozzunk, de arra is, hogy megvédj ük magunkat, ha valaki ellenünk
támad. 22. Ami pedig azt a fenyegetést illeti, hogy hajónak látjátok,
Korüla.sszal meg a paphlagónokkal fogtok szövetkezni ellenünk; hát
harcolunk majd mindkettővel, ha szükség lesz rá. Hiszen megküz-
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döttiinkmár sokkalta többekkel is, mint ti vagytok. I la azonban úgy
tetszik nekünk, megszerezzük a paphlagónok barátságát. 23. Azt
hallottuk, hogy városotokra és tengervidéki földjeitekre áhítoznak.
Majd megpróbálunk segíteni nekik abban, amit akarnak, hogy ba
rátságukat elnyeljük.
24. A többi követ láthatóan neheztelt Hekatónümoszi a az imént
mondottak miatt. Most előlépett egy másik, és kijelentette: nem
háborúskodni jöttek, hanem hogy barátságukról meggyőzzék a hel
léneket.
- Ha Szinópc városába érkeznétek, vendégajándékokkal fogad
nánk benneteket. Most csak azt parancsoljuk meg ezeknek itt, hogy
adjanak meg nektek mindent, amit tudnak, mert látjuk, hogy min
den szavatok igaz.
25. Ezután a kotüóraiak vendégajándékokat küldtek, és a hellén
vezérek megvendégelték a szinópéi követeket. Hosszú, nyájas be
szélgetésük során többek között azt is megtárgyalták, mit kell ten
niük mindkét részről a további úttal kapcsolatban .

6
t. Ez a nap tehát így végződött. Másnap a vezérek összegyűjtötték
a katonákat, és elhatározták, hogy tanácsot tartanak a további úttal
kapcsolatban, és erre a szinópéiakat is meghívják. Mert ha gyalog
kell továbbmcnniök, valószínűleg jó hasznát veszik a szinópéiaknak, akik jó l ismerik Paphlagoniát; ha pedig tengeren folytatják
útjukat, akkor is szükség lesz rájuk - gondolták magukban
csak
ők tudnak ugy anis elegendő számú hajót biztosítani a sereg számára.
2.
Meghívták tehát a követeket a tanácskozásra, mondván: illő,
hogy a hellének azzal kezdjék a barátságos fogadtatást, hogyjóindulatukba fogadják a többi hellént, cs a legjobb tanácsokat adják nekik.
3. Erre felállt Hekatónümosz, és először is bocsánatot kert azért,
annt mondott, hogy majd a paphlagőnokkal lépnek szövetségre;
nem úgy énette ő ezt, hogy’ a hellének ellen akarnak harcolni, ha
nem úgy, hogyjó barátságban maradnak ugyan a barbárokkal, mégis
378

Ö tö dik könyv

inkább a helléneket választják. Mikor pedig felkérték, hogy adjon
tanácsot, fohászkodva így szólt:
4 .- Ha azt tanácsolom, amit a lég óbbnak érzek, érjen sok szerencse,
ha nem, akkor történjen az ellenkezője. Mert azt hiszem, úgyneve
zett „szent tanácsról” van itt most szó. Hiszen hajó tanácsot adok,
sokan magasztalnak érte, ha meg rosszat, sokan átkozni fogtok, 5,
Tudom, hogy sokkal több bajunk lesz, ha tengeren utaztok, hisz
akkor nekünk kell a hajókat adnunk, ha viszont szárazon mentek,
nektek kell majd harcolnotok. 6. Mindazonáltal el kell mondanom,
mit gondolok, mert jó l ismerem a paphlagónok országát és hatah
mát. Földjükön vannak gyönyörű síkságok cs irdatlan magas hegyek
is. 7. És mindenekelőtt pontosan ismerem a helyet, ahol az országba
behatolhattok. Mert az nem máshol van, mint ott, ahol az út két
oldalán a2ok a magas csúcsok meredeziiek. Ha azokat elfoglalják,
akár néhány ember is hatalmában tudja tartani őket, és ha valaki már
a hatalmába kerítette, nincs az az embertömeg, amely ott keresztül
tudna menni rajtuk. Meg is mutatnám, ha valakit velem küldtök, 8.
És azt is tudom, hogy vannak síkságaik is, és olyan lovasságuk, ame
lyet a barbárok többre becsülnek a király egész lovasságánál. Éppen
most történt, hogy nem jelentek mega király felszólítására; nagyobb
vállalkozásra készülnek. 9. De mondjuk, hogy sikerül az ellenséget
megelőzve lopva elfoglalnotok a csúcsokat, mondjuk, hogy megve
ritek a síkon lovasságukat és több mint százhúszezer gyalogosukat:
akkor meg folyókhoz érkeztek. Az első a három plcthron szeles
Thermódón, Ezen, azt hiszem, bajos átjutni, különösen, ha előtte
tek a sok ellenség, és hátulról is sokan fenyegetnek benneteket, A
második az írisz, szintén három plethron széles. A harmadik a Halüsz,
nem keskenyebb két sztadiónnál; ezen csónakok nélkül át nem kelhet
tek, és ki fog nektek csónakot adni? Ugyanúgy a Parthenoszon sem
lehet átkelni, amelyhez akkor érkeznétek, ha a Halüsz folyón már
átjutottatok, lü. Én a magam részéről nem nehéznek, hanem egyenesen
lehetetlennek tartom a szárazföldi utat. Ha hajóval mentek innen
Szinópcba, Szinópéból Hérakleiába juttok; Hérakleiától meg már
sem gyalog, sem tengeren semmi nem akadályozza utatokat. Hérakleiában ugyanis rengeteg hajó van.
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11. Ezt hallva egyesek azt gyanították, hogy mindezt a Korülasz
iránt érzett barátság mondatta vele - vendégbarátja volt ugyanis
mások meg. hogy még ajándékokra is számít tőlük ezért a tanácsért.
Ismét mások arra gyanakodtak, hogy azért beszél így, mert attól tart,
hogy a gyalogos hadak valami bajt okoznak majd Szinópé vidéken.
A hellének pedig a tengeri útra szavaztak. Xcnophón ezután így
szólt:
12. - Szinópé lakói, em bereink azt az utat választották, amelyet ti
tanácsoltok. De a helyzet a következő: ha lesz annyi hajó, Hogy
egyikünknek sem kell itt maradnia, el fogunk hajózni. De ha em 
bereink egy részének itt kell maradnia, és csak a másik rész indulhat
útnak, nem száltunk hajóra. 13. M ert tudjuk, hogy csak addig b o l
dogulunk, és csak addig tudjuk a mindennapi élelmet megszerezni,
amíg erőnk teljében vagyunk, ha pedig gyengébbeknek bizonyu
lunk az ellenségnél, világos, hogy rabszolgasorsra jutunk.
Ezt hallva a szinópéiak felszólították őket, hogy küldjenek köve
teket. 14. .És elküldték az arkadiai Kallimakhoszt, az athéni Arisztónt
és az akháj Számol ászt. Azok el is mentek.
15.
Eközben Xenophón elnézte a sok hellén nehéz- és könnyű
fegyverzetű katonát, íjászokat, parittyásokat meg lovasokat, akiket
oly ügyessé tett már a gyakorlat, és akik itt állnak a Fekete-tenger
vidékén, ahol bizony nem kevés pénzbe kerülne ekkora hadat még
egyszer összetoborozni; cinczte őket, és arra gondolt, hogy milyen
jó lenne I Icllasz földjének és hatalmának továbbgyarapítására várost
alapítani itt. 16. És amikor számba vette, hogy hányán vannak ők, és
hányán a Fekete-tenger vidékének lakói, úgy tűnt neki, hatalmas
város lehetne ez egykoron.
N em is szólt egyetlen katonának sem, áldozatot mutatott be
ebből a célból, cs magához hívatta az ambrakiai Szilanoszt, Kürosz
egykori jövendőmondóját. 17. Szila nősz megijedt, hogy mindez
megvalósul, és a hadsereg még itt marad valahol, ezért elfccsegtc a
katonáknak, hogy Xcnophón itt kívánja marasztam a sereget, és
várost akar alapítani, mert hírnevet és hatalmat akar szerezni magá
nak, 18. Szilanosz maga minél hamarabb Ilellaszba akart érni,
ugyanis még mindig megvolt neki az a háromezer dareikosza,
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amelyet Kü rósz tói kapott, amikor a tíz napra vonatkozó áldozati
jóslata valóra vált.*0 19. Volt ugyan néhány katona, aki a hírt hallva
úgy vélte, hogy legjobb volna maradni, de a többség ellene volt.
A dárdán Timaszión és a boiótiai Thórax azt mondta néhány ott
tartózkodó hérakleiai cs szinópéi kereskedőnek, hogy ha nem te
remtenek elő annyi pénzt a sereg számára, hogy* induláskor ellát
hassák magukat eleiemmel, kiteszik magukat annak a veszélynek,
hogy ez a hatalmas haderő ott marad a tenger vidékén.
- M ert ezt akaija Xenophón - mondták
és bennünket is arra
biztat, hogy amint a hajók megérkeznek, mondjuk azonnal a sereg
nek a következőt: 20. „Emberek, pénzszűkében vagyunk, az útra
nincs élelmünk, és nem is tudunk hazavinni semmit, amivel az
otthoniakat megörvendeztethetnek. Ha akarjátok, válasszatok ki
egy helyet a Fekete-tenger környékének lakható vidékei közül, ahol
kedvetek volna letelepedni, aztán aki akar, hazamegy, aki meg nem,
az ott marad. Itt vannak a hajók, hogy oda menjetek, ahová éppen
kedvetek tartja.’'
21. A kereskedők jelentették városaiknak a hallottakat. A dárdán
Timaszión velük küldte a dárdán Eurümakhoszt cs a boiótiai T h ó raxot, hogy ők is mondják el ugyanazt. Amikor a szmópéiak és a
hérakleiaiak mindezt meghallották, követet küldtek Timaszión hoz
azzal a kéréssel, hogy vegye át a pénzt, és intézze úgy, hogy a sereg
elhajózzon.
22. Timaszión örömmel vette ezt tudomásuk és a következőket
mondotta a katonák gyűlésén:
- Emberek, nem kell maradásra gondolnotok, és semmit ne
tartsatok fontosabbnak Hell asznál. M ert hallom, hogy egyesek jó s 
latot kérnek erre vonatkozóan, és nektek nem is szólnak. 23, M eg
ígérem, hogy ha hajóra szál ltok, új holdtól számítva huszonnyolc
drnkhma zsoldot fizetek nektek havonta. És elviszlek benneteket
hazámba, T róaszba - on nan menekültem cs városom jóindulattal
lesz irántatok, mert barátaim örömmel fogadnak majd engem. 24.
És magam vezetlek benneteket oda, ahol nagy vagyonra tehettek
szert. Mert jó l ismerem Aiohát, Phrügiát, Tróaszt és Pharnabazosz
egész birodalmát. Tróaszt azért, mert onnan származom, az utóbbit
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pedig azért, mert ott katonáskodtam Klearkhosszal és D crkülidasszal.
25.
M ost a boiotiai Thórax emelkedett szólásra, aki állandóan
harcban álltXenophónnal a vezéri tisztségért, cs kijelentette, ha elvonulnaka Fckctc-tcngcr vidékéről, ott lesz nekik Kherszonészosz,
ez a szép cs gazdag vidék, ahol aztán aki akar, megtelepedhet, aki
meg nem, az hazamehet.
- Mert nevetséges volna - mondotta
hogy amikor Hellaszban
annyi szép cs termékeny vidék van, a barbárok földje után vágyód
jatok. 26. És amíg oda nem értek, megígérem, hogy én is adok nektek
zsoldot, akárcsak Timaszión.
Ezeket mondta, mert tudta, mit ígért Timasziónnak Ilcrakleia
meg Szinópe, ha elhajóznak.
11,
Xcnophón eközben hallgatott. Ekkor két akháj férfi állt fel,
Philésziosz és Lükön. Szörnyűségnek mondták, hogy Xenophón a
maga felelősségére letelepedésre biztatja őket, jóslatot kér a mara
dásra vonatkozóan, cs mit sem szól erről a közösségnek. Így aztán
Xenophón kénytelen volt felállni, és a következőket mondani:
28,
- Láthatjátok, emberek, tőlem telhetőén értetek is, magamért
is mutatok be áldozatot, hogy úgy beszéljek, gondolkozzam és
cselekedjem, hogy az nektek is, nekem is a lehető legüdvösebb és
legjobb legyen. M ost is azért mutattam be áldozatot, hogy megtud
jam , kezdjek-c tárgyalni veletek, és tegyek-c valamit az üggyel
kapcsolatban, vagy hozzá se fogjak a dologhoz. 29. Szilanosz, a jó s
azt a választ adta, és ez a fődolog, hogy az áldozat jó l sikerült. M ert
tudja, hogy7 cn nem vagyok ilyesmiben járatlan, mivel mindig ott
vagyok, amikor áldozatot mutatnak be. Elmondta, hogy az áldozati
jelek tanúsága szerint ármányt szőnek ellenem, mert nagyon is jó l
tudta, hogy ő maga akar gonoszul bevádolni előttetek. Elhíresztelte,
hogy már most azon töröm a fejem: valóra váltom terveimet anél
kül, hogy benneteket megnyernélek. 30. Ha azt látnám, hogy7 n él
külöztök, azon kezdenék gondolkodni, miképpen keríthetnétek há
tai matokba valami várost, hogy onnan, akinek kedve tartja, nyom
ban elhajózzon, akinek meg nem, az váljon, amíg eleget össze nem
szed ahhoz, hogy rokonait is megörvendeztesse valamivel. 31. De

382

Ö tö d ik könyv'

mivel latom, hogy a hérakleiaiak cs a szinópciak hajókat küldenek
nektek, és még zsoldot is ígértek újholdtól kezdve, nagyszerűnek
tartom, hogy épségben elérünk oda, ahova akartunk, és meg fizet
séget is kapunk megmenekülésünkért. Én magam felhagyok hát
tervemmel, és akik ilyen elképzelésekkel jöttek hozzám, azokat is
erre buzdítom. Mert az én véleményem a következő: 32. amíg
ennyien vagytok együtt, mint most, azt hiszem, sem tiszteletben,
sem ennivalóban nem lesz hiányotok - hiszen a hatalomhoz a
gyengék kifosztása is hozzátartozik de ha elszakadtok egymástól,
és seregetek kis csoportokra bomlik, nem juthattok ennivalóhoz, ép
bőrrel sem menekülhettek meg. 33. Én is azt akarom, amit ti: eljutni
Hella5zba. És ha valaki történetesen lemarad, még mielőtt az egcsz
sereg biztonságban lenne, azt vétkesnek ítéljük. Emelje fel a kezét,
aki ezt jóváhagyja.
Mind felemelték a kezüket. 34. Csak Szilanosz kiáltott fel: azt
próbálta volna elmondani, hogy úgy igazságos, hogy aki akar, men
jen, De a katonák belefojtották a szót, cs azzal fenyegetőztek: ha
szökésen kapják, megbüntetik.
35.
A hérakleiabeliek, megtudván, hogy a hellének az el hajózás
mellett döntöttek, cs maga Xenophón is erre szavazott, küldtek
ugyan hajókat, de a Timasziónnak és Thóraxnak ígért pénz dolgá
ban hazugnak bizonyultak. 36. Akik a zsoldot ígérték, most rémültek
csak el, és ijedtek meg a seregtől. Maguk mellé vettek a többi vezért
- az aszinéi Neonon, a még mindig távol levő Kheiriszophosz
helyettesén kívül mindenki ott volt
fejükre olvasták korábbi
tetteiket, és Xenophónhoz mentek. Elmondták, hogy bánják, amit
tettek, és hogy véleményük szerint, mivel a hajók megvannak, leg
jobb lesz Phasziszba hajózni és azt a vidéket birtokba venni. Éppen
Aiétész egyik unokája uralkodik ott.1137, Xenophón azt felelte, hogy
ő semmi ilyesmit nem hajlandó mondani a seregnek.
- Hívjátok össze az embereket, ha kedvetek van, és mondjátok
el ti.
De a dárdán Timaszión úgy nyilatkozott, hogy ne tartsanak
gyűlést, hanem először mindenki saját alvezéreit próbálja meggyőz
ni. Távozván így is cselekedtek.
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l.
A katonák kifürkészték, hogy mi van készülőben, N eon meg
azt terjesztette: Xenophőn meggyőzte a többi hadvezért, és azt
tervezi, hogy a katonákat rászedve újra visszavezeti őket Phasziszba.
2. Ezt meghallva a katonák felháborodtak, csoportokba verődve
meghányták-vetették a dolgokat, és nagyon félő volt, hogy most is
úgy fognak tenni, mint annak idején a kolkhisziak hírnökeivel meg
piaci felügyelőivel, mert azok közül mindet agyonkövezték, akinek
nem sikerült a tengerbe vetnie magát. 3. Xenophón, mikor ezt
megtudta, úgy határozott, hogy tüstént gyűlésbe hívja őket, és
semmiképpen sem engedi az embereket maguktól csoportokba
verődni. És megparancsolta a hírnöknek, hogy hívja össze a gyűlést.
4. A hírnök szavára a katonák szíves örömest siettek a gyűlésbe.
Xenophón ekkor nem vádolta a vezéreket, akik felkeresték, hanem
így beszelt:
5.
- Hallom, emberek, azzal vádolnak engem, hogy csalárd mó
don Phasziszba akarlak vinni benneteket. Az istenekre kérlek, hall
gassatok meg, cs ha bűnösségem kiderül, ne távozzam irmen addig,
amíg el nem nyerem büntetésemet, de ha vádlóim bizonyulnak
bűnösnek, bánjatok velük érdemük szerint. 6. Jó l tudjátok, hol kel
fel a nap, és azt is, hol nyugszik le. És hogy aki Hellaszba igyekszik,
annak nyugat felé kell vennie útját, aki pedig a barbárokhoz, annak
éppen ellenkezőleg, kelet felé. Ki szedhetne rá benneteket, m ond
ván, hogy a nap itt kel fel, és ott nyugszik le, vagy hogy itt nyugszik
le, és ott kel fel? 7. És azt is tudjátok, hogy az északi szél a Fekete
tenger felől Hellasz felé visz, a déli pedig Phasziszba, és mondogat
játok is mindig, amikor északi szél fúj, hogy de jó most a szél Hellasz
felé. Ki vehetne rá benneteket csalárd módon, hogy hajóra szálljatok, amikor déli szél fúj? D e mondjuk, hogy éppen szélcsend van,
amikor hajóra szállítalak benneteket. 8. Hát én nem egy hajón
utazom mindössze, cs ti nem százon legalább? Hogyan kényszeríthetlek benneteket akaratotok ellenére, hogy velem tartsatok, vagy
hogyan vihetnélek el mindannyiótokat tud tötökön kívül? y. De
tegyük fel, hogy rászedek, elvarázsolok mindenkit, megérkezünk
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Phasziszba, és partra szál lünk. Ekkor bizonyára rájöttök, hogy nem
Hellaszban vagytok, és ott én, a csaló, egyedül leszek, ti pedig, a
rászedettek, majd tízezer fel fegyverzett katona. Bűnhődhetne-e
ennél kegyetlenebből az, aki így járt el önmagával és veletek szem
ben? 10. Együgyű fecsegés ez, azoké, akik irigykednek rám, mivel ti
megbecsültök Csakhogy igaztalanul irigykednek rám. Mert kit
akadályozok meg közülctck abban, hogy elmondja, ha valami jó t
tud nekünk mondani, vagy ha akar, harcra keljen érettetek, önma
gáért vagy biztonságotokért? Hogy is van ez? Kinek állok útjában,
amikor vezéreket választotok? Félreállok, legyen más a vezér, csu
pán azt lássam, hogy ajavatokra cselekszik. 11. De erről nekem elég
is ennyi. I la pedig bárki úgy érzi közületek, hogy fél revezették, vagy
ő vezetett félre valaki mást, mondja el, hozza tudomásunkra... 12.
De ha már erről eleget beszéltünk is, ne távozzatok még, előbb
hallgassátok meg, miféle bajt Iátok én itt készülőben a seregnél.
Mert ha ez a baj elharapódzik, és olyan lesz, amilyennek mutatko
zik, itt az ideje, hogy magunk felől tanácskozzunk, nehogy a leghit
ványabb és leggyalázatosabb emberekké váljunk az istenek és em
berek, barát és ellenség előtt, nehogy mind annyiunkat megves
senek.
13.
A katonák elcsodálkoztak ennek hallatán, és kérték, hogy
mondja meg, miről van szó.Xenophón ekkor ismét beszélni kez
dett.
- Tudjátok, hogy van egy-két barbár vidék a hegyekben, amely
nek lakosai jó barátságban vannak a keraszusziakkal. Lc-lejöttck
hozzánk néhányan, és áldozati állatokat adtak el nekünk, meg
egyebet, amijük volt. és azt hiszem, néhányan közületek is jártak
arrafelé, vásároltatok egyet-mást, aztán visszajöttetek. 14. KJearetosz
alvezér, aki megtudta, hogy milyen kicsi az a barbár terület, úgy
gondolta, hogy mivel lakosai jóban vannak velünk, nem őrzik a
vidéket. Elindult hát az éjszaka leple alatt, hogy megtámadja ezeket
a barbárokat, de egyikünknek sem szólt. 15. Kitervelte, ha sikerül
elfoglalnia a helyet, nem tér vissza a sereghez, hanem felszáll az
egyik hajóra, amellyel közvetlen bajtársai éppen arra hajóznak,
felviszi a zsákmányt is, és hajón távozik a Fekete-tenger vidékéről.
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Úgy látom én most, hogy társai meg is állapodtak vele, 16. Maga
melle véve hát azokat, akiket sikerült megnyernie, megindult, hogy
megrohamozza a helyet. Csakhogy menet közben rájuk hajnalo
don, cs az össze se re glett emberek dobálni kezdték őket a megerő
sített helyekről, és Klearetoszt meg még sok más társát is agyonkö
vezték, Néhányan Keraszuszba menekültek közülük. 17. E 2 aznap
történt, amikor mi gyalog felkerekedtünk, cs idejöttünk. Azok
közül, akik hajón akartak indulni, néhányan még nem távoztak, ott
voltak Keraszuszban. Ezután, mesélik a keraszusziak, három idő
sebb férfi érkezett arról a helyről, és tanácsunk elé akartak járulni.
18. Mivel bennünket már nem találtak ott, a keraszusziakhoz for
dultak, és csodálkozásuknak adtak kifejezést, amiért nem tudják,
hogy hirtelen rájuk törtünk. Amikor a keraszusziak azt felelték,
hogy nem a köz akaratából történt, ann történt, megörültek, és ide
akartak hajózni, hogy elmondják a történteket, cs felszólítsanak
bennünket, vegyük át és temessük el a holtakat, adjuk meg nekik a
végtisztességet. 19. Történetcscn néhány hellén szökevény még ott
volt Keraszuszban. Amikor megtudták, hogy hová tartanak a barbá
rok, nemcsak ők maguk dobálóztak kövekkel vakmerőségükben,
hanem a többieket is erre biztatták. És az a három ember, a három
küldött meghalt, mert agyonkövezték őket. 20. Ezek után a kera
szusziak eljöttek hozzánk, és elmondták a dolgot. Ezt hallva mi,
vezérek nagyon megharagudtunk a történtek miatt, és tanácskozni
kezdtünk a keraszusziakkal, miképpen temethetnők el a holtakat.
21. Éppen együtt ültünk, amikor a táboron kívül hirtelen éktelen
lármát hallunk: „Üsd, üsd, dobd meg, dobd meg[T’ Es máris látjuk,
hogy egy csomó ember fut, kövekkel a kezében, mások pedig cpp
akkor nyúlnak a kövekért. 22, A keraszusziak, mintha csak a náluk
történtek elevenedtek volna meg szemük előtt, rémülten menekül
tek hajóikhoz. De Zeuszra mondom, köztünk is voltak, akik meg
ijedtek. 23. Én pedig odamentem hozzájuk, és megkérdeztem, mit
jelentsen mindez. Néhányan egy szót sem értettek az egészből, de
azért markolták a köveket. Azután rábukkantam valakire, aki tudott
valamit, és azt mondta, hogy a piaci felügyelők igen rosszul bántak
a sereggel. 24. Ebben a pillanatban valaki megpillantotta a tenger felé
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igyekvő Zélarkhoszt, az egyik piaci felügyelőt, és fel ordított. Több
se kellett a katonáknak: mintha vaddisznó vagy szarvas bukkant
volna fel, utána vetették magukat. 25. A keraszusziak, látva, hogy
őfeléjük rohannak, azt hitték, őket akarják megtámadni, és hanyatthomlok a tengerbe ugrottak. De néhányan a mieink közül is utánuk
vetették magukat, és aki véletlenül nem tudott úszni, megfulladt.
26. Mit gondoltok, mit éreztek ezek? Hiszen semmit sem vétettek,
mégis féltek, mert azt hitték, veszettség tört ránk, ahogy a kutyákra
szokott. Ha ez így megy tovább, meglátjátok, milyen lesz a mi
seregünk helyzete. 27. Ti együtt nem tudtok majd háborút indítani,
aki ellen akartok, és véget sem tudtok majd vetni a harcnak, ezért
boldog-boldogtalan a maga kedve és tetszése szerint fog hadat
indítani. És ha követek jönnek majd hozzánk béke ügyében vagy
más miatt, hát akinek kedve tartja, megöli őket, s ezzel elén, hogy
ne hallgathassátok meg a hozzátok érkezők szavait. 28, Aztán meg a
mindannyiótok által megválasztott vezérek nem lesznek sehol sem;
aki vezérré kiáltja ki magát, és ordítani akar, hogy „üsd, tisdí”, annak
lesz annyi hatalma, hogy bármelyikőtöket megölje, vezért, közka
tonát egyaránt, meghallgatás nélkül, ahogy éppen kedve tartja - ha
lesznek, akik hallgatnak rá, mint ahogy most is történt. 29. Figyeljé
tek csak meg, mit tettek máris veletek ezek a maguk választotta
vezérek. Mert ha Zélarkhosz piaci felügyelő vétett ellenetek, akkor
úgy hajózott el, hogy nem büntettétek meg. De ha nem vétett, akkor
fut a sereg elől, mert fél, hogy igazságtalanul és ítélet nélkül hal meg.
30. Bizony, akik a küldötteket megkövezték, elérték, hogy-m inden
hellének közül egyedül mi - csak akkor érezhetjük biztonságban
magunkat Keraszuszban. ha sereggel megyünk. Nemrég még azok
szólítottak fel bennünket, hogy halottainkat eltemessük, akik meg
ölték őket, most meg odáig jutottunk, hogy még követek útján se
kaphatjuk meg a halottakat. Mert ugyan melyik követgyilkos vállal
koznék a követ szerepére? Ezért hát megkértük a keraszusztakat,
hogy tcmessékel őket. 31, Ha mindezjól van így, ám hagyj átok jóvá.
De akkor, ilyesmire számítva, mindenki állítson őrséget maga magá
nak, és ki-ki keressen valami magasan fekvő, megerősített helyet,
ahol sátrát felverheti. 32. De ha úgy gondoljátok, hogy emberek
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nem, csak vadállatok tesznek ilyet, akkor hagyjátok abba. Ha pedig
nem, Zeuszra mondom, hogyan mutassunk be nyugodt szívvel
áldozatot az isteneknek, amikor istentelen tetteket hajtunk végre,
vagy hogyan küzdjíink meg az ellenséggel, amikor egymást üldössük? 33. És lesz-c város, amely barátságába fogad bennünket, ha látja
törvényszegéseinket? És ki mer majd élelmet eladni nekünk, ha
látja, hogy a legszentebb dolgok ellen így vétkezünk? És ki fog
minket, ilyen embereket dicsérettel illetni, holott olyan nagyon
törekszünk a dicséretre? Mert azt tudom, hogy mi hitványnak
mondanánk mindenkit, aki ilyesmire vetemedik.
34.
Erre mindnyájan felálltak, és kijelentették, hogy a kezdemé
nyezőket büntessek meg, és a jövőben senki ne merészeljen tör
vényszegést kezdeményezni, de ha mégis akadna ilyen személy, a2t
ki kell végezni, A hadvezérek állítsanak minden bűnöst bíróság elé,
és vonjanak felelősségre mindenkit, aki Kürosz halála óta bármiben
is vétkezett. Bírákul az aivezéreket neveztek ki. 35.Xenophón taná
csára és a jövendőmön dók beleegyezésével elhatározták, hogy tisz
tító szertartásnak vetik alá a sereget. Meg is tisztultak.

8
1.
Elhatározták, hogy a vezéreket is vád alá helyezik múltban
tanúsított magatartásukért. Philés2Íosz és Xantlnklcsz húsz mi na
büntetést fizetett, mert nem vigyázott jól a hajórakományra, S 20 phainctosz pedig, mivel választott felügyelő létére hanyagnak mu
tatkozott, tíz minát. Egyesek Xenophónt is bevádolták, hogy ütle
gelte őket, és kegyetlenkedés címén perbe is fogták. 2. Xenophón
szólásra emelkedve először is arra kérte vádlóját, mondja meg, hol
történt a verés. Az így felelt:
- Ott, ahol majdnem megfagytunk, és iszonyú sok hó volt.
3.
- Tehát arról az ítéletidőről beszélsz, amikor minden élelmünk
elfogyott, és bor még mutatóban sem akadt, amikor a tengernyi kín
mindannyi unkát elcsigázott, és sarkunkban volt az ellenség; szóval
ha ebben a helyzetben kcgyetlcnkedtem, elismerem, hogy meg a
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szamaraknál is kegyetlenebb vagyok, mert róluk azt mondják, hogy
féktelenségükben meg a fájdalmat sem érzik. 4. De azt is mondd
meg - folytatta Xcnophón
miért kaptad a verést! Talán bizony
kértem valamit tőled, és miután nem kaptam meg tőled, megverte
lek? Vagy talán visszaköveteltem tőled valamit? Vagy valami szerel
mi ügy miatt harcoltam? Vagy talán részegségemben vesztettem el
a fejemet?
5. Mikor a vádló minderre nemmel válaszolt, megkérdezte tőle,
hogy a nehézfegyvei zetűeknél szolgál-e.
- Nem - felelte az,
- Akkor a könnyűfegyverzetűéknél?

- Ott sem - hangzott a válasz. - Társaim arra kényszerítettek,
hogy szabad ember létemre Öszvér hajcsár legyek.
6. Ekkor Xenophón felismerte az embert, és megkérdezte tőle;
- Te vagy az, aki a beteget vitted?
- Istenemre, én - felelte az -> te kényszerítettél rát és szcthajigáltad társaim holmiját.
7. - Hát az a széthajigálás - mondta Xenophón - ilyenféleképpen
történt. Szétosztottam a málhát a többiek között, hogy vigyék, és
megparancsoltam nekik, hogy hozzák majd vissza hozzám. Amikor
mindent sértetlenül megkaptam, visszaadtam neked, ami a tiéd volt,
miután te is megmutattad nekem azt az em bert Hallgassátok meg,
miképpen történt a dolog, mert érdemes. 8. Egy ember ott maradt
fekve, nem tudott továbbmenni. Én csak azt láttam róla, hogy
közülünk való, és arra kényszer!tettelek, vidd tovább, nehogy el
pusztuljon. Mert tudomásom szerint az ellenség a sarkunkban volt.
A vádló ezt helybenhagyta.

9.
- És aztán, ugyebár - folytatta Xenophón
előreküldtelek,
majd pedig amikor a hátvédekkel előbbre jutottam, ismét rád buk
kantam, amint éppen gödröt ástál, hogy azt az embert eltemesd. És
odaálltam melléd, és megdicsértelek. 10, És miközben ott álltunk,
az az ember megmozdította a lábát, és a körülöttünk levők felkiál
tottak: „Él, cll”, te meg ezt mondtad: „Tőlem élhet, ha akar, de én
tovább nem viszem!” Ekkor megvertelek: igazat beszélsz. Mert ügy
tűnt, mintha tudnád, hogy él.
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11. - Na ésí - mondta a másik. - Talán kevésbé halt meg azután,
hogy megmutattam neked?
- Mi is mindnyájan meg fogunk halni - válaszolta Xenophón. És ez talán ok rá, hogy élve eltemessenek bennünket?
12. Erre aztán fölkiáltottak, hogy bizony nagyon is keveset kapott.
Xenophón pedig felszólította a többieket, hogy mondják el, ki miért
kapott verést. Minthogy senki nem állt fel, ó maga kezdett beszélni.
13. - ttevallotn, emberek, sok embert ütöttem meg, amiért fegyel
mezetlenek voltak, és úgy gondolták, hogy megmaradásukhoz tö
kéletesen elegendő, ha ti rendben és sorban meneteltek, és ha kell,
harcoltok, ők meg helyüket odahagyva clŐrcrohannak, mert hará
csolni szeretnének, hogy több jusson nekik, mint nektek. Ha mind
ezt tettük volna, mindannyian odaveszünk. 14. És megvertem azokat
is, akik elhagyták magukat, nem akartak felkelni, kiszolgáltatták
volna magukat az ellenségnek, és kényszerítettem őket, hogy to
vábbmenjenek, Abban a szörnyű téli viharban én magam is tapasz
taltam, amikor egyszer hosszabb ideig ülve kellett várnom néhány
emberre, akik éppen szcdelőzködtck, hogy bizony alig tudok felkel
ni és a lábamat kinyújtani. 15. És mivel ezt magamon tapasztaltam,
attól fogva akit tunyán ülve láttam, továbbkergettem. Mert a mozgás
és a férfias viselkedés bizonyos melegséget és hajlékonyságot ad
az embernek, de úgy láttam, hogy aki ül és nyugton van, annak
könnyebben alvad meg a vére, és fagynak le a lábujjai, ami már sok
emberrel megesett, cs ezt ti is tudjátok. 16. És valószínűleg másokra
is, akik restek voltak, és továbbjutásunkat nehezítették, nálatok elöl
vagy nálunk itt hátul, másokra is lesújtott öklöm, nehogy az ellenség
lándzsája üssön sebet rajtuk, 17. És most, miután itt vannak és
megmenekültek, felelősségre vonhatnak engem, ha igazságtalansá
got szenvedtek tőlem. De ha az ellenség kezére kerülnek, ki szol
gáltat nekik igazságot, ha mégoly szörnyű sérelem érte is őket?
Egyszerű dolog az, amit én mondok - folytatta Xenophón. 18. - Ha
javára voltam annak, akit megfenyítettem, akkor, azt hiszem, ugyan
azt a büntetést érdemiem tőle, amit a szülő érdemel fiaitól vagy a
tanító a gyerekektől. Mert az orvos is a beteg javát szolgálja, amikor
éget vagy vág. 19. ITa azt hiszitek, hogy mindezt kegyetlenségből
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cselekedtem, fontoljátok meg, hogy most az istenek segítségével
elszántabb vagyok, mint akkor, és merészebb is vagyok most, mint
akkor, bort is többet iszom, mégsem verek meg senkit, mert most
derűsnek látom az eget felettetek. 20. Hát nem tudjátok, hogy vi
harban, amikor a tenger hullámai magasra csapnak, a puszta bóliit
tastól is haragra gerjed a kapitány a hajó orrában, és megdühödik a
kormányos a hajó farában? Mert ebben a helyzetben a legkisebb
hiba is tönkretehet mindent. 21. Ti magatok is úgy ítéltetek annak
idején, hogy jogosan ütlegeltem azokat az embereket, hiszen kard
dal és nem szavazókövekkel álltatok ott, és segítségükre is siethet
tetek volna, ha éppen akartok. De Zeuszra mondom, nem siettetek
segítségükre, de ütni sem ütöttétek velem együtt a rendbontót. 22.
így aztán módot adtatok a hitványaknak, hogy tovább féktelenked
jenek, mert hagytátok őket. Ha odafigyeltek, azt hiszem, megláthat
játok. hogy most azok a Icgorcátlanabbak, akik akkor a leggyávábbak
voltak. 23. Boiszkosz, a thesszaliai ökölvívó például akkor kiharcolta
magának, hogy betegsége miatt ne kelljen pajzsot viselnie, most
pedig, ahogy hallom, sok kotiiórairól húzta már le a ruhát; 24. ha
van eszetek, éppen ellenkezőleg fogtok vele bánni, mint a kutyákkal
szokás. Mert a harapós kutyát nappal megkötözik, éjjel pedig szaba
don engedik. Öt éjjelre kötözzétek meg, ha van eszetek, nappal meg
engedjétek szabadon. 25. Csodálkozom - folytatta Xenophón
hogy olyan jó l emlékeztek, és nem hallgatjátok el, ha valakire
megdühödtem. De hogy a hideg elől védelmet nyújtottam, az
éhínségtől megszabadítottam, betegségében vagy szükségében se
gítségére siettem: erre senki sem emlékezik. Aminthogy az sem jut
eszébe senkinek, hogy megdicsértem, amikor derék dolgot csinált,
vagy tőlem tclhetőleg kitüntettem, amikor bátran viselkedett. 26.
Pedig úgy szép, igazságos, istennek tetsző, és úgy kellemes, ha
jobban emlékezünk a jóra, mint a rosszra.
Erre aztán felálltak, és felidézték emlékeiket. És így' minden jól
végződött.
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1.
Az emberek egy része itt-tartózkodásuk alatt piacról ólt, más
része pedig Paphl ágon iából szerzett zsákmányt. Ugyanakkor a
paphlagónok is kirabolták őket, amikor a táborból el-elkóboroltak,
cs éjjelente a távolabb fekvő sátrakat fosztogatták. Ennek következ
tében igen ellenséges volt köztük a viszony. 2. De Korülasz, Paphlagoma akkori uralkodója követeket küldött a hellénekhez lovakkal
meg szép ruhákkal, cs megüzente, hogy hajlandó nem bántani a
helléneket, ha azok sem bántják őt. 3. A vezérek azt válaszolták, hogy
ezt meg kell tanácskozniuk a sereggel, de a követeket barátságosan
megvendégelték, és másokat is meghívtak, olyanokat, akik erre
minden szempontból a legméltóbbnak mutatkoztak.
4,
Feláldoztak néhány zsákmányolt marhát meg más áldozati
állatot, majd bőséges lakomát csaptak. Lombágyakon heverve ettek,
és az ott talált szarukelyhekből ittak. 5. Miután az italáldozatot
bemutatták, és elzengték a paiant, először a thrákok álltak fel, és
az au lösz hangjára fegyvertáncot lejtettek; kardjukkal hadonászva
könnyedén szökkentek fel. Végül összecsaptak, mindenkinek úgy
tűnt, hogy egy táncos megsebesült, pedigcsak szín lég esett el. 6. A
paphlagónok hangosan felkiáltottak. A győztes megfosztotta a legyőzöttet fegyverzetétől, és szitalkaszt zengve távozott. A többi
thrák meg kivitte a halottat, akinek persze semmi baja nem volt.
7. Ezután az ainianoszok és a magnésziaiak álltak fel, és eljárták a
karpaiának nevezett fegyvertáncot. 8. Ezt a táncot a következőkép
pen táncolják: az egyik maga mellé helyezi a fegyvereit, magot vet
a földbe, és maga előtt hajtja a fogatot, közben sűrűn hátrafordul,
mintha félne... Jön a rabló... a másik észreveszi, fegyvert ragad,
szembefordul vele, és küzd a fogatért. Mindezt az au!ősz hangjának
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ütemére teszik, végül a rabló megkötözi a másikat, és elhajtja a fo
gatot. De ncha a szántóvető kötözi meg a rablót, aztán befogja az
Ökrök mellé, és kezét hátrakötve hajtja maga előtt.
9,
Ezután egy müsziai harcos lépett elő, két kezében egy-egy
könnyű pajzs. Hol azt táncolta, hogy kettővel küzd, hol meg azt,
hogy egy ellen használja a pajzsokat, aztán pedig forgott, és kezében
a pajzsokkal bukfencet vetett, egyszóval gyönyörű látványt nyújtott,
10. Végül perzsa táncot lejtett, A két pajzsot össze-ossz ecsapva térdre
bukott, majd ismét felállt, és mindezt az aulosz hangjának ütemére.
11.
Ezután a mantineiaiak léptek föl, és még mások Árkádiából,
mind legszebb fegyverzetükben. Az aulosz hangjától kísérve a fegy
vertánc ütemére vonultak fel. Paiant énekeltek és táncoltak, ahogy
az istenek templomaihoz vezető felvonulásokon szoktak.
A paphlagón nézők szörnyűnek találták, hogy minden táncot
fegyveresen járnak. 12. Megdöbbenésüket látva a müsziai rávette az
egyik arkadiai férfit, akinek volt egy táncosnője, hogy vezessék elő
a táncosnőt. Gyönyörűen fel öltöztették, és könnyű pajzsot adtak a
kezébe. A pürrhikhét táncolta el, csodálatos könnyedséggel, 13,
Hatalmas tapsvihar tört ki, és apaphlagónok megkérdezték, hogy
az asszonyok is velük szoktak-e harcolni. A hellének azt felelték,
hogy bizony, éppen a nők űzték ki annak idején a királyt a tá
borból.1
így végződött az este, 14. Másnap a sereg ele vezettek a követeket.
A karonák úgy határoztak, hogy nem bántják a paphlagónokat. ha
őket sem bántják. Ezután a követek távoztak.
A hellének pedig, miután úgy látszott, hogy elegendő hajó áll
rendelkezésükre, hajóra szálltak, és egy nap, egy éjjel mentek ked
vező széllel. Tőlük balra volt Paphlagonia. 15. Másnap Szinopéba
érkeztek, cs behajóztak I Iarmcnébc, Szinópc kikötőjébe. A szinópéiak Paphlagoniában laknak, és Milétosz gyarmatosai. Vendég
ajándékokat küldtek a helléneknek: háromezer medimnosz árpa
lisztet cs ezerötszáz cserépedény bort.
líí. Khciriszophosz is ide érkezett meg egy háromevezősoros
hajóval. A katonák azt remélték, hogy hoz. majd valamit, de csupán
azt a hírt hozta, hogy Anaxibiosz tengernagy meg a többiek üdv özük
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őket, és Anaxibiosz megígérte: ha kiérnek a Fekete-tengerről, zsoldot fog nekik fizetni. 17. Ebben a Harménében öt napot töltöttek a
katonák.
Amikor közel ereztek magukat H el faszhoz, még inkább meg
szállta őket a vágy, mint annak előtte, bog)' ne üres kézzel térjenek
haza. 18, Ügy gondolták, hogy ha egyetlen vezért választanának, egy
ember jobban tudná irányítani a sereget nappal is, é je i is, mint több
személy. Ha titokban kell cselekedniük, könnyebben maradnak
rejtve, ha meg sürgős a dolguk, gyorsabban hajthatnák végre, keve
sebbet halogatnák, hiszen nem volna szükség megbeszélésre, ha
nem amit egy ember jónak talál, véghez is lehetne vinni. Mert az
elmúlt időben a vezérek mindig szótöbbség alapján cselekedtek.
19.
Xcnophónhoz fordultak ezekkel a gondolatokkal. Az eléje
járuló alvezérek elmondották, hogy a seregnek ez a véleménye,
majd biztosították jóindulatukról, és külön-külön megpróbálták
rávenni, hogy vállalja cl a fővezérséget. 20. Xenophónnak egyrészt
volt is kedve a dologhoz. Arra gondolt, hogy barátai nagyobb tisz
teletben részesítenék, szülővárosában megnövekednék hírneve, és
ki tudja, talán a seregnek is szerencsét hozna. 21. Ezek a gondolatok
arra késztették, hogy egyedül akarjon fővezér lenni. Másfelől vi
szont amikor arra gondolt, hogy senki nem láthatja, mit hoz a jövő,
cs ezért esetleg az a veszély fenyegeti, hogy a már megszerzett
hírnevét is elveszíti, elfogta a bizonytalanság. 22. A kétségek köze
pette végül is azt találta legjobbnak, ha az istenektől kér tanácsot.
Tehát két áldozati barmot állított az oltár ele, és áldozatot mutatott
be Zeusznak, a királynak, mert ajóslat is őtjelölte meg annak idején,
Delphoiban.2 Azonkívül ez az isten volt az, aki - Xenophón hite
szerint - az álmot láttatta vele, amikor először vette vállára a hadse
reg gondjait. 23, Emlékezett arra is, hogy amikor Epheszoszból útra
kelt, hogy Kürosznak bemutassák, tőle jobbra egy vijjogó sas jelent
meg, de ülve. A kíséretében levő jós azt mondotta, hogy ezt fontos
jelnek tekinti, amelyből nem mindennapi sorsra, hírnévre, de egy
szersmind sok bajra lehet következtetni, a madarak ugyanis gyakran
megtámadják az ülő sast; de vagyont nem jelenthet a madár, mert a
sas többnyire röptében szerzi az élelmet. 24. így amikor áldozott, az
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isten világosan jelezte, hogy ne törekedjen a hatalomra, cs ne is
fogadja cl, ha felkínálják neki. És ez így is történt.
25. A sereg összegyűlt, és mindannyian kijelentették, hogy egy
vezért kell választani. Ezt elhatározták, majd Xenophónt javasolták.
M inthogy világos volt, hogy- ha szavazásra kerül a sor, őt fogják
megválasztani, Xenophón felállt, és a következőket mondotta:
26, - Katonák, örülök, hogy ennyire tiszteltek, örülök, hiszen
em ber vagyok, és nagyon köszönöm nektek, cs kérem az isteneket,
adnák meg nekem, hogy valamiképpen javatokra lehessek. D e nem
hiszem, hogy hasznos lenne számotokra, ha engem választanátok
fővezérré, amikor itt van körünkben egy lakedaimóni férfi is, mert
ügy kevésbe kapnátok meg tőlük, amire szükségetek van. Másrészt
pedig, azt hiszem, nekem magamnak sem lenne ügy valami nagyon
biztonságos. 27, M ert látom, hogy hazámmal nem szűntek meg
harcolni mindaddig, míg az egész várossal cl nem ismertették a
lakedaimóni fennhatóságot a mi polgáraink fölött is.3 28. Amint ezt
elismertük, nyomban abbahagyták a háborúskodást, és többé nem
ostromolták a várost. Én pedig, ezt látva, úgy tűnnék fel, mint aki
minden lehetőséget megragad, hogy tekintélyüket csorbítsa, jó l
tudom tehát, hogy csakhamar észre térítenének. 29. T i úgy gondol
játok, hogy egy ember vezérlete alatt kevesebb viszály lenne, m int
amikor sok vezér van; vegyétek hát tudomásul azt is, hogy én soha
nem fogok lázadni, ha másvalakit választotok meg. M ert vélemé
nyem szerint aki háborúban a vezér ellen lázad, önnön épsége ellen
lázad. Ha pedig engem választanátok meg, cseppet sem csodálkoz
nék, ha lenne, aki rátok is, rám is megharagudna.
30. Xenophón szavai után még sokkal többen álltak fel, mondván,
hogy ő legyen a vezér, és senki más. A sztiimphaloszi Agasziasz
kijelentette, hogy nevetséges volna, ha Xenophón szavai szerint
cselekednének. Vág)7 talán azon is megsértődnének a lakcdaimóniak, ha egy lakoma rendezésére nem lakedaimónit kérnének föl az
Összcscrcglctt ivócimborák?
- M ert ha ez így van - mondta - , talán még csapatparancsnokok
sem lehetünk, mivel arkadiaiak vagyunk.4
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Agasziasz szavait hangos tetszésnyilvánítás fogadta. 31. Xenophón, látva, hogy többet kell mondania, szólásra emelkedett:
- Hát hogy mindemre 1 tisztában legyetek, emberek, esküszöm
nektek minden istenre és istennőre, hogy amikor megtudtam,
miképpen vélekedtek, áldozatot mutattam be, hogy megbizonyo
sodjam, jó lennc-c nektek, ha ezt a hatalmat rám bíznátok, és
nekem, ha elvállalnám. Az istenek oly világosan jelezték az áldozati
állat belsejében, hogy7tartózkodnom kell a főhatalomtól, hogy meg
az avatatlan is felismerte volna.
32. így aztán Kheiriszophoszt választották meg Kheiriszophosz,
mintán megválasztották, szólásra emelkedett:
- Tudjátok meg, emberek, hogy cn sem mondanék ellent, ha
mást választottatok volna. Mindazonáltal jó t tettetckXenophónnal,
hogy nem őt választottátok meg. Mert Dcxipposz már most minden
tőle telhetőt megtesz, hogy7 Anaxibiosz előtt befeketítse, bárhogy7
próbáltam elhallgattatni.
Aztán méghozzátette, hogy Xetiophón bizonyárai óbban szerette
volna, ha nem ő, a lakedaimóm bírja Klearkhosz seregében a főha
talmat, hanem a dárdán Tini asz ión,
33. - De ha már rám esett választás tok, én is azon leszek, hogy7
annyi jó t tegyek veletek, amennyit csak tudok. Ti pedig úgy készül
jetek, hogy kedvező szél eseten holnap tengerre szál lünk Utunk
cél]a í lérakleia; mindnyájunknak arra kell törekednünk, hogy7 oda
eljussunk. A továbbiakat akkor tanácskozznk meg, ha már ott le
szünk.
9
1.
Másnap útra keltek a kikötőből, cs két napon át hajóztak
kedvező széllel a part mentén Szem ügyre vették laszón hegy fokát,
ahol a monda szerint az Argó horgonyt vetett,11Először a Th erm ódón, aztán az írisz, aztán a Halüsz, aztán a Parthcniosz folyók
torkolata mellett hajóztak el, végül megérkeztek a hellének lakta
Hérakleiába, Megara gyarmatvárosába, amely a mariandünoszok
földjén terült el. 2. Az Akiiérusziaszi-félszigetnél kötöttek ki, ott,
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ahol a monda szerint Héraklész a Kerberosz kutyáért leszállt.6 Meg
most is mutogatják a helyet, ahol leereszkedett: több mint két
sztadion mély üreg. 3. A hcraklciaiak vendégajándékokat küldtek
a helléneknek: háromezer medimnosz árpalisztet, kétezer cserép
edény bort, húsz ökreit és száz juhot. Ezen a síkságon folyik keresz
tül a mintegy kctplethron széles Liikosz folyó.
4. Összegyűl téka katonák, hogy megtanácskozzák: szárazon vagy
vízen hagvják-e el a Fekete-tenger vidékét. Az akháj Liikón felállt,
és a következőket mondotta:
-Csodálkozom vezéreinken, emberek, hogy nem próbálnak meg
ellátásunkról gondoskodni. Mert a vendégajándékokból legfeljebb
ha háromnapi cleség telik ki, és nem tudunk honnan élelmet
szerezni az útra. Véleményem szerint legalább háromezer kiizikoszi
sztatért kell kérnünk a hérakleiaiaktól, 5. valaki más azt mondta,
hogy legalább tízezret. Most nyomban, amíg itt ülünk, válasszunk
követeket, és küldjük őket a városba, hogy megtudjuk, mit üzennek
vissza nekünk, hogy aztán aszerint intézkedhessünk.
6.
Ezután először Khciriszophoszt javasolták, ha már vezérnek is
őt választották, mások Xenophónt kívánták volna. De mindketten
határozottan nemet mondtak. Mert mindketten ugyanazt vallották:
nem szabad egy baráti hellén várost arra kényszeríteni, hogy olyas
mit adjon, amit önként nem adna. 7. És mivel ők nem voltak haj
landók menni, az akháj Liikón t, a parrhasziabcli Kallimakhoszt és a
sztümphaloszi Agaszias2t küldték.
Ezek el is mentek, és előadták a követeléseket. Állítólag Lükön,
még meg is fenyegette őket, ha ellenkezni mernek. 8, Ahérakleiaiak
meghallgatták őket, és azt válaszolták, hogy tanácskozni fognak a
dologról. Majd nyomban behajtották a nvájat a földekről, a piacot
betelepítették a városba, bezárták a kapukat, és a falakon fegyveresek
jelentek meg.
9,
A zűrzavar okozói a vezéreket kárhoztatták, mondván, hogy ők
rontották el a dolgot. Az arkadiaiak és az akhájok egy csoportba
verődtek;'leginkább a parrhasziabcli Kallimakhosz és az akháj Lü
kön vitte köztük a szót. 10. Ilyenformán beszéltek: szégyen és
gyalázat, hogy a pcloponnészoszi és a lakedaimóni csapatoknak egy

397

A

n a c a s z is z

athéni legyen a fővezérük, akt semmivel nem járult hozzá a haderő
növeléséhez. A fáradság az övék, a haszon meg másoké; az Árká
diái ak és az akhájok megküzd öttek a szabadulásért, más hadsereg
nincs is. 11. Ha volna eszük, összefognának, maguk közül választa
nának vezéreket, külön tennék meg az utat, és megpróbálnának saját
hasznukra cselekedni.
A j avaslatot elfogadták. 12. Kheiri szop hoszt otthagyta az a néhány
arkadiai és akháj, aki még mellette volt, meg Xenophónt is, cs a
többiekhez csatlakoztak. Tíz vezért választottak maguk közül, és
megszavazták, hogy ezek mindig a többség véleményének megfe
lelően cselekedjenek. Kheiriszophosz fővezéri tiszte a megválasztá
sát követő hatodik vagy hetedik napon megszűnt.
13. Xenophón mégis velük együtt szeretett volna továbbmenni,
gondolván, hogy jóval biztonságosabb így, mint ha mindenki külön-külon utazik. De Neon rábeszélte, hogy menjen csak egyedül.
Hallotta ugyanis Kheiriszophosztól, hogy Kleandrosz büzantioni
helytartó megígérte: néhány háromevezősorossal Kalpé kikötőjébe
érkezik. 14. Azért adta hát ezt a tanácsot, hogy senkivel ne kelljen
osztoznia, és ők maguk és katonáik mehessenek a háromevezőso
rosokkal. Kheiriszophosz, aki az események következtében elvesz
tette minden kedvét, és ezért gyűlölte is a sereget, rábízta, hogy
tegyen, amit akar.
15. Xenophón még egyszer megkísérelte, hogy a seregtől megvál
va hajózzon tovább. Áldozatot mutatott be a vezérlő Héraklésznak,
cs tanácsot kért tőle: mi jobb cs üdvösebb, meneteljen-e tovább
megmaradt katonáival, vagy eressze szelnek Őket. Az isten aztjelezte
neki az áldozatban, hogy a sereggel vonuljon tovább.
16. így a sereg három részre oszlott: külön mentek az arkadiaiak
és az akhájok - több mint négyezer nehezfegyverzetű katona
valamint Kheiriszophosz mintegy ezernégyszáz nehéz- cs kcts2á2
könnyűfegyverzetű harcosa (Klearkhosz thrákjai), és Xenophón
katonái: mintegy ezer hétszáz nehéz- és háromszáz könnyűfegyver
zetű. Egyedül neki voltak lovasai, körülbelül negyvenen.
17. Az arkadiai csapatok néhány hajót kicsikartak a hérakleiaiaktól,
és elsőnek szálltak tengerre, hogy hirtelen betörjenek Bithüniába,
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és annyit zsákmányoljanak, amennyit csak lehet. És valahol Thrákia
közepe táján behajóztak Kalpé kikötőjébe.
18, Kheíriszophosz elindult Hér akiéi a városából, és gyalog vonult
keresztül a vidéken, Thrákiába érve hajóval folytatta útját, mert
beteg volt.

19. Xenophón hajóval ment Thrákia és Héráidé ia vidékének
határáig, majd a szárazföld belsején át folytatta útját.

3

1. Hogy miképpen ért véget Kheiriszophosz fővezérsége, és mi
képpen szakadt részekre a hellén sereg, fent már elmondottam.
2. Külön-külön a következőképpen alakultak a dolgok:
Az arkadiai csapatok éjijei partra szálltak Kalpé kikötőjében, és a
legközelebbi falvak felé vették útjukat, amelyek mintegy harminc
sztadionra voltak a tengertől. Virradatkor mindegyik vezér megin
dult csapatával egy-egy falu ellen. Ha némelyik település túl nagy
nak látszott, kettéosztott csapattal mentek. Azt is megbeszélték,
hogy az egyik dombnál mindnyájan találkozni fognak. 3. Mivel a
támadás váratlan volt, sok rabszolgát ejtettek, és sok juhot kerítettek
be. A menekülő thrákok csapatokba verődtek: 4, sokan kereket
oldottak, mivel könnyu fegyverse tűé k lévén, nem volt nehéz kisza
bad ülniük a nehézfegyverzetű katonák szorításából. Az egybesereglett ellenség először Szmikrésznek, az egyik arkadiai vezérnek a
csapatát támadta meg, amikor éppen a megbeszélt hely felé tartott,
és rengeteg zsákmányt vitt magával. 5. A hellének egy ideig menet
közben harcoltak, de egy szoroson átkelve a thrákok fölibük kere
kedtek; megölték Szmikrészt és valamennyi emberét. Egy másik
csapatból, a tíz vezér egyikének, I Iégészandrosznak a csapatából
mindössze nyolc embert hagytak életben. Hcgcszandrosz maga
megmenekült. 6. A többi vezér végül is egyesítette csapatait, voltak,
akik zsákmányostul, mások anélkül érkeztek. A thrákok, mivel
ekkora szerencséjük volt, nagy hangon hívogatták egymást, és még
az éjszaka folyamán hatalmas tömegbe verődtek.
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A dombot, amelyen a hellének táboroztak, hajnalban nagy csapat
lovas és könnyűfegyverzetű katona vette körül, és egyre többen
csatlakoztak hozzájuk. 7. Biztonságban támadhatták meg a nehézfegyverzetíkket, hiszen a helléneknek nem voltak sem íjászaik, sem
dárdásaik, sem lovasaik. Meg-megrohamozva dárdázták a helléne
ket. az ellentámadásra könnyedén elfutottak, majd hol itt, hol ott
ütöttek rajtuk. 8. Rengeteg hellén sebesült meg - a thrákok közül
pedig senki - , tapodtat sem tudtak mozdulni helyükről, és a thrákok
végül még a víztől is elzárták őket. 9. Mivel a helyzet kétségbeejtő
volt, fegyverszünetről kezdtek tárgyalni. Már-már mindenben
megegyeztek, csupán a hellének által követeit kezeseket nem voltak
hajlandók a thrákok megadni, igya tárgyalások megrekedtek. Ez volt
a helyzet az arkadiai csapatokkal.
10.
Kheinszuphosz veszélytelenül hajózott a tengeren, és kikötött
Klipé kikötőjében.
A szárazföld belsejében haladó Xenophón szertcnyargalászó lo
vasai néhány öregemberrel találkoztak, akik éppen úton voltak
valahová. Xenophón elé vezették őket, aki megkérdezte tőlük, láttak-e valamerre másik hellén sereget. 11. Ezek elmeséltek mindent,
ami történt, hogy a hellének most éppen ostrom alatt vannak egy
dombon, és körülvettek őket a thrákok mind. Ezután szigorú őrizet
alá helyezte az embereket, hogy szükség esetén legyen majd, aki az
utat mutatja. Őrszemeket állított, majd összehívta a katonákat, és
így szólt hozzájuk:
12.
- Katonák! Az arkadiaiak egy része elpusztult, más részüket
pedig ostrom alatt tartják valami dombon. Azt hiszem, nekünk sincs
menekvésünk, ha azok odavesznek, annyi az ellenség, cs oly vak
merő. 13. Az lesz a legjobb, ha mihamarabb a mieink segítségére
sietünk, hogy ha még életben vannak, velük együtt kiAzdhessünk,
mert egyedül maradva a veszélyeket is egyedül kell vállalnunk. 16.
{14.) Innen ugyanis nem tudunk elfutni. Hérakleia messze van, oda
nem térhetünk vissza, cs Khriiszopoliszig is hosszú az út. Az ellen
ség pedig közel van. Kalpé kikötőjébe juthatnánk a leghamarabb,
ahol most Kheiriszophoszt sejtjük, ha ugyan még életben van,
csakhogy oda meg hajóink nincsenek, és ha ott maradnánk, egy
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napig sem tartana az élelmünk. 17. (15.) És ha azok ott elpusztulnak
az ostromban, mindössze Kheiriszophosz csapatai maradnának ne
künk a veszélyek között; mennyivel jobb lenne, ha azok ott meg’
menekülnének, és egyesült erővel kezdhetnénk szabadulásunkért.
Eltökélt szándékkal kell most útnak indulnunk: vagy a dicső halak
vagy véghezvisszük minden tetteklegszebbikét, megmentjük ennyi
hellén eletet. 18. (16.) Talán az isten így intézi majd a dolgokat. O,
aki a kérkedőket, az clbizakodottakat megalázza, bizonyára nagyobb
tiszteletben részesít majd bennünket, mint őket, hiszen mi mindent
az istenek kéri elésével kezdünk. Kövessetek hát, és figyeljetek jól,
hogy azt tehessetek, amit parancsolok. 14. (17.) Most pedig menjünk
annyit előre, amennyit kell, majd elkészítjük vacsoránkat, és tábort
ütünk. Eközben Timaszión a lovassággal együtt vágtasson előre, és
nézze meg, mi történik előttünk, hogy semmi ne kerülje el figyel
münket.
15.
(18.) Ezeket mondván útnak indult. Jobbra is, balra is meg a
magaslatokra is kiküldött néhány fürge könnyűfegyverzetűt, hogy
jelezzék, ha látnak valamit. Megparancsolta, hogy gyújtsanak fel
minden gyúlékony dolgot, ami az útjukba kerül. 19. A lovasok
szétszóródtak - persze csak amennyire tanácsos volt cs a magas
latokra felkaptatva gyújtogattak, a könnyűfegyverzetűek is lángra
lobbantottak minden gyúlékony dolgot, amit csak láttak, ha pedig
valami elkerülte a figyelmüket, azt felperzselte a sereg, úgyhogy az
egész vidék égni látszott, és a sereg hatalmasnak tűnt,
20.
Amikor eljött az ideje, felmásztak egy dombra, és tábort
ütöttek. Mintegy negyven sztadionra látták az ellenség őrtüzeit; és
ők is annyi tüzet gyújtottak, amennyit csak tudtak. 21. Gyorsan
elfogyasztották vacsorájukat, majd parancsszóra minden tüzet elol
tottak. Éjjelre őrséget állítottak, és aludni tértek. Hajnalban az
istenekhez fordultak imájukkal, majd harcra készen csatarendbe
álltak, és a lehető leggyorsabban megindultak.
22.
Timaszión mega lovasok a kalauzokkal együtt előresiettek, és
észrevétlenül megérkeztek ahhoz a dombhoz, ahol a helléneket
ostrom alatt tartották. De nem látták sem az övéiket, sem az ellen
séget, amit jelentettek Xenophónnak meg a seregnek. Csupán né
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hány anyókát és öregembert láttak, és cgy-két ottmaradt birkát meg
ökröt 23. Először csodálkoztak, hogy ugyan mi történhetett, de
aztán megtudták az ott maradottaktól, hogy a thrákok még az este
távoztak, és hajnalban a hellének is elmentek, de nem tudni, merre.
24- Ezután Xenophón és emberei elfogyasztották reggelijüket,
majd felmálháztak és elindultak, A lehető leggyorsabban egyesülni
akartak a többiekkel Kalpé kikötőjében. Útközben egyszerre csak
meglátták az arkadiai és az akháj csapatok lábnyomait a Kalpéba
vezető úton. És amikor találkoztak, boldogan pillantották meg egy
mást, és összeölelkeztek, akár az édes testvérek. 25. Az arkadiaiak
megkérdezték Xenophón tói, miért oltottak ki a tüzeket.
- Mi ugyanis - mondták - amikor nem láttuk a tüzeket, először
azt hittük, hogy még az éjjel megtámadtátok az ellenséget. Úgy
látszik, az ellenség is így gondolkodott, azért vonult el Mert majd
nem ugyanekkor távoztak ők is. 26. Es amikor nem jöttetek meg, az
idő pedig múlt, azt hittük, hogy megtudva a velünk történteket,
megrémültetek, és futva menekültök a tenger felé. Elhatároztuk
tehát, hogy nem mozdulunk el tőletek, és így jöttünk ide.

4

1.
Aznap ott éjszakáztak a tengerparton, a kikötőben. Ez a hely, a
Kalpénak nevezett kikötő Thrákia Ázsiába nyúló részén van. Ha az
ember jobb felé hajózik be, a Fekete-tenger kapujától egészen Hérakleiáig tart a thrák terület. 2. Szaporán forgatva az evezőt egy jó
napig halad a háromevezősoros Büzantionból Héraklciába. E két
hely között nincs egyetlen baráti vagy hellén város sem, csak thrák
bithüniaiak laknak arrafelé. Mesélik: ha hajótörés vagy valami más
következtében hellén ember kerül a kezükbe, szörnyen elbánnak
vele. 3. A két várost összekötő tengeri út közepén van Kalpc kikötője.
A tengerbe nyúló földnyelv meredek, sziklás sávban végződik,
amelynek legalacsonyabb része sem alacsonyabb húsz orgüiánál,
a szárazföldi földhát pedig legfeljebb négy plethron széles. Ez a
terület akár tízezer embernek is lakóhelyet ad. 4. Akikötő, amelynek
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partja nyugat fele húzódik, közvetlenül a sziklák alatt van. A kikö
tőhöz közel hő, édesvizű forrás csörgedez.
Sokféle fa megnő errefelé, de kiváltképp soka hajóépítésre alkal
mas szép fa, 5. A hegység mintegy' húsz sztadionra nyúlik be a
szárazföldbe, és ez a rcszc színtiszta, kavicsmentes föld. Tenger
felőli vonulatát, ezt a több mint húszsztadionnyi reszt sűrű, válto
zatos, magas erdősegek borítják. (>. Sok más szép vidék van még erre,
tele népes falvakkal. Megterem itt az árpa, a búza, mindenféle
hüvelyes, a köles, a szcszám; van itt rengetegfüge, édes bort adó sok
szőlő és minden más, csak olajfa nincs. 7. Ilyen ez a terület.
A hellének a tengerparton tanyáztak, nem akartak a városalapítás
számára olyannyira kínálkozó helyen tábort ütni. Sőt az volt a
véleményük, hogy ravasz szándékkal hozták őket erre a helyre,
mivel egyesek várost óhajtanak itt alapítani. 8. Mert a legtöbb katonát
annak idején nem a szükség vitte a hajókra, hogy ebben a zsoldos
vállalkozásban részt vegyenek, hanem Kürosz hősi híre.7 Voltak,
akik még társakat is hoztak magukkal, mások saját vagyonukból
áldoztak az ügyre, né hányán apjuktól és anyjuktól jöttek el, ismét
mások meg otthagyták gyerekeiket, hogy' vagyoni szerezzenek szá
mukra, cs úgy térjenek vissza, mert hallották, hogy Kürosz mellett
már sokan megcsinálták a szerencséjüket. Ezért tehát épségben
kívántak Hellaszba érni,
9. A két sereg egyesülését követő napon Xcnophón áldozatot
mutatott be portyázásuk sikeréért. Kénytelenek voltak már élele
mért menni, meg a halottak eltemetésére is gondolniuk kellett. Az
áldozat sikerült, ezután az arkadiaiak is csatlakoztak hozzájuk.
A legtöbb halottat ott temették el, ahol éppen elesett. Ötödik napja
feküdtek ott, és már nem lehetett őket szállítani. Néhány holttestet
azért üsszehordtak az utakról, és olyan szép temetést rendeztek
nekik, amilyet az akkori körülmények között tudtak. Az eltűntek
számára nagy kenotaphiont emeltek, és megkoszorúzták,
10. Amikor ezzel megvoltak, visszatértek a táborba, elköltötték
vacsorájukat, és nyugovóra tértek. Másnap gyűlésbe sietett az Összes
katona. Főképp Agasziasz sztümphaloszi és Hierómtimosz éhszi
vezér meg más idős arkadiai férfiak sürgették a gyűlést. 11. A követ
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kező határozatot hozták: ha még egyszer valaki arra gondol, hogy
megosztja a sereget, halállal lakok Úgy vonulnak tovább, ahogy
azelőtt vonultak, és a vezetést visszaadják a régi vezéreknek. Kheiriszophosz már nem éli: meghalt egy orvosságtól, amelyet lázas
betegen ivott. Az aszinéi Neon lépett a helyébe.
12. Ezután Xenophón felállt, és így beszélt:
- Katonák! Úgy látszik, gyalog kell megtennünk az utat, mivel
hajóink nincsenek. Induljunk máris, mert ha maradunk, nem lesz
egy falat élelmünk sem. Mi áldozatot akarunk bemutatni, nektek
pedig jobban fel kell készülnötök a harcra, mint valaha. Mert az
ellenség újra nckibátorodott.
13. A vezérek ezután áldozatot mutattak be: jelen volt Aréxión is,
az arkadiai jós. (Az ambrakiai Szilanosz ugyanis már korábban
kereket oldott egy Ilérakle iából bérelt hajón.)8 A z áldozat kedve
zőtlen jeleket mutatott az indulásra vonatkozóan. 14. Ezt a napot
tétlenül töltötték hát. Egyesek azt merték mondani, hogy Xeno
phón le akar telepedni a hegyen, ezért rávette a jóst: mondja azt,
hogy az áldozat nem kedvez az elvonulásnak. 15. Xenophón kihir
dette tehát, hogy akinek kedve tartja, legyen ott másnap, amikor az
áldozatot bemutatják, és ha van még jós a seregben, jelenjen meg az
is, és vele együtt tekintse meg a belsőségeket. Ezután bemutatta az
áldozatot, 16, Rengetegen screglcttck össze. És az áldozat újra,
harmadszorra is kedvezőtlen jeleket mutatott az elvonulást illetően.
A katonák most nagyon elszomorodtak: a magukkal hozott éle
lem fogytán volt, piacot pedig sehol nem találtak.
17.
Amikor ezután gyűlést tartottak, Xenophón ismét szólásra
emelkedett:
- Emberek, az elvonulásunkért bemutatott áldozat nem sikerült,
és látom, hogy ráadásul élelemben is hiányt szenvedtek. Szükséges
nek tartom, hogy éppen ezért újabb áldozatot mutassunk be.
18- Valaki most felállt, és a következőket mondta:
- Méltán ütött ki balul az áldozat. Mert ahogy véletlenül hallot
tam valakitől, aki tegnap érkezett hajóval: Kleandrosz büzantioni
helytartó éppen ide készül, hajókkal meg háromevezősorosokkal,
19. Ezért hát úgy döntöttek, hogy maradnak. De a szükség por404
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tyázni hajtotta őket. Erre is mutattak be áldozatot, háromszor, de
ezek sem sikerültek. És a katonák már Xenophón sátrához mentek,
és panaszkodtak, hogy nincs mit enniük, de ő kijelentette, hogy
addig nem indul portyára, amíg az áldozat nem sikerül. 20. Másnap
újra áldozathoz készülődtek. Majdnem az egész sereg körbcállta a
szertartás színhelyét, annyira fontosnak érezte a dolgot mindenki.
De már nem volt több áldozati állatuk. A vezérek nem küldték
ugyan portyázásra Őket, de azért gyűlést hívtak össze. 2i, Xenophón
így beszelt:
- Talán már össze is gyülekezett az ellenség, és nekünk harcol
nunk kell ellene. Ha biztos helyen hagyjuk a málhát, és harcra
készen állunk, talán az áldozat is kedvezőbben alakul.

22. A katonák kiabálni kezdtek, hogy semmi szükség biztos helyre
vonulni, inkább mihamarabb mutatnák be az áldozatot. De juhaik
már nem voltak. Kifogták hát az ökröket a szekerekből, és azokat
áldozták fék Xenophón az arkadiai Kleanórt kérte meg, hogy mu
tassa be helyette az áldozatot, hátha benne volt a hiba. De így se
sikerült az áldozat.
23. Neon, Kheiriszophosz utóda, látva, hogy iszonyúan nélkülöz
nek az emberek, tenni akart értük valamit. Találkozott egy hérakIciai emberrel, aki azt mondta, hogy tud néhány falut a közelben,
ahonnan élelmet lehet szerezni, erre közhírré tétette, hogy aki akar,
mehet élelemért, vezetőt is kapnak. Kivonult hát mintegy kétezer
ember, dárdákkal, tömlőkkel, zsákokkal meg egycb eszközökkel
felszerelve.
24. Amikor szétszéledtek a falvakban, hogy fosztogatni kezdjenek,
Pharnabazosz lovasai megtámadták őket. Ezek a lovasok a bithüniaiak segítségére siettek ide, hogy ha lehet, a bithüniaiakkal együtt
feltartóztassák a helléneket, nehogy behatoljanak Phrügiába. A lo
vasok nem kevesebb mint ötszáz hellént megöltek, a többiek a
hegyekbe menekültek.
25. Ekkor az egyik menekülő megvitte a táborba a. történtek hírét,
Xenophón - mivel aznap balul ütött ki az áldozat - kifogta az ökröt
az egyik szekérből, és más áldozati állat híján azt vágta le. Ezután
segítségükre sietett. Ment vele a többi is, mind harminc évnél
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fiatalabb 26* Összeszedték a megmaradt helléneket, és visszatértek
a táborba.
A nap már lebukóban volt, cs a hellének nagyon elkeseredetten
láttaka vacsorakészítcshcz. Ekkor hirtelen néhány bithiiniai tört elő
a bozótból, cs megtámadta az előőrsöket, egy részüket megölték,
más részüket pedig egész a táborig üldözték. 27. Az ordítozás halla
tára minden hellén a fegyvereiért rohant. D e aztán nem igen látszott
tanácsosnak üldözőbe venni a támadókat és éjnek idején mozgásba
hozni a tábort: erdős volt a vidék. Megfelelő őrseget állítottak hát,
és fegyverben tértek aludni. így töltötték az éjszakát.

5
1. A vezérek hajnalban kivezették katonáikat arra a bizonyos
védett helyre, vitték fegyvereiket, felszerelésüket is. Még a reggeli
étkezés előtt megástak, egy sáncot a térség bejáratánál, cs az egészet
teletűzdelték cölöpökkel; mindössze három kaput hagytak. És ek
kor I Icraklciából árpával, áldozati állattal és borral megrakott hajó
érkezett.
2. X cnophón, aki már kora hajnalban talpon volt, áldozatot m u
tatott be, hogy induljanak-e. Az áldozat már az első állatnál kedvező
jelek et mutatott. A szertartás a vége felé járt, amikor a parrhasziai
Aréxión, a jó s, szerencsét jelentő sast pillantott meg, és indulásra
szólította fel Xenophónt.
3. A vezérek átkeltek a sáncon, felvették fegyvereiket, cs kihirdet
ték, hogy a reggeli elköltése után minden katona vonuljon ki fegy
verben; a málhát cs a rabszolgákat hagyják ott. 4. Mindenki kivonult,
csak N eon nem. Azt tartotta a legokosabbnak, ha ők ott maradnak,
és őrzik a tábort. De alvezérei és katonái otthagyták: szégyelltek
volna nem követni a harcba indulókat. így aztán csak a negyvenöt
éven felüliek maradtak, a többiek pedig útnak indultak.
5.
Alig tettek meg tizenöt sztadiont, már holtakra bukkantak.
A hadoszlop végét arrafelé irányították, ahol az első holttestek
feküdtek, ők pedig az előttük fekvő bullákat mind eltem ették.
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6, Amikor ez megtörtént, továbbvonultak, majd a hátvédek ismét a
tem etetlenekfelé fordultak, és ugyanígy eltemettek az előttük fekvő
holttesteket, A falvakhoz vezető utón halomban hevertek a hullák,
odaérve azokat is összeszedték és eltemették,

7.
Már délután lett, mire maguk mögött hagyták a falvakat. Ami
ennivalót találtak útközben, felszedték, és mái mentek tovább, Es
ekkor hirtelen megpillantották az ellenséget: rengeteg lovas és gya
logos ereszkedett lefelé zárt csatasorban a szemben levő dombokról.
Szpithridatész és Rhathinész érkezett meg a Pharnabazosztól kapott
haderővel, 8* Az ellenséges csapatok meglátták a helléneket, és meg
álltak. Mintegy tizenöt sztadionra voltak egymástól. Aréxión, a jós,
nyomban áldozatot mutatott be, amely már első alkalommal jól
sikerült. 9. Xenophón most így szólt:
- Vezérek! Szerintem a csatasor mögé tartalék őrcsapatokat kell
állítanunk, hogy szükség esetén az előttük állók segítségére lehes
senek, és az is jó lesz, ha a már megzavarodott ellenség felsorakozott
és friss erőben levő katonákkal találja magát szembe.
Mindenki helyeselt. Xenophón így folytatta:

10, - Ti pedig vezessétek katonáitokat az ellenség ellen, ne álldo
gáljunk itt, hiszen már láttak minket, és mi is őket. Én a hátvédekhez
megyek, és tetszésetek szerint rendezem és irányítom majd őket.
11, A katonák csendben nyomultak előre, Xenophón pedig elvett
az utóhadtól három, egyenként kétszáz főből álló csapatot. Az
egyiket ajobbszárny mögé irányította, hogy körülbelül egy plethron
távolságban kövesse őket, ezt a csapatot az akháj Számol asz vezette.
A másodikat középre rendelte, hogy ott kövesse a csatasort, ennek
a csapatnak az arkadiai Pürrhiasz volt a parancsnoka. A harmadikat
pedig a balszárny mögé parancsolta, ennek az athéni Phrasziasz állt
az élen,
12, És ahogy vonultak, az előhad hirtelen egy nehezen járható,
hatalmas völgyszoroshoz érkezett. Megtorpantak, mert nem tudták,
át lehet-e itt vonulni vagy sem. Hívták a vezéreket meg az alvezéreket, hogy menjenek az előhadhoz. 13, Xenophón el sem tudta
képzelni, mi akadályozza a menetet, és amikor meghallotta a hívó
kiáltást, sebesen odavágtatott.
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Amikor minden hadvezér ott volt* megszólalt Szophainetosz, a
legidősebb* mondván* hogy sajnos, még vitatkozni sem érdemes
róla, keresztül lehet-e vonulni az ilyenfajta szoroson vagy sem.
14, De Xenophón gyorsan átvette a szót, és a következőt mondotta.

- Tudjátok* emberek, soha nem keresem készakarva a veszélyt.
Jól tudom, hogy nem a hírnévért van szükség bátorságra, hanem a
szabadulásért. 15. De most a következőképpen áll a helyzet: harc
nélkül innen nem távozhatunk. Ha mi nem támadjuk meg az
ellenséges csapatokat* nyomunkba szegődnek, és majd ők támadnak
ránk, amikor elvonulunk. 16. Gondoljátok csak meg, mi könnyebb:
elő reszegezett fegyverrel vonulni ellenük, vagy pedig, hátunkon
pajzzsal, hátulról érezni az ellenség támadását. 17. Hiszen tudjátok,
hogy az ellenség elől megfutamodni bátor férfiakhoz nem illik, de
az üldözés még a gyávákban is hősiességet ébreszt. Én a magam
részéről szívesebben üldözném az ellenséget feleannyi katonával,
mint futnék előle kétszer annyival. Tudom jól, ti sem hiszitek, hogy
ezek helyt fognak állni, ha megtámadjuk őket, de azt mindannyian
tudjuk* hogy ha hátat fordítunk* összeszedik a bátorságukat, és
üldözőbe vesznek bennünket* 18. És vajon most, harcba indulva,
nem volna-e számunkra jó erőpróba, ha áthatolnánk ezen a szörnyű
szoroson, és végre magunk mögött hagynók? Kívánom* hogy az
ellenség kényelmesnek találja ezt a vidéket a visszavonulásra, de
nekünk meg kell tanulnunk ettől a tájtól is, hogy nincs menekvés,
csak ha győzünk, 19* És csodálkoznék, ha ezt a szorost bárki félel
metesebbnek találná a többi vidéknél, amelyen áthaladtunk. Mert
hogyan vonulhatunk keresztül a síkságon, ha nem verjük le a
lovasokat, cs hogyan kelhetünk át a hegyeken, amelyeken keresztül
jöttünk ide, ha ennyi könnyűfegyverzetű van a nyomunkban? 20.
De tegyük fel, hogy kiérünk valahogy a tengerhez; milyen szörnyen
szűk lesz számunkra az a Fekete-tengeri Mert nincs ott hajó, hogy
elvigyen bennünket, sem élelem, amivel ha ott maradunk, élhet
nénk, és oly gyorsan kell visszafordulnunk ennivalóért, amilyen
gyorsan odasiettünk. 21. És ugye jobb volna most teli gyomorral
harcolni, mint holnap reggeli nélkül? Emberek! Az áldozat jó l
sikerült, a madarak szerencsét ígérnek, a belsőségek nagyszert!
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jeleket mutatnak. Rajta! Tám adjuk meg őket! M iért is kíkmározza
nak nyugodtan, és táborozzanak kedvükre, ha már úgyis észrevették
bentiünket!
22. Ezután a vezérek parancsot adtak az indulásra, és senki nem
mondott ellent. Xenophón vezette őket, és megparancsolta, hogy
mindenki a szorosnak azon a pontján kezdje meg az átvonulást, ahol
éppen áll. Az volt a véleménye, hogy hamarabb kerül át a sereg a
túlsó oldalra, ha így, töm ött sorokban mennek, mint ha a szoros
felett húzódó hídon vonulnak át. 23. Amikor átértek a túlsó oldalra,
Xenophón elléptetett a csatasor előtt, és így beszelt:
- Emberek, emlékezzetek: hányszor indultatok már rohamra az
istenek segítségével, hány csatában arattatok már diadalt, és mi vár
azokra, akik elmenekülnek az ellenség elől. Es gondoljatok rá, hogy
itt vagyunk Hellasz kapuja előtt. 24. Kövessétek hát a vezérlő H craklészt, és szólítsátok néven egymást. Hisz oly csábító most a
lehetőség, hogy hősi tetteink és szép szavaink örök emlékké legye
nek azokban, akikben csak akarjuk.
25. Ezt mondta, majd lassan megindította a csatavonalba felsora
koztatott sereget. A könnyűfegyverzetűeket a két szárnyra állítva
vonultak az ellenség ellen. A parancs úgy szólt, hogy a dárdát mind
addig tartsák a jo b b vállukon, amíg a trombita jelt nem ad, azután
pedig szegezzék előre, de lépésben haladjanak, senki ne kezdjen
rohanni. Majd körbejárt ajelszó: „Zeusz a megmentünk, I Icraklcsz
a vezérünk!” Az ellenség várt: kedvezőnek ítélte a terepet. 26. Ami
kor már egészen közel voltak egymáshoz, a hellén könnyűfegyverzetűek csatakiáltásban törtek ki, és a parancs még el sem hangzott,
máris megrohanták az ellenséget. A bithiiniai lovasság és a gyalogság
ellentámadással megfutamította a könnyűfegyverzetűeket. 27. De
amikor a nehézfegyverzetűek arcvonala rohamlépésben szemberohant velük, megszólalt a trombita, felzendíilt a paian, csataüvöltés
ben törtek ki, és előreszegezték dárdáikat, akkor már nem állta a
támadást az ellenség: menekült, amerre látott. 28, Timaszión üldö
zőbevette őket lovasaival, néhány ellenséges katonát megöltek, nem
sokat, hisz ők maguk is kevesen voltak.
A hellén lovasokkal szemben az ellenség balszárnya nyomban
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szétszóródott, de a jobbszárny, amelyet nem üldöztek elég hévvel,
egy dombra húzódott fel. 29. Amikor a hellének észrevették, hogy
az ellenség megállt, azt ítéltek a legkönnyebb és legveszélytelenebb
megoldásnak, lia tüstént megtámadják őket. Paianra zendítve nyom
ban támadásra lendültek, de azok nern várták be őket. A könnyűfegyverzetűek most addig folytatták az üldözést, míg szét nem
verték a jobbszárnyat Néhányan azért odavesztek; az ellenséges
lovasság ugyanis nagy tömegével félelmet keltett a hellénekben. 30.
Amikor a hellének látták, hogy Phaniabazosz lovassága meg együtt
van, sőt bithiiniai lovasok is sereglenek hozzájuk, és a dombról
figyelik az eseményeket, bármily fáradtak voltak is, elhatározták,
hogy lehetőleg azokat is megtámadják, nehogy nekibátorodva öszsze szedj ék magukat. 31. Szépen sorban megindultak. Erre lefutott a
lejtőn az ellenséges lovasság, mintha a mi lovasaink elől menekül
nének, egyenesen bele a szorosba, de ezt a hellének nem tudták, és
így abbahagyták az üldözést, mert már késő volt.
32. Amikor visszaértek az első összecsapás színhelyére, diadalcmlékct állítottak, majd napnyugtakor a tengerhez vonultak. Mintegy
hatvan sztad/on választotta el Őket a tábortól.

6
1. Az ellenséges katonák ezek után saját dolgaikkal voltak elfog
lalva; oly messzire menekítették házuk népét és vagyonukat
amennyire csak tudták. A hellének pedig várták Kleandroszt és a
három evezősorosokat, meg a többi hajót, amelyeknek meg kellett
érkezniük. Mindennap portyáztak a málhások meg a rabszolgák is.
Könnyűszerrel jutottak búzához, árpához, borhoz, babhoz, köles
hez és fügéhez. Volt ezen a vidéken minden jó , csak olaj nem.
2. Ki-ki mehetett zsákmányszerző útra akkor is, amikor a sereg
pihenőt tartott, és ilyenkor a portyázóké volt a zsákmány, de ha az
egész sereg kivonult, az is közvagyonnak számított, amit a többiek
től távol szerzett valaki. 3. Bővében voltak már mindennek. Jöttek
az árusok mindenfelől a hellén városokból, és a hajósok is örömmel
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vetettek ott horgonyt, mivel azt hallották, hogy várost fognak alapí
tani azon a helyen, és hogy kikötő is van. 4. M ár a közelben lakó
ellenséges törzsek is követeket küldtek Xenophónhoz, mivel azt
hallották, hogy várost készül építeni, és kérdezték, mit tegyenek a
barátság érdekében. O pedig a katonákhoz utasította őket.

5. Közben megérkezett Kleandrosz két három evezősoros sál. de
hajót nem hozott. A katonák éppen nem voltak ott, amikor Kle
androsz megjött. Egyesek zsákmányolni indultak, mások a hegyek
be mentek, cs sokjuhot szereztek. Mivel féltek, hogy a zsákmányt
cl szedik tőlük, beavatták a dologba azt a Dexipposzt, aki annak
idején az ötvcncvczőssel eltűnt Trapezuszból,9 és megkérték, hogy
őrizze meg számukra a juhokat, egy részüket tartsa meg, más
rés zii ke t pedig m aj d adj a vi ssza. 6. Dexi ppo s'/ nvo i n b an e Ikerge tte
a körülöttük álldogáló katonákat, akik a juhokat közvagyonnak
mondták, majd Klcandroszhoz ment, cs árulkodni kezdett, hogy cl
akarják venni tőle az állatokat. Kleandrosz megparancsolta, hogy
vezessék eléje a támadót. 7. Dexipposz megragadott és odavitt vala
kit, de az éppen jókor érkező Agasziasz kiszabadította az elfogott
embert, aki az o csapatában szolgált. A többi ott levő katona dobálni
kezdte Dexipposzt, és hangosan szidalmazta az árulót. A háromeve
zősorosok legénységéből is sokan megrémültek, és a tenger felé
futottak, velük futott Kleandrosz is. 8. Xcnophón cs a többi vezér
vissza akarta tartani őket, ezért azt mondogatták Kleandtosznak,
hogy semmiség az egész: a hadsereg egyik határozata okozta a
történteket, 9. Ám a Dexipposz által fel ingerelt Kleandrosz. aki maga
is szégyellte, hogy úgy megijedt, kijelentette: ő bizony továbbhajó
zik, és közhírré téted, hogy e g y e t len város se fogadja be a többieket,
és tekintsék őket ellenségnek.
Akkortájt a lakedaimóniak vitték a vezető szerepet a hellének
között.1010. Az imént lezajlott eset szégyenletesnek tűnt a hellének
előtt, cs kérték Klcandroszt, hogy' gondolja meg magát. De ő nem
tágított, mondván, hogy csak akkor enged, ha kiadják neki azt, aki a
dobálást kezdte, és azt, aki a katonákat kiszabadította, n . Agaszi asznak, Xenoph ón mindvégig leghívebb barátjának a kiadatását
kérte tehát. Ez is oka volt annak, hogy Dexipposz bevádolta őt,
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És ezért, mivel nem tudták, mitévők legyenek, a vezérek össze
hívták a sereget. Néhányan nem tartották valami sokra Kleandroszt,
deXenophón véleménye szerint nem csekély ügyről volt szó. Felállt
tehát, és a következőket mondta:
12.
- Harcosok! Nem tartom csekélységnek, ha Kleandrosz olyan
véleménnyel távozik tőlünk, amilyet most hajtogat. Mert a hellén
városok közel vannak, és Hellaszban a lakedaimóniak viszi ka vezető
szerepet. Minden lakedaimóni, akár egy szál magában is, keresztül
tudja vinni akaratát a városokban. 13. Ha tehát most ez az ember
először Büzantionból zár ki bennünket, majd pedig ráveszi a többi
helytartót, hogy városaikba ne fogadjanak be minket - mivel nem
bízunk a lakedaimóniakban, és megszegtük a törvényeket-, és még
Anaxibiosz tengernagyhoz is eljut ez a hír, bizony maradnunk is,
elhajóznunk is nehéz lesz. Mert most éppen a lakedaimóniak az
urak szárazföldön cs tengeren egyaránt. 14- Ugye sem egy, sem két
ember miatt nem fogunk mi, a többiek, mind távol maradni Hellasztól? Hanem megtesszük, amit mondanak, hiszen szülőváro
saink is engedelmeskednek nekik. 15. Hallom, Dcxipposz kijelentette
Kleandrosznak, hogy Agasziasz nem tett volna ilyet, ha én nem bizta
tom: ezért benneteket is felmentelek a vád alól, és Agasziaszt is, ha
Agasziasz személyesen kijelenti, hogy én vagyok az oka annak, ami
történt. Én magam kárhoztatnám magam a legsúlyosabb büntetésre,
és el is viselnem, ha a kődobálást vagy bármiféle erőszakoskodást én
kezdeményeztem volna. 16. De kijelentem: ha mást talál bűnösnek,
bárki legyen az, alá kell vetnie magát Kleandrosz ítéletének, így
nyertek ti, a többiek, felmentést a vád alól. Ahogy most állnak a
dolgok, nehéz a helyzetünk: dicsőséget és hírnevet akarunk szerezni
Hellaszban, valójában pedig még annyi megbecsülést sem kapnánk,
mint a többiek, és kizárnának bennünket a hellén városok köréből.
17. Ezek után felállt Agasziasz, és a következőket mondta:
- Emberek! Megesküszőni az istenekre és az istennőkre: sem
Xenophón, sem közületek senki más nem biztatott, hogy azt az
embert kiszabadítsam. Amikor láttam, hogy egyik kedves harcostár
samat elragadja Dexipposz, az a Dexipposz, akiről tudjátok, hogy
elárult benneteket, szörnyűségnek tartottam a dolgot, és bevallom,
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kiszabadítottam őt. Nem kell, hogy ti adjatok ki engem, 18, én
magam fogom, ahogy Xenophón mondja, Kleandrosz ítéletének
alávetni magamat: tegyen velem, amit akar, emiatt ne háborúskod
jatok a lakedaimóniakkak menjetek épségben és biztonságban, aho
va akartok. De válasszatok néhány embert magatok közül, és küld
jétek őket velem Kleandroszhoz, hogy megmondják és megtegyék
érdekemben, amit én elmulasztok.
19. A sereg megengedte, hogy azokat válassza kísérőül, akiket akar.
Agasziasz a vezéreket választotta. Ezután Agasziasz, a vezérek és az
Agasziasz által kiszabadított ember Kleandrosz elé járultak. 20, így
beszéltek a vezérek:
- A sereg küldött hozzád bennünket, Kleandrosz, és arra kér: ha
mindánnyiunkát vádolsz, légy a bíránk, és bánj velünk tetszésed
szerint, ha pedig egyet, kettőt vagy akár többet vádolsz közülünk,
akkor úgy tartja méltányosnak, hogy a vádlottak maguk járuljanak
ítélőszéked elé. Ha közülünk vádolsz valakit, itt állunk előtted mi,
de ha valaki mást* mondd meg. Mert senki nem maradhat távol, aki
nekünk még engedelmeskedni akar,
21. Ekkor előlépett Agasziasz, és így szólt:
- Én vagyok az, Kleandrosz, aki Dexipposz kezéből kiragadtam
ezt az embert, cs aki azt kiáltottam, hogy üssük Dexipposzt 22. Mert
tudom, hogy ez a férfiú derék ember, és azt is tudom, hogy Dexip
posz, akit a sereg annak az ötvenevezősnek választott parancsnoká
vá, amelyet a trapezusziaktól kértünk, hogy hajókhoz jussunk általa,
és épségben hazatérhessünk, megszökött, és elárulta a katonákat,
akikkel együtt menekült meg. 23. így elraboltunk egy ötvenevezőst
a trapezusziaktól, akik hitvány embereknek hisznek most bennün
ket, és ha őrajta mülik, odavesztünk volna mindannyian. Hiszen ő
is ugyanolyan jó l hallotta, mint mi, hogy milyen szörnyű nehéz
lenne gyalogosan átkelni a folyókon és épségben Hellaszba érkezni.
Ilyen embernek a kezéből szabadítottam hát ki azt a katonát. 24. Ha
te vezetted volna a hajót, vagy valamelyik embered, és nem olyas
valaki, aki megszökött tőlünk, tudd meg, hogy semmi ilyet nem
tettem volna. Gondold meg: ha most engem megölsz, egy gyáva és
hitvány személy miatt egy derék ember életét veszed cl.
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25. Erre Kleandrosz kijei emelte, hogy ő ugyan semmiképpen sem
dicsérné meg Dexipposzt, ha valóban ilyet cselekedett, de vélemé
nye szerint ha mégoly gazember is az a Dexipposz, akkor sem szabad
erőszakot alkalmazni vele szemben, hanem bíróság elé kell állítani.
-M in t ahogy ti is törvényes ítéletet kértek a magatok számára.
26, Most pedig távozzatok, és ezt az embert hagyjátok itt. Ha szólí
talak benneteket, jelenjetek meg ítélethozatalra. Nem vádolom már
a sereget, és nem vádolok mást sem, mivel Agasziasz bevallotta,
hogy ő szabadította ki azt az embert.
Most megszólalt a kiszabadított férfiú:
27.
- Kleandrosz, még ha azt gondolod is. hogy vétség miatt
hurcoltak el, én nem ütöttem és nem dobtam meg senkit, csupán
annyit mondtam, hogy a juhokat köztulajdonnak kell tekinteni.
Elhatározták ugyanis a katonák: ha az egész sereg portyázni vonul,
az is köztulajdon, amit külon-külön zsákmányolunk. 28. Ezt mond
tam, ezért hurcolt hát magával, hogy belém fojtsa a szót, és megka
parintva a maga részét, megmentse a rablók számára a törvénytele
nül szerzett zsákmányt.
Kleandrosz erre így felelt:
- Ha bűntársa vagy, maradj itt te is, hogy tcrólad is tanácskozhas
sunk.
29.
Ezután Kleandrosz és emberei elfogyasztották reggelijüket,
Xcnophón pedig összehívta a sereget, és javasolta, hogy küldjenek
követeket Kleandroszhoz, akik közbenjárnak az emberek érdeké
ben. 30. El is határozták, hogy elküldik a vezéreket meg az alvezéreket és a lakedaimóni Drakontioszt meg másokat is, akik alkalmas
nak látszanak a feladat végrehajtására: könyörögjenek Kleandrosznak minden módon, hogy engedje szabadon azt a két embert.
31. Odaérve Xcnophón így beszelt:
- Hatalmadban van, Kleandrosz, ez a két férfi, és a sereg tetszé
sedre bízta, hogy tégy velük meg az egész sereggel, amit akarsz. De
most mégis kérve kérnek, add vissza és ne öld meg őket. Mert az
elmúlt időkben nagyon sokat szenvedtek a seregért. 32. Ha megkap
ják tőled, amit kérnek, cserében megígérik: ha vezérük kívánnál
tenni, cs az istenek is kegyesek lesznek hozzájuk, bebizonyítják
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neked, milyen derék harcosok is ők, tudnak engedelmeskedni ve
zérük parancsának, és az isten segítségével még az ellenségtől sem
telnek. 33. És arra is kérnek: ha majd csatlakozol hozzájuk, és
vezérük leszel, tedd próbára Dexipposzt is, meg őket, a többieket is
mind, és azután állapítsd meg kinek-kinek az értekét.
34. Hallva ezt Kleandrosz így felelt:
- A Dioszkuroszokra mondom, röviden válaszolok nektek. N em 
csak ezt a két embert adom vissza, hanem én magam is csatlakozom
hozzátok, és ha az istenek megengedik, elvezetlek benneteket H ellaszba. M ert egész másképp beszéltek ti, m int ahogy cgynéhányatokról szólam hallottam. M ert azt mondták nekem, hogy a ti rábe
szélésetekre a sereg elfordult a lakedaimóniaktól.

35. Ezután hálás köszöngetéseknek közepette távoztak, és maguk
kal vitték a két férfit Kleandrosz pedig áldozatot mutatott be a
további út sikeréért. Nagyon kedvesen bánt Xenophónnal, és ven
dégbarátságot kötött vele. És amikor látta, hogy milyen fegyelme
zetten engedelmeskednek a parancsnak, még nagyobb kedve lett
vezérnek lenni fölöttük. 36, De miután három nap egymás után
balul ütött ki az áldozat, összehívta a vezéreket, és így szólt:
- Az áldozat nem engedi, hogy vezesselek benneteket, de azért
ne csüggedjetek. Úgy látszik, nektek adatott meg, hogy a sereget
elvezessétek. M enjetek hát. M i pedig igyekszünk a tőlünk telhető
legszebb fogad tatásban részesíteni benneteket, amikor odaértek.
37.
A katonák erre elhatározták, hogy nekiadják a köztulajdonban
levő juhokat. De ő, amikor megkapta, visszaküldte a nyájat, és elha
józott. A katonák szétosztották az összehordott gabonát meg m in
dent, amit kaptak, és keresztülvonultak Bithüruán. 38. Mivel az
egyenes úton semmi zsákmányt nem találtak, és mert nem szerettek
volna éhenkórászok módjára bevonulni a jó baritok földjére, elha
tározták, hogy megfordulnak, és visszafelé vonulnak egy nap és egy
é je i,
így is tettek, és rengeteg rabszolgát meg ju hot zsákmányoltak,
fiatod napra megérkeztek Kalkhédón vidékére, Khrüszopoliszba,
ott maradtak hét napig, és a zsákmányt áruba bocsátották.
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1. Hogy mi minden történt a Kürosz vezetése alatt felvonuló
hellénekkel egész a csatáig, és mi Kürosz halála után, amíg meg nem
érkeztek a Fekete-tenger vidékére, és hogy mi történt velük, miután
onnan gyalog és tengeren távoztak, amíg a Fekete-tenger kapuján1
túljutva az ázsiai Khrüszopoliszba nem értek, kiderül az előző köny
vekből.
2. Ezután Phamabazosz, attól tartva, hogy a sereg az ő földjén fog
hadat viselni, követeket küldött Anaxibiosz tengernagyhoz - aki
történetesen Büzantionban tartózkodott-, és kérte, hogy szállíttassa
el a hadatÁzsiából, és kijelentette, hogy mindent megtesz neki, amit
kíván. 3. Anaxibiosz Büzantionba hívatta a vezéreket meg az alve
zéreket, és megígérte, hogy zsoldot fizet a katonáknak, ha átkelnek
4. A többi vezér azt felelte, hogy megtanácskozzák a dolgot, és csak
azután adnak választ, Xenophón viszont kijelentette, hogy ő már
szeretne megválni a seregtől, és el akar hajózni. Anaxibiosz pedig
kérte, hogy keljen át ő is a többiekkel, és csak azután váljon el tőlük.
Xenophón megígérte, hogy így is lesz.
5. A thrák Szcuthcsz Médoszadcszt küldte Xenophónhoz, és
felszólította: viselje szívén, hogy a sereg átkeljen Megígérte, hogy
nem fogja megbánni, ha segítséget nyújt.
Xenophón így felelt:
6. - A sereg pedig át fog kelni, ezért se nekem ne adjon ajándékot,
se másnak. Fia pedig átkeltek, én elválok tőlük. Belátása szerint
tárgyaljon azokkal, akik maradnak, és akiknek van szavuk a sereg
ben.
7. Ezután a katonák valamennyien bevonultak Büzantionba.
Zsoldot ugyan nem adott Anaxibiosz, de felszólította a sereget, hogy
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fogja fegyvereit és málháját, és vonuljon ki: szeretne megszámlálni
őket, miközben útnak indulnak. A katonák bosszankodtak, mivel
nem volt pénzük ennivalót venni az útra, és rosszkedvűen kezdtek
készülődni. 8. Xenophón pedig, aki vend égbarátja lett Kleandrosz
helytartónak, felkereste őt, hogy búcsút vegyen tőle, mert már
hajóra akart szállni.
Kleandrosz így szólt hozzá:
- N e tedd ezt, különben téged ér majd a vád, m int ahogy már
most is vannak, akik téged vádolnak, amiért a sereg nem távozik
innen elég gyorsan.

9. Xenophón erre így felelt:
- N em én tehetek róla, hanem a katonák, akiknek útravaióra van
szükségük, és nincs kedvük elvonulni.
10. - De én mégis azt tanácsolom, hogy úgy hagyd el a várost,
mintha a sereggel vonulnál, és csak akkor válj el tőlük, ha már kinn
lesztek.
- M enjünk Anaxibioszhoz - mondta Xenophón és beszéljük
meg vele a dolgot.
11. így is történt. Anaxibiosz megparancsolta, hogy készüljenek
föl, vonuljanak ki mihamarabb, és hozzátette: magára vessen, aki
nem jelenik m ega szemlén és a seregszámláláson. 12. Ezután kivo
nultak, először a vezérek, majd a többiek, és néhány ember kivéte
lével kinn is voltak már egytől egyig mind. Etconikosz pedig a ki
járatnál állt, hogy amikor mind kinn lesznek, bezárja a kaput, sőt a
keresztvasat is rárakja. 13. Anaxibiosz pedig összehívta a vezéreket
meg az alvezéreket, és ezt mondta:
- Ennivalót a thrák falvakból szerezzetek, van ott bőven árpa,
búza meg más is. Ha ez megtörtént, vonuljatok a Kherszonészoszra.
O tt majd Küniszkosz ad nektek zsoldot.
14.
Meghallotta ezt néhány katona is, vagy valamelyik alvezér adta
tovább a hírt a seregnek. A vezérek Szeuthészi ől kérdezősködtek,
hogy cilcnségük-e vagy barátjuk, és hogy át kell-e kelni a szent he
gyen,2 vagy pedig azt megkerülve vonuljanak keresztül Thrákián.
15. Miközben erről beszélgettek, a katonák fegyvert ragadtak, és a
kapuk felé rohantak, hogy ismét benyomuljanak a városba. Eteo-
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nikosz és emberei, látván a feléjük rohanó nehézfegyverzetű kato
nákat, bezárták a kapukat, és a keresztvasat is rárakták. 16. A katonák
dörömbölni kezdtek a kapun, és azt kiabálták, hogy aljasul bántak
velük, mert odadobták őket az ellenségnek, és hogy betörik a kapu
kat, ha önként nem nyitják ki. 17. Egyesek a tengerhez rohantak, és
a vedogátak mentén átmásztak a falakon, és behatoltak a városba.
Mások pedig, akik véletlenül még benn voltak a városban, látván,
hogy mi történik a kapuknál, baltát ragadtak, szétverték a zárakat,
kitárták a kapukat, és a többiek benyomultak.
18.
Látta Xenophón, hogy mi történik, és félt, hogy a sereg
fosztogatni fog, és ezzel jóvátehetetlen bajt okoz majd a városnak,
neki személy szerint és a katonáknak is, ezért a tömeggel együtt ő
is benyomult a városba. 19. A büzantioniak pedig, látva az erőszakkal
benyomuló sereget, elmenekültek az agoráról, ki a hajókhoz, ki meg
haza, akik meg véletlenül otthon voltak, azok kifelé futottak; mások
ki vontatták a háromevezősorosokat a tengerre, hogy azokon m ene
küljenek; azt hitte mindenki, hogy eljött a vég, mintha már elfog
lalták volna a várost.

20.
Etconikosz a fellegvárba menekült. Anaxibio$2 a tengerhez
futott, és egy halászbárkán körülhajózta a fellegvárat. Hívatta nyom
ban a helyőrséget KaIkliédónból, mert a várbeli katonaság nem
látszott elég erősnek a hellének megfékezésére. 21. A katonák pedig,
megpillantvaXenophórit, odarohantak hozzá, és így kiáltoztak:
- Itt az alkalom, Xenophón, hogy nagy ember legyen belőled.
Tiéd a város, itt vannak a háromevezősorosok, itt vannak a kincsek,
itt a sok ember. M ost segítségünkre lehetsz, ha akarsz, és mi is
naggyá tehetünk téged.
22. Xenophón így felelt:
- Igazatok van, és meg is teszem. De ha ezt óhajtjátok, mihama
rabb álljatok csatarendbe.
Azért adta ki és adatta tovább ezt a parancsot, hogy lecsendesítse
őket. Csakhamar maguktól csatarendbe álltak. 23. A nchézfegyverzetűek nyolcas oszlopba rendeződtek, a könnyufegyverzetűek pe
dig a két szárnyra siettek. 24. Ez a be nem épített síkság, a2 úgyne
vezett thrák térség, kiválóan alkalmas volt a csatarend kibontakoz
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tatására. És amikor már ott álltak fegyverben, és megnyugodtak,
Xenophón megnyitotta a sereggyűlcst, és így szólt hozzájuk:

25*- Nem csodálkozom, harcostársaim, hogy haragosak vagytok,
és úgy vélitek, hogy csúfosan rászedtek benneteket. De gondoljátok
csak meg. hogy hova vezetne, ha szabad utat engednénk indulata
inknak, ha bosszút állnánk az itt levő lakedaimóniakon, amiért
rászedtek bennünket, és kirabolnánk ezt a várost, amely semmiről
sem tehet. 26. A lakedaimóniak és szövetségeseik bizonyítva látnák,
hogy ellenségeik vagyunk. Elképzelhetitek, micsoda háború lenne
ebből, hiszen láttátok és emlékeztek rá, hogy mi történt a közel
múltban. 21* Mert amikor mi, athéniak, háborúba bocsátkoztunk a
lakedaimóniakkal és szövetségeseikkel, nem kevesebb, mint há
romszáz háromevezősorosunk volt a tengeren, illetve a kikötőkben,
rengeteg pénz állt rendelkezésünkre a városban, és évente nem
kevesebb mint ezer talanton adót kaptunk bel- és külföldi birtoka
inkról,3 uralkodtunk az összes sziget felett, rengeteg városunk volt
Ázsiában és Európában egyaránt, többek között mienk volt ez a
Büzantion is, ahol most vagyunk, és vereséget szenvedtünk, hiszen
tudjátok mindannyian. 28. Mit gondoltok, mi volna a sorsunk most,
amikor a lakedaimóniak mellé odaálltak nemcsak régi szövetsége
seink, hanem az akhájok is, meg azok mind, akik akkor az athéniak
mellett álltak, most, amikor Tisszaphernész és valamennyi tenger
vidéki barbár népség a mi ellenségünk, legnagyobb ellenfelünk
pedig maga a nagykirály odafenn, hisz azért vonultunk ide, hogy
megfosszuk őt a hatalmától, sőt, ha lehet, meg is öljük. Van-e olyan
ostoba ember, aki azt hiszi, hogy győzhetünk, ha ezek mind szövet
keznek ellenünk? 29. Az istenekre kérlek benneteket, ne legyünk
őrültek, és ne pusztuljunk el nyomorultan, szülóVárősünk, baráta
ink és rokonaink ellenségeként! Hiszen ők mind ott élnek azokban
a városokban, amelyek majd hadat indítanak ellenünk, és teljes
joggal Mi, akik barbár várost soha nem akartunk elfoglalni, noha
tehettük volna, tönkretesszük az első hellén várost, amelyhez elér
keztünk? 30. Azt kívánom, inkább süllyedjek tízezer öl melyre a föld
alá, mintsem megérjem, hogy ezt teszitek. Nektek meg - hiszen
hellének vagytok “ azt tanácsolom, hogy meggyőzéssel igyekezzetek
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érvényt szerezni igazatoknak azok előtt, akik most a vezetők a
hellének között. De ha ez nem sikerül is, legalább Ilcllasztól ne
fosszanak meg bennünket a rajtunk esett sérelem után. 31. M ost
pedig az a véleményem, hogy küldjünk követeket Anaxibioszhoz,
hogy mondják neki a következőt: „Nem erőszakoskodni jö ttü n k
vissza a városba, hanem azért, hogy valami jó t kapjunk tőletek, ha
lehet. D e ha nem, akkor legalább megmutatjuk, hogy nem rászedve,
hanem engedelmeskedve vonulunk ki innen.”
32.
Elfogadták a javaslatot. Az élis2Í Hierónümoszt, az arkadiai
Eurülokhoszt és az akháj Philészioszt küldték el, hogy az üzenetet
átadják. Azok el is mentek az üzenettel,
33- M ég együtt voltak a katonák, amikor odaérkezett a thébai
Koiratadasz - aki nem azért utazta be Hellaszt, mert száműztek,
hanem azért, hogy felajánlja szolgálatait, ha valamelyik városnak
vagy népnek hadvezérre volna szüksége tehát odaérkezett hozzáju k , mondván, hogy szíves örömest elvezeti őket Thrákiának arra a
részére, amelyet Delta-vidéknek4 neveznek, ahol rengeteg zsák
mányra tehetnek szert, amíg pedig ütőn vannak, bőségesen ellátja
majd őket étel lei-itallal. 34. Hallják ezt a katonák, meg azt is, amit
Anaxibiosz üzent nekik - azt felelte ugyanis, hogy nem fogják
megbánni, ha engedelmeskednek, jelenti ő azt majd a honi hatósá
goknak, és ő a maga részéről minden tőle telhetőt meg fog tenni az
érdekükben -> 35. vezérükké fogadják hát Koiratadaszt, és kivonul
nak a városból Koiratadasz megbeszéli velük, hogy másnap megje
lenik a seregnél, és áldozati állatokat, jővéndom ondót meg ételt és
italt hoz a számukra.
36.
Amikor kinn voltak, Anaxibiosz bccsukatta a kapukat, és
kihirdette, hogy akit benn talál a katonák közül, rabszolgának adatja
el. 37* Másnap megérkezett Koiratadasz az áldozati állatokkal és a
jövendőmondóval. Húsz férfi jö tt utána, akik árpát hoztak, másik
húsz bort, három pedig olajat. Egy férfi fokhagymát hozott,
amennyit csak elbírt, egy másik meg vöröshagymát. M indent oda
tettek, hogy majd osztozzanak rajta, és aztán Koiratadasz áldozatot
mutatott be,
38. Xenophón pedig hívatta Kleandroszt azzal a kéréssel: intézze
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el neki, hogy bejusson a városba, és aztán elhajózhasson BüzantionbóL 39, Kleandrosz megérkezése után így szólt:
- Nagyon nehezen tudtam csak elintézni, Anaxibiosz ugyanis azt
mondta, hogy nem lenne üdvös, ha a katonák a falak közelében
tartózkodnának, Xenophón meg bent a városban. M ert lázonganak
ezek a büzantioniak, és nem férnek meg egymással. De azért beme
hetsz, mondta, ha vele szeretnél elhajózni.

40.
Xenophón búcsút vett a katonáktól, és Kleandrosszal együtt
bement a városba. Koiratadasznak előző nap nem sikerült az áldo
zata, ezért semmit nem osztott ki a katonák között. Másnap ott álltak
az áldozati állatok az oltár mellett, és ott volt Koiratadasz, koszorúval
a fejen, hogy megkezdje a szertartást. Odalép ekkor hozzá a dárdán
Timaszión, az aszinéi Neon és az orkhomenos2 Í Kleanór, és azt
mondják neki, hogy ne áldozzon, mivel nem lesz Ő a sereg vezére,
ha nem ad nekik ennivalót. 41. Koiratadasz megparancsolja, hogy
osszák szét az élelmet. És mivel meg egynapi élelemre sem futotta
a katonáknak, távozott, magával vitte az áldozati állatokat, és lemon
dott a vezérségről.

2
1. Az aszinéi N eon, az akháj Phrümszkosz, az akháj Philésziosz,
az akháj Xanthiklcsz és a dárdán Tim aszión a seregnél maradt.
Előrenyomultak egészen a Büzantion környéki falvakig, és ott tá
bort vertek.

2. A vezérek között nézeteltérések támadtak: Kleanór és Phrü
mszkosz Szeuthészhez akart vonulni - Szcuthcsz megnyerte őket
magának, az egyiknek lovat adott, a másiknak meg nőt - , Neón
pedig a Kherszonészoszra akart menni, arra számítva, hogy ha
egyszer lakedaimóni fennhatóság alá kerülnek, ő, Neón lesz majd
az egész sereg fővezére. Timaszión újra át akart kelni Ázsiába, mert
azt gondolta, hogy onnan hazatérhet. 3. Ugyanezt akarták a katonák
is. És ahogy múlt az idő, sok katona eladogatta fegyvereit a vidék
lakosainak, aztán elhajózott, ahogy tudott, sokan pedig elkeveredtek
a városokban. 4. Örült Anaxibiosz, hallván, hogy szétszóródott a
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sereg, mert tudta, hogy ha ez megtörténik, nagyobb szívességet már
nem is tehetne Pharnabazosznak.^
5. A Bíizantionból elhajózó Anaxibiosszal Kiizikoszban találko
zott Arisztarkliosz, Kleandrosz utódja, a büzanrioni helytartó.
Mondták, hogy Pólosz, a tengernagy utóda is hamarosan megjele
nik a Hellészpontoszban.
6. Anaxibiosz meghagyta Arisztarkhosznak, hogy Kiirosz minden
katonáját, akit még Btizantionban talál, adja el rabszolgának.
(Kleandrosz senkit sem adottéi, sőt még a betegek iránt is részvéttel
volt; gondoskodott róluk, és kénys2erítette a helybelieket, hogy
befogadják Őket házukba.) Arisztarkliosz pedig, alighogy megérke
zett, nem kevesebb mint négyszáz embert adott el.
7. Anaxibiosz kikötött Parionban, és megáilapodásukhoz híven
követet küldött Phamabazoszhoz. Amikor Phai nabazosz megtudta,
hogy Arisztarkhosz megérkezett Bíizantionba helytartónak, és hogy
Anaxibiosz már nem a hajóhad parancsnoka, Anaxibioszt semmibe
véve Arisztarkliosszal folytatta az Anaxibiosszal megkezdett tárgya
lásokat a Kürosz-félc hadseregről.
8. Anaxibiosz erre hívatta Xenophónt, és megkérte, minden lehe
tő eszközt igénybe véve azonnal hajózzon a katonákhoz, tartsa
egy ütt a sereget, és szedje össze a szétszóródott embereket, ahányat
csak tud, vezesse őket Perinthoszba, és mihamarabb szállítsa át őket
Ázsiába Adott neki egy harmincevezőst, egy levelet meg egy hírvi
vőt is, hogy szólítsa fel a perinthosziakat: küldjékXenophónt lovas
kocsin tüstént a sereghez. 9. Xenophón ádiajózott, és megérkezett
a sereghez. A katonák örömmel fogadták, és boldogan vettek tudo
másul, hogy át akar kelni velük Thrákiából Ázsiába,
10. Amikor Szeuthész meghallotta, hogy Xenophón visszaérke
zett, elküldte hozzá tengeren Médoszadészt, és ígért neki mindent,
amivel úgy gondolta, hogy meggyőzheti. De Xenophón hajthatat
lannak bizonyult, erre Mcdoszadész eltávozott,
11. Amikor a hellének megérkeztek Perinthoszba, Neon kivált a
seregből, és mintegy nyolcszáz emberrel külön ütött tábort. A sereg
többi része egységben állt Perinthosz falainál.
12. Ezután a hajók körül fáradozott Xenophón, hogy minél ha
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marabb átkelhessenek. Közben megérkezett Ansztarkhosz bíizantioni helytartókét háromevezősorossal, és Pharnabazosz rábeszélé
sére megtiltotta a hajótulaj(ionosoknak, hogy a sereget átszállítsák,
majd pedig a katonákhoz ment, és kijelentette nekik, hogy nem
kelhetnek át Ázsiába.

13. Xenophón ekkor így szólt:
- Anaxtbiosz parancsolta így, és ezért küldött ide engem.
- Anaxibiosz már nem tengernagy, és én vagyok itt a helytartó felelte Ansztarkhosz
és ha valamelyikőtöket elfogom a tengeren,
a vízbe dobatom.
14. Ezekkel a szavakkal visszatért a városba. Másnap hívatta a sereg
vezéreit és alvezéreit. Már a falaknál vannak, amikor jelen tik X e nophónnak: ha bemegy, elfogják, cs vagy ott nyomban kivégzik,
vagy még Pharnabazosznak is kiszolgáltatják. 15. Hallva ezt X eno
phón a többieket előreküldi, és kijelenti, hogy egy bizonyos áldo
zatot kíván bemutatni. Majd távozik, és áldozatával feleletet kér az
istenektől: megengedik-e neki, hogy Szcuthészhez vezesse sereget.
M ert látta, hogy átkelni nem volna biztonságos, mivel az ellenfélnek
háromevezősorosok állnak rendelkezésére, de a Kherszonészoszra
sem akart vonulni, mert ott a beszorult seregnek semmije sem
lenne. Tudta, hogy engedelmeskedniük kellene az ottani helytartó
nak, de a sereg nem kapna egy falat ennivalót sem.
16.
Ezzel foglalatoskodott Xenophón. A vezérek és alvezérek
pedig visszaérkeztek Arisztarkhosztól, és kijelentették, hogy egyelő
re elküldte őket, de estére lyból meg kell jelenniük nála. M ost még
nyilvánvalóbbá lett álnok szándéka. 17. Xenophón azt olvasta ki az
áldozati jelekből, hogy ő is és a sereg is biztonsággal mehetnek
Szeuthészhez, ezért maga mellé vette Políikratészt, az athéni alvezért, cs N eon kivételével mindegyik vezértől egy-egy embert, a
Icgmegbízhatóbbat, és éjjel elment Szeuthész hatvan sztadionra
levő seregéhez.
18.
M ár egészen közel jártak, amikor elhagyott őrtüzekre bukkan
tak. Xenophón azt hitte először, hogy Szeuthész eltávozott. De
miután zajt hallottak, és észrevették, hogy Szeuthész emberei je le 
ket adnak egymásnak, rájött, hogy Szeuthész azért gyújtatott tüzet
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az éjjeli őrség vonala előtt, hogy az őröket ne lehessen észrevenni a
sötétben - sem azt, hogy hányán vannak, sem azt, hogy hol helyez
kednek el
de a közeledőket észrevegyék, és jó l megvilágítsa őket
a tűz, 19, Amikor erre rájött, előrekíildte a vele levő tolmácsot, hogy
vigye hírül Szeuthésznak: itt van Xenophón, cs találkozni óhajt ve le.
Az őrök megkérdezték, hogy ő-e az athéni Xenophón a seregből,
20. Mivel a tolmács azt mondta, hogy ő az, felpattantak és elsiettek.
Kisvártatva megjelent mintegy kétszáz könnyűfegyverzetű katona,
és Xenophónt meg em bereit Szeuthcszhcz kísérték, 21. Szeuthész
egy erős őrséggel körülvett toronyban volt. M ert félelmében csak
nappal engedte legelni a lovakat, éjjelente felzablázva készenlétben
álltak. 22, Mesélik, hogy régen ősapja, Térész is nagy hadsereggel
rendelkezett ezen a vidéken,6 és az itt lakók sok emberét megölték,
cs igásállatait is elrabolták, A thünoszok laktak itt, akikről azt mond
ják , hogy kiválóan harcoltak, kiváltképp éjjel,
23.
Amikor odaértek, fel szólította Xenophónt, hogy két választott
embérével lépjen be. M iután beleptek, üdvözölték egymást, és
thrák szokás szerint szarukehelyből bort ittak. O tt volt M cdoszadész is, aki mindenhová elkísérte Szeuthészt, 24. Először Xenophón
szólalt meg:
- Első ízben Kalkhédónba kiildted hozzám, Szeuthész, ezt a
Médoszadészt, és általa kértél: legyek azon, hogy a sereg kivonuljon
Ázsiából, ígérted, hogy m egfogod hálálni, ha megteszem. így m ond '
ta ez a Médoszadész.
25. És megkérdezte Médoszadészt, hogy igazat beszél-c. Az azt
felelte, hogy igen
- Majd amikor Pár ionból visszatértem a sereghez, ismét jö tt ez a
Médoszadész, és megígérte, hogy ha hozzád vezetem a sereget,
nemcsak barátod meg testvéred leszek ajövőben, de a tengermelléki
területeidet is átengeded nekem.
26. És újra megkérdezte Médoszadészt, hogy ezt mondta-e. M édoszadcsz erre is igennel felelt.
- Nos h át-folytatta Xenophón mondd csak el, mit válaszoltam
én neked először ott Kalkhédónban.
27. - Azt válaszoltad, hogy a sereg be fog vonulni Büzantionba, és
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ezért nem kell fizetni sem neked, sem másnak. Te pedig, mondtad,
mihelyt bevonultatok, elutazol. És így is történt.
28.
- És mit mondtam akkor, amikor Szélümbna vidékére ér
keztél?
-A z t, hogy Perinthoszba érve átkeltek Ázsiába.
2*). - És most - mondta Xenophón - itt vagyok én is, meg ez a
Phrüniszkosz is, az egyik vezér, meg ez a Polükratész is, az egyik
alvezer, cs ott van kinn a lakedaimóni Neon kivételével mindegyik
vezértől egy-egy ember, a legmegbízhatóbbak. 30.1 la tárgyalásain
kat még hitelesebbé akarod tenni, hívd be őket is. Menj, Poliikratcsz, és mondd meg nekik: azt parancsolom, hogy hagyják kinn
fegyvereiket, és magad is kardodat kint hagyva téij vissza.
31.
Ennek hallatán Szeuthész kijelentette, hogy ő egyeden athé
niban sem kételkedik, hisz tudomása szerint ősrokonai, és jó bará
tainak tartja őket.7 Miután beléptek azok, akiket hívott, Xenophón
először megkérdezte Szeuthészt, hogy mire akarja használni a sere
get. 32. Szeuthész így válaszolt:
- Maiszadész volt az apám; a melanditák, a thünoszok és a
tranipszák az ő alattvalói voltak. Amikor az odrüszák állama hanyat
lásnak indult, elűzték apámat erről a vidékről; ő maga megbetege
dett és meghalt, és én árván a mostani király, Médokosz mellett
nevelkedtem, 33, Ifjúvá serdülvén nem bírtam tovább idegen kenyé
ren élni, és ott ülve mellette az asztalnál, napról napra könyörögtem
neki, adjon nekem annyi embert, ahányat csak tud, hogy crőmhöz
képest bosszút álljak azokon, akik száműztek bennünket, és ne
kelljen megtűrt kutyaként ólálkodnom asztala körül. 34. Erre aztán
embereket meg lovakat adott nekem, meglátjátok majd őket, ha
megvirrad, és most abból élek, amit velük zsákmányolok ősi föl
demről. És ha most ti csatlakoztok hozzánk, remélem, hogy az
istenek segítségével könnyűszerrel megszerzem a hatalmat. Bzért
van rátok szükségem.
35. - És mit tudsz adni a seregnek, az alvezéreknek és a vezérek
nek, ha csatlakoznak hozzád? - kérdezte Xenophón. - Mondd meg,
hogy ezek itt jelenthessék a seregnek.
36. Szeuthész minden katonának egy, minden alvezérnek két és
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minden vezérnek négy küzikoszi $z tatért ígért, és annyi földet,
amennyit csak akarnak, azonkívül ökorfügatokat és a tenger mellett
falakkal körülvett területeket,
37. ~ És ha próbálkozásunk nem jár sikerrel - kérdezte Xcnophón

mivel embereink talán felnek a lakcdaimóniaktól, befogadod-c
országodba azokat, akik hozzád akarnak menni?
Szcuthész így felelt:
38. - Testvéreimmé, asztaltársaimmá fogadom Őket, és minden
szerzeményünkön megosztozom velük. Neked pedig, Xenophón,
lányomat adom. és ha neked is van lányod, thrák szokás szerint
megvásárolom őt tőled, cs Biszanthét adom neki lakóhelyül, leg
szebb városomat a tenger partján.

3
1. A küldöttek mindezt meghallgatták, majd kezet nyújtottak, cs
elvágtattak. Még virradat előtt visszatértek a táborba, és külön-külön jelentést tettek megbízóiknak. 2. Reggel Arisztarkhosz ismét
hívatta a vezéreket meg az alvezéreket, ele azok elhatározták, hogy
nem mennek cl hozzá, hanem összehívják a sereget. Össze is
gyűltek mindnyájan. Neon és emberei kivételével, akik mintegy tíz
sz tad ionra voltak tőlük. 3, Amikor egybe gyűltek, Xcnophón felállt,
cs így szólt:
- Emberek., nem hajózhatunk oda, ahová akarunk, megakadályoz
minket ebben Arisztarkhosz, akinek háromevezősorosok állnak
rendelkezésére. Veszélyes volna hát hajóra szál Imink. Azt paran
csolja Arisztarkhosz, hogy vonuljunk a Kherszonészoszra, és erő
nek erejével kelj unkát a szent hegyen. És ígéri, hogy ha már minden
nehézséget leküzdve ott leszünk, nem ad el többé benneteket,
ahogy Büzantionban tette, és rá sem szed többe, hanem megkapjá
tok a zsoldot, és nem fogja elnézni, mim ahogy most teszi, hogy
hiányt szenvedtek. 4. Ezt mondja ő. Szcuthész pedig azt ígéri, hogy
ha őhozzá csatlakoztok, minden jóval ellát majd benneteket. Dötitsétek cl, hogy* itt tanácskozzunk-e a dologról, vagy' előbb menjünk
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olyan helyre, ahol ennivalót szerezhetünk. 5. Az a véleményem,
hogy mivel pénzünk nincs, amivel itt élelmet vásárolhatnánk, pénz
nélkül meg nem adnak, menjünk el azokba a falvakba, ahol a
lakosok, gyengébbek lévén, megengedik, hogy elvegyük, ami kell;
és akkor, ennek birtokában, hallgassátok meg, ki mire akar használni
benneteket, és dontsetek legjobb belátásotok szerint. Aki beleegye
zik, tartsa fel a kezét.
6. Mindenki feltartotta a kezet.

- Távozzatok hát, és készüljetek - mondta Xenophón
és ha
ki adj ák a paran cs o t, köve ssétc k a ve zc reke t.
7. Ezután Xenophón megindult a menet élén, a többiek pedig
követték. Ne ón és mások, akik Arisztarkhosznál voltak, megpróbál
ták visszatérésre bírni őket, de nem engedelmeskedtek. Mintegy'
harminc sztadiont tehettek meg, amikor Szeuthésszaí találkoztak.
Amikor Xenophón megpillantotta Szenthészt. megkérte, hogy7 lo
vagoljon oda hozzájuk, mert minél többek jelenlétében akarta el
mondani neki, mit tart a legjobbnak. 8. Mikor Szeuthész odaért,
Xenophón így szólt:
~ Most oda von u intik, ahol ju t élelem a seregnek. Ott meghall
gatjuk a te ajánlatodat meg a lakedaimóniét, és aztán azt választjuk,
ami a legjobbnak látszik. Ha elvezetsz berniünket arra a helyre, ahol
a legtöbb élelem van, úgy tekintjük, mintha te vendégeltél volna
meg bennünket.
9. - Ismerek sűrűn egymás mellett levő falvakat ~ mondta Szeu
thész - , ahol bőven van mindenfele eleiem. Ezek a falvak éppen
annyira vannak ide. hogy7ha odáig sétáltokJ ó étvággyal fogtok érkezni,
- Vezess hát - kérte Xenophón.
10. Estefelé megérkeztek a falvakhoz. A katonák összegyülekez
tek. és Szeuthész így- beszélt hozzájuk:
- Emberek, én arra kérlek benneteket, hogy vonuljatok hadba
velem. Minden katonának egy-egv kíizikoszi sztatért ígérek, az
alvezéreknek és vezéreknek pedig a szokásos zsoldot. Ezenfelül
külön kitüntetek mindenkit, aki megérdemli. Étek-italt a földekről
vehettek, ahogy7most is. A zsákmányt magamnak tartom fenn, hogy
eladásából fedezhessem zsoldotokat. 11. Lesz elég erőnk, hogy ül427
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dözőbc vegyük cs felhajtsuk, ami fut s menekül előlünk, és aki
szembeszegül, azt veletek együtt megpróbáljuk majd legyőzni.
12. Xenopbón ekkor ezt kérdezte:
- M ilyen távol vannak a tengertől azok a helyek, ahová vinni
akarod a sereget?
- I Ictnapi járóföldnél nem messzebb - válaszolta Szeuthész - ,
többnyire meg ennél is közelebb,
13. Ezután szólhatott, aki akart. Sokan úgy vélekedtek, hogy
Szeuthész ajánlata a lehető léginéltányosabb. Hiszen tél van, meg
az se hajózhat haza, aki akar, baráti földön nem maradhatnak, ha
úgy' kell megvásárolniuk az élelmet, ellenséges területen pedigjóval
biztonságosabb, ha Szenthcsszal együtt időznek, és járnak táplálék
után, m int egyedül. És mivel ilyen sok előnye van a dolognak, ha
ehhez még zsoldot is kapnak, az nyereségnek tekinthető.
14. Xenophón erre így szóit:
- Akinek más a véleménye, mondja meg. Ha senki nem szól,
szavazásra bocsátom a dolgot.
Senki nem szólt ellene. Szavaztak, és elfogadták a javaslatot.
Xenophón nyomban jelentette Széuthésznek, hogy hadba vonul
nak vele.

15. A többiek ezután csapatonként láttak étkezéshez, a vezéreket
cs az alvezéreket pedig Szeuthész hívta vendégségbe, mert volt a
közelben egy faluja. 16. Már ott voltak Szeuthész szállása előtt, hogy
bemenjenek a lakomára, amikor egy bizonyos maróneiai IlérakIddész sorban odalépett mindenkihez, akiről úgy gondolta, hogy'
van mit adnia Szeuthészuak, Először is néhány parioni férfihoz
lépett oda - akik azért voltak ott, hogy- Médokosszal, az odrüszák
királyával egyezséget kössenek, és ajándékokat hoztak neki meg
feleségének
és elmondta, hogy Médokosz birodalma tizenkét
napi járó földre van befelé a tengertől, Szeuthész pedig, ha ezt a
hadsereget megkapta, a partvidéken fog uralkodni.
17.
- O lesz leghatalmasabb szomszédotok; segíteni, ártani ő tud
majd nektek leginkább. Ha vau eszetek, neki adjátok, ami nálatok
van, jobban fogtok járni, m int ha a távolban elő Médokosznak
adjátok.
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18.
így meg is győzte, őket. Aztán odalépett a dárdán Tim asziónhoz - mivel hallotta, hogy barbár serlegek meg szőnyegek vannak
nála
és elmondta: náluk az a szokás, hogy' Szeut)lés/uak, a házi
gazdának. minden lakomavendég ajándékot ad.
- Ha neki hatalma lesz, haza is küldhet téged, de itt is vagyonossá
teliét.
Ilyen tanácsokat adott mindenkinek. 19. OdalépettXcnophónhoz
is, cs így szólt hozzá:
- A te városod a legnagyobb, a te neved áll a legnagyobb tisztelet
ben Szeuthész előtt. Valószínűleg örülnél, ha erődítményeket meg
földeket kapnál ezen a vidéken, mint ahogy már mások is kaptak
társaid közül. Úgy illik, hogy’ te ajándékozd meg Szeuthészt a
legfényesebben. 20, jóindulatból tanácsolom ezt neked, mert tu
dom. hogy minél több ajándékot adsz neki, annál több jó t kapsz
majd tőle.
Ezt hallva Xenophón zavarba jö tt. M ert Pár ionból mindössze
egyetlen szolgát cs e g y kis űtravalót hozott magával. 21. Ezután az
ott levő thrák előkelőségek, a hellén vezérek és alvezérek, meg
néhány követ a városból beléptek Szenthészhez, és körben lakomá
hoz ültek. Mindnyájuknak háromlábú asztalokat hoztak be. Az
asztalok tele voltak hússzeletekkel, amelyekre nagy Iángosdarabokat
tűzdeltek, 22. Az asztalokat inkább a vendégek elé helyezték, ez volt
ugyanis a szokás. Az osztást Szcuthcsz kezdte. Fogta az előtte levő
kenyereket, kis darabokra tördelte, és odadobálta azoknak, akiknek
kedve tartotta, ugyanígy tett a húsokkal is, és csak annyit tartott meg
magának, hogy megkóstolja. 23. Ugyanezt cselekedték a többiek is,
akik előtt asztal állt.
Volt köztük egy Arüsztasz nevű iszonyú nagyevő arkadiai férfiú,
akinek eszébe se ju to tt másnak is dobni az ételből, hanem kezébe
fogott egy óriási kenyeret, és a húst a térdére rakva lakmározott. 24.
Szarukclyhckbcn hordták körül a bort, és sorban ivott mindenki.
De amikor a pohárnok Xenophónhoz érkezett a kehellye), Arüsz
tasz, látva, hogy Xenophón már nem eszik, így szólt:
- Neki add, mert Ő már ráér, cn pedig meg nem.
25. Hallotta ezt Szeuthész, és megkérdezte a pohárnokot, hogy
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mit beszél. A pohárnok megmondta, ő ugyanis értett görögül. Erre
aztán nagy nevetés tört ki.
26. Amikor már javában iddogáltak, egy thrák ember lépett be egy
fehér lóval. Megfogott egy teli kelyhet, és így szólt:
- Rád emelem poharam, Szeuthész, és neked ajándékozom ezt a
lovat. Kívánom, hogy sikerrel üldözd rajta, akit üldözöl, és ha
menekülsz, ne félj az ellenségtől.
27. Másvalaki egy fiút vezetett be, és poharát Szcuthészi e emelve
ugyanígy neki ajándékozta, egy harmadik em ber pedig ruhákat
hozott Szeuthész feleségének. Tim asziónis ivott az egészségére, és
egy ezüstserleget és egy tíz mina értékű szőnyeget adott neki. 28.
Egy Gnészipposz nevű athéni felállt, és kijelentette: ősi és igen szép
szokás az, hogy akinek van miből, megajándékozza a királyt, hogy
megszerezze nagyrabecsülését, de akinek nincs, annak a király ad
ajándékot.
- így - mondotta - én is szívesen megajándékoználak téged, és
kifejezném irántad való tiszteletemet.
29. Xenophón nem tudta, mitévő legyen, különösen, mivel őt érte
az a megtiszteltetés, hogy közvetlenül Szeuthész mellett foglalha
tott helyet. I Icraklcidész most felszólította a pohárnokot, hogy
nyírjtsa oda neki az ivószarut- Xenophón, aki kissé már ittas volt,
felállt, bátran megragadta a kelyhet. és így beszélt:

30, - Szeuthész, én önmagamat ajándékozom neked, és társaimat,
hogy hűséges barátaid legyünk, cs senkit nem adok akarata ellenére,
hisz ők még nálam is jobban szeretnének barátaid lenni, 31. És most
nem azért vannak itt, hogy még valamit kérjenek tőled, hanem mert
minden vágyuk az, hogy fáradozhassanak és veszélynek tegyék ki
magukat érted. Ha az istenek is úgy akaiják, hatalmas területeket
szerzel majd velük: egyrészt ősi földedet, másrészt pedig újakat; lesz
rengeteg lovad, rengeteg férfit és szép nőt szerzel magadnak, akiket
nem zsákmányként kell majd elragadnod, hanem ajándékként fog
ják lábad elé tenni ezek az emberek.
32.
Szeuthész felállt, ivott vele a kehelyből, a maradék italt pedig
kiöntötte. Ezután emberek léptek be, akik kürtöket fújtak - olyano
kat, amilyenekkel riadót szoktak fújni - mások meg nyers marha
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bőrből készült dudákkal fújták hozzá a ritmust egy oktáv különb
séggel. 33. Szeuthész meg hadiíivöltésben tört ki, majd felpattant,
mint aki nyíl elől ugrik felre. Bohócok is jöttek be.
34. Napnyugtakor a hellének felálltak, mondván, itt az ideje, hogy
éjjeli őrseget állítsanak, és kiadják a jelszót. Szeuthész kihirdette,
hogy éjjel egyetlen thrák sem teheti be a lábát a hellén táborba.
- M ert a thrákok - mondotta - ellenségeink, ti pedig barátaink
vagytok.
35. Amikor kimentek, Szeuthész is felállt, és cseppet sem látszott
ittasnak. Kinn külön összehívta a vezéreket, és így szólt hozzájuk:
- Emberek! Ellenségeink nem tudnak szövetségünkről. Ha most
támadjuk meg őket, mielőtt még óvintézkedéseket tehetnének, vagy
a védekezésre felkészülnének, sokkal több embert és jószágot zsák
mányolhatnánk.
36. A vezérek beleegyeztek, és felszólították, hogy vezesse őket.
Szeuthész pedig így szólt:
- Várakozzatok útra készen! Én pedig, amikor itt lesz az ideje,
odamegyek hozzátok, és ha az istenek segítenek, könnyűfegyverze
tű katonáimmal és veletek megindítom a rohamot.
37. - Gondold csak meg - mondta ei reXenophón nem volna-e
jo b b , ha a hellén szokást követve éjjel mennénk? M ert nappal a
seregnek mindig az a része vezeti a menetet, amelyik számára a terep
a legalkalmasabb, tehát hol a nehéz-, hol a könny ügy alogság, hol
pedig a lovasság. Éjjel azonban, hellén szokás szerint, mindig a sereg
leglassubb része halad elöl, 38. így szakadnak cl egymástól legkevés
bé a katonák, és így nem kerüli el a többiek figyelmét, ha valaki
kereket akar oldani. A seregről levált csapatok gyakran gabalyodnak
egymásba, és sokszor okoznak bajt egymásnak tudatlanságból.
39,
- Igazatok van - mondta Szeuthész - , a ti szokásotokat fogom
követni. Vezetőül odaadom nektek a terepet legjobban ismerő,
legidősebb embereket, én magam pedig a végén megyek utánatok a
lovasokkal. Ha kell, hamar ott leszek elöl.
Megállapodtak, hogy „Athéné” lesz a jelszó , a rokonság miatt.
B beszélgetés után nyugovóra tértek. 40. Éjfél felé páncélos lovasok
kal és fe)fegyverzett könnyűgyalogosokkal megjelent Szeuthész.
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Vezetőket adott a nehczfcgyvcrzetűeknek, akik megindultak a .sereg
élén, hozzájuk csatlakoztak a körmyufegyver2etűek, és a lovasság
zárta be a menetet. 41. Reggel Szeuthész előre lovagolt, és dicsérte a
hellének szokását.
- Mert sokszor megtörtént már - mondotta
hogy éjjel, noha
csak né hányad magammal vonultam, a lovasokkal elszakadtam a
gyalogosoktól. Most pedig reggel van, és együtt vagyunk mindnyá
jan, ahogy kell. Ti maradjatok itt, és pihenjetek, én megnézek
valamit, aztán visszajövök.
42. Ezeket mondva elvágtatott, mert a hegyen keresztül vezető
útra bukkant. A földet nagy hó borította, ezért megnézte, vannak-e
előre- vagy hátrafelé vezető emberi lábnyomok. Mivel az utat
járatlannak találta, visszásictett, cs így szólt:
43. - Emberek, mindenjó lesz, ha az isten is úgy akarja. Váratlanul
ütünk rajtuk. Én megyek elöl a lovasokkal, hogy ha valakivel össze
akadunk, el ne menekülhessen, hírt ne adhasson az ellenségnek. Ti
pedig jöjjetek utánunk, és ha szem elől tévesztenétek bennünket,
kövessétek a lovak lábnyomait. Ha átérünk a hegyeken, sok gazdag
faluhoz érünk.
44. Dél felé már fenn voltak a hegy gerincén. Szeuthész lepillan
tott a falvakra, majd a nehézfegyver zetűekhez vágtatott, és így szólt:
- Lovasaimat gyorsan lehajtom a síkságra, a könnyűfegyverzetű eket pedig ráercsztem a falvakra. Jöjjetek utánunk, amilyen hamar csak
tudtok, hogy segítségünkre lehessetek, ha ellenállásba ütköznénk.
45. Szavai hallatára Xenophón leszállt a lováról.
- Miért szállsz le, amikor sietnünk kell? - kérdezte Szeuthész,
- Tudom - felelte Xenophón hogy nemcsak rám van szükség,
a nehézfegyverzetuek pedig gyorsabban és szívesebben futnak, ha
én is gyalog vezetem őket.
46. Szeuthész ezután távozott. Vele ment Ti m asz ión a mintegy
negyven hellén lovassal- Xenophón megparancsolta, hogy minden
csapatból lépjenek elő a harminc évnél fiatalabb katonák, könnyű
fegyverzetben. Ezekkel ő maga futott előre, a többi hellént pedig
Kleanór vezette. 47. Amikor a falvakba értek, Szeuthész előretört
mintegy harminc lovassal, és felkiáltott:
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- Bekövetkezett, amit mondtál, Xcnophónl Az emberek a ke
zünkben vannak; csakhogy lovasaim vezér nélkül fejetlenül üldözik
az ellenséget, és félek, hogy valahol összeverődik az ellenség, és
rajtuk ütnek. És közben néhányunknak itt kell maradnia a falvak
ban, hiszen tele vannak emberrel.
48. - Én a csúcsokat foglalom el embereimmel - mondta X en ophón
te meg parancsold meg Kleanórnak, hogy a falvak vonalán
állítsa fel a csatasort a síkon.
így is történt. Mintegy ezer rabszolgát, kétezer ökröt cs tízezer
más állatot zsákmányoltak. Az éjszakát a szabadban töltöttek.

4
1. Másnap Szeutliész porrá égette a falvakat, egyetlen házat sem
hagyott épségben, hogy a többiek is elborzadjanak attól, ami rájuk
vár, ha nem engedelmeskednek. Ezután elvonult. 2. A zsákmányt
Perinthoszba küldte Hérakleidésznek, hogy adja el. A vételárból
akart xsoldot fizetni a katonáknak. O és a hellének pedig tábort
ütöttek a thünoszok síkságán. A thünoszok a hegyekbe menekültek.
3.
Nagy hó borította a vidéket, cs olyan hideg volt, hogy az ebéd
hez hozott víz és bor megfagyott a korsókban. Sok hellénnek le
fagyott az orra meg a füle. 4, M ost már értették, hogy' a thrákok miért
hordanak rókaprémet a fejükön meg a fülükön, és hogy kabátjuk
miért nemcsak a mellüket borítja, hanem a combjukat is, hogy miért
nem rövid lovaglókabátot viselnek, és lovaglás közben miért ér le
lábukig a köpeny.
5. Szeuthész néhány fogollyal megüzente a hegyekbe: ha nem
té r nek vi ss za azo nna 1 otth on ukb a, e sn e m en ge de 1m e skc dn ek. fel perzselten falvaikat meg gabonájukat is, és éhen fognak veszni. Erre
lejöttek az asszonyok, a gyerekek meg az öregek. A fiatalabbak a hegy
lejtőjén fekvő falvakban töltötték az éjszakát. 6. Szeuthész, amikor
ezt megtudta, parancsot adott Xenophőnnak, hogy vegye maga
mellé a legifjabb nehézfegyverzetű katonákat, és kövesse őt. Éjjel
indultak, és virradatkor értek a falvakhoz, A legtöbb lakos elmene433
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kiilt: közel volt a hegy. De akit Szeuthész elkapott, kíméletlenül
1cterítette dárdával.
7.
Amikor Episzthenész, egy Ofünthoszból származó pederaszta
férfiú látta, hogy egy még alig serdülő, de már felfegyverzett szép
ifjúra halál vár, Xenophónhoz rohant, cs könyörögve kérte, siessen
a szép fiú segítségére. 8. Xcnophón Szcnthcszh.cz ment, kérte, hogy
ne ölje meg a gyermeket, és elmondta, milyen természete van
Episzthcnésznek, aki amikor csapatot gyűjtött maga köré, csak arra
ügyelt, hogy emberei szépek legyenek, és ezekkel az oldalán mindig
nagyon derekasan viselkedett.
9. Szcuthcsz megkérdezte:
- Meghalnál-e ezért a fiúért, Episzthenész?
Episzthcnész odanyújtotta nyakat, cs így szók:
- Vágj ide, ha a fiú parancsolja, és ha ezért hálás lesz nekem.
10. Szeuthész megkérdezte a fiútól, megölje-e Episzthenészt őhe
lyette. A gyerek nem engedte, és könyörgött, hogy egyiküket se ölje
meg.
Episzthencsz ekkor átkarolta a fiút, és így szólt:
- Itt az ideje, hogy megküzdj velem érte, Szeuthész, mert én el
nem engedem a fiút.
11. Szeuthész nevetett, és ennyiben hagyta a dolgot. Elhatározta,
hogy ott töltik az éjszakát, nehogy a hegyekben huj kálók élelmet
tudjanak szerezni ezekből a falvakból. Ő maga óvatosan leereszke
dett a síkságra, és ott vert sátrat, Xcnophón pedig válogatott embe
reivel a legmagasabban fekvő hegyi faluban ütött tanyát, a többi
hellén mega közelben telepedett meg az úgynevezett hegyi thrákok
vidékén.
12. Néhány nap múltával a thrákok lejöttek a hegyekből, hogy
egyezségről cs túszokról tárgyaljanak. Xcnophón is odament Szcuthészhez, cs megmondta neki, hogy veszélyes helyen táboroznak,
az ellenség is közel van, ő a maga részéről szívesebben éjszakázik
szabad ég alatt biztos helyen, mintsem hogy a falu házaiban pusz
tuljon. Szeuthész bátorította, és megmutatta neki az ellenségtől
kapott túszokat. 13. Xenophónt is kérte a hegyekből jött néhány
thrák, hogy legyen segítségükre az egyezség létrehozásában. Xeno434

1 IETEDIK KÖNYV

phóu megígérte, hogy segít, kérte. hogy ne veszítsékel bátorságukat,
és biztosította őket, hogy semmi bántódásuk nem lesz, ha meghódolnak Szeuthésznak. Azok pedig csak azért mondták mindezt,
hogy közben kémkedjenek.
14.
Ez történt nappal, éjszaka pedig a thüuoszok jöttek le a he
gyekből és támadást intéztek a hellének ellen. A házak gazdái
vezették őket, különben aligha tudtak volna éjnek idején eligazodni
a házak között. A házakat ugyanis a jnhnyáj miatt magas cölöpkerí
téssel vették körül. 15. Mikor a házakhoz értek, egyesek dárdával
döfték át, mások doronggal törtek be a kapukat - doronggal szokták
lekalapálni a lándzsák hegyét, ezért hordták magukkal, mondták
ők
mások pedig tűzcsovákat vetettek a tetőkre. Xenophóm név
szerint hívogatták, hogy jöjjön ki meghalni, különben ott benn lesz
a lángok martaléka. 16. A láng már áthatolt a háztetőn, ésXenophón
még benn volt felvértezett, pajzsot, kardot és sisakot viselő társaival.
A makesztoszbeli Szilanosz, egy tizennyolc év körüli ifjú trombitá
ba fújva jelt adott, és a házakból cs más tanyákból kivont karddal
hirtelen előrohantak a katonák. 17. A thrákok futásnak eredtek;
szokásukhoz híven hátukra vetették pajzsukat. Miközben át akarták
ugratni a kerítést, néhányan pajzsuknál fogva fennakadtak a cölö
pökön, mások meg azért pusztultak el, mert elvétették a kijáratot.
A hellének még a falun túl is üldözték őket. 18. Egvpár thünosz
visszafordult, és a sötétből a fény felé röpítene dárdáit a2 égő házak
mellett futkosó emberekre. Megsebesítették Hierónümoszt és Eudészt meg a loknszi Theogenészt, a két alvezert, de egyikük sem
pusztult el. Néhány embernek elégett a ruházata meg a fegyver
zete.
19.
Szeuthész segítségükre jött első hét lovasával, vele volt thrák
trombitása is. Amikor meglátta, mi történik, megparancsolta, hogy
trombita harsogjon mindvégig, amíg ő harcol; így aztán ez is növelte
az el len ség riadalmát. Amikor megérkezett, kezet fogott a hellének
kel, és bevallotta, hogy azt hitte, már csak keveset talál közülük
életben. 20, Xenophón most azt kérte, hogy adja át neki a túszokat,
cs ha akar, tartson vele egy hegyi portyára, de ha nem, hagyja Őt
egyedül menni. 2L Másnap Szeuthész átadta a túszokat, néhány idős
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férfiút, a legtekintélyesebbeket - ahogy ők mondták - a hegyi lakok
közülj és ő maga is ment hadával. Szeuthésznak időközben három
szorosára növekedett a serege, amikor ugyanis ténykedéseinek hírét
vették, rengeteg odrüsza férfi jö tt le a hegyekből, hogy a hadjárathoz
csatlakozzék. 22. Amikor a thiinoszuk a hegyről lepillantva meglát
ták a sok nehéz- és könnyűfegyverzetű katonát, lejöttek, békéért
csdckcltck, megígérték, hogy m indent megtesznek, és kérték, hogy
vegyenek tőlük hűségzálogot. 23. Szeuthész hívatta Xenophónt,
elmondta, amit hallott, és kijelentette: haX cnophón bosszút akar
állni rajtuk a támadásért, nem köt békét.
24. Xcnophón így szólt:
- N em kívánok én több elégtételt, mint hogy ezek a szabad
em berek rabszolgák legyenek.
Mindazonáltal azt tanácsolta, hogy a harcképeseket, akik még
ártalmukra lehetnek, kezeljék a jövőben túszokként, az öregeket
pedig eresszék haza. Ebbe a vidék minden lakosa beleegyezett.

5

1. Átkeltek a hegyen, és egészen a Büzantionon túl elő thrákokig
nyomultak előre, a Deltának nevezett vidékre. Ez a terület már nem
Maiszadész, hanem az odrüsza Térész, egy idős király uralma alá
tartozott. 2. Ide érkezett meg Hérakleidész a zsákmányért kapott
pénzzel Szeuthész elővezettetett három öszvérfogatot - több nem
volt - meg néhány Ökörfogatot, 3. hívatta Xenophónt, és felszólítot
ta, hogy válasszon közülük, a többit pedig ossza szét a vezérek és az
alvezérek között.
Xenophón pedig így szólt:
- Nekem jó lesz később is, add ezeket a kíséretemben levő
vezéreknek meg alvczércknck.
4.
A három öszvér fogatból egyet a dárdán Timaszión, egyet az
orkhomenoszi Kleanór és egyet az akháj Phrüniszkosz kapott. Az
ökörfogatokat az alvezérek között osztották szét. Zsoldot azonban
Hérakleidész csak húsz napra fizetett, noha egy egész hónap telt el
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azóta. Azt állította, hogy csak ennyit kapott az áruért. 5. Xenophón
feldühödött, és szitkozódva fordult Hérakleidészhez:
- Hérakleidész, nem úgy törődsz te Szeuthésszal, ahogy illenék.
M ert h a jo l viselnéd gondját, teljes zsolddal jöttél volna, sőt meg
kölcsönt ls kértél volna, és ha másképpen nem, hát a ruhádat adtad
volna el.

6.
Most Hérakleidész dühödött fel, és meg is ijedt, hogy kiesik
Szeuthész kegyeiből. Ettől a naptól kezdve minden alkalmat fel
használt, hogy Xenophónt rágalmakkal illesse Szeuthész előtt, 7, A
katonák szemére vetettékXenophónnak, hogy nem kapták meg a
zsoldot, Szeuthész pedig azért haragudott rá, mert olyan nyakasai!
követelte a katonák számára a zsoldot. 8. Eddig mindig arról beszélt,
hogy ha elérkeznek a tengerhez, neki adja a Biszanthé, a Ganosz és
a Neosz nevű erődöket, de ettől fogva említést sem tett róluk.
Hérakleidész ugyanis ezt illetően is megrágalmazta Xenophónt,
mondván: nem tanácsos haddal rendelkező embernek erődöket
adni a kezébe,
9. Xenophón ezek után azt fontolgatta, mit tegyenek, folytassák-e
a hadjáratot befelé a szárazfbldön, Hérakleidész pedig Szeuthész elé
vitte a többi vezért, és kérte őket, mondják azt neki, hogy ők is
éppolyan jó l cl tudják vezetni a sereget, mint Xenophón. M ost
elhajózik, és ígéri, hogy néhány napon belül teljes kéthavi zsolddal
tér vissza hozzájuk. Kérte őket, hogy vegyenek reszt a hadjáratban.
10. Timaszión így szólt:
- Én a magam részéről még öthavi zsoldért sem katonáskodnék
Xenophón nélkül.
Phninis2kosz és Klcanór egyetértett Timasziónnal. 11. Szeuthész
erre megszidta HcrakleLdészt, amiéit nem hívta oda Xenophónt is.
Hívatták tehát őt is egymagában. O pedig, ismerve Hcraklcidcsz
álnokságát, hogy gyanússá akarja őt tenni a többi vezér előtt, magával
hozta valamennyi vezért meg alvezért, 12, És miután mindannyiukat
meggyőzték, beleegyeztek a hadjáratba.
És a „kölesevőknek” nevezett thrákok vidékén keresztülvonulva
- a Fekete-tenger jobbju k felől volt - megérkeztek Szalmüdészszoszba. Itt a Fekete-tengerre beevező hajók közül sok fut zátonyra
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és fenekük meg, mert errefelé a tenger hosszú szakaszon zátonyos.
13. Az itt lakó thrákok határkövekkel részekre osztották a partvidékét, és mindegyik hajó annak a prédája, akinek a területén megfe
neklik. Mert amíg a határokat meg nem vonták, halomra ölték egy
mást a zsákmányért. 14. Sok fekhelyet, ládát és írott tekercset találtak
itt, meg még sok mást is, amit a hajósgazdák fatokban szoktak
magukkal vinni.
Miután a vidéket mcghódoltatták, elvonultak. 15. Szcuthésznak
ekkorra már nagyobb volt a serege, mint a helléneknek. Egyre több
odrüsza jött le hozzájuk, cs a mindenkori meghódoltak is velük
mentek. Szélümbria fölött egy síkságon ütöttek tábort, mintegy
harminc sztadionra a tengertől. 16. Zsoldnak meg híre sem volt.
A katonák nagyon nehezteltek Xenophónra, és Szcuthész sem volt
már barátsággal iránta. Mindig számtalan elintéznivalójaakadt, ami
kor Xenopbón felkereste, hogy beszélgessen vele.

6
1. Majdnem két hónap telt már el, amikor egyszer csak követek
érkeztek: a lakedaimóni Kharmiuosz és EoUinikosz, Thibrón kül
döttei. Elmondták, hogy a lakedaimóniak hadjáratot terveznek
Tisszaphernész ellen, és Thibrón már hajóra is szállt, hogy a hábo
rút megindítsad Szüksége van erre a seregre, és azt üzeni, hogy
minden katona havi egy darcikosz zsoldot kap, az alvezérek kétszer,
a vezérek meg négyszer annyit,
2. Amikor a lakedaimóniak megjöttek, Héraklejdész, aki megtud
ta, hogy a sereg ügyében jöttek, azonnal szólt Szeuthésznak, hogy
nagyszerű dolog történt.
- Mert a lakedaimóniaknak szükségük van a seregre, neked pedig
már nincs szükséged rá. 1-Ia átadod a sereget, nekik szívességet
teszel, tőled pedig nem követelik többé a zsoldot, hanem elmennek
erről a vidékről.
3. Ennek hallatán Szeuthész megparancsolta, hogy vezessék eléje
a lakedaimóniakat. Amikor megmondták neki, hogy a sereg miatt
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jöttek, kijelentette, hogy átadja a sereget, és barátjuk és szövetsége
sük akar lenni. Aztán meghívta és fényesen megvendégelte őket. De
Xenophónt nem hívta, sem a többi vezért.
4. Kérdik a lakedaimóniak, miféle ember ez a Xcnophón. Szeuthész azt feleli, hogy különben nem rossz ember, csakhogy nagy
barátja a katonáknak, ezért ő nem kedveli.
- És ért-e hozzá ez a férfi, hogy ügyes beszéddel bármire rávegye
a katonákat? - kérdezték a lakedaimóniak.
5. - Ért bizony, de még mennyire] - válaszolta Hérakleidész.
- É s nem fog-e ellenünk beszélni, ha arról lesz szó, hogy a sereget
átvezetik hozzánk?
- I la összehívjátok az embereket, és zsoldot ígértek nekik, ügyet
sem fognak vetni rá, futnak majd veletek - mondta Hérakleidész,
6. - De hát miképpen lehetne összehívni őket, hogy meghallgas
sanak bennünket?
- Holnap korán reggel - mondta Hérakleidész - hozzájuk veze
tünk majd benneteket. Tudom , boldogan rohannak majd elétek, ha
megpillantanak benneteket.
így ért véget ez a nap.
7. Másnap Szeuthész és Hérakleidész a sereg elé vezette a lakedaimóniakat. Összegyűltek a katonák. A két lakedaimóni a következőt
mondta:
- A lakedaimóniak háborút terveznek Tisszaphernész ellen, aki
oly igazságtalanul bánt veletek. Ha velünk jöttök, bosszút állhattok
ellenségeteken, és mindegyikőcok havonta egy darcikosz zsoldot
kap; az alvezérek kétszer, a vezérek négyszer annyit.
8. Ö röm m el hallják ezt a katonák, és azon nyomban fel is áll az
egyik arkadiai, hogy Xenophónt bevádolja. O tt volt Szeuthész is.
Tudni akarta, mi fog történni: hallótávolságra állt egy tolmáccsal,
bár ő maga is igen sokat értett görögül.
9. Az arkadiai így beszélt:
- De hiszen mi, lakedaimóniak, már régen ott volnánk nálatok,
haXenophón rábeszélésére ide nem jöttü nk volna. Itt harcoltunk
ebben a szörnyű télben, nincs nyugodalmunk sem éjjel, sem nappal,
és fáradozásunk gyümölcsét ő élvezi. M ert neki magának jókora
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vagyont adott Szeuthész, minket viszont megfosztott zsoldunktól.
10. Ha látnám, hogy agyonkövezik, és hogy elnyeri büntetését,
amiért bennünket idevonszolt, nem törődnék én már a zsolddal, és
nem zúgolódnék kiállott szenvedéseim miatt.
Ezután felállt egy másik ember, majd megint egy másik, és
ugyanígy beszéltek.
M ostX enophón emelkedett szólásra:
11.
- M i mindenre fel kell készülnie az embernek, ha ti most
bűnösnek tartotok engem abban, amiben a legnagyobb odaadással
véltelek benneteket szolgálni. M ár indulóban voltam hazafelé, am i
kor visszafordultam, Zeuszra mondom, nem azért, mert megtud
tam, hogy jó l megy dolgotok, hanem mert hallva, hogy szükséget
szenvedtek, tőlem telhetőén segíteni akartam rajtatok. 12. M egérke
zésem után ez a Szeuthész rengeteg követet küldött hozzám, és
fűt-fát ígért nekem, ha ráveszlek benneteket, hogy csatlakozzatok
őhozzá, de én meg sem kíséreltem ilyet tenni, tudjátok ti magatok
is jó l, hanem oda vittelek benneteket, ahonnan úgy gondoltam, a
leggyorsabban tudlak átszállítani benneteket Ázsiába. M ert ezt tar
tottam a legjobbnak számotokra, és tudtam, hogy ti is ezt akarjátok.
13. Aztán jö tt Arisztarkhosz, háromevezősorosaival, hogy megaka
dályozza átkelésünket, cs én természetesen akkor is Összehívtalak
benneteket, hogy megtanácskozzuk. mit kell tenni. 14. És akkor
hallottátok Arisztarkhosz parancsát, hogy m enjünk a Khcrszonészószra, és hallottátok, hogy Szeuthész rá akar bennünket beszélni,
hogy tartsunk vele, de mindannyian azt mondtátok, hogy Szeuthésszal mentek, és mindannyian meg is szavaztátok. M i bűnt
követtem el, amikor odavezettelek benneteket, ahová mindannyian
akartatok menni? 15. M éltán vádolnátok és gyűlölnétek, ha azután
is dicsérném Szeuthészt, hogy hazudni kezdett nekünk a zsold
dolgában. D e én leghívebb barátjából legelszántabb ellenfelévé let
tem, s nem Őt, hanem benneteket választottalak. Igazságosak vagy
tok-e, amikor elmarasztaltok olyasmiben, ami meghasonlásra kész
tetett vele? 16. Mondhatjátok azt is, hogy járandóságotokat csalárd
módon megtartottam magamnak. D e ugye világos, hogy ha Szeu
thész fizetett nekem, akkor nem azért fizetett, hogy még attól is
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megfossza magát, amit nekem adott, és aztán még nektek is kifizesse
a többit, hanem ha adott, gondolom, azzal adott, hogy kifizetve
nekem a kevesebbet, nektek ne kelljen megadnia a többet. 17. És ha
így gondoljátok, egy csapásra veget vethettek ennek a mi kettőnk
ügyének: csak követeljétek rajta a pénzt. Mert világos, hogy Szeuthész, ha kaptam tőle valamit, vissza fogja követelni, és mcltán fogja
visszakövetelni, ha egyszer nem sikerült nyélbe ütnöm a dolgot,
amelyért ajándékot fogadtam c l 18. De hát messze vagyok én attól,
hogy a ti pénzeteket bitoroljam. Esküszöm az istenekre és istennők
re mind, hogy még azt sem mondhatom a magaménak, amit nekem
ígért Szcuthcsz. Itt van ő maga is, hallja, amit beszélek, és meg
mondhatja, hogy hamisan eszküszöm-e. 19. És hogy még jobban
ámuljatok, megcsküszöm arra is, hogy még annyit sem kaptam,
amennyit a többi vezér, sőt még annyit sem, amennyit egy-két
alvezér kapott. És hogy miért tettem mégis, amit tettem? 20. Azt
hittem, emberek, hogy minél inkább mellette állok akkori szorult
helyzetében, annál hívebb barátomnak tudhatom, ha majd hatalma
lesz. És most egyszerre van alkalmam őtjó sorában látni és gondol
kodásmódját megismerni. 21. Most persze azt mondhatja valamelyikőtök: nem szégyellcd együgyű voltodat, hogy így meg tudtak
csalni? Zeuszra mondom, szégyellném, ha az ellenség csalt volna
meg. De barátok között csalni sokkal szégyenletesebb, mint megcsalatni. 22, És ha elővigyázatnak baráttal szemben helye van, mi
vigyáztunk, tudom, hogy ígéretének meg nem tartására ne legyen
jogos mentsége. Mert nem követtünk el igazságtalanságot vele
szemben, nem voltunk hanyagok, és nem rontottunk el gyávasággal
semmi olyasmit, amiért idehívott bennünket, 23. De talán azt
mondjátok, hogy zálogot kellett volna kérni tőle akkor, hogy még
ha akar, se csaphasson be minket. Hát akkor hallgassátok meg, amit
soha ki nem mondtam volna előtte, ha nem viselkedtek velem
szemben ily esztelenül és hálátlanul. 24. Emlékeztek, milyen hely
zetben voltatok éppen, milyen körülmények közül hoztalak benne
teket ide Szeuthészhez? Nem tiltotta-e meg a lakedaimóni Arisztarkhosz, amikor ott voltatok Perinthosz közelében, hogy a városba
belépjetek? Nem zárta-e be a kapukat előttetek, és nem táborozta
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tok-e szabad ég alatt a tél közepén? Ott volt nektek az a szegényes
piac, ahol nem sok árut latnatok, és pénzetek sem volt valami sok,
hogy vásárolni tudtatok volna, 25, És Thrákia határán kellett veszte
gelnünk, és ott horgonyoztak a három evezősorosak, hogy átke
lésünket megakadályozzák. És ha maradunk, ellenséges földön
maradunk, ahol rengeteg lovas és könnyűgyalogos ncz velünk far
kas szemet. 26. Volt ugyan nehéz gyalogságunk, amellyel megroha
mozhattuk volna a falvakat, cs szerezhettünk volna cicimet, ha sokat
nem is, de hogy az ellenséget üldözőbe vegyük, hogy rabszolgát cs
állatokat zsákmányoljunk, arra bizony semmink sem volt. Mert sem
a lovasságot, sem a könnyűgyalogságot nem találtam már együtt cs
egyben nálatok. 27, És ha én az akkori kényszerhelyzetben, külön
zsold nélkül, megszerzem számotokra Szeuthész szövetségét Szeuthészét, akinek lovasat is voltak, meg könnyűfegyverzeti! kato
nái is, amit ti annyira nélkülöztetek - , gondoltátok volna akkor,
hogy rosszul gondoskodtam rólatok? 28, Hiszen amióta szövetsé
günk fennáll, több éleimet tudtok szerezni a falvakból, mivel a
thrákok gyorsabban kénytelenek futni, és az állatokból, rabszolgák
ból is részt kaptok. 29. Nyomát sem láttuk azóta az ellenségnek,
amióta a lovasok mellénk álltak, addig meg bátran üldöztek ben
nünket, cs megakadályozták, hogy kis csapatokra oszoljunk, és
gazdagabb zsákmányra tegyünk szert, 30. És ha az, aki nekünk ezt a
biztonságot megteremtette, nem fizetett még külön busás zsoldot
ezért a biztonságért, oly szörnyű sérelmet ejtett rajtunk, hogy amiatt
szerintetek semmiképpen sem szabad engem innen élve elengedni?
31. Es most, távozóban erről a helyről, milyen helyzetben vagytok?
Talán nem dúskáltatok egész télen az ennivalóban? Talán nem
tettétek félre fölöslegként, amit Szén thész tői kaptatok? Hiszen az
ellenséget ettétek! És közben egyetlen embert sem veszítettetek,
sem a halál, sem az ellenség nem vitt el tőletek senkit. 32. És ha
tettetek valami dicsőt az ázsiai barbárok ellen, vajon nem őrzitek
éppen ezt a dicsőséget még mindig, és nem szereztek-e hozzá újabh
hírnevet az európai thrákokon győzedelmeskedve? Azt mondom cn
nektek, méltán lehettek hálásak az isteneknek mindeme jótétemé
nyekért, mindazért, amiért rám haragudtok. 33. Ez hát a mostani
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helyzetetek. De az istenekre kérlek benneteket, gondoljatok arra is.
hogy énvelem mi vaui Mert amikor nemrég hazaindultam, hálátok
tól övezve távoztam innen, és hírnevem volt a többi hellén előtt,
hírnevem, amelyet általatok szereztem. Híztak bennem a lakedaí'móniak is, különben nem küldtek volna vissza hozzátok, 34, Most
pedig úgy megyek el. hogy megrágalmaztatok a lakedaimóniak előtt,
és miattatok gyűlöl Szeuthcsz, az a Szeuthész, akinek jótevője
akartam lenni a ti segítségetekkel, mert reméltem, hogy biztos
menedéket nyújt majd nekem és gyermekeimnek is, ha lesznek,1'35.
Ti pedig, akik miatt oly sokszor gyűlt meg már bajom a nálam
hatalmasabbakkal, cs akiknek javán tehetségem szerint munkálkod
ni még most sem szűntem meg, tinektek ilyen véleményetek van
énrólam. 36. Tessék, itt vagyok, nem futok és nem menekülök
előletek. És ha megteszitek, amit mondtok, tudjátok meg, hogy
annak lesztek gyilkosaivá, aki rengeteg éjszakát töltött álmatlanul
miattatok, aki tenger sok küzdelemből és veszélyből vagy még annál
is többől vette ki részét mellettetek, aki az istenek kegyelméből igen
sok győzelmi jelet állított veletek együtt, jeléül a barbárok felett
aratott diadaloknak, cs aki mindig minden tőle telhetőt megtett,
hogy a hellének közti 1senkinek ellenségeivé ne válhassatok. 37. így
aztán most oda mehettek, ahová akartok, szárazon és vízen egyaránt,
sehol sem esik bántódásotok. De ti. mivel igen jól megy dolgotok,
mivel odahajóztok, ahová már régen akartatok, mivel a legnagyobb
hatalom járul elétek kérésével, mivel zsold van kilátásban, mivel a
legnagyobb hírnévnek örvendő lakedaimóniak jönnek hozzátok
vezérnek, ú g y gondoljátok, eljött az ideje, hogy mihamarabb végez
zetek velem. 38. Akkor bezzeg, amikor bajban voltunk, nem így
gondoltátok, ti, kiváló emlékezőtehetséggel megáldott emberek,
akkor bezzeg apátoknak neveztetek, és szentül ígértétek, hogy soha
nem fogtok megfeledkezni jótetteimről. De hát ezek sem oktala
nok, akik most hozzátok jöttek, cs azt hiszem, őclőctük sem válik
dicsőségtekre, hogy így viselkedtek velem.
39.
így fejezte be szavait, ükkor felállt a lakedaimóni Kharminosz,
és így szólt:
-ADiuszkuroszokra mondom, igazságtalanságnak tartom, hogy
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erre az emberre haragusztolc Én magam is tamiskodhatom mellet
te. Mert amikor én és Fölüliikosz megkérdeztük Szcuthcszt, hogy
miféle ember ez a Xenophón, semmi mást nem tudott ellene fel
hozni, csak azt, hogy túlságosan szereti a katonákat, cs ezért a lakedaimóniaknál és nála, Szeuthcszncl is rosszul áll az ügye,
40. Erre felállt Eurülokhosz, egy Luszoiból való arkadiai férfi, és
így szólt:
-Véleményem szerint azzal kell kezdenetek hadvezéri tevékeny
ségeteket, lakedaimóni férfiak, hogy behajtjátok Szeuthészen zsoldunkát, ha akarja, ha nem, és addig nem visztek el innen bennünket.
41. Az athéni Polükratész Xenophón biztatására a következőt
mondta:
- Látom, itt van I Icraklcidcsz. O az, aki átvette és áruba bocsátotta
a zsákmányt, amelyet mi szereztünk nagy fáradsággal, és aztán sem
Szeuthésznak, sem nekünk nem fizette ki a pénzt, amit érte kapott,
hanem ellopta, és megtartotta magának. Ha van egy kis eszünk, ot
vonjuk felelősségre. Hiszen ő nem tbrák, és hellén létére helléneket
károsított meg.
42.1 Icraklcidcsz ennek hallatára mégjobban megdöbbent. Szcuthészhez lépve így szólt hozzá:
- Ha van egy kis eszünk, elmegyünk innen, nehogy a kezükre
kerüljünk.
Lóra pattantak, éss táborukba vágtattak. 43. Innen Szeuthész el
küldte tolmácsát, AbrozelmésztXenophónhoz, kérte, hogy marad
jon nála ezer nehézfegyverzetű katonával, és megígérte, hogy meg
adja neki a tengerparti vidékeket meg a többit, amit ígért. És titokban
közölte vele, hogy hallotta Polün[kosztól: ha a lakedaimóniak kezé
re kerül, Thibrón bizonyosan megöli.
44- Ugyanezt üzenték Xenophónnak mások is, mondván, hogy
megrágalmazták, és résen kell lennie. Xenophón ezt hallva fogott
két áldozati állatot, cs áldozatot mutatott be Zeusz királynak, hogy
megtudja, mi volna jobb és előnyösebb: maradjon-e Szcuthésznél
a Szeuthész ajánlotta feltételekkel, vagy pedig távozzon a sereggel
együtt. Az isten kinyilatkoztatta, hogy távozzon.
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1. Szeuthész ezután távolabb ütötte fel táborát, a hellének pedig
a falvakban szállásolták el magukat. Elhatározták, hogy bőségesen
szereznek eleimet, majd a tengerhez vonulnak. Ezeket a falvakat
Médoszadész kapta SzeuthésztŐh 2. Látta Médoszadész, hogy a hel
lének feleszik a falvak minden készletét, és ezt rossz néven vette.
Maga mellé hívott hát egy odrüsza ifjút - a fcntről jö ttek közül a
legtekintélyesebbet - és mintegy harminc lovast, és kihívattaXenophónt a hellén seregből. Xenophón alvezéreket és más érdemes
férfiakat vett maga mellé, és kiment hozzá.
Médoszadész ekkor így szólt:
3. - Igazságtalan dolog tőletek, Xenophón, hogy falvainkat pusz
títjátok. Azt m ondjuk nektek, én, akit Szeuthész és ez az ember, akit
Médokosz, Felső-Thrákia királya küldött ide, hogy vonuljatok el
erről a vidékről, különben nem fogjuk tovább tűrni, hogy orszá
gunkban pusztítsatok, és úgy bánunk el veletek, mint ellensé
geinkkel,
4, Xenophón erre így felelt:

- Még válaszolnom is nehéz az ilyen beszédre. De ennek az
ifjúnak a kedvéért mégis beszélek, hadd tudja meg, miféle emberek
vagytok ti, és milyenek vagyunk mi. 5. Mielőtt barátságot kötöttünk
veletek, ott vonultunk keresztül ezen a vidéken, ahol akartunk, itt
fosztogattunk, ott pedig gyújtogattunk, kedvünk szerint. 6. És ami
kor te követségbe jöttél hozzánk, nyugodtan aludtál nálunk, senki
től sem féltél az ellenség katonái közül. De nem nagyon merész
kedtetek erre a vidékié, és ha mégis, az erősebb földjén ereztétek
magatokat, és éjszakára sem oldottátok el a lovakat 7. Most, miután
barátainkká lettetek, cs az istenek segítségével általunk e föld bir
tokába jutottatok. elűztök bennünket erről a földről, amelyet az
erősebb jogán előbb mi birtokoltunk, és csak aztán adtunk át nektek.
Mert ahogyr te magad is tudod, az ellenség nem volt képes elűzni
bennünket. 8. Nemhogy ajándékokat adnál, és kedvünkre tennél
hálából a jóért, amihez általunk jutottál, és úgy bocsátana! Htunkra
minket, hanem még azt sem tűrnéd, ha rajtad állna, hogy az éjszakát
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itt töltsük, 9, És amikor így beszélsz, nem szégyelled magad sem az
istenek, sem az előtt az ember előtt, aki látja, milyen jól megy most
a dolgod, neked, aki mint magad is bevallód, zsákmányból tengetted
életed, mielőtt a barátunk lettel?! 10. De hát miért is mondod nekem
mindezt?! Nem én vagyok már a ve2ér, hanem a lakedaimóniak,
akiknek e sereget átadtátok, anélkül, hogy engem odahívtatok volna,
ti csodálatos emberek, nehogy, miként akkor gyűlöletűket nyertem
el azáltal, hogy hozzátok vezettem őket, ugyanúgy most kegyüket
nyerjem el a sereg átadásával.
11. Amikor az odrüsza férfi ezt meghallotta, így szólt:
- Legszívesebben a fold alá süllyednék szégyenemben, Médoszndész, hogy ezt kellett hallanom. Ha ezt korábban tudom, nem
jöttem volna veled, és most el is megyek, mert Médokosz király se
dicsérne meg, hajótevőit elkergetném.
12. Majd lóra pattant és elvágtatott. Négy vagy öt kivételével vele
ment a többi lovas is. De Médoszadcsznak fájt, hogy az országot
pusztítják, és kérte Xenophónt, hogy hívja oda a két lakedaimónit.
13. Xcnophón maga mellé véve a legmegfelelőbb embereket oda
ment Kharminoszhoz és Polünikoszhoz, cs elmondta nekik, hogy
Médoszadész hívatja őket, és nekik is azt parancsolja, amit neki,
azazhogy vonuljanak el a vidékről.
14. - Azt hiszem, megkapnátok a seregnek járó zsoldot, ha azt
mondanátok, hogy a sereg megkért benneteket: hajtsátok be a pénzt
Szeuthészen, akár tetszik neki, akár nem, és ha ezt megkapják, szíves
örömest elmennek innen, és ha kérésüket jogosnak tartjátok, és ha
megígéritek nekik, hogy nyomban elvonultok, mihelyt a katonák
megkapták jogos zsoldjukat.
15. Ezt hallván a lakedaimóniak megígérték: elmondják ezt is
meg mást is, amit csak lehet, hogy meggyőzzék őket. A legalkal
masabb személyekkel el is mentek azonnal. Odaérve Kharminosz
így szólt:
- I la van valami mondanivalód, Médoszadész, mondd meg, de
ha nem, akkor nekünk van számodra mondanivalónk.
16. Médoszadész pedig nagyon szerényen így válaszolt:
- Hát én és Szeuthész ugyanazt mondjuk: nem szeretnénk, ha
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bántanátok azokat, akikkel barátságot kötöttünk. Mert aki őket
bántja, minket bánt. Hiszen ők hozzánk tartoznak.

17. - Mi pedig - mondották a lakedaimóniak - azonnal el men
nénk, ha azok, akik mindezt megszerezték nektek, megkapnák
Zsoltijukat. De ha nem, akkor most nyomban segítségükre leszünk,
hogy bosszút álljanak az esküszegőkön, akik megkárosították őket.
És ha ti is közéj tik tartoztok, itt kezdjük a megtorlást.
18. Xenophón így S2ólt:
- Vagy' talán e föld uraira akarod bízni, Mcdoszadcsz, hiszen
barátaidnak mondottad Őket, hogy eldöntsék, melyikünknek illik
inkább távozni e helyről: ncktck-c vagy nekünk?
19. Médoszadcsz erre nemmel válaszolt, de elsősorban azt taná
csolta: menjenek a lakedaimóniak maguk Szeuthészhez a zsuld
ügyében, és azt hiszi, meg fogják őt győzni. De ha mégsem sikerül,
vigyek magukkal Xenophónt is, és megígérte, hogy segítségükre
lesz. És kérte, hogy ne égessék föl a falvakat.
20. Ezután elkíildtckXcnophónt Szeuthészhez a legmegfelelőbb
nek vélt férfiak kíséretében. Xenophón amikor odaért, így szólt
Szeuthészhez:
- Nem azért vagyok itt, Szeuthész, hogy kérleljelek, hanem hogy'
megmagyarázzam, ha tudom, 2t, hogy igazságtalanul haragudtál
rám, amikor azt követeltem oly készségesen a katonák számára, amit
te magad ígértél nekik. Mert, véleményem szerint, neked is éppoly
hasznos, ha megadod, mint nekik, ha megkapják a pénzt. 22. Mert
először is tudom, hogy- ők voltak azok az istenek után, akik oly
ismertté tettek téged, majd pedig sok föld és sok ember királyává.
Most már semmit nem tehetsz titokban, sern jót, sem rosszat. 23.
Fontosnak tartom, hogy a te helyzetedben levő ember semmiképp
se kerüljön abba a látszatba, mintha jótevőit hálátlanul elkergetné,
fontosnak tartom, hogy jó hírnévnek örvendjen hatezer ember
előtt, de a legfontosabbnak azt tartom, hogy' soha ne bizonyuljon
szószegőnek. 24. Mert látom, hogy a megbízhatatlan ember szavai
üresen, tehetetlenül cs megvetetten mennek el a többiek füle mel
lett, Ám az, akiről mindenki tudja, hogy tiszteli az igazságot, többet
ér el szóval, mint mások erőszakkal. I la valakit észhez akar teríteni,
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tudom, több erő van fenyegetéseiben, mim mások fenyítékeiben.
I lamar abb célt ér egyszerű ígér ettek mint mások azzal, ha azonnal
oda is adják, amit ígértek. 25. Emlékezz csak vissza, adtál-c nekünk
valamit régebben, hogy szövetségünket elnyerd?! Tudod, hogy
semmit. Szavaid hitele indított ennyi embert rá, hogy ezt a birodal
mat megszerezzék neked, ami nem harminc tálán tont ér, amennyit
ezek most kapni vélnek tőled, hanem annak sokszorosát. 26. Es most
ezért a pénzért el akarod adni hiteledet, amely királyságodat meg
teremtette? 27. Emlékezz csak vissza, milyen fontosnak tartottad
akkor, hogy tiéd legyen az, aminek most meghódítója és ura vagy!
Tudom , jobban örülsz, ha megvalósult az, ami megvalósult, mint
ahogy e pénz sokszorosának örülnél. 28. M ert nagyobb cs szégyen
teljesebb veszteségnek tartom mindezt m ost nem megtarthatni,
m int annak idején nem megszerezni. M int ahogy sokkal fájdalma
sabb dolog a szegénység a gazdagból lett szegénynek, mint annak,
aki soha nem is volt gazdag, cs ahogy sokkal szomorúbb dolog
királyból közemberré lenni, m int kezdettől fogva nem királynak
lenni. 29. És ugye tudod, hogy jelenlegi alattvalóid nem az irántad
érzett barátságból hajoltak meg uralmad előtt, hanem kényszerű
ségből, cs hogy ha a félelem nem kötné őket gúzsba, mcgpróbálnánakújra szabadok lenni? 30. M it gondolsz, mikor félnek jobban, cs
mikor lesznek készségesebbek hozzád? Ha azt látják, hogy katonáid
mindenre készek érted, most maradnak, m ert parancsolod, majd
pedig ismét idejönnek, ha szükség van rájuk, mert tudják, hogy
mások is csatlakoznak hozzád nyomban, ha akarod, hiszen már
annyi jó t hallottak rólad ezektől, vagy akkor, ha megvetőleg azt
hiszik, hogy senki nem áll már melléd, hiszen ezzel most eljátszottad a becsületedet, és ezek a katonák már jo b b szívvel vannak
irántuk, m int irántad? 31. És a valóságban nem is számbeli fölé
nyünk tette, hogy ezek meghódoltak előtted, hanem az, hogy nem
voltak vezéreik. így hát annak is megvan a veszélye, hogy vezérükké
választanak néhány em bert ezek közül, akik íígy érzik, megsértetted
őket. Vagy talán a náluk is erősebb lakedamióniakat, mert ha a
katonák azt ígérik, hogy szívesebben m ennek hadba velük, ha
behajtják rajtad követelésüket, akkor a lakedaimómak szívesen rá-
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állnak majd erre is, mivel szükségük van a seregre. 32. Mert nem
kétséges, hogy a most meghódolt thrákok szívesebben vonulnak
hadba ellened, mint veled. Mert ha győztes vagy, szolgaság a sorsuk,
ha meg téged győznek ie, szabadság. 33, És ha már gondoskodni
tartozol erről az országról, mivel a tied, mit gondolsz, hogyan sújtja
kevesebb baj: ha ezek a katonák békésen távoznak innen, megkapva,
amit követelnek, vagy ha maradnak, méghozzá ellenségként marad
nak itt, és neked fel kell venned velük a harcot egy még náluk is
nagyobb csapat élén, amelyet ráadásul etetni is kell? 34. És mikor
áldozol több pénzt: akkor-e, ha ezeknek megadod tartozásodat, vagy
akkor, ha adósuk maradsz, és másokat, náluk jóval többeket kell
zsolddal ellátnod? 35. iMert Héraklcidész szerint, legalábbis így
mondta nekem, hatalmas nagy összegről van szó. De mégis keve
sebb ez most neked, akár adják, akar te adod, mint ennek a tizedrésze
volt annak előtte, hogy mi melléd álltunk. 36. Mert nem a szám
határozza meg, hogy mi a sok és mi a kevés, hanem annak a vagyona,
aki adja vagy kapja. Most egyévi jövedelmed nagyobb, mint azelőtt
egész vagyonod. 37. Barátod voltam, Szcutliész, ezért két dolgot
tartottam szem előtt: hogy méltónak mutatkozz mindazokra a ja 
vakra, amelyekkel az istenek megajándékoztak, és hogy az én tekin
télyem csorbítatlan maradjon a seregben, 38, Tudd meg, hogy cn
most ezzel a sereggel nem tudnék ártani az ellenségnek, és neked
se volnék képes ismét segíteni, még akkor sem, ha akarnék. Olyan
rosszindulattal van ugyanis irántam a sereg. 39. Te vagy a tanúm, a
mindentudó istenekkel együtt, hogy soha nem kaptam tőled sem
mit a katonák rovására, és soha nem kértem tőled a magam számára
azt, ami az övék, sőt azt sem követeltem tőled, amit nekem ígértél.
4ü. Esküszöm, ha megadnád, se fogadnám el, ha a katonák nem
kapnák meg velem együtt ajárandóságukat. Mert aljasság volna mit
sem törődve az ő ínségükkel a magamét kiharcolni, mert nekem
rosszul megy a sorom, holott különben becsülnek. 41. Persze
I Iérakleidész előtt balga beszédnek tűnik mindez, neki csak az a
fontos, hogy a pénz mindenképpen az övé legyen. Én ezzel szemben
azt tartom, Szeuthész, hogy az embernek, különösen az uralkodó
nak, legszebb és legragyogóbb tulajdona az erény, az igazságosság
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és a nemeslelkűség, 42. Mert ezek birtokában se szeri, se száma nem
lesz barátainak és azoknak, akik barátságát óhajtják, és h ajói megy
a sora, lesz, aki osztozik örömében, szerencsétlenségében pedig
nem lesz híján a segítőtársaknak. 43. De ha tetteimből nem jöttél rá,
hogy igaz szívből barátod vagyok, és szavaimból sem érezted ki
ugyanezt, akkor legalább azt ne hagyd figyelmen kívül, amit a
katonák beszélnek. Hisz itt voltál, cs hallottad, mit mondtak, akik
meg akartak rágalmazni. 44. Azzal vádoltak a la.kedaimóniak előtt*
hogy te fontosabb vagy nekem, minta lakedaimóniak, ők pedig azt
vetették a szememre, hogy többet törődöm a re jóléteddel, mint az
övékkel. Azt is mondták, hogy ajándékokat kaptam tőled. 45. Azt
hiszed, azért vádoltak azzal, hogy ajándékokat fogadtam el tőled,
mert rosszindulatot láttak bennem, vagy pedig azért, mert észrevet
ték, mily nagy rokonszenvet érzek irántad? 46. Azt hiszem, minden
kinek az a véleménye, hogy szükségképpen jóindulattal vagyunk az
iránt, akitől ajándékot kapunk. Te pedig oly kedvesen fogadtál,
mielőtt még bármit is tettem volna érted, szemed, hangod, ajándé
kaid barátságról tanúskodtak, és fáradhatatlanul soroltad, mi min
denben lesz még részem. Most persze, miután elérted, amit akartál,
miután oly naggyá teltelek, amilyen naggyá csak tenni tudtalak,
nyugodtan semmibe veszel, hiszen még a katonák kegyet is elvesz
tettem. 47. De hiszem, hogy te magad is be fogod látni: az adósságot
ki kell fizetni, az idő is ezt fogja neked bizonyítani, és te sem viseled
el, hogy jótevőid szemrehányással illessenek. Kérlek, amikor adós
ságodat kifizeted* legyen gondod rá, hogy a katonák szemében új ra
ugyanaz legyek, aki voltam.
48. Ezt hallva Szeuthész elátkozta azt, akinek a hibájából rég nem
fizette ki az egész zsoldot. Mindenki gyanította, hogy Hcrakleidészrc gondol.
- Mert én - mondta - soha nem akartalak megrövidíteni benne
teket, és k.i is fizetem a zsoldot.
49. Xenophón ekkor újra megszólalt:
- I la meg akarod adni* kérlek, velem adasd oda, és ne tűrd, hogy
miattad más legyen a helyzetem a seregben, mint volt* amikor
hozzád jöttünk.
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50. Az meg így válaszolt:
- Énmiattam nem lesz kisebb becsületed a katonák előtt, és ha
nálam maradsz, ha csak ezer nehézgyalogossal is, neked adom a
földeket meg minden mást is, amit ígértem,
51. Xenophón így feleit:
- Ez most már lehetetlen, bocsáss el minket.
- De tudom - mondta Szcuthcsz- hogy neked is biztonságosabb
volna itt maradni, mint elmenni.
52. Xenophón pedig ismét így szólt:
- Köszönöm gondoskodásodat, de nem maradhatok. Ha azonban
tekintélyem növekedni fog, hidd el, neked is hasznodra lesz.
53. Szcuthész most így szólt:
- Pénzem nincs, ezen az egy tálántonon kívül. Ezt neked adom.
De van hatszáz ökröm, mintegy négyezer juhom és százhúsz rab
szolgám. Vedd ezeket, és végy melléjük túszokat azok közül, akik
igaztalanok voltak veled.
54. Xenophón mosolyogva válaszolt:
- És ha ez nem lesz elég zsoldra, mit mondjak, kié ez a tál autón?
Nem gondolod, hogy ez veszélyes számomra, és jó lesz óvakodnom
a kövektől, amikor távozom? Hallottad a fenyegetéseket.
Aznap már nem távozott onnan. 55. Másnap megadta nekik
Szeuthész, amit ígért, sőt még hajcsárokat is küldött az állatokkal.
A katonák eközben állandóan mondogatták, hogy Xenophón Szeuthészhez ment, hogy nála lakjon, hogy átvegye, amit ígért neki.
Aztán amikor jönni látták, örültek, és odafutottak hozzá 56- Xeno
phón pedig Kharminoszt és Polümkoszt meglátva így szólt:
- Nektek köszönheti mindezt a sereg, és nektek is adom át.
Bocsássátok áruba, és a pénzt osszátok szét a katonák között.
O k átvették, és kereskedők segítségével áruba bocsátották az
állatokat. Rengeteg szemrehányást kaptak. 57. Xenophón nem ment
oda hozzájuk, hanem láthatták, hogy előkészületeket tesz a hazaté
résre. Mert akkor mégnem szavazták meg Athénban a száműzeté
sét.10 De a táborban felkeresték barátai, és kérték, hogy ne távozzék
addig, míg Thibrónhoz nem vezette és át nem adta a sereget.
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1.
Ezután Lampszakoszba hajóztak, Xenophónnal itt találkozott
Eukleidész phleiuszi jós, KIeagorasznak, a lükeionbeii A/omtatások
alkotójának a fia. Eukleidész vele együtt örvendezett szerencsés
megmenekülésén, és kérdezte, hogy mennyi pénze van 2. Xenophón esküdözött: ha cl nem adja lovát, meg amije még van, hát
annyi pénze sem lesz, amennyi a hazajutashoz kell. Eukleidész nem
hitt neki. 3. Xenophón, miután a lampszakosziak vendégajándékokát küldtek neki, most végre áldozatot mutatott be Apollónnak, és
odahívta Eukleidészt is. Eukleidész a belsőségeket meglátva kijelen
tette, most már elhiszi neki, hogy nincs pénze.
- D e azt is tudom - tette hozzá hogy valami akadálya van, hogy
valaha is legyen. Ha más nem, te magad,
4. Xenophón egyetértett vele, a jós pedig folytatta:
- A kegyelmes Zeusz állja utadat.
Majd ezt kérdezte:
- Áldoztál-e már úgy, ahogy én szoktam áldozni otthon értetek,
azaz hagyva, hogy az állat teljesen elégjen?
Xenophón bevallotta, hogy amióta otthonról eljött, nem áldozott
így. Eukleidész azt tanácsolta neki, mutasson be áldozatot ezen a
módon, és ettől majd jobbra fordul a sorsa.
5, Másnap Xenophón, Ophrünionba érkezve, áldozatot mutatott
be. Ősi szokás szerint teljesen elégette a malacokat, és az áldozat
kedvező jeleket mutatott. Ugyanezen a napon érkezett oda Bion és
vele együtt Nauszikleidész, és pénzt adtak a katonáknak. Xenophón
vendégül látta Őket, ők pedig visszaadták neki a lovát, amelyet
Lampszakoszban adott el ötven dareikoszért, és amelyet ők vissza
váltottak, mert sejtették, hogy szükségből adta el - hallották ugyanis,
hogy Xenophón szereti a lovakat-, és a2 árát nem akarták elfogadni.
7.
Ezután keresztii[vonultak Tróasz földjén, és az Ida hegyén
átkelve először Antandrósz városához, majd a tenger mentén halad
va a thébai síkságra értek. fi. Aztán Atramütteion és Kertónion vá
rosokon keresztül Atemetisz mellett a Kaikosz-síkságra jutottak, és
így értek Miisziába, Pergamen városához.
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Itt I Icllasz, az eretriaí Gongülosz felesége, Gorgion meg Gongülosz anyja11 látta vendégül Xenophónt. 9. Hellasz közölte vele, hogy
egy Aszidatész nevű perzsa várakozik a síkságon háromszáz ember
rel, Xenophón, ha cjjel fölkerekedik, elfoghatja Aszidatészt, felesé
gét, gyerekeit is, vagyonával együtt, ami elég nagy, Hellasz az
imokaöccsét és Daphnagorasz nevű nagyra becsült emberét küldte
hozzájuk vezetőknek, 10. Amikor a két ember nála volt, Xcnophón
áldozatot mutatott be. A jelen levő éliszi jós, Basziasz kijelentette,
hogy az áldozat a lehető legjobb jeleket mutatja, és hogy Xcnophón
foglyul fogja ejteni azt az embert.
11, A vacsora elköltése után útnak indult. Legkedvesebb alvezéreit
és mindvégig hű katonáit vitte magával, hogy kedvezzen nekik.
Mintegy hatszáz ember akart meg erőnek erejével velük menni, de
az alvezérek elkergették őket, mert nem szerettek volna osztozni a
zsákmányon, amelyet máris a sajátjuknak tekintettek.
12. Éjféltájt érkeztek meg. A torony körül levő rabszolgák a
zsákmány nagy részével már kereket oldottak, amit a hellének észre
sem vettek, mert csak arra figyeltek, hogy Aszidatészt meg vagyonát
kézre kerítsék. 13. A nagy, magas, sokbástyás tornyot, amelyet ráadá
sul rengeteg harcos védelmezett, nem tudták rohammal bevenni,
megpróbálták hát a falat áttörni. 14. A fal nyolc vályogtégla vastag
volt. Hajnalra áttörték. És ott, ahol először hatolt be a fény, valaki
bentről kidöfötc egy nyársat, oly hosszút, hogy egy egész marhát is
átjárt volna, és átszúrta a legközelebb álló katona combját. A kifelé
záporozó nyilak aztán minden közeledést veszélyessé tettek. 15.
Kiáltozásukra és tűzjelzéseikre a következők siettek a segítségükre:
Itamenész, saját hadával, aztán mintegy nyolcvan asszüriai nehéz
gyalogos és hurkán lovas - Ők is a király zsoldosai voltak
aztán
mintegy nyolcszáz más könnyűfegyverzetű katona; jöttek még lo
vasok Parthenionból meg Apollóniából, meg a többi szomszédos
helyről is.
16,
Elérkezett az ideje, hogy fontolóra vegyék, miképpen vonul
janak vissza. Négyszög alakba rendeződtek, és az összes zsákmá
nyolt ökröt, juhot meg rabszolgát közrefogták. Már nem gondoltak
a zsákmánnyal, csak azzal, hogy visszavonulásuk ne keltse a mene
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külés látszatát. Mert ha a zsákmányt hátrahagyva vonulnak el, az
ellenség bátorságra kap, a katonák meg elcsüggednek,
17.
Látta Gongülosz, hogy milyen kevesen vannak a hellének, és
mennyien üldözőik. Anyja akarata ellenére ő is a sereggel ment,
hogy kivegye részét a harcból. Ment Proklcsz is, Damaratosz fia,
I laliszai néhol és Teuthraniából hozva segítséget.13 18. Xenophón
emberei, akiket most már teljesen elárasztottak a nyilak meg a pa
rittyák, körkörösen haladtak, hogy pajzsukkal fölfogják a lövedéke
ket. Nagy nehezen átvergődtek a Kaikosz folyón. Az embereknek
majd a fele megsebesült. V). Itt sebesült meg a sztümphaloszi Agasziasz alvezér, aki egész idő alatt küzdött az ellenséggel. Vcgiil is
megmenekültek. Kétszáz rabszolgát zsákmányoltak, és annyi juhot,
amennyi az áldozathoz kellett,
20. Xenophón másnap áldozatot mutatott be, és egész seregével
együtt kivonult. Szeretett volna oly messzire eljutni Lüdiában,
amennyire csak lehet, hogy közellétc ne tartsa rettegésben a perzsá
kat, és hogy óvatlanabbak legyenek.
21. Aszid atész, hallva, hogy Xenophón ismét áldozatot mutatott
be ellene, meg hogy egész seregével megindult, a Parthenion város
környéki falvakban ütött tábort. 22. Itt találkoztak vele Xenophón
emberei, és ict ejtettek fogságba Őt is, asszonyait is, gyerekeit is, itr
szerezték meg lovait is meg minden vagyonát. így teljesedett be a
korábbi jóslat,
23.
Ezután ismét Pergamonba érkeztek. Most már semmi panasza
nem voltXenopbónuak az isten ellen: a lakedaimóniak, az alvezérck, a többi vezér meg a katonák is mind azon voltak, hogy kedvére
választhasson a lovakból meg minden másból is. Most már módja
volt másokkal is jó t tenni. 24. Ezután megérkezett Thibrón. Átvette
a sereget, egyesítette más hellén haderőkkel, és megtámadta Tisszapliei nészt meg Pharnabazoszt.
25.
[A nagykirály azon tartományainak, amelyeken áthaladtunk,
a következők voltak a helytartói:
Lüdiának Artimasz, Phrügiának Artakarmsz, Lükaoniának és
Kappadokiának Mithradatész, Kilikiának Szüenneszis2 , Phoinikiának és Arábiának Dcmész, Szüriának és Asszürjának Beleszüsz,
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Babülóniának Rhóparasz, Médiának Arbakasz, a phasziánusoknak
meg a heszperitáknak Tiribazosz. A kardukhoszok. a khalüpszok, a
khaldaioszok, a makrónok, a mossziinoikoszok, a kották és a tibarénoszok függetlenségben cinek. Paphlagoniának Koiülasz, Bithiiniának Pharnabazosz, az európai thrá koknak pedig Szeuthész.]13
26.
Az egész úton, odavonulás és visszavonulás közben összesen
kétszáz tizen öt napi járóföldet, azaz ezerszázötven paraszangát, azaz
harmiiicnégyezer-kétszázötvenot sztadioni tettek meg. Az oda- és
a visszavonulás egy évig és három hónapig tartott.14
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1. 1. Amikor egy napon végiggondoltam, hogy Spárta, Hellasz
egyik legkevésbé népes állama hogyan tudott a legh atal masabbá és
leghíresebbé válni, igencsak meglepődtem, hogy történt mindez.
De miután megismerkedtem a spártaiak intézményeivel, már sem
mi meglepőt nem találtam a dologban.
2. Lükurgoszt1 azonban aki azokat a törvényeket adta nekik,
amelyeknek engedelmeskedve boldogan élnek, őt bizony csodá
lom, és a lehető legnagyobb bölcsnek tartom. Nem utánzott más
államokat, hanem éppen ellenkezőképp gondolkodott, mint leg
többjük, s ezáltal tette hazáját a legboldogabbá.
3. H ogy az elején kezdjem, vegyük először a gyerekszülést,2 A
jövendő anyákat, vagyis a lányokat, akiket ügy gondolnak, hogy jól
nevelnek, a többi népek igen mértékletesen táplálják, cs nyalánkságot alig adnak nekik, bort többnyire egyáltalán nem ihatnak, vagy
ha mégis, csak vízzel hígítva. A többi hellének a lányokat arra
kényszerítik, hogy a négy fal között szőjenek-foi íjanak, miként a
kézművesek, akik közül a legtöbben állandóan egy helyben ülnek.
Hogyan lehet abban reménykedni, hogy az ilyen módon nevelt nők
nagyszerű utódokat fognak világra hozni? 4. Liikurgosz viszont úgy
tartotta, hogy éppen elég rabszolganő van a szövésre-fonásra, s
mivel véleménye szerint a szabad asszonyok legfontosabb feladata
a gyermekszülés, legelőször is elrendelte, hogy a nők ugyanolyan
mértékben eddzék testüket. minta férfiak. Ráadásul a lányokközött
éppen olyan futóversenyeket és erőpróbákat vezetett be, mint a
férfiak közt, mivel hitt benne, hogy ha mindkét szülő erőtől duzzad,
az utódaik is életrevalóbbak lesznek.
5. Látván, hogy másutt a házasság első időszakában a férjek mér459
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féktelenül vannak együtt újdonsült feleségükkel, ebben is külön
úton járt. Úgy intézte, hogy nagy szégyen volt, ha látták a férfit a
feleségéhez bemenni vagy onnan kijönni. Ilyen körülmények kö
zött szükségszerííen megnőtt bennük a másik iránti vág}', s ha
utóduk született, erőteljesebb lett, mint ha szülei már rég ráuntak
volna egymásra. 6. Ráadásul megszüntette azt a szokást, hogy min
denki akkor nősült meg, amikor csak akart, és elrendelte, hogy csak
az erejük teljében levő férfiak házasodhatnak meg. Úgy gondolta,
hogy ezzel is a kiváló utódok létrejöttét segíti elő. 7. Azért persze az
is előfordult, hogy' egy idősebb férfinak fiatal felesége volt. Megfi
gyelte, hogy az ilyen férjek féltékenyen őrzik a feleségüket, ezért
törvényeiben ennek is az ellenkezőjét rendelte el. Az idős férjet
kötelezte, hogy feleségéhez vezessen be egy férfit, akit testi leg-J el kileg kiválónak talál, hogy az asszonynak tőle származzanak utódai.
8. Ha pedig valaki történetesen nem kívánt együtt élni egy asszony
nyal sem, de arra vágyott, hogy kiváló gyermekei szülessenek,
törvénybe iktatta, hogy ha az látott egy anyát, akinek szép gyerekei
voltak, és kiváló családból származott, férje beleegyezésével utódo
kat nemzhetett vele. 9. Sok efféle rendelkezést hozott még. Az
asszonyok pedig szívesen irányítottak két háztartást, és a férfiak is
örültek, hogy olyan testvérei születtek gyerekeiknek, akik a család
tagjaiként növelik annak hatalmát, a vagyonból azonban nem része
sülnek.
10. így hát a gyerekek születését merőben másképp szabályozta,
mint a többi állam, s hogy ezzel azt az eredményt érte el, hogy
nagys ágii kát és erejüket tekintve kiváló férfiakkal látta el S pártát,
bárki ellenőrizheti, ha akarja.
11, 1. Miután a születés kérdését áttekintettem, rátérek a kétfajta
nevelési rendszerre. Mindazok, akik a hellének közül azt állítják,
hogy a legjobban nevelik fiaikat, mihelyt a gyerekek fölfogják, amit
mondanak nekik, azonnal pedagógus rabszolgák gondjaira bízzák,
és az iskolába küldik őket, hogy betűvetést, zenét és testgyakorlást
tanuljanak. Ráadásul a gyerekek lábát cipővel kényeztetik, a testüket
pedig clpuhultságra szoktatják azzal, hogy ruházatukat évszakról
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évszakra változtatják. Ezenfelül annyit kapnak enni, amennyi csak
a hasukba fér.
2, Lükurgosz ezzel szemben ahelyett, hogy hagyta volna, hogy
minden apa külön-külön pedagógus rabszolgára bízza a gyerekét,
olyan ember felügyelete alá helyezte a fiúkat, aki a legmagasabb
hivatalt betöltő férfiak köréből származott, és akit gyerekfelügyelő
nek (paidonom osz) hívtak. Fölhatalmazta arra, hogy összegyűjtse a
fiúkat, felügyeljen rájuk, és ha valamelyikük rossz fát tett a tűzre,
keményén megbüntesse. Az ifjak köréből korbácsos legényeket
rendelt mellé, hogy végrehajtsák a büntetést, ha szükséges. így aztán
Spártában jellemzővé vált a rendkívüli szerénység és a nagyfokú
engedelmesség.
3. Ahelyett, hogy a fiúk lábát cipővel e.1kén vei rnesítette volna,
mezítláb járatta őket, hogy megerősödjön a talpuk, mivel az volt a
meggyőződése, hogy ha ezt megszokják, könnyebben tudnak he
gyet mászni, biztosabban tudnak a lejtőn leereszkedni, és ha edzett
a lábuk, mezítláb is távolabb és magasabbra ugranak, gyorsabban
futnak, mintáz, akin szandál van. 4. És ahelyett, hogy a ruházatukkal
elpuhulttá tette volna őket, bevezette azt a szokást, hogy a fiúk egy
évre egyetlen öltözet ruhát kapnak, mivel úgy vélte, hogy ígyjobban
felkészülnek a hideg és a forróság elviselésére.
5. Elrendelte, hogy a vezetőjük csak annyi élelmet osszon ki a
fiúknak, amennyivel nem terhelik túl a gyomrukat, viszont meg
szokják az éhezést, mert úgy gondolta, hogy az így nevelt ifjak
alkalmasabbak rá, hogy ha a szükség úgy kívánja, étlen-szomjan
fáradozzanak, és inkább képesek lesznek hosszabb időn át beosztani
a rovidebb időre szánt fejadagjukat, ha ezt a parancsot kapják,
továbbá kevésbé vágynak nyalánkságokra, bármilyen ctelt válogatás
nélkül megesznek, és egészségesek maradnak. Véleménye szerint
inkább olyan élelmet kell fogyasztani, amely magasra növeszt, és
fokozza a test mozgékonyságát, mint olyat, amelyik hizlal.
6. Azért, hogy ne szenvedjenek túlságosan az éhségtől, bár nem
engedte meg nekik, hogy minden további nélkül elvegyék, amit
megkívánnak, lehetővé tette, hogy éhségüket azzal csillapítsák, amit
lopnak maguknak. 7. Azt mindenki tudja, hogy nem azért engedte
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meg számukra, hogy csellel szerezzék meg az élelmüket, mert
különben nem lett volna mit adni nekik, hanem azért, mert aki
lopni akar. annak nyilvánvalóan virrasztania kell éjszaka, furfangos
nak kell lennie, cs ügyesen kell elrejtőznie nappal, és ki kell lesnie
az alkalmas pillanatot, ha nem akar üres kézzel távozni. Ezt a fajta
nevelést tehát azzal a szándékkal, rendelte el, hogy a gyerekeket
találékonnyá tegye szükségleteik megszerzésében, cs ügyesebb har
cosokká fönn álja őke t,
8.
De akkor megkérdezhetné valaki, hogy ha Liikurgosz a lopást
jó dolognak tartotta, miért büntette alapos veréssel azt, akit rajta
csíptek. A válaszom: azért, amiért a tanárok, bármit is tanítsanak,
megbüntetik azt, aki rosszul tudja az anyagot. A spártaiak azért verik
el a tetten ért fiukat, mert rosszul loptak. 9, Azzal a szokással pedig,
hogy Artemisz O tília 3 személyéből dicsőség minél több sajtot
ellopni, de ugyanakkor korbácsos embereket rendelt oda, hogy a
tolvajok nyaka közé csördítsenck, azt akarta kifejezésre juttatni,
hogy rövid szenvedés árán tartós dicsőség örömét lchcc megszerez
ni. Mindebből az is kiviláglott, hogy ahol gyorsaságra van szükség,
restséggel semmit sem lehet elérni, legfeljebb csak kellemetlen
séget.
10. Azért, hogy a fiuk sohase maradjanak felügyelet nélkül, még
akkor sem, ha a paidonomosz eltávozik, felhatalmazta az éppen arra
járó polgárokat arra, hogy olyan parancsot adjanak nekik, amilyet
jónak látnak, cs megbüntessek azokat, akik valamit rosszul csinál
nak. Ezzel a módszerrel tisztclcttudóbbá tette a gyerekeket. A spártai
fiuk és férfiak nem is tisztelnek úgy senkit, mint vezetőiket. 11. Azért
pedig, hogy a fiúk még akkor se legyenek vezető nélkül, ha véletle
nül egyetlen felnőtt férfi sem tartózkodik a közelükben, minden raj
elére parancsnokot állított, egy olyan ifjút, akit társai közül a lcgértelmesebbnek találtak. így aztán Spártában sohasem maradtak fel
ügyelet nélkül a fiúk.
12.
Azt hiszem, szólnom kell néhány szót a fiú szerelemről is,
mivel ez ajelenség is hozzátartozik a nevelés kérdésköréhez.4 H el
lasz többi tájékán részint az a szokás, mint például a boiótok között,
hogy egy férfi úgy cl együtt egy fiúval, mintha házastársak volnának,
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vagy mint az élisziéknél, ahol kedveskedő ajándékokkal vásárolják
meg az ifjúi szépséget, részint pedig az, hogy teljesen eltiltják a
szerelmes férfiakat meg attól is, hogy' szót váltsanak az újakkal.
13,
Líikurgüsz véleménye eltért a többiekétől. Dicséretre méltó
nak és a legszebb nevelési módszernek, tartotta, ha egy kiváló férfi
egy ifjú szellemét annyira csodálta, hogy megpróbálta a legjobb
értelemben vett barátjává tenni, és együtt élt vele. de ha valakin lát
szott, hogy csak a fiú testére vágyik, azt a legvisszataszítóbb vétek
ként bélyegezte meg, Fzzel elérte, hogy Lakcdaimónban a szeretők
legalább annyira tartózkodtak attól, hogy testi szerelem alakuljon ki
köztük és a fiúk között, mint amennyire az apák tartózkodók a
fiaikkal és a fivérek a fivérekkel szemben. Az viszont egyáltalán nem
lep meg, ha mindezt sokan nem hiszik cl, ugyanis a törvények
nagyon sok államban megengedik a fiúszerelmet.
A fentiekben összehasonlítottam a lakedaimóruakés a többi hel
lének nevelési elveit. Azt, hogy melyiknek az eredményeképpen
válnak a férfiak engedelmesebbekké, tisztclcttudóbbakkáés önmeg
tartóztatóbbakká, maga is megítélheti, aki akarja.
III.
l. Amikor a gyerekek újakká serdülnek, a többi államban
megszabadítják őket a pedagógusaiktól, a tanítóktól, többe már nem
vezeti őket senki, szabadjára eresztik valamennyieket, hadd éljenek
önállóan. Lükurgosz ebben is másként járt el. 2. Megfigyelte ugyan
is, hogy az ifjak ebben az életkorban a legelbizakodottabbak, majd
szétveti őket a nagyravágyás, cs teljesen elhatalmasodik rajtuk az
élvezetek iránti vágy, ezért aztán a legtöbb fáradsággal terhelte meg
őket, és úgy intézte, hogy mindig legyen valamilyen elfoglaltságuk.
3. Elrendelte, hogy aki ezek alól a kötelezettségek alól kibújik, a
későbbiekben semmiféle megtiszteltetésben ne részesülhessen. E l
érte, hogy ne csak a város vezetői, hanem az ifjak rokonai is szív
ügyüknek tekintették, hogy egyik ifjú se vonja kötelességmulasztása
miatt magára az egész város megvetését.
4.
Ráadásul, minthogy a tisztele ttudó viselkedést alaposan beléjük
akarta vésni, elrendelte, hogy az utcán jártukban-keltükben a kezü
ket a köpenyük alá rejtsek, csöndben menjenek a dolguk után, ne
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tckimgessenek körbe, hanem csak a lábuk elé nézzenek. Ebből is
kitűnt, hogy a férfiak természete a józan megfontoltságban is ma
gasabb rendű, mint az asszonyoké. 5. Ezeknek az ifjaknak kevésbé
hallhatod a hangját, mint a kőszobroknak, kevésbe láthatod szemük
rcbbcncsct, mint a bronzszobrokét, szemérmesebbnek találod őket,
mint a szűz lányokat szobájuk mélyén. Ha pedig megérkeznek a
közös étkezésre, boldog lehetsz, ha egyáltalán hallhatod a nekik
föltett kérdésre adott válaszukat.
Ilyen módon viselte gondját Lükurgosz az ifjaknak.
IV.
1, A legnagyobb gondot a felnőtt férfiakra fordította, mivel úgy
vélte, ha ők olyanok, amilyeneknek lenniük keil, abból származik a
legtöbb haszna az államnak. 2. Megfigyelte, hogy akikben a legerő
sebb a győzni akarás, azoknak a kórusát érdemes leginkább meg
hallgatni, a sportversenyeken is leginkább őket érdemes megszem
lélni. így aztán arra a gondolatra jutott, hogy ha a fiatal férfiak az
erény iránti küzdelemben mérik össze erejüket, fel fognak virágozni
a férfierények. Elmondom, hogyan szervezte meg versengésüket.
3.
Az ephoroszok* az erejük teljében levő férfiak közül kijelölnek
három elöljárót. Okét hippagretészeknek6 hívják. Ezek mindegyike
kiválaszt S2áz-száz embert, és világosan megindokolja, kit miért
részesít előnyben, és kit miért hagy ki a számításból, 4. Mindazok,
akik nem részesülnek abban a megtiszteltetésben, hogy kiválasszák
őket, ellenségeivé válnak azoknak is, akik elutasították őket, és
azoknak is, akiket ellenükben részesítettek előnyben, és attól kezdve
árgus szemekkel figyelik egymást, hogy ki az, aki vét a becsület
szabályai ellen.
5.
Ez az a versengés, amely a legkedvesebb az isteneknek, és
leghasznosabb az államnak, mert ebből kitűnik, hogy hogyan kell
viselkedni egy kiváló férfinak, és azonfelül mindkét fél igyekszik,
hogy mindig erényeinek teljében mutatkozzék, s ha a szükség
megkívánja, mindenki minden erejével küzd az államért. Ezért kell
a testi épségükre is vigyázniuk. 6. így aztán akárhol is találkoznak
Össze egymással a szemben álló felek, ha vitájukban ökölre mennek,
bárkinek jogában áll szétválasztani őket. Ha valamelyikük nem
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hajlik a békítő szóra, a paidonomosz az cphoroszokhoz kíséri, azok
aztán szigorúan megbüntetik így akarják eszébe vésni, hogy a
törvénynek akkor is engedelmeskedni kell, ha az embert elfutja a
méreg,
7.
Hellasz többi vidékén mindazok, akik elhagyják az ifjúkort, és
akiknek a soraiból kikerülnek államuk legfőbb vezetői, felhagynak
a testgyakorlással, noha a katonai szolgálatot továbbra is ellátják.
Líikurgosz törvényben fektette le, hogy e férfiak számára, hacsak a
közszolgálat nem gátolja benne őket, a legnemesebb elfoglaltság a
vadászat, így aztán az idősebbek semmivel sem viselik el nehezeb
ben a hadszolgálat fáradalmait, mint az ifjak.
V.
l. Nagyjából fölvázoltam, hogy Lükurgosz milyen törvények
kel szabályozta valamennyi korosztály tevékenységet. A továbbiak
ban megkísérlem áttekinteni azt, hogy az egész társadalom életét
hogyan rendezte be.
2.
Lükurgosz működése előtt a spártaiak ugyanúgy otthon étkez
tek, mint a többi hellének, csakhogy ő arra a meggyőződésre jutott,
hogy ez a szokás felelős leginkább az elpuhultságért, ezért bevezette
a nyilvános közös étkezést, hogy a lehető legkisebb teret hagyja a
törvényes előírások megsértésének, 3. Az élelem mennyiséget úgy
szabta meg, hogy ne terheljék túl a gyomrukat, de ne is maradjanak
chen. Olykor a vad ászzsá km íny teszi változatosabbá az étkezéseket,
olykor pedig a gazdagok hoznak búzalisztből sütött kenyeret a
közösbe, így aztán az asztalról sohasem fogy ki az étel, amíg be nem
fejezik a lakomát, mégsem kell nagyobb kiadással számolniuk. 4Megszüntette a lakomáknál szokásos kötelező ivászatot, amely
megrendíti a testet és a lelket, és elrendelte, hogy mindenki csak
annyit igyék, amennyi jólesik neki, mert véleménye szerint így a
legveszélytclcnebb cs legkellemesebb az ivás.
Hogyan dönthetné romlásba ínyencségével vagy iszákosságával
magát vagy otthonát valaki, aki ilyen közös étkezéseken vesz részt?
5. A többi államban többnyire az egykorúakj önnek össze, s ilyenkor
a legkevésbé sem uralkodik közöttük a szemérem. Lükurgosz azon
ban összevegyítette Spártában a különböző életkorú férfiakat, így az
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ifjak sokat tanulhatnak az idősebbek tapasztalataiból. 6. Minthogy
pedig arról szoktak beszélgetni a lakomázó társaságok, hogy ki-ki
milyen nemes cselekedetével tunt ki hazájában, távol maradnak
körükből a kérkedő vagy borközi megjegyzések, az erkölcstelen
tettek és szavak. 7. Más előnyökkel is jár az, hogy nem otthon
étkeznek. Hazafelé menet gyalogolniuk keik ezért tanácsos ügyel
niük arra, hogy ne rúgjanak be, minthogy tudják, hogy nem marad
nak azon a helyen, ahol lakó máztak. Azonkívül az aíkonyi sötétben
is ugyanúgy tájékozódnak, mint a nappali világosságban, mivel a
hadköteles korú férfiak nem járhatnak fáklyával a kezükben.
8,
Lükurgosz azt is megfigyelte, hogy ugyanannyi eleiemtől jó
színben, jó húsban és jó egészségben vannak azok, akik sokat
mozognak, a faradságot kerülők viszont meghíznak, csúnyák cs
gyengék lesznek. Nem siklott el efölött, hanem végiggondolva,
hogy van, aki saját elhatározásából, szívesen fáradozik, hogy teste
megfelelően nézzen ki, elrendelte, hogy minden tornacsarnokban
az ott lévők legidősebbike felügyeljen a többiekre, mozognak-e
annyit, mint amennyit az élelmiszeradagjuk megkövetel. 9. Azt
hiszem, hogy ebben sem tévedett, mert bizony nehezen lehet találni
bárkit is? aki a spártaiaknál egészségesebb vagy ügyesebb, mivel
nekik az edzéstől egyformán megerősödik a lábuk, a kezük és a
nyakuk.
VI.
l. A következő dolgokban is másként járt cl, mint ahogyan az
a legtöbb helyen szokásos. A többi államban mindenki korlátlan ura
gyerekeinek, rabszolgáinak és javainak. Lükurgosz azonban bizto
sítani akarta, hogy bármelyik polgár használhassa mások javait anél
kül, hogy kárukra lenne. így aztán minden apát felhatalmazott rá,
hogy úgy kezelje mások gyerekeit, mintha sajátjai volnának. 2. De
minthogy mindenki tudta, hogy a gyerekeknek, akikre rászól, van
apjuk, nyilvánvalóan úgy kezelte őket, mint ahogyan elvárta mások
tól, hogy a saját gyerekével bánjanak. Ha egy gyerek apjáért kiabál,
mert valaki pofon ütötte, szégyen, ha az apa nem ad egy újabb po
font a fiának. Ennyire megbíznak abban, hogy egyikük sem irányítja
helytelenül a gyerekeket.
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3. Ar/t is lehetőve tette, hogy szükség esetén mások rabszolgáit
használják. A vadászkutyákat is köztulajdonba vette, méghozzá
olyan módon, hogy akinek szüksége van a kutyára, meghívja vadász
ni a gazdáját. Ha az nem ér rá, szívesen odaadja a kutyáit. A lovakat
is hasonlóképpen használ ják. Ha valaki megbetegszik, vagy be akar
fogatni, vagy gyorsan el akar jutni valahová, fogja az első lovat, amit
meglát, elviszi, és ha már nincs rá szüksége, szépen visszaviszi.
4. Még más olyan szokásokat is bevezetett, amelyekkel másutt
nem cinek. Ha sokáig maradnak el a vadászaton, cs van, akinek már
nincs elég ennivalója, mert történetesen nem készített össze eleget
magának, ügy rendelkezett Lükurgosz. hogy ebben az esetben azok,
akik befejezték az étkezést, hátrahagyják a maradékot, s akinek
szüksége vari rá, felnyitja a pecsétet, elveszi azt, ami kell neki, majd
üjból elzárja a maradékot.7 Minthogy mindent ilyen módon oszta
nak meg egymással, azok is, akiknek csak kevés vagyonuk van,
részesülnek az ország minden javából, ha szükségük van valamire.
vii. L Lükurgosz a következő szokásokat is másképp szabályozta
Spártában, rnint ahogyan a többi hellének közt általános. A többi
államban ugyanis mindenki úgy gazdagodik meg, ahogy tud, földet
müvek hajózik, kereskedik, kézművesmesterséget folytat. 2. Lü
kurgosz azonban Spártában minden szabad polgárnak megtiltotta,
hogy pénzügyekkel foglalkozzék, és elrendelte, hogy csak az állam
szabadságát védelmezzék, ezt tekintsék egyetlen feladatuknak. 3. És
miért is törekednék valaki gazdagságra ott, ahol Lükurgosz rendel
kezésének értelmében mindenki ugyanúgy étkezik, ugyanolyan
módon él, vagyis a törvényhozó elérte, hogy senki sem áhítozik pénzre
azért, hogy kellemesebben élhessen? Az öltözködés sem csábít pénz
szerzésre, mivelhogy nem a ruha díszét, hanem a test tökéletességét
tekintik ékességnek. 4. Azért sincs értelme pénzt gyűjteni, hogy valaki
azzal segítse ki baj társait, mivel Lükurgosz elérte, hogy nagyobb dicső
ségnek tartják, ha valaki fáradságot nem ismerve két kézzel segít a
társain, mintha pénzt adna nekik, az előző segítség ugyanis a szívé
ből jön, az utóbbi viszont csak a vagyonának köszönhető.
5. Azt, hogy valaki tisztességtelen úton jusson pénzhez, követke 467
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zőképpen akadályozta meg. Először is olyan pénzt veretett, amely
ből még tízminányit sem tud senki se egyedül, se szolgáival együtt
hazahordani, mivel olyan nagy helyre és legalább társzekérre lenne
hozzá szüksége.0 Másodszor is az aranyat és ezüstöt fölkutatják, s ha
valakinél találnak, megbüntetik. Miért törekednék hát valaki ott
gazdagságra, ahol a pénz több gonddal jár, mint amennyi örömet
szerezhet?
Vili. t. Valamennyien tudjuk, hogy Spártában engedelmeskednek
legjobban az elöljáróknak és a törvénynek. Liíkurgosz azonban, vé
leményem szerint, meg sem kísérelte bevezetni ezt a rendet, amíg
meg nem nyerte a gondolatnak az állam leghatalmasabbjait. 2. Mind
ezt arra alapozom, hogy tapasztalatom szerint a többi állam előkelői
egyáltalán nem akarnak engedelmeskedni vezetőiknek, mivel úgy
gondolják, hogy ez nem méltó egy szabad emberhez. Ezzel szem
ben Spártában a leghatalmasabbak vetik alá magukat legkészsége
sebben a vezetőknek, engedelmességüket dicsőségnek tartják, és ha
parancsot kapnak, nem mennek, hanem futnak teljesíteni azt, mive!
az a meggyőződésük, hogy ha példát mutatnak a parancsok gyors
végrehajtásával, a többiek is követni fogják őket ebben, és valóban
így is történt.
3,
Valószínű, hogy ugyanazok a polgárok* segítettek Lükurgosznak az ephoroszok hivatalának megteremtésében is, mivel belátták,
hogy az engedelmességből származik a legtöbb jó az állam, a had
sereg és a gazdaság számára. Ügy tartják, hogy minél nagyobb ha
talom összpontosul ebben a tisztségben, annál jobban tisztelik a
polgárok, cs annál készségesebben engedelmeskednek. 4. Az ephoroszok bárkit megbüntethetnek, akit csak akarnak, joguk van hely
ben és azon nyomban ítélkezni, a vezetőket hivatalukból elmozdí
tani, börtönbe vetni cs pert indítani ellenük, amely akár az életükről
és halálukról is dönthet* Minthogy ilyen hatalmuk van, nem hagy
ják, hogy a választott vezetők, mint a többi államban, egy éven át azt
tegyenek, amit jónak látnak, hanem miként a tíirannoszok vagy a
sportversenyek bírái, azon nyomban megbüntetik azt, akiről látják,
hogy vét a törvények ellen.
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5. A sok jó rendelkezés közül, amellyel Lükurgosz biztosította,
hogy a polgárok engedelmeskedjenek a törvényeknek, a legkivá
lóbbnak a következőt tartom. Mielőtt törvényeit közzétette volna a
nép körében, a leghatalmasabbakkal együtt Delphoiba ment, és
megkérdezte az istent, hogyjavára és hasznára válik-e Spártának, ha
az ő törvényeinek engedelmeskedik, és csak miután az isten bizto
sította róla, hogy ez a legjobb hazája számára, vezette be a törvénye
ket, Ezzel elérte, hogy nem pusztán törvénytiprás, hanem egyszer
smind szentségtörés is, ha valaki a püthói jóslattal megerősített
törvényeket áthágja*
IX.
1* Lükurgosznak az az intézkedése is csodálatra méltó, hogy
elérte, államában mindenki szívesebben választja a szép halált, mint
a becstelen életet. És ha megfigyeljük, kevesebben esnek el soraik
ból, mint azok közül, akik félelmüktől űzve a megfutamodást
választják. 2. A hosszú élet igazából sokkal inkább a bátorság, sem
mint a gyávaság gyümölcse, a bátorság ugyanis egyszerűbb, öröm
telibb, célravezetőbb és erősebb. Nyilvánvaló, hogy a bátorság in
kább meghozza a dicsőséget, mint bármi más, cs mindenki a kiváló
férfiak szövetségét keresi.
3,
Célszerű nem szem elől téveszteni, milyen módszerrel érte el
Lükurgosz ezt az eredményt. Világosan kifejezésre juttatta, hogy a
bátraknak boldog, a gyáváknak boldogtalan élet jut osztályrészül. 4.
Más államokban ha valaki gyáván viselkedett, csak azzal sújtják,
hogy gyávának nevezik, különben a gyáva ugyanarra a piacra jár,
mint a bátor, mellette foglal helyet, ugyanabba a tornacsarnokba jár,
ha akar. De Lakedaimónban mindenki szégyellene együtt étkezni
vagy a tornacsarnokban megmérkőzni egy gyávával. 5. Az ilyen
embert gyakran kihagyják a csapatból, ha társakat keresnek a labda
játékhoz, a kórusban szégyenszemre a legrosszabb hely ju t neki, az
utcán ki kell térnie a szembejövők elől, a helyét az újabbaknak is át
kell adnia a gyűlésben, a családjához tartozó lányokat nem lehet
férjhez adni, ezért otthonában kell nevelnie őket, mivel nekik kell
megbűnhődniük az ő férfiatlan viselkedése miatt, hiába nézi családi
tűzhelyét, nem talál magának asszonyt, de ezért még büntetést is
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kell fizetnie, nem sétálhat vidám arcot vágva, nem tehet úgy, mintha
nem lenne szégyellnivalója, és tűrnie kell a derekabbak ütlcgcit.
6.
Egyáltalán nem találom meglepőnek, ismervén a gyávákat súj tó
megvetés ilyesféle megnyilvánulásait, ha Spártában inkább a halált
választják, mint az ilyen megvetett és szégyenletes életet.
X.
l. Nézetem szerint azt is jól tette Lükurgosz, hogy törvényeivel
arra serkentett, hogy a spártaiak egészen idős korukig gyakorolják
az erényt. A vének tanácsának tagjait előírása szerint az élet alkonyán
állók közül választják meg, ezért a spártaiak még öregkorukban sem
hanyagolhatják cl a kiválók erényeit. 2. Az is csodálatra méltó Lükurgoszban, hogy milyen módon tette megbecsülttc a kiváló férfiak
idős korát. Azzal, hogy a vének kezébe helyezte a halálos ítélettel
járó perek tárgyalását, elérte, hogy tiszteletreméltóbb lett az Öreg
kor, mint az erőtől duzzadó fiatalság. 3* Természetes, hogy az összes
emberi versengés közül ezt űzik a legnagyobb buzgalommal, a
küzdelmet a vének tanácsának tagságáért. Szépek a sportversenyek,
de ott csak a test küzd, ám ahhoz, hogy valaki bekerüljön a vének
tanácsába, lelkének kiválósága méretik meg. Amennyivel nagysze
rűbb a lélek a testnél, annál méltóbb a fáradságra a részvétel a lelkek
versenyében, mint a testekében.
4.
Hogyan is lehetne nem csodálni Lükurgosz alábbi intézkedé
sét! Megfigyelte, hogy azok az államok, amelyekben kinek-kinek
kényére-kedvére van bízva, hogy törekszik-e az erényre, vagy nem,
az erényesek nem képesek hazájukat hatalmasabbá tenni, ezért 6
minden spártait arra késztetett, hogy a közösségi élet valamennyi
erényét gyakorolja. S mint ahogy az erényre törekvő polgárok fe
lülmúlják az azt elhanyagoló társaikat, Spárta nyilvánvalóan ugyan
úgy felülmúlja az erényekben a többi államot, mert egyedül ott vált
közösségi üggyé a kiválóság tökéletesítése. 5. Es nem remek dolog
az is, hogy míg más államokban csak azt büntetik meg, aki másoknak
árt, Lükurgosz nem kisebb büntetéssel sújtotta azokat, akik szem
látomást egyáltalán nem akartak jóbbakká válni? 6. Azt hiszem, úgy
vélte, hogy aki szabad embert ad el rabszolgának, vagy rabol, vagy
lop, csak az áldozatát károsítja meg, de a hitványak és gyávák az egész
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államot árulják el. Ezért aztán - nézerem szerint - helyesen sújtotta
őket a legnagyobb büntetessél.
7, A spártaiak nem bújhatnak ki a Lükurgosz által ráj uk rótt kény
szer alól. hogy az összes állampolgári erényt gyakorolják. Mind
azoknak, akik teljesítették az előírásokat, egyként megadta az egyen
lő polgárjogot, függetlenül testük gyengeségétől vagy szegénysé
güktől, de ha valaki gyáván kijátszotta a törvény teljesítését, azt
kizárta az egyenlők közül.
8. Nyilvánvaló, hogy ezek a törvények igen régiek, ez abból is
kitűnik, hogy Lükurgosz a hagyomány szerint a Hérakleidák idején
clt.lü Bár regiek, mások számára még most is újdonságként hatnak,
és bár mindenki csodálattal adózva dicséri ezeket az intézményeket,
egyetlenegy állam sem óhajtja követni őket.
XI.
1. Ezek voltak azok a nagyszerű intézkedések, amelyek béke
időben és háborúban is egyaránt érvényesek. De aki meg akaija
tudni, hogy Lükurgosz a hadsereget milyen módon szervezte meg
másoknál jobban, figyeljen a következőkre.
2. Először is az ephoroszok kihirdetik, hogy melyik korosztá
lyoknak kell bevonulniuk a lovassághoz, a nehézfegyverzetű gya
logsághoz, valamint a műszaki alakulatokhoz. Az utóbbiakra azért
van szükség, hogy mindaz, amit a városban használnak az emberek,
a hadseregben is bőségesen a rendelkezésükre álljon. Amilyen esz
közökre csak szüksége van a közösségnek a hadjárat során, Lükur
gosz előírása szerint rakják részben szekerekre, részben teherhordó
állatokra, így tűnik föl leginkább, ha valami hiányzik.
3. A csatába induló csapatokat a következőképpen szerelte föl:
vörös ruhát és bronzpajzsot kell hordaniuk, az előzőt azért, mert ez
hasonlít legkevésbé az asszonyok viseletéhez, és rendkívül harcias
kinézetű, az utóbbit pedig azért, mert könnyű ragyogóra fényesíte
ni. de nehezen piszkolódik be. A már kicsit idősebb korosztályok
nak megengedte, hogy megnövesszék a hajukat, mert véleménye
szerint így magasabbaknak, nemesebbeknek és félelmetesebbeknek
látszanak.
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4. Az íg y fel fegyverzett harcosokat hat lovas és hat gyalogos mord
ra osztotta. A polgárok valamennyi moraját egy polcmarkhosz vezeti, s négy lokbagosz. nyolc pentékontér és tizenhat cnómotarkhosz
szolgál alatta tisztként Ezek a morák megfelelő parancsra enórnodánként vagy egyesével, vagy hármasával, vagy hatosával állnak föl.11
5. Legtöbben azt hiszik, hogy a lakón gyalogság szervezete rend
kívül bonyolult, valójában ennek az ellenkezője az igaz, A lakón
hadrendben az első sorban állnak a tisztek, és mindegyik szakasz
(sz(ik ho sz) el van látva minden szükséges felszerel essek12 6, Olyan
egyszerű megtanulni ezt a felállást, hogy aki képes fölismerni e g y
ismerős arcot, nem tévesztheti el: egyeseknek az a feladatuk, hogy
vezessenek, másoknak meg az, hogy engedelmeskedjenek A paran
csokat az enómotarkhoszok, mint a kikiáltók, fennhangon közhk
embereikkel, hogy a phalanxok kisebb vagy nagyobb mélységben
sorakozzanak föl, úgyhogy ezt sem valami nehéz megtanulni. 7. A
hirtelen felbukkanó ellenséggel az ütközet kavargásában ugyanilyen
rendben fölvenni a harcot már nem olyan könnyű dolog, ehhez csak
azok értenek, akiket Lükurgosz törvényei alapján neveltek.
8. A következő hadmozdulatokat, amelyek a szakértők szemében
igen bonyolultaknak tűnnek, a lakedaimóniak könnyedén hajtják
végre, mivel amikor menetoszlopban vonulnak, minden enómotia
az előtte haladó nyomában menetel. Ha szemből csatarendben
felsorakozott ellenség tűnik föl, az cnómotarkhosz parancsot kap,
hogy bal felé fejlődjenek föl csatarendbe,13 amíg az egész phalanx
fel nem sorakozik az ellenséggel szemben. Vagy ha - amikor már
fölsorakoztak - hátulról tűnik föl az ellenfél, minden sor úgy fordul
meg, hogy megint a legbátrabbak nézzenek farkasszemet támadó
ikkal.14 9. Azt, hogy a parancsnok bal oldalon áll, nem baljós, hanem
jó dolognak tartják, mert ha az ellenfél be akarja keríteni őket, nem
a védtelen, hanem a pajzzsal védett oldaluk felé kerül. Ha valami
lyen oknál fogva jónak látják, hogy a parancsnok a jobb szárnyat
vezesse, úgy fordul meg a sereg, hogy szakaszonként bal felé phalanxszá fejlődik fel. míg csak a parancsnok a jobb, a sereghajtók pe
dig a bal oldalra nem kerülnek. 10. Ha az ellenséges csapatok a menet
oszlop jobb oldala felöl tűnnek, föl, csak annyit kell tenni, hogy min
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den lokhosz, mint egy-egy csatahajó,15az ellenség felé fordul, s az
eddig leghátsó lokhosz így az arcvorial jobb szélére kerül. Ha az ellenfél
bal felől közeledik, azt sem hagyják annyiban, hanem vagy előrenyo
mulnak. vagy pedig minden lokhosz szembefordul az ellenséggel,
s így a korábban leghátsó lokhosz az arcvonal bal szelére kerül.
x n . 1. Azt is elmondom, hogy Lükurgosz előírása szerint hogyan
kell a hadseregnek tábort ütnie. A négyszögletes formát alkalmat
lannak tartotta táborvcrcsrc, ezért kör alakú táborhelyeket javasolt,
hacsak egy biztonságot adó hegy, fal vagy folyó nem védte őket
hátulról. 2. A nappali őrséget a fegyverraktár mellé helyezte, s ez a
tábort figyelte, mert nem az ellenség, hanem a barátok szemmel
tartása volt a célja. Az ellenséget a lovasság tartotta megfigyelés alatt,
egy olyan magaslatról, ahonnan a legmesszebb el lehetett látni. 3. Az
esetleges éjszakai támadások kivédésére a phalanxok táborhelyén
kívül szkirosziakat állított őrségbe. Manapság, ha vannak a seregben
zsoldosok, őrájuk bízzák ezt a feladatot. 4. Az őrség állandóan
dárdával a kézben járőrözik, és nem árt tudni, hogy ennek ugyanaz
a7 oka, amiért a rabszolgákat elzárják a fegyverektől. Abban sincs
semmi meglepő, hogy még akik élelmet keresnek, azok sem távo
lodnak el messzebb egymástól és a fegyverektől, mint amennyire
csak éppen nem okoznak kényelmetlenséget egymásnak. Ezt a
biztonság érdekében teszik így.
5.
A táborhelyet gyakran változtatják, hogy az ellenségnek kelle
metlenséget okozzanak, barátaiknak pedig hasznukra legyenek.
A törvény valamennyi lakedaimóni számára előírja, hogy a tábor
ban is tornásszon. így aztán sokkal büszkébbek magukra, megjele
nésük pedig sokkal nemesebb másokénál. Sem séta, sem versenyfutás közben nem távolodnak el messzebb, mint amilyen hosszú
egy mora, hogy senki se legyen távol a fegyvereitől. 6, A torna után
az első polemarkhosz adja ki hírnök útján a parancsot, hogy meg
lehet pihenni, ez egyben a szemle lehetőségét is megadja számára,
aztán elrendeli a reggelit és a külső őrség leváltását. Ezután társalog
nak és pihennek az esti tornáig. 7. Annak befejezése után a hírnök
elrendeli a vacsorafőzést, azután dallal kérik az isteneket, hogy
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áldozatukjó előjelet mutasson, végezetül pedig nyugovóra térnek
fegyvereik közelében.
Nem kell csodálkozni azon. hogy ilyen hosszan írok minderről,
mert nehezen találhat bárki olyan lényeges kérdést a hadügyekben,
amelyet a lakedaimóniak ne vettek volna figyelembe.
XIII.
1. Azt is elmondom, hogy milyen hatalmat és megtisztelte
tést biztosított Lükurgosz a hadjáratokon a királynak. Először is a
háborúban az állam fizeti a király és a körülötte lévők költségeit,
ugyanis egy sátorban laknak vele a polernarkhoszok, hogy mindig
mellette legyenek, mert szükség esetén így könnyebben tudnak
tanácskozni egymással. Rajtuk kívül még hárman laknak velük
együtt az egyenlők közül, ők gondoskodnak a vezérkar minden
szükségletéről, hogy annak a had ügyeken kívül mással ne kelljen
foglalkozma.
2.
De hogy elejénél kezdjem, elmondom, hogyan vonul seregével
hadba a király. Először is még otthon áldozatot mutat be Zeusz
Hagétórnak és a vele együtt tisztelt isteneknek. Ha az áldozat ked
vező előjelet mutat, a tűzhordozó magához veszi az oltárról a tüzet,
cs a király az ország határához vezeti hadseregét, ott pedig újból
áldozatot mutat be Zeusznak és Athéninak. 3. Csak ha mind a két
isten áldozata kedvező, akkor lépi kát az országhatárt. A soha ki nem
alvó áldozati tüzek vezetik, s a különböző áldozati állatok követik a
menetet. A király mindig kora hajnalban mutatja be az áldozatot,
mert mindenkinél előbb akaija megnyerni az istenek jóindulatát. 4.
Az áldozatoknál jelen vannak a polernarkhoszok, a lokhagoszok, a
pentékontérok, a külföldi csapatok vezérei, a máihahordók parancs
nokai és a városok hadvezérei közül mindenki, aki csak akar. 5. Két
ephorosz is megjelenik körükben, de ők semmibe se avatkoznak
bele, hacsak a király meg nem kéri őket, de mindenen rajta tartják
a szemüket, ezzel emlékeztetve mindenkit arra, hogy- mi az illő
viselkedés. Amikor az áldozat véget ér, a király kiadja mindenkinek
az utasítást, hogy mit tegyen. Aki látja ezt ajelenetet, bizonnyal arra
gondol, hogy a többi nép csak kezdő a hadviselésben, míg a lakodaimóniaka háború mesterei.
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6 .1 la a király vezeti a menetoszlopot, és nem mutatkozik ellen
ség, senki sem megy őelőtte, leszámítva a szkirosziakat és az előőrs
be küldött lovasokat, ha viszont csatára készülnek, a király átveszi
az első mora parancsnokságát, és kissé jobb felé vezeti azt, amíg két
mora és két polemarkhosz közé nem ér. 7. Az őket követő csapat
feje a király legidősebb sátortársa, tagjai pedig azok az egyenlők, akik
a király sátrában laknak, a jósok, az orvosok, az auloszjátc kosok és a
csapatok vezérei,16 valamint néhány önkéntes, aki éppen ott van.
így aztán nem történhet semmi, amire nem készültek föl, mert
minden eshetőségre gondoltak.
8.
Véleményem szerint Lüknrgosznak azok az intézkedései is
nagyon hasznosak, amelyeket fegyveres harc esetére rendelt el.
Amikor az ellenfél olyan közel ér hozzájuk, hogy jól látja őket,
kecskét áldoznak, az összes ott lévő auloszjátékos játszani kezd,
ahogy szokott, és egyetlen lakedaimóni sem mutatkozik koszorú
nélkül. Azt is parancsba adják, hogy mindenki fényesítse ki fegyve
rét. 9. Az íljak megfes ülhetik a hajukat,17 hogy vidámabbnak és
magabiztosabbnak látsszanak. A katonák szájról szájra adják a buz
dító szavakat, amíg csak el nem érnek az enómotarkhoszig,10ugyan
is az ő hangja, mivel a szakaszon kívül áll, nem hallatszik el az
enómotia minden tagjáig. Ápol emarkhosz felel azért, hogy mindezt
rendben végrehajtsák.
10. Amikor eljön az ideje, hogy Ictáborozzanak, a király dönt erről
és a tábor helyéről. Ahhoz viszont nincs joga, hogy követeket
mencsszcn a baráti, illetőleg az ellenséges államokba. Bárki bármit
kezdeményez, először a királyhoz fordul. 11- Peres ügyben a király
a hellanodi kaszókhoz, pénzügyekben a kincstárnokhoz, zsákmány
beszolgáltatásakor a zsákmányárusokhoz küldi a hozzá folyamodó
kat. Minthogy az összes ügyet ekképpen intézi el, hadjárat esetén
csak papi teendői maradnak meg számára az istenekkel s hadvezéri
kötelezettsége az emberekkel szemben,
XIV.
1. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy tapasztalatom szerint
Lükurgosz törvényei a mai napig változatlanul fönnmaradtak-e,
Zeuszra, nem mernék bátran igent mondani.19 2. Jól tudom, hogy
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korábban a lakedaimómak szívesebben éltek.otthon., egymás között,
beérve közepes életkörülményeikkel, mintsem hogy idegen álla
mok helytartóiként ki legyenek téve a hízelgcs romboló hatásának.
3. Tudom, hogy korábban féltek felfedni, hogy arany van a birto
kukban, manapság pedig vannak, akik büszkélkedhetnek vagyo
nukkal. 4. Tapasztalom, hogy míg korábban elűzték az idegeneket,
és tilos volt külföldre járniuk, hogy az idegenek ne rontsák meg a
polgárokat, most tudok olyanokról, akik magukat a legkiválóbbnak
képzelik, s közben másra sem törekednek, mint hogy életük vegéig
helytartóként szolgáljanak külföldön. 5. Azelőtt megfeszített erővel
igyekeztek, hogy' méltók legyenek egy vezető tisztségre, ma sokkal
inkább azon mesterkednek, hogy elérjék a vezető tisztséget, az pedig
már nem érdekli őket, hogy méltók is legyenek rá. 6. A hellének
korábban Lakedaimónba jöttek, és kérték, hogy vezessék őket az
ellenük fcnckcdők megfékezésére, most viszont sokak másokhoz
fordulnak, hogy a lakedaimóniak ne ülhessenek újból a nyakukba.
7. Egyáltalán nincs semmi meglepő abban, hogy ilyen vádak érik
őket, mivel szemlátomást nem engedelmeskednek az isteneknek,
Lökurgosz törvényeinek.
XV.
1. M ég azt is el akarom mondani, hogy Lükurgosz hogyan
szabályozta a király és az állam viszonyát, mivel ez az egyetlen olyan
kormányzati forma, amely kezdettől fogva mostanáig változatlanul
maradt, míg más alkotmányok megváltoztak, vagy éppen szemünk
láttára változnak meg.
2. Elrendelte, hogy a király végezze az állam nevében az összes
nyilvános áldozatot, mivel ő maga is egy isten leszármazottja,20 és
hogy ő vezesse a hadsereget oda, ahová az állam küldi. 3. Megadta
neki a jogot, hogy az áldozati állatok húsából kivegye a részét, és
hogy annyi földet válasszon ki magának a perioikosz városok egész
sorában, amennyiből kielégítően megélhet, de nem válik feltűnően
gazdaggá. 4. Minthogy a királyok sem otthon étkeznek, nyilvános
sátrat jelölt ki számukra, és megtiszteltetésük jeléül két adag ételt
kapnak, de nem azért, hogy kétszer annyit egyenek, mint a többiek,
hanem azért, hogy ebből meg tudják kínálni azt, akit arra érdemes
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nek tartanak, 5. Mindkét királyt föl hatalmazta arra, hogy két-két
asztaltársat válasszon magának, akiket Püthioszoknakneveznek. A r
ra is felhatalmazta a királyokat, hogy minden anyakoca szaporula
tából egy malacot megtarthassanak, hogy sohase maradjanak áldo
zati állatok szűkében, ha az istenektől tanácsot akarnak kérni vala
milyen ügyben,
6,
A király háza mellett van egy tó, amely bőségesen ellátja vízzel.
H ogy e z mennyire és milyen sokfele szempontból hasznos, azt azok
tudják leginkább fölmérni, akiknek nincs víztárolójuk. Ha a király
megjelenik, mindenki föláll, csak az ephoroszok maradnak ülve
hivatali székükön, 7, M inden hónapban esküt tesznek egymásnak,
az ephoroszok az állam, a királyok saját maguk nevében, A király
esküje úgy szól, hogy' az állam törvényei alapján fog uralkodni, az
államé pedig úgy7, hogyha a király tartja magát az esküjéhez, uralmát
változatlan formában megőrzik.
8.
A király életében ezekben a megtiszteltetésekben részesül
otthon, vagyis alig többen, mint az egyszerű polgárok, Ltikurgosz
ugyanis nem akarta, hogy a királyokban zsarnoki gondolatok támad
janak, de azt sem, begy a polgárok féljenek hatalmuktól. í). Ha
viszont meghal a király, Ltikurgosz törvényei olyan módon adnak
neki végtisztességet, mintha nem embereket, hanem félisteneket
tisztelnének a lakedaimóni királyok személyében.21

477

Diogenész Laertiosz

XENOPHÓN
— lEP—
48. Az Erkliia községből származó athéni polgár, Xenophón,
Grüllosz fia, igen tartózkodó cs rendkívül jóvágású volt. Mesélik,
hogy egy szűk utcában összetalálkozott Szókratésszal, aki kinyújtott
botjával elzárta útját, majd megkérdezte tőle, hol árusítanak külön
féle élelmiszereket. Miután válaszolt, újabb kérdést tett fel, hogy
hol válnak a férfiak széppé és kiválóvá. M inthogy habozott, Szók
ratész így szólt:
- Kövess hát cs tanulj í
Ettől kezdve Szókratész tanítványa lett, és ő volt az első, aki
Em lékeim Szókratészróí című munkájában lejegyezte azokat a beszél
getéseket, amelyeket különféle emberekkel folytatott. így elsőként
írt filozófiatörténetet.1
Arisztipposz A régiek elpuhultságáról című munkájának negyedik
könyvében azt állítja róla, hogy szerelmes volt Kleiniaszba,249. ezért
így beszélt: „Most édesebb látnom Kleiniaszt, mint bármely más
emberi szépséget, és ha egyedül csak Kleiniaszt láthatom, vállalom,
hogy másokkal szemben vak legyek. Szenvedek éjszaka, ha alszom,
mert nem láthatom őt. A legnagyobb örömet a nappal és a napsugár
jelenti számomra, mert megvilágítja Kleiniaszt.17
Kürosz barátságát következőképpen nyene meg. Xenophón tes
ti-lelki jó barátja, a boiót Proxenosz, a leontinoibeli Gorgiasz tanít
ványa Kürosz bizalmasa volt. Amikor Szardeiszban időzött Kürosznál, levelet küldött Athcnha Xenophónnak.5 Magához hívta, hogy
bemutassa Kürosznak. Xenophón a levelet megmutatta Szókratésznak, és tanácsot kért tőle. 50. O pedig elküldte Xenophónt Delphoiba, hogy jóslatot kérjen az istentől. Megfogadta a tanácsát, és elment
az istenhez. N em azt kérdezte azonban, hogy el mehet-e Kürosz-
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hoz, hanem azt, hogy milyen módon menjen."1Emiatt Szókratész
szemrehányást tett neki, de ráhagyta, hogy menjen. Amikor Kiiroszhoz érkezett, nem kisebb megbecsülésben volt része, mint
barátjának, Proxenosznak, Minden mást, ami a hadjárat és a haza
térés során történt, ő maga ír meg számunkra bőségeseiig Az egész
hadjárat során gyűlölte Menónt, a pharszaloszi zsoldosvezért, akit
azzal vádolt, hogy nálánál idősebbeket használt fiú szeretőként.6 Egy
bizonyos Apollónidészt pedig azért gyalázott, mert ki volt fúrva a
fiile.7
51. A hadjárat, a fekete-tengeri balszerencsék és az odriiszák
királyának, Szerithésznak* hitszcgcsei után megérkezett Ázsiába, a
lakedaimóni királyhoz, Agészilaoszhoz, és zsoldért szolgálatába ál
lította Kürosz katonáit.9 Nagyon jó barátok lettek.'10 Az- athéniak
ekkor Spárta-barátságáért száműzték.11 A liikor Epheszoszban idő
zött, aranyainak felét rábízta Megabüzos2 ra, Artemisz papjára, hogy
őrizze meg, amíg vissza nem tér. f-ía nem térne vissza, állíttasson
belőle szobrot az istennő tiszteletére. Az arany másik felét elküldte
fogadalmi ajándékként Dclphoibad2 Innen Hcllaszba ment Agészilaosszal, akit visszahívtak, hogy háborúzzék a thébaiak ellen.33
O m aga a 1ake daini ó 11i ak ve n dégb arátj a 1e 11.
52. Agészilaosztól elválva az éliszi Szkilluszban telepedett le, nem
messze a várostól.1"1 Magnésziai Démétriosz szerint felesége, Philészia is elkísérte, valamint két fia. a Dioszknros2okként is emlege
tett Grül lösz és Diodórosz, ahogy Deinarkhosz írjaXenophón ellen
A kötelességmulasztásáról szóló beszédében.b Amikor Mcgabiizosz
megérkezett az ünnepre, magával hozva a pénzt, Xcnophón vásárolt
belőle egy birtokot, amelyen a Szeliuusz folyó folyik keresztül,
amelynek a neve megegyezik Epheszosz folyójával, és a birtokot
felajánlotta az istennőnek. Ettől kezdve vadászgatva, barátait meg
vendégelve és történeti munkákat írva élte életét. Deinarkhosz
szerint a lakedaimóni aktól kapta házát és földjét.
53. Azt is mesélik, hogy a spártai Phülopidasz küldött neki Szkilluszba egy dardanoszi hadifoglyot, és arra használta őt, amire csak
akarta. Amikor az éliszickSzkilluszba vezettek hadjáratot, a lakedaimóniak késlekedése miatt feldúlták a vidéket.16 Ezt követően fiai
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Lepreonba vonultak vissza néhány szolgával, magaXenophón pedig
már korábban Eliszbcn volt, majd Lepreonba ment gyermekeihez,
hogy velük együtt Korinthoszba meneküljön, cs ott telepedjek le.
Ez idő tájt az athéniak elhatározták, hogy segíteni fognak a lakedaimórnaknak, ő pedig elküldte fiait Athénba, hogy a hadjáratban tá
mogassák a lakedaimóniakat 54, Ugyanis ők Spártában nevelkedtek,
ahogy D iok\ész A fiíozófiisok életében említi, Diodórosz pedig meg
menekült, anélkül, hogy bármi nevezeteset tett volna, s vele együtt
fia, [Grüllosz,] akit ugyanúgy hívtak, mint testvérét. Griillosz a
lovasságban szolgált a Mantineia melletti csatában, és heves küzde
lemben esett cl, mint ahogy Ephorosz írja huszonötödik könyvé
ben.17 Képhiszodórosz volt a lovasság parancsnoka, Hégészileósz
pedig a főparancsnok. Ugyanebben a csatában esett el Epameinóndasz is. Mesélik, hogyXenophón ugyanekkor megkoszorúzott fejjel
áldozatot mutatott be, miután azonban megtudta fia halálhírét,
levette koszorúját, de miután megtudta, hogy dicsőségesen esett el,
visszahelyezte koszorúját. 55. Néhányan azt is említik, hogy egy
könnycseppet sem ejtett, hanem kijelentette:
- Tudtam, hogy a fiam halandó.
Arisztotelész szerint számtalan dicsőítő és gyászbeszédet írtak
GrüJJoszrók többek között azért, hogy vigaszt nyújtsanak apjának.
Hermipposz is említi Theophrasztoszról szólő művében, hogy
Iszokratész is írt egy dicsőítő beszédet Grülloszról. Tim ón viszont
a következő módon gúnyolja ki: két vagy három vagy még több
gyenge szónoklat, amelyek származhatnakXcnophóntól vagy más
tól, aki Aiszkhinésznél nem megbízhatatlanabb...
Ilyen volt az élete. Élete dele lője a kilen cveunegyedik olümpiasz
negyedik évében volt, és a Kürosszal együtt hadjáratra indultXenainctosz arkhóni evében, egy évvel Szókratész halála előtt.™
56, Az athéni Ktészikleidész A z arkhónokról és a z olü m piaigyőzte
sekről szóló művében azt írja, hogyXenophón a százötödik olüm
piasz első évében, Kallidémosz arkhónsága alatt halt meg, amikor
Makedóniában Philipposz, Amüntasz fia uralkodott.19 Korinthoszban hunyt el, amint ezt magnésziai Dcmctriosztól tudjuk, méghoz
zá kétségkívül meglehetősen idős korában. Nemes férfi volt, szc-
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rerte a lovakat, a vadászatot, crtctt a hadvezetéshez, ahogyan ez
írásaiból is kiderül. Istenfélő volt, kedvelte az áldozatokat, és értett
az előjelek értelmezéséhez,20 amiben Szókratcszt követte pontosan.
Mintegy negyven könyvet21 írt, de ezek beosztása nem mindig
volt egységes. Címük:
57. A nabaszisz (ez volt az egyetlen, amelynek minden könyvéhez
előszót is írt, az összes többihez nem),
K ilrosz nevelkedése,

I-Iellénika,
E m lékeim Szókratészról,
A lakom a,
Gazdaságtan,
A lovászairól,
A vadászatról,
A lovassági tisztfeladatairól,
Szókratész védőbeszéde,
A bevételekről,
H ierón avagy a zsarnokságról,
Agészilaosz ,
A z athéniak és a lakedaim óniak állam a .

Magnésziai Démétnosz szerint az utóbbiak nemXenophón m ű
vei. Azt is mesélik, hogy Thukiididész munkáit, amelyek korábban
isineretlenekvoltak, titokban megszerezte, és híressé tette.22Attikai
Múzsának is nevezték elbeszéléseinek kellemessége miatt. Ahogy a
Platón-clctrajzban írjuk, féltékenykedtek egymásra, ő és Platón.23
58. Van róla egy epigrammánk is, amely így szól:24
N em csak azért ment perzsákhoz Xenophón hadakozni,
mert Kűrosz hívta. Útja Zeuszt követi.
Tettekkel bizonyítja a hellének nevelését,
s Szókratész tanait műve tanítja nekünk.
(N ém eth György'fordítása)

Egy másik arról, hogyan halt meg:25
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Bár, Xenophóu, Kranaosz s Kekropsz polgárai téged
száműztek Kűrosz támogatása miatt,
mint a barátra, Korinthosz várt rád, és te örültél,
s úgy döntöttcl, már el se hagyod sohasem.
(N ém eth György fordítása)

59.
Mások feljegyzéseiben azt találtam, hogy élete delelője a
nyolcvankilencedik olümpiasz26 idején volt a többi Szókratész-tanítványéval együtt, Isztrosz pedig azt írja, hogy Enbulosz néphatározatával száműzték, és ugyanő hívatta vissza egy másik határoza
tával.27
Hét Xenophónt ismerünk. Az első ő maga, A második egy athéni,
Píithoszti atosz testvére, aki a T hészéiszt írta, továbbá tőle származik
Epameinóndasz és Pelopidasz életrajza. A harmadik egy kószi or
vos, a negyedik megírta Hannibál történetét, az ötödik csodás tör
téneteket örökített meg, a hatodik egy paroszi szobrász, a hetedik
pedig az ókomédia költője.
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í. A spártai és az athéni flotta küzdelmei a I Iellészpontoszon. Spártai
vereség Küzikosznál, Mindarosz elesik. Az athéni flotta pénzt hajt be a
háború költségeihez, Pharnabazosz a lakodaimóniakat támogatja aranynyal és hajóépítő fával, A spártaiakat támogató szürakuszai hadvezért,
Hermokratcszt száműzik otthonról. Agisz Dckclciából sikertelenül
támad Athénra (Kr. e. 410). 2. Thraszüllosz egy újonnan felszerelt
flottaegys éggel Athénból Szamoszra, majd Milétoszba cs Ephcszoszba
hajózik, ahol vereséget szenved Tisszaphernésztől és az cpheszosziaktól. Thraszüllosz a Hcllészpontoszra hajózik, és Lampszakoszban
letáborozik. Az athéniak a tél folyamán megtámadják Abüdoszt, a
perzsa helytartó, Pharnabazosz elmenekül. 3. Az athéniak Kalkhédónt
ostromolják, és legyőzik a város felmentésére siető spártai Hippokratészt. Kalkhédon megadja magát. Pharnabazosz kiegyezik az athéniak
kal: athéni követség indul a perzsa királyhoz. Az athéniak elfoglalják
Szélümbriát, cs árulás segítségével beveszik Büzantiont. 4. Kürosz a
perzsa hadsereg parancsnoka Kis-Ázsiában (Kr. e. 408). Alkibiadész
visszatér Athénba, majd flottájával Androszra és Szamoszra hajózik, 5.
A spártai Lüszandrosz Alkibiadész távollétébcn Notionnál legyőzi az
Antiokhosz vezette athéni flottát. Alkibiadész helyére Konónt választ
ják meg flottaparancsnoknak (Kr. c. 4Ü7). 6. Lüszandrosz helyébe Kallikratidasz lép a spártai flotta elén. A spártaiak pénzszűkébe jutnak.
Kallikratidasz elfoglalja Méthümnát, és beszorítja Konónt Mütilcncbc.
Az athéniak újabb flottát küldenek Konón. felmentésére, amely legyőzi
a spártaiakat Arginuszainál, Kallikratidasz elesik. 7. Az Athénba vissza
térő győztes hadvezéreket halálra ítélik és kivégzik.
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M ásodik könyv
í. Az Btconikosz vezette spártai flotta lázadozik Kliioszon (K i. c. 406)*
Lüszandrosz újra a spártai flottához érkezik, és támogatást kap Kürosztól. A spártaiak elfoglalják Lanipszakoszt. Lüszandrosz megsemmi
sítő vereséget mér az athéni flottára Aigoszpotamóinál, és lemészárolja
a hadifoglyokat. 2, Bíizantion és Kalkhcdón elfoglalása után Lüszand
rosz a tenger, Pauszaniasz pedig a szárazföld felöl veszi blokád alá
Athént (Kr. e. 405). Az athéniak éheznek. Tbc rame nesz követségbe
megy a spártaiakhoz, Athén megadja magát. 3. Szám ősz is megadja
magát Lüszandrosznak. A harminc zsarnok uralma Athénban. Tliéramenesz pere és kivégzése. 4. Thraszübulosz cs az athéni menekültek
elfoglalják Pirii let. A harminc zsarnok kiirtja Elcuszisz lakosságát. A
harminc zsarnok vereséget szenved Peiraicuszban. Kritiasz elesik M u nükbiánál. A harmincak Eleusziszba vonulnak vissza, helyükre tízfős
testületet választanak Athénban (Kr. c. 404). Pauszaniasz harcai Peiraiensz védőivel. Pauszaniasz bckcjavaslatai. Thraszübulosz bevonul
Athénba. Kiegyezés az athéniak között. Amnesztia* A demokrácia hely
reállítása (Kr. c. 403).

H armadik kö nyv

f , A perzsa Kürosz segítséget kér a spártaiaktól. Kürosz hadjárata test
vére, a perzsa nagykirály, Artaxcrxész ellen (Kr. c, 402-401). A kis-ázsiai
hellének segítséget kérnek a spártaiaktól Tisszaphernesz ellen (Kr. e.
400). A spártaiak Tliibrónt küldik Kis-Ázsiába. Thibrón serege egyesül
a Kürosz hadjáratából visszatért csapatokkal, Tliibrónt felváltja Derkülidasz, aki kiegyezik Tisszaphernésszel, és Pharnabazosz ellen vonul. A
dardanoszi Mániát, Aiolisz helytartóját megfojtja veje, Mcidiasz. Derkiilidasz elfoglalja Aiolisz városait. Mcidiasz Dcrkíilidasz oldalára áll,
aki lefoglalja Mania vagyonát. 2. Dcrkíilidasz fegyverszünetet köt Pharnabazosszal, cs Bithüniába vezet hadjáratot. A lakedaimóniak támadást
intéznek Élisz ellen, cs felpcrzsclik a vidéket (Kr. c. 399), Dcrkíilidasz
űjabb fegyverszünetet köt Pharnabazosszal, majd átkel a Hcllcszpontos2on, cs falat épít a Khcrszoncszoszon a thrákok támadásai ellen,
Dcrkíilidasz visszatér Kis-Ázsiába (Kr* e. 398), elfoglalja Atameuszt,
majd Epheszoszba vonul. Dcrkíilidasz kariai hadjárata Tisszaphernesz
ellen, Tisszaphernesz cs Pharnabazosz serege egyesül a hellének elleni
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háborúban. A hellén cs a perzsa hadsereg a Maiandrosz folyónál talál
kozik. A vezérek fegyverszünetet kötnek egymással, A Jakedaimóniak
hadjárata Élisz ellen. Thraszüdaiosz, a nepvezer leveri Xeniasz államcsínykísérletét Éliszben. A lakcdaimóniak beket kötnek az cliszickkcl,
3. Agcszilaosz spártai király halála. Leótükhidasz, Agisz fia cs Agészilaosz, Agisz testvére küzd a trónért. Agcszilaosz lesz a spártai király (Kr.
c. 398). Kinadón összeesküvése Spártában. A 2 összeesküvést felszámol
ják, Kinadónt kivegzik. 4. A perzsa flotta készülődése Phoinikiában.
Agcszilaosz hadjáratra indul Kis-Ázsiába (Kr. e. 397). Aboiótok meg
akadályozzák Agcszilaosz áldozatát Auliszban. Agcszilaosz Epheszoszba érkezik, és fegyverszünetet köt Tisszaphcmcsszcl. Lüszandrosz
fontoskodása felbosszantja Agcszilaoszt. Lüszandroszt a Hcllcszpontoszhoz küldik. Tisszaphernesz hadat üzen Agcszilaosznak, aki végigpusztítja Phrügiát. Agcszilaosz lovasai vereséget szenvednek DaszküIcionnál Pharnabazosz lovasságától. Agcszilaosz erősebb lovasságot
szervez (Kv. c. 396). Agcszilaosz Epheszoszban készül a háborúra.
Agcszilaosz hadjárata Szardeisz vidéken cs győzelme a Paktólosz folyó
nál A perzsa király kivégezted Tisszapherneszt, csTithrausztcszt állítja
a helyére. Agcszilaosz szerződést köt Tithrausztésszal, és Phrügiába
vonul, Agcszilaosz Peiszandroszra bízza a flotta irányítását, és százhúsz
hajót építtet a kis-ázsiai városokkal. 5. Tithrausztcsz Thébaiba, Kor inthoszba, Argoszba és Athénba küldi a rhodoszi Timokratcszt ötven
tálanton értékű arannyal, hogy rávegye a városokat, indítsanak háborút
a Jakedaimóniak ellen. A thebaiak háborút szítanak a lokrisziak és
phókisziak között, és segítséget nyújtanak a lokrisziaknak. A spártai
Lüszandrosz Phókiszba megy, Pauszaniasz Thébai ellen készül. A thébaiaik segítséget kérnek Athéntól a lakcdaimóniak ellen, amit meg is
kapnak. Lüszandrosz elesik a haliartoszi csatában. Pauszaniasz fegyverszünetet köt a thébaiakkal, cs átveszi Lüszandrosz holttestét, majd haza
vonul. Pauszaniaszt halálra ítélik a lakcdaimóniak, de ő Tcgcába me
nekül és ott hal meg.
N egyedik kö nyv

í. Paphlagonia Agcszilaosz oldalára áll. Apaphlagoniai uralkodó, Otüsz
feleségül veszi Agcszilaosz barátja, Szpithridatcsz lányát. Pharnabazosz
győzelme az élelmiszert kereső hellén katonák felett. Hérippidasz
Kaucban elfoglalja Pharnabazosz táborát. A zsákmányt elveszi Szpith-
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ridatcsztól és a paphlagomaiaktóL akik sertetten otthagyjak Agcszilaoszt. A küzíkoszi Apoilophanész be ketárgyalásra hívja Agcszi koszt cs
Pharnabazoszt. A megegyezés után Agcszilaosz kivonul Phrügiából, cs
vendégbarátságot köt Pharnabazosz fiával (Kj\ c, 395). 2. A lakcdaimóniak visszahívják Agcszilaoszt Kis-Azsiábói. A lakcdaimóni hadse
reget a gyermekkorú Agcszipolisz király helyett gyámja, Ariszeodemosz
vezeti. Ellenfeleik Szikiién fele vonulnak. A lakedaimóniak győzelme
Kormthosz mellett a Ncmca-völgybcn. 3. Agcszi laosz Make dóri ián és
Thesszalián keresztül vonul haza. Agészilaosz lovascsatában legyőzi a
thcsszaloszokat Prasz cs N artbakion között. Napfogyatkozás (Kr. c.
394. augusztus 14 ). Az athéni Konón cs a perzsa Pharnabazosz Knidosznál legyőzi a spártai flottát, a flotta parancsnoka, Pciszandrosz
elesik. Agcszilaosz győz Korónciánál, de megsebesül. Gülisz, a lakcdai
móni polemarkhosz elesik Lokriszban (Kr. e. 394). 4. Agcszilaosz viszszater Spártába. Háború kezdődik Korinthosz területén (Kr. c. 393). A
korinthosziak legyilkolják Spárta-barát polgártársaikat. Az argosziak
megszállják Korinthoszt. A spártaiak a korinthoszi menekültek kcrcscre megtámadják Korín thoszt, győzelmet aratnak, cs lebontják a lckhaioni fal egy részét (Kr. c. 392). Iphikratész Phlciusz és Arkadia, a
lakedaimóniak Argosz ellen harcolnak. Agészilaosz feloszlatja hadse
regét (Kr. e. 391). 5. Agészilaosz megszállja az Iszthmoszt. cs ő is,
valamint az argosziak is megrendezik az iszthmoszi játékokat. Agészi
laosz elfoglalja Pciraiont, cs a foglyokat eladja rabszolgának. A spártaiak
amliklai csapatát felmorzsolják Iphikratcsz könnyűfegyverzetű katonái.
Iphikratész visszafoglalja a lakedaimóniak által megszállt erődöket (Kr.
c. 390). 6. Az akhájok spártai segítséget kérnek az akarnaniaiak ellen
viselt háborújukhoz. Agészilaosz egyetlen várost sem foglal cl akár
min iái hadjárata során (Kr. e. 389). 7. A z akarnaniaiak beket kötnek az
akii ájokkal cs a lakodalmoniakkal. Agcszipolisz Argosz elleni hadjáratán
a városfalakig tör előre. Földrengés, villámcsapás és kedvezőtlen élője**
lek után hazatér. 8. Pharnabazosz és Korúm elűzi a lakcdaimóni hely
tartókat a part menti városokból. Dcrkülidasz és az elűzött helytartók
Abüdoszban és Szésztoszban szervezik az ellenállást. Konón és Phar
nabazosz elfoglalja Kütherát. Konón perzsa pénzen felépítteti az athéni
hosszú falakat. A korinthosziak perzsa támogatással flottát szerelnek fel.
A lakedaimóniak Antalkidaszc küldik Tiribazoszhoz, hogy' kössön bé
két a perzsa király és Spárta között. Az athéni, thebai cs argoszi követek
megakadályozzák a békekötést. Tiribazosz elfogatja Konónt, és Perzsiá-
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ba megy. Helyettese, Sztmthasz az athéniak oldalára áli. A spártai
Thibrón elesik a Sztruthasz elleni csatában. A lakedaimóniak segítséget
nyújtanak a rhodoszi menekülteknek. Tliraszübulosz a Hcilészpontos2
cs Lcszbosz városait Athén oldalára állítja, de Aszpcndoszban megölik.
A lakedaimóniak Anaxibioszt nevezik ki abüdoszi helytartónak. Iphik
ratesz legyőzi Anaxibioszt, aki elesik a csatában.

Ö tö d ik

kö n yv

í. A lakedaimóniak cs athéniak harcai Aiginán. Az athéni Khabriasz
legyőzi Aiginán a lakedaimóni Gorgópaszt, aki elesik a csatában. Az
Aiginában állomásozó lakedaimóni flotta új parancsnoka, Telűutiasz
tizenkét hajóval kifosztja Tciraictiszt (Kr. c. 388). Antalkidasz megegye
zik a perzsa királlyal, hogy segít megkötni a hellének közti beket.
Antalkidasz nyolcvan hajójával a Hcllcszpontosz ura lesz. Tiribazosz
ismer ceti Artaxcrxcsz békcícltctclcit: Kis-Ázsia városai a királyhoz tar
toznak, a többi hellén állam nyerje vissza függetlenséget. Valamennyi
állam megszavazza az Antalkidasz-fele királybeket. 2. A lakedaimóniak
felszólítják a mantineiaiakat, hogy rombolják le városfalaikat (Kr. c.
387). Agészipolisz győzelme Mantincia felett: a város lakóit négy köz
ségbe telepítik szét (Kr. c. 386). A lakedaimóniak kikényszerítik a
phlciuszi száműzettek visszafogadását (Kr. e. 385). Az akanthoszi és
apollóniai követek kérésére a lakedaimóniak Eudamidasz vezetésével
kisebb sereget küldenek Olünthosz ellen. Phoibidasz a fő erőkkel
Eudamidasz után vonul, de a thebai Leönti adcsz kérésére megszállja
Thebait, Lcontiadész ellenfelét, Iszméniaszt halálra ítélik és kivegzik,
A Lcontiadcsz vezette Spárta-barát oligarkhák kezébe kerül Thébai
(Kr. c. 384). Teleutiasz legyőzi az olünrhoszi sereget (Kr. e. 383). 3.
Teleutiasz elesik egy csatában, a lakedaimóni sereg súlyos veszteségeket
szenved el (Kr. e. 382). A lakedaimóniak Agészipolisz király vezetésével
nagyobb sereget küldenek Olünthosz ellen. A phlciusziak túlkapásai a
visszatért menekültekkel szemben. Agcszilaosz megostromólja Pilléi uszt. Agészipolisz megbetegszik, és Aphütiszban meghal (Kr. c. 381).
Phlciusz megadja magát Agcszihosznak, aki új államberendezkedést ír
elő a város számára (Kr. c. 380). Az olünthosziak megad ják magukat a
lakedaimóni Polübiadcsznak, cs szövetséget kötnek vele. A spártaiak
hatalmuk csúcsán vannak. 4. I let női ruhába öltözött thebai menekült
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egy Aphrodité-ünnepen lemészárolja Thébai zsarnokait, és Athén se
gítségével felszabadítja a várost. A hikcdaiinóniak kivonulnak a felleg
várból Spártában kivegzik a Thebait feladó parancsnokot (Kr, c. 379),
A lakedaimóni Kleombrotosz hadjárata Boiótiába. Kleombrotosz haza
vonul a serege egy harmadát Szphodnaszia bízva. Az athéniak megijed
nek Spárta erejétől, cs szakítanak a thébaiakkal. A thebaiak rábeszélik
Szphodriaszt, hogy foglalja cl Peiraieuszt. Sikertelen támadása mán a
lakedaimóniak halálra akarják ítélni Szphodriaszt, de Agcszilaosz fiának
közbenjárására felmentik. Az athéniak Szphodriasz támadása miatt
csatlakoznak a thébaiakhoz. Agcszilaosz végigpusztítja Boiótiát, és Plioibidaszt helytartóként Theszpiaiban hagyja. Phoibidasz elesik a harcok
ban (Ki-, e. 37S). Agcszilaosz újból vegigpusztítja Thébai vidéket, Thesz
piaiban lecsillapítja a zavargásokat, majd hazatér. A thebaiak elfoglalják
az cuboiai Óreoszt (Kr. c. 377). Agcszilaosz megbetegszik. Az athéniak
és a boiótok megakadályozzák Klcombrotoszt, hogy behatoljon Boiótiába. A lakedaimóniak Pollísz vezetésével flottát szerelnek fel. ame
lyet Khabriasz Naxosznál legyőz (Kr. c, 376), A Timotheosz vezette
athéni flotta aláveti Kerkürát, cs legyőzi a lakedaimóni Nikolokhoszt
(Kr. c. 375).
HATODIK KÖNYV
1. A lakedaimóniak Klcombrotoszt küldik a thebaiak által szorongatott
pliókisziak megsegítésére, A pharszaloszi Poliidamasz hiába kéri a
lakedaimóniak segítségét apherai Iaszónnal szemben, laszónt tagosszá
választják, cs megszervezi a thesszaliai hadsereget. 2. Az athéniak beket
kötnek a lakcdaimóniakknl. Timotheoszt visszahívják Athénba, de mi
előtt hazatér, otthonukba juttatja a száműzött zakünthosziakat. A lake
daimóniak felszerelik flottájukat (Ki*, c. 374). A Mnaszipposz vezette
lakedaimóni flotta elfoglalja Kei kín a szigetet, A kerküraiak Athéntól
kérnek segítséget. Az athéniak először Timotheoszt nevezik ki flottaparancsnoknak, majd leváltják, cslphikratészt küldik Kerkürára. A Kerkiira városát ostromló Mnaszipposz elesik. A lakedaimóniak feladják
Kerkiirát. Iphikratcsz elfoglalja Kép hal lén iát. majd Kér kúrához hajó
zik, és megsemmisít tíz szürakuszai hajót (Kr. c. 373) Iphikratcsz
flottájával a Pcloponnészosz ellen vonul (Kr. c. 372). 3. Békekonferen
cia Spártában, A thebaiak visszavonják csatlakozásukat a békéhez, mert
nem képviselhetik egész Boiótiát. Kleombrotosz Phókiszból Boíótiába
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vonul seregével. A lcuktrai csata. A lakcdaimóniak vereségét szenved
nek, KJcombrotosz cs Szphodriasz elesik. A lakcdaimóniak újabb sere
get szerelnek fel Arkliidamosz vezetésevei. Az athéniak elutasítják a
thebaiak segélykérései. Thebai laszóntól kap támogatást. laszón rábe
széli a thebaiakat és a lakedaimómakat. hogy kössenek fegyverszünetet
egymással. A lakcdaimóniak elvonulnak Boiót iából. laszón elfoglalja
Héraklciát, cs lerombolja a falait (Kr. c. 371). laszónt meggyilkolják,
testvérei, Poliidórosz és Polüphrón öröklik hatalmát. Polüphrón meg
öli Pokidóroszt. Polüphrónt egy evvel később AJexandrosz gyilkolja
meg, Alcxandroszt pedig felesége felbujtására sógorai ölik meg. Alcxandroszt egy ik gyilkosa, Tisziphonosz követi a tagoszi méltóságban.
5. Az athéniak megújítják az Antalkidasz-féle békét, amelyhez Élisz
nem csatlakozik, mert nem akarja visszaadni Margana, Szkillusz és
Triphíilisz önállóságát. A maiitinciaiak újjáépítik városukat. Kallibiosz
cs Proxenosz Tegcában meg akarja alapítani az arkadiai szövetséget.
Sztaszipposz legyőzi őket. Proxenosz elesik, Kallibiosz Mantineiától
kér segítséget. A beavatkozó mantinciaiak meggyilkolják Sztaszipposz
híveit, az életben maradottak Lakcdaiuiónból kémek segítséget. A mantinciajak megtámadják Orkhomenoszt, mert nem akar csatlakozni az
arkadiai szövetséghez. Agészilaosz bevonul Árkádiába, de dolgavége
zed énül távozik onnan. A thebaiak az árkádiaiak segítségére sietnek.
Egyesült seregük benyomul Lakedaimónba, cs Spárta városát is megosti omolja. Miután visszaverik őket. vegigp tisztítják Lakomát egészen
Gütheionig. A lakcdaimóniak segítséget kérnek az athéniaktól, akik
íphikratcszt küldik hozzájuk, aki letáborozik Korinthoszban. A thébaiak hazavonulnak (Kr. e. 370).

H eted ik kö nyv
1. A lakcdaimóniak és szövetségeseik követei Athénba mennek, cs
szövetségi szerződést kötnek az athéniakkal. A thebaiak sikertelenül
ostromolják Korinthoszt. ADioniisziosz által a lakedaimóniakhoz kül
dött zsoldosok legyőzik a szikíióniakat, majd hazatérnek (Kr. c. 369).
Viszályok Thebai szövetségesei közt. Az arkadiaiakat Liikomcdcsz tü
zeli a thebaiak ellen, az cliszick néhány község hovatartozása miatt
fordulnak szembe Árkádiával. Ariobarzancsz Philiszkoszt küldi l-lcllaszba, hogy vegye rá a harcoló feleket a békekötésre. Miután ez nem

491

T artalmi összefoglalás

sikerül .Philiszkosz zsoldossereget szervez a lakedairnóniak tárriogatá
sára. Arkhidamosz benyomul Árkádiába, és legyőzi az árkádiaiák és
argosziak haderejét (Kr, c. 368). Thebai, athéni cs lakcdaimóm követek
a perzsa királynál, Pclopidasz békejavaslatait a király támogatja, de a
hellének Thébaiba hívott küldöttei elutasítják. Epameinóndasz benyo
mul a Peloponneszoszra, cs helytartókat ültet az akháj városokba. Az
akhájok elzavarják a helytartókat, és csatlakoznak a lakodalmon iákhoz.
Asziküóni Euphrón demokrácia bevezetésének ürügyével egyedural
mat épít ki. 2, A lakedaimóniakhoz hű phlciusziak harcai az argosziak.
arkadiaiak, sziküóniakcs thebaiak ellen (Kr. c. 367). 3 . Asztümphaloszi
Ainciasz arkadiai hadvezér elűzi Szikiién zsarnokát, Euphrónt, aki
Thébaiba menekül, Asziküóni menekültekThebaibari mcgölikEuphrónt, A thebaiak felmentik a gyilkosokat. 4 , Az athéniak elveszítik
Oróposzt, és szövetséget kötnek az arkadiaiakkal, a korinthosziak cs a
phlciusziak békét kötnek Thébaival. Lükomédészt meggyilkolják el
lenfelei (Kr, c. 366). A lakedairnóniak szíirakuszai segítséggel vissza*
foglalják Szcllasziát, Az cliszick elfoglalják Lászlónt. Az arkadiaiak
bevonulnak Élisz területére, cs az agoráig nyomulnak. Belső harcok
Eliszbcn a demokraták és oligarkhák között (Kr. e. 365). Árkádiái
hadjárat Élisz ellen. Az cliszick a lakedaimóniakat hívják segítségül.
A Krómnoszt ostromló arkadiaiak megverik Arkhidamosz seregét. Az
cliszick elfoglalják Püloszt cs Marganát, az arkadiaiak Krómnoszt. Az
arkadiaiak elfoglalják Olümpiát, és megrendezik az olümpiai játékokat.
Az cliszick rájuk támadnak: csata az oliimpiai szentélyben (Kr, c, 364).
A mantinciaiak az arkadiai vezetők ellen fordulnak, mert azok zsoldo
sokat fizetnek ki a2 olümpiai szentély kincstárából. Az arkadiaiak egy
része Thebai hoz fordul. Az arkadiaiak beket kötnek az cliszickkel, és
lemondanak az olümpiai .szentély irányításáról. A tcgcaiak cs a thebaiak
elfogják a békekötésre érkező arkadiaiakat. A thebai parancsnok elen
gedi a foglyokat. 5. A mantinciaiak, akliaiaiak, cliszick, athéniak és
lakedairnóniak szövetséget kötnek a Peloponnészosz leigázására törek
vő thébaiak ellen (Kr. c. 363). Epamcinóndasz benyomul a Pelopon
neszoszra, és eléri Spárta városát, ahol Arkhidamosz megállítja, majd
visszavonul Árkádiába. Az athéni lovasság győzelme a thebaiak ellen
Mantinciánál. A mantinciai csatát megnyerik a thébaiak. de Epamci
nóndasz elesik, így nem tudják kihasználni győzelmüket. A csata után
nagyobb zűrzavar uralkodik Hellaszban, mint előtte (Kr. e. 362).
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1. II. Darciosz halála (Kr. c, 404), Idősebb fia, IL Artaxerxész követi a
perzsa trónon. Darciosz kisebbik fia, Kürosz fel akar lázadni bátyja
ellen, ezért titokban hadsereget szervez M i letoszn ál. Abüdosszal szem
ben Kherszonészos2on és Thesszaliában, azzal az ürüggyel, hogy Tiszszaphernesz a thrákok, illetve a piszidák ellen készül, 2. A csapatok
Szardeiszban gyülekeznek (Kr, c. 401. május). A görög zsoldosvezérek
a lakedaimóni Klcarkhosz, a thcsszaliai Arisztipposz, az arkadiai Xcniasz, a sztümphaloszi Szophainctosz, az akháj Szókratész és ameganu
Paszión. Tisszaphernesz figyelmezteti Artaxerxész t a támadásra, Kü
rosz Kolosszaiba vonul. Ott csatlakozik hozzá a thcsszaliai Menőn. A
szürakuszai Szószisz Kleainaiban csatlakozik Küros-zhoz, a görög sereg
létszáma tizenegyezer nchczfegyvcrzctű és kétezer könnyűfegyverzetű
gyalogos, Kürosz Kasztrnpcdionban kifizeti a katonák négyhavi Zsolti
ját. Seregszemle Türia ionban, Kürosz Ki li ki áhan. Szüeuneszisz kilikiai
király, akinek a felesége Kürosz szeretője, nagy összeggel támogatja Kü
rosz hadjáratát. 3 . A görög zsoldosok lázadoznak a kilikiai Tarszoszban,
mert tartanak tőle, hogy a király ellen vezetik őket. Klcarkhosz beszéde.
Kürosz azt állítja, hogy Abrokomaszt akarja megtámadni, és másfélsze
resére emeli a zsoldot. 4. A kilikiai Isszosznál csatlakozik hozzájuk a
spártai Piithagorasz harmincöt hajója. A sziiriai átjárót védő Abrokomasz visszavonul. Kürosz Szűr iából Phoinikiába megy. Xeniasz és
Paszión elhagyják a sereget, de Kürosz nem áll rajtuk bosszút, A sereg
eléri az Euphratészt. Kürosz Thapszakoszban közli a vezérekkel, hogy
BabüIónba vonulnak a király ellen, A katonák lázadoznak, Kürosz
minden zsoldosnak öt ezüst minit ígér Babülónban. Menőn zsoldosai
elsőként kelnek át az Euphratcszon, ezzel elnyerik Kürosz bizalmát. Az
egész sereg átkel, és eléri az Araxész folyót. 5. Az Euphratcsz bal partján
vonulnak. A katonák éheznek.. A mocsárban elakadt szekereket a dísz
ruhás perzsa előkelők húzzák ki. Khar manóéban szereznek eleimet.
Klcarkhosz és Mentán katonái összeszólalkoznak, Kürosz választja szét
a helléneket, d. A perzsa Orontasz lovasaival át akar állni a királyhoz,
Klcarkhosz tanácsára kivégzik Orontaszc. 7, Seregszemle Babülóniában. Kürosz beszéde. Tízezer-ncgyszáz nchczfegyvcrzctu cs kétezerötszáz könnyűfegyverzetű hellén, százezer barbár és húsz kaszás harci
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szckcr gyűlik össze. Az ellenségnek egymillió-kétszázezer gyalogosa,
kétszáz kaszás harci szekere, valamint hatezer lovasa van. Átkelnek a
király védőárkán. 8. A két sereg felvonulása. Xenophón és Kürosz
beszélgetése. A kunaxai csata (Kr. c. 401. ősz). A hellének legyőzik a
szemben álló barbárokat, Kürosz megsebesíti a királyt, de elesik a harc
ban. 9. Kürosz nevelkedése. Kürosz legyőz egy medvét. Kürosz helytartósága és harca Tisszaphernésszel. Kürosz jellemzése. Ariaiosz, Kü
rosz barátja elmenekül seregével a vereség után. 10. Levágják Kürosz
fejét és jobb kezét. A perzsák a görög tábort fosztogatják, a görögök a
legyőzött barbárokat üldözik. A görögök megfutamítják a király újra
felállított seregét. Az éjszakát kifosztott táborukban, élelem nélkül
töltik, de nem tudják, hogy Kürosz elesett.

MAso dik

kö nyv

1. A hellének megtudják, hogy Kürosz meghalt. Klearkhusz megüzeni
Ariaiosznak, hogy a zsoldosok hajlandók a királyi trónra emelni. Tiszszaphemesz követei megadásra szólítják föl a helléneket, akik ezt meg
tagadják. A fegyverszünet addig tart, amíg nem hagyják cl táborukat.
2. Klearkhosz még az éjjel Ariaioszhoz vezeti seregét. Szövetséget köt
Ariaiosszal. Megérkeznek Babülóniába. A király visszavonul előlük.
3. Klearkhosz felsorakoztatja a hadsereget. A király követei fegyverszü
netet és élelmiszert ígérnek. Megkötik a fegyverszünetet, és kapnak
élelmiszert. Tisszaphernész felajánlja, hogy a király beleegyezésével
visszavezeti őket Hcllaszba. 4. Húsz napig várakoztatják a helléneket,
közben a király Ariaiosszal egyezkedik. Tisszaphernész Szittakéhez
vezeti a helléneket, majd seregével együtt eltűnik. Ariaiosz követei lepre
akarják csalni a helléneket, akik őrseget állítanak a Tigris hídjához.
Másnap átkelnek a hídon, cs Ópiszba érnek. Hat napig vonulnak
keresztül Medián. Négy napon át a Tigrisjobb partján haladnak tovább.
5. Kalainaitól továbbmennek. Klearkhosz tárgyal Tisszaphern ésszel, cs
felajánlja, hogy csapatai az ő zsoldjában harcoljanak. Tisszaphernész
táborába hívja a hellén vezéreket és alvezéickct tárgyalni. Klearkhosz,
Proxenosz, Menón, Agiasz és Szókratész a perzsa táborba megy, ahol
elfogják őket. Ariaiosz felszólítja Kleanórt, Szophainetoszt és Xenophónt, hogy a hellének adják meg magukat. 6. A z elfogott vezéreket a
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király ele vezetik, cs Menőn kivételévé! lefejezik. Klearkhosz és Proxenosz dicsérete. Menőn álnoksága. M enőm megcsonkítják, de még
egy évig cl. Arkaszt cs Szókra teszt is kivé gzik.

I IARMADIK KÖNYV

1. A hellének elcsüggednek. Xenophónt Proxenosz hívta Kürosz tábo
rába. Xenophón becsapja az athéni Szókratcszt. Xenophőn álmot lát:
atyai házába villám csap* Xenophón összehívja Proxenosz alvezéreit, és
ellenállásra szólít fel. A boiótiai nyelvjárásban beszelő, de valószínűleg
lüd származású Apó Honid észt, akinek ellenvéleménye van, elkergetik.
Klcarkiiúsz helyébe Timasziónt, Szókratész helyebe Xanthiklészt,
Agiasz helyebe Klcanórt, Menőn helyebe Phi leszi oszt, Proxenosz he
lyébe Xenophónt választják meg. Z Sercggyulcs, Xenophón szónokla
ta. A hellének magukra vessenek, ha szűkölködnek: a Perzsa Birodalom
elég gazdag. Az új vezérek Khciriszopiiosz, Xenophón és Timaszión.
3. Mithradatész ki akarja puhatolni a hellének szándékait. Egy össze
csapás után parittyás cs lovas osztagot szerveznek. A lovasok parancs
noka az athéni Lükiosz. 4. A hellének megfutamítják Mithradatész
csapatait. Ameszpilai csata. Távolból lövik egymást az ellenfelek. Nap
fogyatkozás Lariss2ánál. Xenophón elfoglalja a magaslatot. A barbárok
megfutamodnak, a hellének elfoglalják a hágót. 5. Egy rhodoszi harcos
átvinne a sereget a Tigrisen. A sereg inkább Armeniába akar vonulni a
perzsákkal ellenséges kardukhoszok földjén keresztül.

N egyedik kö nyv
1 .Az észak fele menetelő sereget Khciriszopiiosz vezeti a kardukhoszok
földjére, a hátvédet Xenophón biztosítja. A kardukhoszok rájuk támad
nak. Egy elfogott kardukhosz elárulja, merre tudnak átkelni a hegyen.
Kétezer könnyűfegyverzetű vállalja, hogy elfoglalja az út menti hegy
csúcsot. Z A könnyűícgyvcrzctűck megszállják a magaslatot, a sereg
átvonul. Az ellenfél fegyverszünetet ígér Xenophón csapatának, de
rájuk támad, A hellén sereg egyesül.A halottakat kiváltják. A kardukho
szok íjai. 3. Elérik a Kcutritcsz folyót, Armenia határát. Orontasz és
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A i tukliosz serege felsorakozik a folyó túlsó partján, hogy megakadá
lyozza az átkelést, A fősereg átkel egy védett gázlón, Xenophón vissza
veri a kardukhoszok támadását, cs az utóvéddel átkel. 4. Túljutnak a
Tigris fon ásvideken, cs Nyugat-Armeniába, Tiribazosz tartományába
érnek. Egyezséget kötnek: Tiribazosz hagyja őket elvonulni, sőt eleimet
is ad nekik, ha nem pusztítják cl a településeket. Hóvihar. Tiribazosz
meg akarja támadni a hclJeneket, akik elfoglalják táborát. 5. Hóviharban
átgázolnak az Euphratcszcn, nem messze a forrásától. A sereg éhezik,
többen megfagynak a hóban. Békés armcniai falvakba érkeznek, cs
csikókat szereznek lovaik helyett, 6. A Utal iip szók elzárják a hágón
átvezető utat. Xenophón és Kheiriszophosz vitája arról, hogy kik lopnak
ügyesebben, a lakedaimóniak vagy az athéniak, A hellének megszállják
a barbárok felett magasodó csúcsot. A hágó védői elmenekülnek. 7. A
taokhoszok földjén elfoglalnak egy erődöt. A védők, a nők cs a gyerekek
szakadékba ugorva öngyilkosok lesznek. A khalüpszok földjén. A szküthinoszok síkságán. Gíimniasz város kormányzója vezetőt ad melléjük.
AThékhesz hegyéről meglátják a tengert. 8. A makróitok vidéken. Egy
makrón származású athéni egyezséget köt a makróitokkal. Csata a
kolkho$2okkal. Többen meghalnak a mérgező lcpcsméztől. Megérkez
nek Trapezusz hellének lakta városához a Fekete-tenger partján. Áldo
zat Zeusznak és Hcraklésznak. A versenyjátekokat nők is megtekintik.

Ö t ö d ik kö nyv

í. Hajóval akarnak továbbmenni. Kheiriszophosz elmegy Anaxibiosz
lakedaimóni flottaparancsnokhoz, hogy megkérje, szállítsa el őket.
Xenophón megszervezi az élelmiszer-ellátást, és hajókat is szerez. 2.
Xenophón a sereg felével a drileszek földjén portyázik. Megostromol
ják a drileszek fővárosát, cs csak úgy tudnak visszavonulni, hogy föl
gyújtják. 3. Elfogy az élelmiszer, Kheiriszophosz azonban nem érkezik
meg a flottával. A sebesülteket cs idősebbeket hajóra ültetve a többiek
a parton a hellének lakta Keraszuszba vonulnak. Mindössze nyolcczcrhatszázan maradtak életben. Szétosztják a zsákmányt. Xenophón ké
sőbb a pcloponncszoszi Szkilluszban szentélyt alapít a zsákmányból az
epheszoszi Artemisz tiszteletére. 4. Átkelve a mosszünoikoszok vidé
ken elfoglalják erődeiket. A mosszünoikoszok barbár szokásai. 5. Ko-
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tüóra hellének lakta városához, a szinópéiak gyarmatvárosához érnek*
Ünnepi felvonulások és versenyjátckok A kotüóraiak barátságialansá
ga* Szinópei követek érkeznek Xenophónhoz. 6 . Aszinópéiak lehetet
lennek tartják az átvonulást Paphlagonián. Hajókat ígérnek, amelyekkel
HcrakJeiába mehetnek Xenophón szeretne a környéken gyarmatvárost
alapítani, de a többiek ellene vannak. A héraklciaiak elküldik a hajókat
a katonákért. A vezérek egy része visza akar hajózni Phasziszba, hogy
elfoglalják a vidéket. 7. Scrcggyülcs. Xenophón beszéde, A vétkes
katonákat és vezéreket bíróság ele állítják 8 . Xenophónt bcvádolják
kegyetlenkedésért, mert megvert egy katonát, aki a hóviharban élve
akarta eltemetni egy sebesült bajtársát. Xenophón védőbeszede.

H a to d ik kö nyv

?. Szerződést kötnek a paphlagónokkal. Ünnep, fegyvertáncok. Szinópcba hajóznak Sercggyűlcs. Xenophónt fővezérré akarják választani,
de ő ezt elhárítja. A lakedaimóni Kheiriszophosz lesz a fővezér. 2.
Hérakleiába hajóznak A sereg három részre szakad, az arkadiaiak cs az
akhájok nchézfcgyvcrzctű gyalogosaira, Kheiriszophosz c2erhat$záz és
Xenophón kctczcr-negyvcn katonájára. 3. Az arkadiaiakat Kalpé vidé
ken körülzárják a thrákok. Xenophón a felmentésükre siet. A thrákok
elvonulnak. 4. A sereg ú jra egyesül, parancsnoka a betegségben elhunyt
Kheiriszophosz helyett az aszinci Neon lesz. Élelmiszerhiány miatt
tovább akarnak vonulni, de több áldozatuk nem sikerül. Az élelmet
keresőket megtámadják Pharnabazosz lovasai. 5. Megerősítik táborhe
lyüket, cs megtámadják Szpithridatcsz és Rathincsz sereget, amit Phar
nabazosz bízott rájuk. ó. A katonák zsákmányolni mennek. Kleandrosz,
a lakedaimóniak büzantioni helytartója két hadihajóval a zsoldosokhoz
érkezik. Dcxipposz, aki korábban ellopta a trapczusziak hajóját, és
elmenekült vele, bcvádolja Kleandrosznál a zsákmányszerző katonákat.
A katonák megdobálják Dcxipposzt cs KJcandroszt. Az incidenssel
Agasziaszt és Xenophónt vádolják meg. Kleandrosz felmenti őket, és a
sereg élére akar állni, de a rosszul sikerült áldozatok miatt lemond róla.
A katonák zsákmányt sz erez n ek , cs megérkeznek Khrüszopoliszba
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í. Pharnabazosz kcri Anaxibioszt, segítsen a sereget Európába áthajóz
ni. Megérkeznek Büzantionba. Xenophón el akarja hagyni a sereget.
A katonák lázadoznak, és benyomulnak Büzantionba. A thcbai Koiratadcsz áll a sereg elére, de lemondatják, mert nem tud elég élelmet
osztani. Xenophón elbúcsúzik a katonáktól. 2. Széthúzás a sereg három
vezére, Ncóri, Phrümszkosz és Timaszión között. Arisztarkhosz, az új
büzatitioni helytartó a városban maradt négyszáz katonát rabszolgának
ad cl. Anaxibiosz, volt flottaparancsnok kéri Xenophónt, térjen vissza
a sereghez, cs vezesse a zsoldosokat Ázsiába. Arisztarkhosz megakadá
lyozza az átkelést. Szcuchész thrák király zsoldjába fogadja a sereget,
hogy visszahódítsa ősei földjét. 3. Scrcggyíílcs. Elfogadják Szeuthész
ajánlatát. Szeuthész lakomája. Éjszaka elvonulnak, cs reggel rajtaütnek
a thrák thünoszokfalvain. 4. A thünoszok éjszakai támadása, Xenophón
megtöri ellenállásukat. 5. Folytatják a thrákok meghódoltatását. Xenophon feszült viszonyba kerül Szcuthcsszal a kevés zsold miatt, a kato
nák Xenophónra neheztelnek. 6. Lakedaimóm követek érkeznek, hogy'
Thibrón hadjáratot indít Tisszaphernész ellen, a zsoldosok szolgáljanak
az Ő seregében. Egyes katonák megvádolják Xenophónt a lakcdaimómak előtt, hogy ő tartotta vissza őket Thrákiában, és elsikkasztotta
a zsoldot. Xenophón vcdőbcszcdc. Szeuthész magánál akarja tartani
Xenophónt, de ő a seregnél marad. 7. A zsoldosok nem akarnak el
vonulni, amíg meg nem kapják Szcuthcsztól az elmaradt zsoldjukat,
Xenophón Szeuthésszal tárgyal. A zsold fejében hatszáz ökröt, négy
ezer juhot és százhúsz rabszolgát szerez. Ezután Xenophón vissza akar
térni Athénba. 8 . Rábeszélik, hogy maradjon a seregnél. Átkelnek az
ázsiai Lampszakoszba.Xcnophónnak már semmi pénze sincs. Euklcidcsz jós tanácsára teljesen elégetett áldozatot mutat be Zeusznak
Ophrünionban. Pergamonba vonulnak, ahol vagyonával együtt foglyul
ejtik a perzsa Aszidatcszt (Kr, c, 400. július), Xenophón átadja sereget
Thibrónnak. A király tartományainak és helytartóinak felsorolása. Az
egész út egy évig és három hónapig tartott.

498

A

LAKBDA[MŐNÍAK ÁLLAMA

A L A K E D A IM Ó N IA K Á L L A M A
1. Honnan származik Spárta hatalma? Lükurgosz törvényeiből, ame
lyeket megtartanak a spártaiak, A gyermekszülés szabályozása. A nők
nek is edzettnek kell lenniük. II. A hellének tanárokhoz küldik gyer
mekeiket. Lükurgosz közösségben neveli őket gyermekfelügyelők
vezetésevei. A koplalás egészséges. A lopás életrevalóságra nevel, a raj
takapott tolvajt ügyetlensége miatt kell megbüntetni. A fegyelmezetlen
fiúkat bármelyik polgár megbüntetheti, A fiúszcrelem olyan Spártában.
mint az apák és fiaik kapcsolata. III. Az ifjakat nem hagyják felügyelet
nélkül, így tisztelettudóbbak lesznek. IV, A felnőtt férfiak az erényben
versenyeznek egymással. A hippagrctcszck kiválasztják a háromszáz
legkiválóbb férfit. Aki kimaradt, be akar jutni soraikba, és figyelemmel
kíséri, hogy nem követ-e el hibát az. akit már kiválasztottak. A törvé
nyeknek mindig engedelmeskedni kell. V. A közös étkezés bevezetése.
Az étkezésen minden generáció jelen van, cs tanulhat egymástól. Az
edzésekre az idősebbek felügyelnek, hogy mindenki eleget mozogjon.
VI. A polgárok közösen használják egymás tulajdonát. VII. A polgárok
csak katonáskodással foglalkozhatnak. Nincs értelme vagyonra töre
kedni: a pénz értéktelen, az arany és ezüst birtoklása tilos. VIII, A ve
zetők engedelmeskednek legjobban a törvényeknek. A 2 ephoroszok
intézménye. Lükurgosz törvényeit a delphoi Apollón szentesítette. IX.
A gyávákat megvetik cs megalázzák, ezért mindenki a bátorságra törek
szik. X. A vének tanácsának mindenki tagja akar lenni, ezért öreg
korukban is versengenek az erényben. Az erény közösségi ügy. Lükur
gosz törvényei a Hcraklcidák idején keletkeztek. XI. A hadsereg szer
vezete: lovasság, nehézfegyverzetű gyalogság, műszaki alakulatok. A
katonák öltözéke. Hat lovas cs hat gyalogos mora. A nchczfcgyvcrzctű
gyalogság felépítése cs hadmozdul arai. XII. A táborver cs szabályai.
A katonák a táborban is tornásznak. XIII. A királyok szerepe a hadjára
ton. Az áldozatok. A mcnctoszlop vezetése. A táborhely kiválasztása.
XIV. A lakedaimóniak már nem tartják meg Lükurgosz törvényeit. A
hellének elfordultak a lakcdaimóniaktól. XV. A király szerepe az állam
ban. A király megtiszteltetései életében cs halála után.
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•-—jSp— H E L L É N IK A
E lső könyv
1 A könyv kezdése meglehetősen szokatlan. Hérodotosz cs
Thuküdidcsz műve elején megnevezi saját magát, a mű tárgyát
cs azt, miért kezdett bele könyvének megírásába. Xenophón
A lakedaimóniak államát azzal a kérdéssel kezdi, amelyet munká
jával meg akar válaszolni („Mi az oka a lakedaimóniak nagysá
gának?”), zz Auaba sziszt pedig Kürosz hadjáratának előzménye
ivel, okaival („Darciosznak cs Parüszatisznak két fia volt.
Xenophón tehát a Helléniká bán tudatosan eltér mind elődei,
mind pedig saját gyakorlatától. Kérdés, hogy ezt miért teszi.
Vannak, akik feltételezik, hogy a H dlénika eleje elveszett, így a
fennmaradt kezdőmondat a voltaképpeni bevezetés után követ
kezett volna. A kezdő mond atban található szerkezet (méta de
tauia) azonban azt jelenti, hogy „Ezek után pedig”, vagyis sem
miképpen sem utalhat valamiféle szokványos kezdésre (pl. „Az
athéni Xenophón a következőkben foglalja össze történeti ku
tatásai eredményeit...”), csak valamilyen eseményre, amely ez
előtt történt. De mi történhetett egy történeti mű első mondata
előtt? Esetünkben a válasz nyilvánvaló: az, amit egy korábbi,
torzóban maradt történetírói munka utolsó mondata tárgyal.
Xenophón tudatosan Thuküdidcsz írását akarta folytatni, így a
Hellétiika első mondatai a thuküdidcszi mű utolsó mondataival
együtt olvasandók: Thuküdidcsz Vili. 1Ö9: „Tisszaphernész,
abban a díszemben, hogy ez éppúgy a pcloponncszosziak műve
volt, mint a Milétoszban cs Knidoszban történtek, ahonnan
szintén elűztek helyőrségeit, érezvén, hogy ezek rendkívül rossz
véleménnyel vannak róla, s félve, hogy meg több kárt is okoz

J egyzetek

hatnak neki, mégis bosszankodva, hogy Pharnabazosz rövidcbb
idő alatt cs sokka! kevesebb áldozattal talán nagyobb hasznukat
veszi az athéniak ellen, úgy döntött, hogy elm egy hozzájuk a
1 lcllészpontoszhoz, szem rehányást tesz nekik az A ntandroszban történtek m iatt, s ugyanakkor a legelfogadhatóbb m entsé
gekkel tisztázza magát a phoinikiai hajókkal s egyéb dolgokkal
kapcsolatban felhozott vádak alól. Előbb azonban Epheszoszba
utazott, cs áldozatot m utatott be A rtem isznek. Az erre a nyári
időszakra következő tel befejeztével ere véget a húszon egyedik
esztendő.” (M uraközy Gyula fordítása) Helféuika. I. 1, 1: „N é
hány nappal később m egérkezett A thénból maroknyi hajójával
Th üm ok harcsz, és máris tengeri csata robbant ki a lakedai
m óniak cs az athéniak k ö zt.” M indez Kr. c. 410-b en történt,
2 Alkibiadész ugyanis korábban Tisszaphcrncszncl vendégeske
dett, tanácsadója lett, cs rá akarta beszélni Lüdia helytartóját,
hogy ne csak a lakcdaimóniakat, hanem az athéniakat is tám o
gassa a háborúban (Thuküdidész V ili, 45), N e m csoda, hogy
meglepte Alkibiadcszt a helytartó barátságtalan viselkedése.
3 A lakedaimóniak ugyanis egyezséget kötöttek a perzsa uralko
dóval, hogy támogassa az Athén ellen folytatott háborújukat
(Thuküdidész V ili, 3 7 ): „Szerződés egyrészt a lakedaimóniak
és szövetségeseik, m ásrészt D arciosz király, a király gyermekei
cs T isszaphem csz között. A barátságot cs a bekét a következő
feltételekkel kell biztosítani. M indazon területeket és városokat,
amelyek D arciosz király birtokában vannak, vagy atyáinak vagy
elődeinek a birtokában voltak, nem támadják és sem m i m ódon
nem károsítják m eg sem a lakedaimóniak, sem a lakedaimóniak
szövetségesei, s a városoktól adót sem hajthatnak be sem a
lakedaimóniak, sem a lakedaimóniak szövetségesei. M ásrészről
sem D arciosz király, sem azok, akik uralm a alatt állanak, nem
támadják és sem m i m ódon nem károsítják m eg sem a lakcdai
móniakat, sem a lakedaimóniak szövetségeseit. H a pedig a lake
daimóniak és szövetségeseik valamit kérnek a királytól, vagy a
király kér valamit a lakcdaimóniaktól cs szövetségeseiktől, az
lesz a helyes eljárás, amiben kölcsönösen megegyeznek. A há
borút az athéniak és szövetségeseik ellen a két fel közösen viseli,
s ha békét kötnek, azt a két felnek együtt kell m egkötnie.
M indam ellett a csapatok ellátásáról, amelyek a király keresete
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az ő területen tartózkodnak, a király köteles gondoskodni. H a a
szerződés szerint a királlyal szövetséges valamelyik város a király
területére támad, a többiek ezt kötelesek megakadályozni, s
erejükhöz képest a király segítségére sietni. S ha a király terüle
tén lévő vagy uralma alatt álló valamelyik város a lakedaimoniak
vagy valamelyik szövetségesük területére támad, a király köteles
ezt megakadályozni, s erejéhez képest segítséget nyújtani.7’
(M uraközy Gyula fordítása)
4 A lakonikus stílusban írt, m intaszerűen töm ör levelet lakón
nyelvjárásban írták. X en op hón talán látta az elfogott levelet.
3 Ajótcvö (ewrgetesz) kitüntető cím volt, amellyel gyakran együtt
já rt a polgárjog adományozása is. Egyéb megtiszteltetések mel
lett a jótev ők díszhelyet kaptak a színházban.
6 H erm okratesz szürakuszai politikus cs hadvezér főszerepet
játszott az athéniak Szürakuszai elleni hadjáratának visszave
résében (T h uk ü did esz V I-V 1L ). A lakedaim óm segítségért
hálából támogatta Spártát az athéniak elleni háborúban. Szám 
űzetését Thuküdidesz is említi (Thuküdidesz V1ÍI. 85). H ermokratész visszatért Szicíliába, de elesett a Szürakuszai vissza
foglalásáért vívott harcokban. Platón Tiwaiosz cs Kritiasz cím ű
írásaiban állít em léket a kiváló államférfinak, Kharitón pedig
KolUrhoc cím ű regényében (I. 1) a főhősnő apjának teszi meg.
7 Thaszosz Kr. c. 411-től állt a lakedaimoniak oldalán, akik
helytartót neveztek ki az elére.
öAz attikai Dekeleiát a Spártába m enekült Alkibiadcsz tanácsára
Kr. c. 413-b an foglaltakéi a lakedaimoniak.
9 A lakedaimoniak szárazföldi népként eleinte úgy gondolták,
sikerül A thént kiéheztetniük, ha Dekclcia felől szárazföldi blo
kád alá vonják. Ekkor azonban belátták, hogy az athéniak az
élelm iszert tengeri úton szerzik be, vagyis addig nem lehet őket
térdre kényszeríteni, amíg asFekete-tengerről a Földközi-ten
gerre vezető kereskedelmi utat, amelyen a gabona Attikába
érkezett, cl nem zárják. A hajóút kulcsfontosságú állomása volt
Büzantion, M egara gyarmatvárosa. Megara a peloponnészoszi
szövetség oldalán harcolt, Büzantion azonban a dcloszi szövet
séghez tartozott. A megaraiak szerettek volna befolyásukat újra
kiterjeszteni gyarmatvárosukra.
10Az évek megadása a Heliénika első két könyvében n c m X c n o -
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phóm ól származik. Az eveket a későbbi interpolator úgy p ró
bálta megadni, ahogy azok Thuküdidcszncl is szerepeltek. Saj
nos azonban valahol Kr. c. 4 1 0 és 4 0 6 között az intcrpolátor
kifelejtett egy évet, így az esem ények kronológiája eltérőé ti ala

I. 2.

kul attól függően, hogy az elveszett évhatárt hol tesszük be a
szövegbe. A következő biztos időpont Kr. e. 4 0 6 . április 15.,
am ikor holdfogyatkozás volt (I. 6. 1). I lozzá kell tenni, hogy az
athéni cv kezdete júniusra esett. Hekatom baión hónap elseje a
nyári napforduló előtti vagy utáni újhold napján volt. Ezzel
magyarázható, hogy a mi evünk két görög félévnek felelt m eg.
11 Az olümpiai cv Kr. c, 408-n ak felel m eg, de az esem ények
(Thraszüllosz epheszoszi veresége) valószínűleg Kr. c. 409-b en
történtek.
12 Ezeket az esem ényeket egy ncv nélkül, papiruszon fennm a
radt, töredékes történeti munkában, az ún. Oxiirlüinkhoszi Helicmfeiban így ábrázolják: „1, [Thraszüllosz Epheszoszba hajózott,
és azonnal elkezdte] roham ozni a falakat... [m iután] a h áro m 
evezősorosok közül a legtöbbnek azt a parancsot adta, hogy
horgonyozzon le, a többinek pedig, hogy [foglaljanak cl] egy
Epheszoszhoz [tartozó területet]. Partra teve minden |csapatát
m egindult] a város ellen. Az epheszosziak és a velük lévő lakcdaimóniak nem látták ugyan az athéniak közül a Pasziónnal
levőket - azok ugyanis m ég távolabb voltak, mivel a többieknél
nagyobb utat kellett m egtenniük
de amikor meglátták T h ra szüllosz em bereinek érkezeset, harcba bocsátkoztak velük a
korcs sz őszi na k nevezett kikötőnél. Szövetségeseik cs segedesapataik azok voltak, akikkel [azelőtt is] együtt h áború ztak... cs a
leghűségesebbek [éppen akkor érkeztek m eg Szürakuszaiból,
valam int azok is, akika kilbiai] síkságot lakják. E zek után Thi aszüllosz, az athéniak vezére a városhoz m egérkezve ott hagyta
[néhány] katonáját, hogy támadják m eg a várost, a többieket
pedig a dom bra vezette, am ely magas volt, cs nehezen m eg
m ászható ... így részben belülről, részben kívülről ostromolta a
várost Az epheszosziakat pedig Timarkhosz cs Posszikratész ve
zette, akik... 2. . .Thraszüllosz... miután pedig... a megerősített
helyek felé... cs feléjük m enekültek... vezette hadseregét. Amikor
az ellenség visszavonult, az athéniak elszántan követtek őket azzal
a céllal, hogy erőszakkal bevegyek a várost. D e Tim arkhosz és
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Posszikratész, az ephcszosziak hadvezérei összehívták nehezfegyverzetű gyalogosaikat... amikor az athéniak közel voltak m ár...
azok a könnyűfegyverzetű gyalogosok, akik a felfelé vezető utón
m entek... betörtek a ...- vak ... ak ik...-n keresztül... rövid idő

1.3.

I, 4,

I. 5.

m úlva... megrohanta a ... akik megkísérelték... levervén szétosz
lottak a rendezetlenül [álló] hajók fele... visszavonultak. Ahány an
tehát közülük a tengerhez vezető úton menekültek, biztonságban
tettek meg az utat. Akik viszont a felső úton m entek,., elpusztultak... ”
13 A szicíliai Szelinuszt Kr. c. 4 0 9 tavaszán pusztították cl a
karthágóiak.
14 Feltehetőleg a phéguszi Alkibiadész, aki Kr. c. 415-b en bele
keveredett a H erm csz-szo b rok megcsonkítása és az clcusziszi
m isztérium ok kigúnyolása miatt Alkibiadész cs barátai ellen
indított perbe. A perben halálra ítéltek Alkibiadcszt, aki akkor
már Spártába m enekült, cs áruló lett.
lj Kr. e. 4 2 5-tő l tám ogatták az athéniak a Korüphaszionba
szökött fellázadt helótákat, vagyis valóságos helyőrséggel ren 
delkeztek M esszeniában. A helóták szabad elvonulása term é
szetesen c helyőrség feladását jelentette.
16 Kr. c, 408-b an,
17A kalkhédóniak Kr. e. 4 1 1-ig a déloszi szövetség tagjai voltak,
cs évi adót fizettek Athénnak.
lHKürosz A rtaxcrxcsz perzsa király testvére volt, A király elleni
lázadásáról szól azA nabaszisz első könyve. Az Anabaszisz szerint
Kürosz Lüdia, N agy-Ph rü gia és Kappadokia helytartója volt.
19A thaszoszi esem ényekről vö, 1, 1. 32, valamint Thuküdidósz
VIII. 64.
2ÜAthena ünnepe június közepén volt. Az istennő fából készült
ősi. szobrát a tengerhez vitték, és megmosták. Mivel a tem plom
zárva volt, a napot baljóslatúnak tartották.
21 Alkibiadész szám űzetéséről vö. J, könyv 14. jegyzet.
22 Az athéniak az Attika megarai határánál fekvő elcusziszi
Dém é tél-szentélybe m inden évben körm e ne tbcn vonultak ki.
Dekeleia elfoglalása (Kr. e. 4 13) óta azonban a lakcdaimóniak
lehetetlenné tettek, hogy az athéniak szárazföldi úton vonulja
nak Eleusziszba.
23 Vö. Thuküdidósz VIII. 46: „Ő sokkal jobb megoldást ajánl,
amelynek költsége töredéke az előbbinek, cs saját biztonságát
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sem kockáztatja. El kell crnic, hogy a hellének önm aguk tegyek

I. 6.

1 .7 .

tönkre egymást. H ozzátette, hogy az athéniak alkalmasabbak rá,
hogy nekik az uralom ból reszt adjon., m ert hadviselésük kifeje
zett célja cs módja jobban szolgálja a király érdekeit. U gyanis
segítenek lcigázni a helléneket, s nem csak a maguk számára, a
tenger egy részén, de számára is mindazokat, akik csak király
sága területén élnek, a pelopoim cszosziak azonban, velük ellen
tétben, felszabadítóként jelennek m eg. S nem valószínű, hogy
ügy szabadítják fel a helléneket a hellének elnyomása alól, hogy
egyúttal ne szabadítanák fel ókét a barbárok uralm a alól is,
felteve, hogy addig nem rendítik m eg hatalmukat. Azt tanácsolta
tehát, először hagyja, hogy a két fél meggyengítse egymást, s ha
majd a lehető legnagyobb mércékben korlátozta az athéniak
hatalmát, akkor űzze ki területéről a pclopormcszosziakat. T iszszaphernész, am ennyire tetteiből következtetni lehetett, taná
csait többnyire megfogadta, s teljesen rábízta magát Alkibiadészra, aki ebben a helyzetben olyan kiváló útm utatást ad ott.”
(M uraközy Gyula fordítása)
24 A notioni csata KV. c. 407-b en volt.
25 A holdfogyatkozás Ki\ c. 406. április 15-én volt.
2* Az itt megadott 170 hajó ellentm ondásban áll az I. 6. 3-ban
em lített 140 hajóval. Az ellentm ondást megpróbálták a követ
kező korrektúrával feloldani: „Szinte velük cg)' időben tutott
be az öbölbe száznegyven hajójával üldözőjük, Kallikratidasz is.
am elyet m ég hetven követett.”
27 A dióbelia a szegényeknek kifizetett kétoboloszos napidíj volt,
am elyet az Arisztotelész neve alatt [cim m arad t Athéni állam (28.
3 ) szerint nem A rkhedem osz, hanem K lcophón vezetett be, és
Kaliikratcsz em elt fel három oboloszra.
28 A bírságok, illetve az elkobzott javak énekének cgv tizedét
A théné istennő kincstárába kellett befizetni,
29 X cnoplión em léket állít m estere hősies helytállásának. K ülö
nös, hogy am ikor az esetről Umlékeim Szókra tésztái cím ű írásá
ban beszám ol (1. 1), Szókratész: megteszi a príitaniszok clnök6iick(episztatész). Az ellentm ondást fel lehet oldani azzal, hogy
az cpisztatész is a príitaniszok egyike volt, de ha Szókratész
valóban elnök lett volna, zH ellénikábzn erről bajosan feledkezett
volna m eg X en o p h ó n .
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J° A Kr. e. 4 1 1. év nyarának esem ényeiről Thuküdidcsz (VIÜ.
98) számol be: „E fordulat következtében Peiszandrosz, A lcxiklcsz cs az oligarkhia más hívei titokban azonnal eltávoztak
Dckclciába. Egyedül Arisztarkhosz vonult el, aki vezéri tisztet
viselt, egy, legvadabb barbárokból álló íjászcsapatot véve maga
mellé. Oitioéba. E z athéni erőd volt Boiótia határán, amelyet
néhány segítségül hívott boiótiaival együtt éppen a korin thosziak tartottak ostrom alatt, mivel O inoé helyőrsége, nagy veszte
séget okozva nekik, lemészárolta Dekclciából visszavonuló
egyik csapatukat. Arisztarkhosz. a kerinthoszlakkal összebeszél
ve, becsapta a védőket, azt m ondván nekik, hogy a városban is
békét kötöttek a lakedairnofiiakkal, s át kell adniuk az erődöt a
boiótiaiaknak, m ert ez a megegyezés egyik feltétele. Ezek hittek
neki, hiszen egyík hadvezérük volt, s m ert az ostrom miatt nem
ju thatott el hozzájuk sem m i híradás. így megállapodva a felté
telekben, elvonultak Ily m ódon vették a boiótiaiak birtokukba
O inoct, s így ért véget Athénban az oligarkhia cs a belső viszályk od ás/’ (M uraközy Gyula fordítása)
31A tíz hadvezér (K onón, Prótom akhosz, Arisztogcriósz, León.
Eraszinidcsz, ifj. Periklész, D iom edón, Lüsziasz, Arisztokratesz, Thrasziillosz) közül Knnónt nem lehetett a fuldoklók ki
nem mentesével cs a halottak el nem temetésével vádolni,
hiszen nem vett részt a csatában, mivel a lakedaimómak blokád
alatt tartották a leszboszi M ütilcnébcm Prótom akhosz és A risz
togenész nem tért vissza Athénba (vö, 1. 7. 1), így őket halálra
ítélték, de nem tudták kivégezni. M inthogy nyolc hadvezért
ítéltek el, cs hatot (Eraszinidcsz, ifj. Periklész, D iom edón, Lü
sziasz, Arisztokratcsz, Thrasziillosz) végeztek ki, két hadvezér
ellen nem hoztak ítéletet, az egyik Konón, akit, mint láttuk, nem
is vádoltak be, a másik pedig León. A z 6 további sorsáról hall
gatnak forrásaink, Lehet, hogy elesett a csatában, bár akkor erről
valószínűleg beszámolna X cn o p h óu , Egyetlen megoldás kép
zelhető csak cl: Konóimal együtt M ü tilcn cb cn rekedt León cs
Eraszinidész is (L 6. 16), Konón két hajót küldött Athénba
segítséget kérni, az egyiket elfogták, a másik célhoz ért. Az arginuszai csatában Eraszinidcsz az athéni flottában harcolt (I. 6,
29). Nyilván ő volt azon a hajón, amely Leszboszról Athénba
érkezett, az elfogott hajóval együtt pedig León is a lakcdai-
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m ániák kezére került. A csata politikai követkéz m enyeiről vö.
N ém eth György: K üzdelem a hatalom ért. In uő.: A zsarnokok
utópiája, Budapest. 1996, 1 3 7 -1 4 9 .
32 A dem agóg K lcoph ón haláláról vö. Lüsziasz szónoklatát (13.
12): „A dem okrácia m egdöntésének itthon maradt kiterveiői
bíróság d e idézték K leophónt azzal az ürüggyel, hogy n em a
katonai táborban éjszakázott, valójában pedig azért, m ert lebe
szélt titeket a falak lebontásáról. "Fölállítottak ügyében egy es
küdtszéket, amelyben azok vettek részt, akik oligarkhiát akartak
bevezetni, és az em lített ürüggyel ki végeztettek.” Kaliixenosz a
harm inc zsarnok bukása után, Kr, c. 403-b an az elűzött dem ok
ratákkal együtt tért vissza a városba.

M áso dik könyv'1
II, 1.

1 M in t gycngcnlátó a nád szálat használta fehér botként.

2 Kr, c. 405-b en ,
3 Lüszandrosz jól tudta, hogy Athént csak akkor győzheti le, ha

II. 2.

elvágja gabona-utánpótlásától, amelyet a Fekete-tengerről szál
lítottak a városba. A háború döntő csatája ezért zajlik a tenger
szorosoknál,
4 Alk.ibiadcsz Kr, e, 40 7 -b e n elm enekült A thénból, m ert a flotta
notioni vereséget, bár ő reszt sem vett a csatában, nem tudták
megbocsátani neki. Ö nkéntes szám űzetését kherszonészoszi
erődjében töltötte. Vö. I. 5. 1 6 -1 7 ,
3 M elosz letiprásáról Thuküdidész ír (V. 84—116), ugyancsak ő
szám ol be Hisztiaia (I. 114), Szkiónc (IV. 130, V. 3 2 ), T o ró ne
(IV. 1 1 0 -1 1 4 , V. 2) és Aigina (II. 27, IV. 57) sorsáról is. K ülö
nösen érdekes, hogy Thuküdidész, aki m egérte Athén bukását,
a Kr. e. 416-b an lerohant M élosz lakóinak szájába a következő
s zavakat ad ta. m e gd ő 1ege zve X c n op hó n ni o nd atai t (V, 9 0 -9 1 ):
„Mélosziak: A mi vélem ényünk szerint - s ezt m eg kell m o n 
danunk, m ikor ti, sem m ibe véve a jo g o t, csak a haszonról
vagytok hajlandók beszélni - kívánatos lenne, ha nem vetnétek
el mindnyájunknak ezt a közös kincset, s a bajban levő esetében
a méltányos m indig igazságosnak is számítana, s ő, ha ügye
jogosságát nem is tudja teljes mértekben bebizonyítani, szám ít-
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hasson ném i jóindulatra. S ez nektek is érdeketekben áll, hiszen
ha netán egyszer alulmaradtok, meglehet, ti szolgáltok a lcgszörnyűbb megtorlás példájául. Athéniak: A m iatt m i nem ag
gódunk, hogy m i lesz velünk, ha uralmunk egyszer veget ér.
M ert nem az a nép félelmetes a legyőzött számára, amely, m i
ként a lakcdaimóniak is, m ásokon uralkodik - különben is m ost
nem a lakedaimoniakkal van nézeteltérésünk
hanem az el
nyom ott, ha egyszer fellázad, s legyőzi eddigi urát. D e engedjé
tek, hadd legyen ez a veszély csak a mi gondunk. Azt szeretnénk
kifejtem, hogy m i hatalm unk kiterjesztése végett érkeztünk ide,
s városotok m egm entése érdekében folytatjuk ezt a tárgyalást,
hogy itt küzdelem nélkül vegyük át az uralmat, úgy, hogy ti
m indkettőnk javára sértetlenek m aradjatok,” (M uraközy Gyula
fordítása)
6 Théram enész követjárásáról egy papirusztöredék is beszámol
(1\ M ich. 5 9 8 2 ): „[N ch án yan ] szót em eltek [a javaslat] ellen,
hogy |Théram enész teljhatalmú követként m enjen] a lakcdaimóniákhoz, cs azt mondták, hogy a világ legképtclencbb dolgát
teszi, m ert, m íg m ások az ellenfél elől titkolnak cl dolgokat,
addig ő a polgártársai előtt nem merészel arról beszelni, amiről
az ellenféllel tárgyalni szándékozik. O pedig ez ellen föllépve
azt mondta: - A szónokok a legtöbb dologban tökéletesen té
vednek. M ert ha mi lennénk abban a helyzetben, hogy a békefcltctclck ct megszabjuk, mindegy lenne, m it gondolok arról,
hogy milyen feltételek mellett lenne jó a városnak m egkötni a
beket. M inthogy azonban az ellenség a helyzet ura, nem bátorságos a bekéről meggondolatlanul beszélni. M crc nyilvánvaló,
hogy el fogják várni a tárgyalásokon, hogy sem m it se titkoljunk
cl abból, am it készek vagyunk nekik adni, sőt megkísérlik, hogy
ezeken kívül m eg más dolgok beszolgáltatását is kiszabják ránk.
Ezek (ti. az előző szónokok) tehát órájuk (ti. a lakedaimóniakra)
bízzák a választást, cn viszont rátok. M ert ők m indent nyilván
valóvá tennének a lakedaimóni kém ek számára abból, am iről
tanácskozunk. - A ncpgyűlcs úgy vélte, hogy helyesen beszél,
és a békekötés ügyében teljhatalomm al felruházott követként
bocsátották útjára. Théram enész pedig mindjárt azután, hogy
megválasztották, m egpróbált tárgyalásba bocsátkozni vele (ti.
Lüszandrosszál) a békéről. Lüszandrosz azonban fölszólította
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őt, hogy a lakcdaimóniakkal [Spártában tárgyaljon].11 Lüsziasz,
a szónok ném ileg elfogult beszám olóját is ismerjük T h é ra m enesz kövctjárásárúl: ( 1 3 .9 - 1 3 ) „Ezután fölállt Theram enész,
aki cselt szőtt ellenetek, a köznép (pléthosz) képviselői ellen, és
azt állította, hogy ha őt választjátok m eg m int a békekötés
ügyében teljhatalom m al felruházott követet, kimódolja, hogy a
falakat se kelljen lebontani, cs más kárt se szenvedjen a város.
Sokkal inkább úgy hiszi, hogy m ég egyéb előnyöket is ki tud
csikarni a lakcdaimóniaktól a város számára. M iután hajlottatok
szavára, megválasztottátok teljhatalomm al felruházott követ
nek, őt, akit előző évben a sztratégoszválasztáskor az alkalmas
sági vizsgálat során elutasítottatok, mivel úgy találtátok, hogy
nem táplál jóindulatot irántatok, a köznép iránt. E lm en t hát
Lakedaimónba, cs hosszú időn át ott maradt, hátrahagyva titeket
az ostrom gyűrű ben J ó l tudva, milyen szorult helyzetben vagy
tok ti, a köznép tagjai, mivel a háború cs a csapások következ
tében legtöbbeteknek fogytán a készleteitek, de ő úgy gondolta,
hogy ha abba a szorult helyzetbe kerültök, amibe éppen ő
ju ttato tt titeket, szívesen belem entek bármiféle bckcfcltétcickbc. A dem okrácia m egdöntésének itthon m aradt kitervelői bí
róság ele idéztek K lcophónt azzal az ürüggyel, hogy nem a
katonai táborban éjszakázott, valójában pedig azért, m ert lebe
szélt titeket a falak lebontásáról. Fölállítottak ügyében egy es
küdtszéket, amelyben azok vettek részt, akik oligarkhiát akartak
bevezetni, cs az em lített ürüggyel kivégez tették. Théram enész
ezután tért vissza Lakcdaim ónból. O dasietett hozzá néhány
sztratégosz és taxiarkhosz, közöttük Sztrom bikhidcsz cs D io niiszodórosz cs más polgárok, akik jó szándékkal voltak iránta
tok, amint ezt később be is bizonyították, cs hevesen tiltakoztak.
Olyan békét h ozott ugyanis, amit saját bőrünkön tapasztaltunk
m eg: sok kiváló polgárt elvesztettünk, és a harm incak szám űze
tésbe kényszerítettek m inket." A békcfcltétclckről vö. V. könyv
II. 3.

25. j egyze tével.
7 Kr, c, 404-b en ,
8 A harm inc zsarnok uralmáról van szó (Ki*, e. 4 0 4 -4 0 3 ). A
testület egyik vezetője az egykori Szókratcsz-tanítvány, Kritiasz
volt. N em ez volt az első oligarkhapnccs Athénban. Kr. c.
411-b en a négyszázak ragadták magukhoz a hatalmat (T h u k ü -
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didcsz VHI. 67-75). Az államcsínyt a testület egyik tagja, T h eramenesz számolía fel. A főbb vezetőket kivégezték, a harm incak
tagjai között mégis legalább hét-ki lene olyan politikus foglalt
helyet, aki reszt vett a dem okrácia megdöntésében (M élobiosz,
M ncszilokhosz, T héram enesz, Szophoklész, O nom aklcsz,
Arisztotelész és fcItehctőlegK ritiasz, Eratoszthenesz cs K hariklész). A harm incak névsora phülenkent sorolja föl a tagokat,
mindegyik phülcből három oligar kilát választottak m eg. A vá
lasztás módjáról Lüsziasz szám ol be (12. 71-76): „(T h éram cncsz) nyakunkra hozta Liiszantirosz hajóit Szam oszról, az el
lenséges hadsereg pedig m ár itt állom ásozott. Amikor pedig ez
m egtörtént, akkor hívták össze az állam form a kérdésében döntő
ncpgyűlést, am ikor jelen volt Lüszandrosz. Ehilokharcsz cs
Miltiadész is. A zért tettek ezt, hogy egyetlenegy szónok se
szálljon vitába velük, 11c fenyegesse őket, ti pedig nehogy a város
számára előnyös megoldást válasszátok, hanem azt szavazzátok
meg, amit ők diktálnak, felszólalt T heram enesz, cs felszólított
titeket, hogy bízzátok az állam vczctcst harm inc férfira, és fo
gadjátok cl azt az államformát, amelyet Drakontidész terjesztett
elő. Ti pedig annak ellenére hogy ilyen helyzetben voltatok,
mégis fel zúdultatok, hogy ezt pedig nem fogjátok m egtenni.
Átláttátok ugyanis, hogy azon a napon a nepgyülésben szolgaság
vagy szabadság volt a tét. T h eram en esz ekkor ki jelentette (cs ezt
tanúkkal is igazolhatom), bírák, hogy ügyet sem vet m éltatlankodásotokra, rnert tudja, hogy sok oly au athéni polgár van, aki
ugyanazt teszi, amit ő, ezért azt fogalmazza meg, amit L ü szandrosz és a lakedaimóniak akarnak. Ezután Lüszandrosz is
felszólalt, és egyebek közt azt m ondta, hogy szerződésszegők
nek tekintene titeket, h an em tennétek meg. am itT h éram enész
indítványoz, cs hogy valójában nem az állam form áról, hanem a
megmenekülésetekről van szó. M indazok a férfiak, akik a n cp gyűlcsben tisztességesek voltak, és ism erték az előzm ényeket és
a kényszerítő körülményeket, azok részint ott maradtak, de
hallgattak, részint felálltak és távoztak. Abban legalább biztosak
lehettek, hogy ők semmi olyat nem szavaztak meg, ami kárára
válik az államnak. N éh ány rossz szándékú gonosztevő megsza
vazta az ulti mám triót. A döntés értelm ében tíz T h ér ámené sz
által kijelölt férfit választottak meg, aztán tíz másikat, akiket az
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(athéni oligarkha) cphoroszok állítottak, végül pedig tizet a
jelenlevők közül. H iszen látták, hogy annyim elesettek vagytok,
ők maguk pedig annyira tudatában voltak hatalmuknak, hogy
m ár előre tudták, hogy mi lesz a ncpgyulcs végeredm énye.”
(N ém eth G yörgy és Patay H orváth András fordítása)

9 A napfogyatkozás Kr. c. 4 0 4 . szeptem ber 3-án volt.
10 A harm inc zsarnok politikai rendszeréhez vö. N ém eth
György: A zsarnokok utópiája. Budapest, 1996, 1 7 3 -2 1 2 .
11 Kritiasz Platón nagybátyja volt, ezzel magyarázható, hogy
Platón több m űvében is szerepelteti (Kfutrrnidész, Prótagorasz,
Timaiosz, Kritiasz, Eriixiasz), a2 egyiket pedig róla nevezte cl. A
platóni Kritiasz rokonszenves, idősebb író és gondolkodó. Kri
tiasz pályafutásához vö. N ém eth György: A zsarnokok utópiája.
Budapest, 1 9 9 6 ,1 5 1 -1 7 2 . Kritiasz fennm aradt műveinek fordí
tása: Steiger Kornél: A szofista filozófia . Budapest, 1993, 6 9 -9 5 .
12 M ivel Kr. e. 411-b en először közrem űködött a népuralom
m cgdöntcscban, utána pedig az oiigarkhák ellen fordult. Kr. e.
404-b en csatlakozott a harm inc zsarnokhoz, de velük is szem 
bekerült. így mindkét tábor némi joggal nevezhette árulónak.
13 Kr. e. 406-b an az arginuszai csatában, vö. I. 1 -7 .
J4T h éram cn ész vádja megalapozatlannak tűnik, Kritiasz ugyan
is egész életében meggyőződéses antidem okrata volt. Szám űze
tésének kezdőpontjáról n em tudunk sem m it, de az biztos, hogy
Kr. c. 406-b an, az arginuszai csata idején m ár nem volt A thén
ban. Kritiasz Kr. c. 408-b an aktív szerepet játszott Alkibiadcsz
száműzetésből való visszahívásában, és erről egy verset is írt:
„Azt a határozatot nyilvánosan én javasoltam
szóban s írásban, mely hazahív miközenk.”
Vagyis feltehetőleg Alkibiadcsz m ásodik bukásakor, a notioni
csata után, Kr, c. 407-b en hagyhatta cl Athént, ahová csak Kr. c.
4 04-b en , a harmincak uralom ra jutásakor tért vissza. A m i a
pencsztészck felfegyverzését illeti uraik ellen, annak nem az volt
az oka, hogy Kritiasz dem okráciát akart volna bevezetni, h anem
az athéni demokráciával szövetséges Alcuadák cs Szkopadák,
vagyis a thesszaliai arisztokraták uralm át akarta megrendíteni,
hogy uralom ra juttasson egy türannoszt, aki vagy Lükophrón
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volt (cs a különben ismeretlen Prom étheusz őt tám ogatta), vagy
maga Prom étheusz.
13Lüszias 2 erről a döntésükről így ír (12. 6 -7 ): „Ugyanis T h eo g nisz cs Pciszon a harm incak ülésen azt m ondták a rnctoikoszókról, hogy »Közülük nchányan az állam ellenségei. Jó ü rü 
gyül szolgál ez ahhoz, hogy látszólag megbüntessük őket, való
jában azonban hogy pénzt szerezzünk. A város ugyanis teljesen
elszegényedett, de a korm ányzáshoz pénzre van szükscg.« A
hallgatóságot n em volt nehéz m eggyőzniük, m ert számukra
sem m it sem jelen tett em bereket megölni, annál többet azon
ban, ha pénzt szerezhettek. Elhatározták, hogy letartóztatnak tíz
em bert, köztük két szegényt is, hogy velük igazolják azt. hogy
m indezt nem a pénzért, hanem az állam érdekében tettek,
m intha c tettük éppoly ésszerű lenne, m in t az összes többi.”
(N ém eth György cs Patay H orváth András fordítása)
16 A négyszázak Spárta-barát tagjai az athéni kikötőnél levő
E ctóncia-fclszigctcn erődöt kezdtek építeni, hogy oda engedjek
be az ellenséget, amely az athéniakat így cl tudja zárni a tenger
től. Théram enész cs társai azonban lerom bolták az erődöt, cs
megakadályozták az árulást (Thuküdidcsz VIII. 9 0 -9 3 ).
17 Az Arisztotelész neve alatt fennm aradt Athéni állam (37. 1)
szerint a harm incak m egterem tettek a jogi hátteret annak, hogy
Théram enészt megfosszák polgárjogától: „M ikor, m ár a tel
beálltával, Thraszübulosz a szám űzöttckkcl együtt elfoglalta
Phülct, cs a sereg, am elyet a harm incak ellenük vezettek, csú
fosan m eghátrák, ezek elhatározták, hogy egyfelől a többiektől
clszcdik a fegyvereket, másfelől T h éram cn cszt megölik, m ég
pedig a következő m ódon. Két törvényt terjesztettek a tanács
elé, s felszólították őket, hogy szavazzák meg. Ezek közül az
egyik teljhatalmat adott a harm incaknak a három ezer lajstromá
ban nem szereplő polgárok m egölctésére, a másik m egtiltotta,
hogy az érvényben lévő polgárjogokban részesedjék bárki, aki
az cctiónciabcli erőd lerombolásában részes volt, vagy aki az
előző oligarkhiát m egterem tő négyszázakkal szemben bármit is
tett. Théram enész éppen mindkettőbe beletartozott, s ennek az
lett a következm énye, hogy a törvények érvény re jutásával kívül
rekedt a polgárjogon, cs a harm incaknak joguk volt m egölni.”
(llito ó k Z sig m o n d fordítása)
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II, 4,

lri P hülcncl, vö. II, 4, 3,

V) M eg a rabszolgáknak is megígértek, hogy felszabadítják őket,
ha csatlakoznak küzdelm ükhöz. Az ígéretet azonban csak rész
ben váltották be.
20 A sírt megtalálták a kcram cikoszi ásatások során, A 12,4 m
hosszú síremlék feliratának töredéken Tibi aki)ősz és Khairón
neve, valam int az LA betűk (a Jak ed aim ón iak ” szó kezdőbetűi)
láthatók. A sírban tizenhárom ele se te spártai csontjait találták
m eg.
21 Az amnesztiáról cs az clcuszjszi oligarkha államról bővebben
ír az Arisztotelész neve alatt fennm aradt Athéni állam (3 9 -4 0 ):
„A kiegyezés egyébként EukJeidesz arkhónsága idején jött létre
a következő megállapodás alapján: 1 Akik a városban m aradt
athéniek közül ki akarnak költözni, megkapják Eleusztszt, pol
gárjogukat megőrizve m int saját m aguk független urai és paran
csoló! és saját jövedelm eik élvezői. 2. A szentély viszont legyen
m indkét fel közös birtoka, s gondozzák ősi szokás szerint a K érü xök cs Eum olpidák. N e m szabad sem az eleuszisziaknak a
városba, sem a városiaknak Elcusziszba m cnniök, kivéve az
ünnepeket, m ikor ez mindkét felnek m eg van engedve. Jö v e 
delmükből fizessenek ők is éppúgy adót a szövetségi pénztárba,
m in t a többi athéniek. J . H a a távozók közül ném elyek házat
akarnak szerezni Elcusziszban, próbálják rábeszélni a tulajdo
nost, és ha nem tudnak m egegyezni egymással, m indkét fél
válasszon három becsüst, és a tulajdonosnak azt az értéket kell
kapnia, amit ezek megállapítanak. Az eleuszisziak közül csak
azok élhetnek együtt velük, akikkel ők is akarnak. 4 , A költözni
akarók számára a feliratkozás határideje a belföldön levők ese
tében az eskü letételének napjától szám ított tíz nap, a távozásé
húsz, a külföldön levők esetében hazatértüktől számítva ugyan
ennyi. 5. Senki nem tölthet be sem m iféle városbeli tisztséget az
Elcusziszban lakók közül, m ielőtt n em jegyezteti be magát,
hogy ismét a városban lakik. A gyilkossági ügyekben való ítél
kezés az ősi m ódon történjek, ha valaki valakit saját kezűleg
megsebesítve m egölt. 6. Az elmúltak m iatt senkinek sem szabad
vádaskodnia senki ellen, kivéve a harm incakat, a tízet, a tizen
egyet és a Peiraieusz volt korm ányzóit, de m ég ezek ellen sem,
ha szám ot adnak tetteikről. Akika Peiraieuszban korm ányoztak,

514

I lELLÉNlKA

a pciraieuszbcliek előtt adjanak szám ot, a városban korm ányzók
viszont a )>város bari« m egbecsült vagyonnal rendelkezők előtt.
Ezek után, aki akar, kiköltözködhetik. A pénzeket pedig, m e
lyeket a háborúi céljára köles ön vettek, m indkét fel külön fizesse
vissza/' M iután ilyen alapon létrejött a megegyezés, valahányaii,
akik a harm incak oldalán küzdöttek, megijedtek, és bár sokan
gondoltak a kiköltözésre, ahogyan általában azt mindenki tenni
szokta, a feliratkozást a legutolsó napokig halogatták, Arkhinosz
látta nagy számukat, cs vissza akarta őket tartani, ezért törölte a
hátralévő feliratkozási napokat úgy, hogy sokan kénytelenek
voltak akaratuk ellenére maradni, m íg végül aztán m egnyugod
tak. V élem ényem szerint ez kitűnő államférfiul cselekedet volt
Arkhinosz részéről, úgyszintén az is, hogy törvénytelenség vád
ját em elte Thrasziibulosz előterjesztése ellen, melyben megadta
volna a polgárjogot mindazoknak, akik a Peiraicuszból vele
együtt tértek vissza, s akik között egyesek nyilvánvalóan rabszol
gák voltak, harm adszor pedig az, hogy am ikor valaki a vissza
tértek közül vádaskodni kezdett, a tanács ele vitette, cs keresz
tülvitte, hogy bírói eljárás nélkül kivégcztcssck... A kitclcpedés
utáni harmadik évben, X cn ain cto sz arkhőnsága idején, az E lcu sziszba kiköltözöttckkcl is kibékültek/’ (Ritoók Zsigm ond fórdítása) Az clcusziszi oligarkhiát Kr. c. 401-b en számolták föl.

I-Iarmadík könyv

111. 1. 1 Kürosz hadjáratáról X en op h ó n másik m űve, az Anabaszisz
számol be, Kürosz hadjárata Kr. e. 401-b en kezdődött A thén
ban Kr. c. 403-b an ju tott újból hatalom ra a demokrácia, így a
M ásodik cs Harm adik könyv között másfél év telt el, amelynek
történetéről X en op h ón nem számol be. Az Anabaszisz szerint
mindenesetre nem Szamiosznak, hanem Püthagorasznak hív
ták a lakedaimóni flotta parancsnokát,
2 A szürakuszai Them isztogenesz nem más, mint X enophón
álneve, az em lített m ű pedig az Anabaszisz. Az álnév ellenére
m ár az ókorban is mindenki pontosan tudta, hogy zz Anabaszisz
X en op hón műve.
3 E rről az Anabaszisz (VII. 7 - 8 ) számol be.
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4 Dcmaratosz az Eurüpómidák spártai királyi családjából szár
mazott, de királytársa, az Agiada Kleómenesz nem ismerte cl
törvényes származásúnak, ezért leváltatta Dcmaratosz Perzsiá
ba ment, és Kr. e. 480-ban Xerxész oldalán harcolt a görög-per
zsa háborúban, vö. Hérodotosz VT. 65-69. Leszármazottját,
P rokle szt Xenophón az A nabasziszban (VII. 8. 17) is említi.
5 A perzsabarátságáról ismert eretriai 1. Gongiiloszról Tlmküdidész (1.128) is megemlékezik mint az árulóvá lett Pauszaniasz
spártai király bizalmasáról. Gorgion és III. Gongülosz, II. Gongiilosz cs Hellasz fiai, Xenophón barátai voltak (Auabaszisz, VII,
8 . 8- 20 ).
íy Kürosz perzsa király egyiptomi veteránokat telepített le Lariszában, innen kapta a város a jelzőjét, vö. Xenophón: Kiirosz
nevelkedése, VII, 1. 45.

7 Vö. Thuküdidcsz Vili, 61-62.
8 Zénisz Pharnabazosz szatrapiájában nem helytartó, csak alhclytartó volt,
III 2, 9 Kürosz zsoldosainak egykori parancsnoka nem más, mint
Xenophón. Saját szavait itt név nélkül idézi, cs az egész Ilellén iká bán egyetlen esetben sem említi saját nevet, ami azért fel
tűnő, mert az A nahaszisznak gyakorlatilag ő a főszereplője.
10A klierszoncszoszi falat először idősebb Miltiadcsz építette fel
Paktíié és Kardia között (Hérodotosz VI. 36), majd Periklész
újította meg (Plutarkhosz: Periklész, 19). Dcrkülidasznak tehát
nem kellett teljesen új falat építenie, így hamar végezhetett a
munkával
11Vö. Anabaszisz 1-11.
12Argosz, Mantineia és Élisz szövetséget Alkibiadcsz kezdemé
nyezésére Kr. e. 420-ban kötötték meg, de a szövetségesek elvesz
tették a lakcdaimóniakkal vívott első mantinciai csatát (Kr. e.
418), Likhasz Kr, c. 420-ban nyerte meg az olümpiai kocsiver
senyt, de mivel a lakedaimóniak abban az évben ki voltak zárva
a vcrscnyjátckokról, thebai színekben versenyzett, ezért kor
báccsal kergették ki a versenypályáról, vö. Thukiididész V. 47-50.
13Élisz városa.
III. 3. l4Xcnophón/4 iakedai mániák állam ában (15) és Hérodotosz (VI.
58) is leírja, milyen fényes temetést kapott egy elhunyt lakcdaimóni király. II. Agisz spártai uralkodó az Eurüpómida családból
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származott, II. Arkhidamosz király fia volt, és apját követte a
trónon (ur. Kr. c. 427/426-399). Apcloponncszoszi háborúban
többször vezetett támadást Attika ellen, majd II. Pauszamasszal
együtt blokád alá vette Athént (Kr. c. 405—404), s ezzel eldön
tötte a háború sorsát. Az ő nevéhez fűződik az első mantineiai
csatában (Kr. c. 418) elért spártai győzelem is.
^ Leótükhidcsz ver szerinti apja feltehetőleg az athéni Alkibiadész volt, akinek többek között az Agisz feleségével ápolt bizal
mas kapcsolata miatt kellett Spártát sürgősen elhagynia (Plutarkhosz: Alkibiadész , 23; Agészilaosz, 3; Litszandrosz, 22; Pau
szain asz III. 8, 7). A trónviszályról cs Agészilaosz értékeléséről
vö. Xenophón Agészilaosz című írásával.
K> Plutarkhosz azt írja Agészilaosz életrajzában (2. 3), hogy a
király sántított.
17 Kr, c. 397-ben, II. Agészilaosz, II Arkhidamosz fia, II. Agisz
testvére, Kr, c, 444-ben született. Kr. c. 399-től spártai király, az
Eurüpóntidák dinasztiájából, Lüszandrosz hatalmi politikájá
nak folytatójaként biztosítani akarta Spárta hegemóniáját a gö
rög államok cs Perzsia fölött. Kr. e. 396-tól 394-ig a perzsák
ellen harcolva biztosította az ión államok autonómiáját, 394ben Koróneiánál legyőzte a perzsák által pénzelt Spárta-cllcncs
koalíciót (korinthoszi háború). Kr. c. 387/6-ban az Antalkidaszfélc király béke egyik támogatója, bár az semmivé tette ióniai
hódításait. Harcolt a felemelkedő Thébai ellen (Kr. c. 371,
Lcuktra), kétszer is megvédte Spártát bpamcinóndasz csapata
itól (Kr. c. 370/69., Kr, c, 362), majd az egyiptomiak oldalán
Szliria cs Phoinikia ellen vezetett kalandor hadjáratot (Kr. c.
361), s útban hazafele halt meg.
18A kis ncpgyíilcs (mikra ekkfészia) intézményéről semmit sem
tudunk, A vének tanácsának (gentszia) huszonnyolc hatvan év
nél idősebb „vén” cs a két király volt a tagja, a ncpgyűlésnek
pedig (amelyet éppúgy ekklésziánzk hívtak, mint Athénban, és
nem apellállak, amint ezt több tankönyv tévesen említi) vala
mennyi teljes jogú lakcdaimóm polgár. Lehet, hogy Xenophón
itt a lakedaimóni polgárok gyűlését nevezi kis ncpgyűlésnek, és
a nagy ncpgyűlcscn a pcloponncszoszi szövetség tagállamainak
szövetségi gyűlését érti.
19A hippagrctcszckhcz vö. A lakedaimóttiak állania, IV. 3.
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Ili. 4. 20 A hadjáratról az A nabaszisz számol be.
21A Lüszandrosz által felállított dekarkhiákról vö. Hellénika, II. 3. 7.
22 Agamciimón Auliszhan áldozta föl lányát, Iphigenciát, vö.
Euripidész: Iphigeneia A ltiiszban .
23 Hcrippidasz váltotta le Xcnopliónt, aki egészen eddig, vagyis
Kr. c. 395-ig állt a zsoldossereg étén, amely megjárta Kürosz
hadjáratát (vö. Anabaszisz).
Ili 5. 24 Erről az oxürhünkhoszi HeUcnika a következőképp számol be
(21. 1-5): „Androklcidasz cs Iszmeniasz hívei azon buzgólkodtak, hogy a népet háború ha indítsák a lakedaimóniak ellen, olyan
szándékkal, hogy felszámolják uralmukat, nehogy miattuk és a
lakón barátok kezétől elpusztuljanak. Úgy véltek, ezt könnye
den végre tudják hajtani, mert tudták, hogy a király pénzt fog
adni - amint ezt a barbárok küldötte értésükre adta a kormthosziak, az argosziak cs az athéniak pedig szinten reszt fognak
venni a háborúban, mert ezek a lakedaimóniak ellenségei leven
segíteni fognak nekik abban, hogy polgártársaikat is a ni aguk
oldalára állítsák. A teendőket végiggondolva látták, hogy nyíltan
nehéz lenne föllépni ellenük, ugyanis sem a thebaiak, sem más
a bői ótok közül nem hajlana arra, hogy harcoljon az egész
Hellasz fölött uralkodó lakedaimóniak ellen. Megkísérelték
tehát a következő csellel háborúba vinni őket: rábeszéltek bizo
nyos phókiszi férfiakat, hogy törjenek he a nyugatinak nevezett
Lokriszba. Ennek az ellenségeskedésnek pedig az alábbi okai
voltak. Létezik egy a két állam által vitatott terület a Pai nasszosz
környékén, amely miatt már korábban is háborúskodtak. Ezen
a vidéken gyakran legeltetnek mind phókisziak, mind lokri
sziak, s amelyik fél történetesen észreveszi a másikat, nagy
csapatot gyűjtve elrabolja annakjószágait. Nos, korábban mind
két részről történt ilyesmi több ízben, de ezeket bírói úton és
tárgyalással intéztek el. Most viszont, amikor a lokrisziak elvesz
tett jószágaik helyébe másokat raboltak, a phókisziak az Androklcidasz és Iszmeniasz által beszervezett emberektől felizgat
va, fegyveres erővel betörtek Lokriszba. A lokrisziak, mivel
ellenség pusztította földjüket, követeket küldtek a borátokhoz,
vádat emeltek a phókisziak ellen, cs méltányos segítséget kértek,
hiszen mindig baráti viszonyban álltak egymással. Iszmeniasz
és Androklcidasz köre kapva kapott a kedvező alkalmon, és
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rábeszélte a boiótokat, hogy segítsenek a lokrisziaknak. Aphókisziak, amikor jelentették nekik a The kaiból származó híreket,
visszavonultak Lokriszból, ele tüstént követeket küldtek a lakédaimómakhoz, azt kérve tőlük, tiltsák mega hói ótoknak, hogy
bevonuljanak az ő területükre. Bár azok úgy gondolták, hogy a
közlés megbízhatatlan, követek útján mégis megtiltották a boiótoknak, hogy háborút kezdjenek a phókisziak ellen, cs utasítot
ták őket, amennyiben úgy vélik, hogy bármilyen jogtalanságot
szenvedtek el, a szövetségi gyűlésen vegyenek elégtételt. Azok
viszont, miután fel ingereltek őket a fondorlatnak és követkézmenyeinek értelmi szerzői, dolguk vcgczctlcnül küldtek cl a
lakedaimóniak követeit, majd fegyvert ragadva a phókisziak
ellen indultak. Gyorsan rátörtek Phókiszra, és végigp uszították
a folyóparti vidéket, Dauliát és Phanotiszt, megkísérelve a vá
rosok elfoglalását is. Dauliához érve hamarosan eredménytele
nül visszavonultak, sőt kisebb veszteségeket is elszenvedtek;
Phanotisz elővárosát viszont erővel elfoglalták. Mindezek után
Phókisz belsejébe nyomultak, cs lerohanva az Elatcia cs Pcdica
körüli síkság egy részét és az itt lakókat végigsarcolva eltávoztak.
Visszavonulóban Hüampolisz mellett eszükbe jutott, hogy kí
sérletet tehetnének ezcl a várossal. A vidék meglehetősen meg
volt erődítve. Bár erejüket nem kímélve rontottak neki a falak
nak, semmi eredményt nem sikerült elérniük. Miután körülbe
lül nyolcvan katonát veszítettek, ugyanazon az úton visszavo
nultak. Aboiótok tehát a phókisziaknak ennyi bajt okozva tértek
vissza saját területükre.”
23A peloponnészoszi háború végen, Kr. e. 404-ben Lüszai ídrosz
az athéniaktól származó zsákmány egytizcdcből emlékművet
emelt Delphoiban, Apollón szentélyében. A thebaiak részesülni
szerettek volna a zsákmányból. A thebaiak Kr. c. 403-ban, a
harminc zsarnok elleni háborúban nem támogatták a lakcdaimóniakat, vö. 11. 4. 30.
26 Vö. III. 4. 4.
27Enanthcsz, a boiót flottaparancsnok azt javasolta, rombolják
le Athént, és tegyek területet birka legelőve, vö. Plutarkhosz:
Liiszandrosz, 15.
28A harminc zsarnok idején. Kr. c. 404—403-ban.
29Vö. III. 2. 21.
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30 Pciraicusz falait Kj , e. 404-ben, a pclopomicszoszi háború
v ég en kellett lebontaniuk,

31 Pauszaniasz feltehetőleg csak Kr. c. 381-ben halt meg. Ki . e.
385-ben meg bizonyosan élt, hiszen cztXenophón is említi (vö.
V. 2. 3; 6).
N
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IV. 1. 1Erről a hadjáratt ól az oxíirhiinkhoszi HcllaiiUti részletesebben
számol be (24. 1-25, 4): „Ageszilaosz pedig a lakodalmon iák cs
szövetségeseik seregével a Hcllészpontoszhoz vonult. Amíg
Lüdián haladt keresztül, semmi kárt nem okozott a lakosságnak,
mivel meg akarta tartani a Tichrausztésszal kötött egyezséget;
miután viszont Phai nabazosz területére ért, a földet fosztogatva
és pusztítva vezette tovább a sereget. Elhagyva az úgynevezett
thebéi és apiai síkságot, betört Müsziába, zaklatta a műszókét,
cs azt parancsolta nekik, hogy keljenek hadra velük. A műszók
közül ugyanis sokan függetlenek voltak, nem a király alattvalói.
Ahánynn azt választották közülük, hogy' részt vesznek a hadjá
ratban, semmi rosszat sem szenvedtek ei tőlük, a többiek terü
letét azonban elpusztította. Amikor átvonulóban az úgynevezett
müsziai Olümposzon azt látta, hogy nehéz és szűk a hágó, és
ugyanakkor biztonságban akart áthaladni rajta, elküldte néhány
emberét a műszókhoz, és velük megegyezve vezette seregét
keresztül a vidéken. De az elküldőitek... megtámadván a pcloponneszosziakés szövetségeseik utóvédjét ledárdázták... a har
cosok a szűk hely miatt rendezetlenül álltak. Agészialosz sereget letáboroztatva - ezen a napon megpihent. Elrendelte,
hogy a halottaknak adjanak vcgtisztcsscgct. A harcosok közül
Ötvenen estek cl. A következő napon a Dcrkülidasz-félc zsoldo
sok közül sokakat lesbe állítva felkerekedett, és újból clőrcvezette a sereget. A miiszök pedig, miután valamennyien azt
gondolták, hogy' az előző napi csapás után Ageszilaosz elment,
falvaikból előmercszkcdvcn üldözni kezdtek azzal a szándékkal,
hogy az utóvedet ugyanolyan módon támadják meg, mint ko
rábban, A lesben álló hellének, amint amazok a közelükbe
kerültek, Jóshelyükről előretörve közelharcba bocsátkoztak ve
lük. A műszók közül a vezérek cs az üldözésben elöl haladók
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a hellénekkel összecsapva hamar elestek, a többiek viszont, akik
látták, hogy az elöl lévők bajba kerültek, a falvak felé menekül
tek. Miután mindezt jelentettek Agészilaosznak, az megfordí
totta cs ugyanazon az úton visszavezette a seregét, egészen
addig, amíg csak a rejtekhelyen maradiakkal nem találkozott.
Ezután megszállt abban a táborban, ahol már előzőleg is letábo
rozott. Ezek után azok a műszók, akiknek halottaik voltak,
mindnyájan hírnököt küldve... a fegyverszünet oltalmában
összeszedtek halottaikat. Százharmincnál is többen haltak meg,
AgcsziJaosz néhány vezetőt fogadván a falvakból cs.., napig
pihenve elvezette a katonákat a korábbi táborhelyre; levezetve
őket a phrügök vidékére - de nem oda, ahova a múlt nyáron
betört, hanem egy másik területre, amelyet meg nem fosztottak
ki, cs amely fölött Szpithradatész és fia uralkodott - feldúlta azt
is. Ez a Szpithradarész, aki származására nézve perzsa volt, cs
Pharnabazosz környezetűben élt, sőt szolgált is neki, amikor
aztán kegyvesztette vált, megijedt, hogy elfogják, vagy valami
rossz éri, cs gyorsan Küzikoszba menekült, majd később Agészilaoszhoz érkezett, magával hozva fiát, Mcgabatcszt, aki fiatal
volt és szcmrcvaló. Agcszilaosz a történtekre való tekintettel
befogadta őt, de leginkább az ifjú miatt - azt mondják ugyanis,
hogy hevesen vágyott rá, továbbá Szpithridatész miatt is arra
gondolva, hogy a hadsereg kalauza lehet majd, és más dolgokban
is hasznát vehetik. Mindezek miatt fogadta hát szívesen őket, ő
maga pedig mindig csak clorcvczctvc a seregét cs kirabolva
Pharnabazosz területét megérkezett az Oroszlánok Fejének
nevezett településhez. Intézett ellene néhány rohamot, mint
hogy azonban ezzel semmi eredményt nem ért cl, indulást
jelezve továbbvezette sereget, pusztítva cs fosztogatva a vidék
még érintetlen részét. Gordionba - egy dombon álló szépen
épük cs mindennel ellátott városba - érve letáboroztatta seregét,
cs hat napig időzött ott; az ellenség ellen rohamokat intézett,
ugyanakkor a katonáit sok jóban részesítette, így tartotta őket
együtt. Miután a várost a védekezést irányító perzsa származású
Rhathancsz rátermettsége folytán nem tudta elfoglalni, észak
fele indította katonáit, mivel Szpithridatész azt javasolta, hogy
Pap hl ágon iába menjenek.
Ezek után a pclopoiinészosziakat c$ szövetségeseiket Phrügia cs
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Paphlagonia határáigvezette, ahol a hadsereg letáborozott. Szpithridatcszt cküldtc Gücszhcz, és miután az elment, és rábeszélte
a másikat, együtt tértek vissza. Agcszilaosz szerződést kötve a
paphl ágén okkal sietve a tengerhez vezette seregét, mivel attól
felt, hogy télen nem lesz élelme. De nem ugyanazon az úton
vonult vissza, amcrrőljött, hanem másikon, mert azt gondolta,
hogy' ha a Szangarioszon vonulnak keresztül, akkor kevésbe lesz
fárasztó a katonáknak. Elküldött... hozzá Gücsz... körülbelül
ezer lovast és több mint kétezer gyalogost. A sereget a miisziai
Káosz felé vezetve, először azzal töltött el tíz napot, hogy7meg
torolta a többi müszőn azt, hogy7társaik annak idején az Olüm 
posz tájékán lesből rátámadtak, később átvezette a helléneket a
tengerparti Phrügián. Betört a Milétosz Falának nevezett város
ba, de mivel elfoglalni nem tudta, továbbvezette a katonákat. A
Rhündakosz folyó menten megérkezett a Daszkülitisz-tóhoz;
emellett fekszik Daszkülioiu egy igen erős és a király által
felszerelt város, ahová - úgy beszélik - maga Pharnabazosz
helyezte cl valamennyi ezüstjét és aranyát. Miután letáboroztatta ott a katonákat, magához hívatta Pankaloszt, aki Kheirikratcsz nauarkhosznál szolgált, cs öt háromcvczősorossal a Hcllcszpontoszt vigyázta, Panknlosz gyorsan megjelent, cs a háromcvezősorosokkal behajózott az öbölbe. Ezután megparancsolta
neki Agcszilaosz, hogy a rablott holmikból rakja be az értéke
sebbjét cs szállítsa cl ...-ba, Küzikosz környékére, hogy7ebből
legyen meg a hadsereg zsoldja. A müsziai katonákat elbocsátot
ta, meghagyva nekik, hogy tavaszra térjenek vissza. O maga a
közelgő télen Kappadokiába készült vonulni, mivel azt hallotta,
hogy ez a vidék úgy nyúlik eh mim egy keskeny szalag, kezdve a
Pontoszi-tengcrtől le egészen Kilikiáig és Phoinikiáig, cs olyan hoszszű, hogy akik Szinópcből gyalogolnak, [öt nap alatt érik el Szólóit,] ”
2 VÖ. III 4. 10.
3 Aríaiosz lázadását az Anabaszisz első könyvéből ismerjük.
Ariaiosz Kürosz halála után visszatért a király szolgálatába.
4 Mcgabatcsz Szpithridatész fia cs Agcszilaosz szerelme volt
(Agészifoosz, V. 4-6), amit Xenophón itt tapintatosan elhallgat.
IV. 2, 1A perzsa arany a lakcdaimóniak elleni hadjárat fedezésére: vö.
III. 5.1.
6 Agészilaosz éppen Kis-Azsiában harcolt.
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7A halálra ítélt és Tcgcában bujkáló Pauszaniasz fia volt a trón
örököse.
8 A katonák bal karjukon hordták pajzsukat, így jobb oldaluk
védtelen volt.
Xenophón, aki a katonai dolgokban a legfigyelmesebb, itt
téved. Tegea cs Mantincia hadereje, amelyet a 13. caputban
említ, valamint az Árkádiából cs Akbaiából érkező csapatok (vö.
18-21) kimaradtak a felsorolásból.
mJobb felől, a katonák védtelenebb oldala felől,
IV. 3. 11 Xenophón: Agészilaosz, 7, 5 szerint az ellenfél vesztesége
tízezer fő volt. A szám kissé túlzottnak tűnik, különösen a
lakedaimóniak hétfős veszteségével összehasonlítva.
12 Kr. c. 394. augusztus 14-cn részleges napfogyatkozás volt
Hellaszban,
13A módszer hasonló, mint amit Xenophón korábban is említ
(vö, 1. 6. 36).
14A zsoldosok, akik részt vettek Kürosz hadjáratában, vö. Arrahaszisz, T.
15Athéna Irónia szentélye, a boiót szövetség központi kultusz
helye állt Koróneia síkján.
IV. 4. 16A perzsa király pénzéből fedeztek a Lakedaimón elleni had
járat költségeit, vö. 111. 5. 1.
17 Közelebbről nem ismert ünnep. Artemisz Huklcia szobra cs
oltára mindenesetre Boiótiában cs Lokriszban ott állt minden
agorán, vö. Plutarkhosz: Ariszrridész, 20.
18 A pajzsra festett szigma (Z) ugyanis a sziküóni gyalogság
ismer tetőjele volt. Az argosziak nem biztos, hogy szembe mertek
volna szállni Paszimakhosz embereivel, ha tudják, hogy lakodal
mon iák. Az ő pajzsukon ugyanis lambda (A) volt, míg a thébaiakén
Hcraklcsz bunkója.
V) A Spártában különösen tisztelt Dioszkuroszokra, vagyis Kasz
tóna cs Polüdeukészra gondolt.
2,1Vagyis jobbról, hiszen a pajzsot bal karjukon hordták.
21 Kr! e, 391-ben.
IV. 5. 22 Az iszthmoszi játékokat Korinthosz rendezte kétévente má
jusban vagy júniusban Poszcidón tiszteletére. Minthogy Korin
thosz hivatalosan (bár nem teljesen önkéntesen) egyesült Argosszal, Kr. c. 390-ben az argosziak rendeztek meg ajátékokat.
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23 A Gcraneia-hcgy lankáin. A hcvizck ma is megtalálhatók az
Iszthmoszon.
24 Poszeidón Iszthmoszon álló szentélye.
2:1Amiiklai, a Spártát alkotó öt község közül a legdélibb, amely
területileg nem, csak jogilag tartozott a városhoz, már a dórok
bevándorlása előtt fennállt cs lakói Apollón egy ősi alakját,
1lüakinchoszt tiszteltek, cs háromnapos ünnepének harmadik
napján énekelték cl Apollón himnuszát, a paiant. Az amiiklai
ásatásokon előkerültek Hüakimhosz oltárkő izeiének, Bathüklesz munkájának a maradványai (Kr. c. 6. század vége), amelyet
Pausza niasz (III. 18—19) is leír.
IV. 6. 26 Sztratosz volt az akarna niai szövetség központja.
27 A Riviosz-tavat.
28 Naupaktosz az ozoliszi Lokriszban feküdt, ismertebb olasz
neve Lepanto. Az athéniak elfoglalták a Kr. c. 5. században, és a
Mcsszcmából elmenekült helótákat ott telepítettek le (Kr. e.
457). Ettől kezdve Naupaktosz athéni flottatámaszpontként
szolgált.
IV. 7. 29 Kr. c. 3Ő8-ban.
3(>A görög államokban bizonyos ünnepek idején kötelező volt a
fcgyvcrnyugvás, amelynek megsértése az istenek elleni vétség
nek számított. Ilyen volt például az ollimpiai játékok ideje.
Minden államnak voltak olyan belső ünnepei is, amelyeket
mások nem feltétlenül tartottak tiszteletben. Minthogy gyakor
latilag minden hellén állam más naptári rendszert használt, az
ünnepnapokat, a regionális fegyvernyugvást ki lehetett használ
ni háborús konfliktusok esetén. Az argosziak talán a kanicia
ünnepére gondoltak, minthogy az egy teljes hónapot, a Karneiuszt szentté tett,
31 Az Olümpiában (is) tisztelt Zeusz, aki Apollón apja volt.
32 Vö. A iakcclúimőníak áltatna, XIII. 1.
35Vö, Hí . 2, 24.
34 VÖ. IV, 4, 19.
^ A lakedaimóni seregben szolgáló krétai íjászok.
IV. 8. 36 Knidosznál Kr. c, 394-ben, vö. IV. 3. 10.
37 Pharnabazosz tartománya Kis-Phríigia. cs Bithünia volt,
38 Vö. 111. 1.9 és IV. 3.3.
39Vö. III. 2. 8-10.
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40Kr. c. 394-ben. Korábban éppen aboiótok ragaszkodtak hozzá
leginkább, hogy az athéniak bontsák le a falakat.
41 Agészilaosz hadműveleteiről van szó Ki\ c, 391-ben, vö. IV.
4. 19.
42Tiribazosz korábban Annenia (Aiiabaszisz, IV. 4. 4—6), ekkor
pedig Nagy-Phrügia cs Tónia helytartója volt.
43 Szardeiszba.
44 Vö. IV. 4. 6 cs V. 1.31.
43 Korion azzal vetkezett, hogy nem a perzsák, hanem az athé
niak érdekében cselekedett.
46Akit nyilvánvalóan ekkoriban hívtak vissza Kr. c. 400/399-ben
kimondott száműzetéséből, vö. Ili. 1. 4-8.
47 Rhodosz városát Kr. c. 408-ban alapították, cs vezetése de
mokratikus volt. Kr. c. 397-ben megbuktatták a demokráciát,
de Kr. e. 396/395-bcn a szigeten újra győztek a demokraták, cs
394-től szövetségben álltak Athénnal.
48Euagorasz Kr. c. 411-től állt a küproszi Szalamisz élen.
4yVö. I. 1.22.
30 Vö. 1.1. 25.
Ö tödik könyv

V. 1. 1A győztesek fejet ékesítettek szalaggal, pl. Olimpiában.
2 Khabriasz jelentős athéni hadvezér volt. Kr. c. 389/388-ban
átvette Iphikratcsz zsoldosseregenek irányítását, és kiemelkedő
sikereket ért cl a lakedaimóniak ellen. Kr. c. 387/386-ban az
athéni csapatok segítségével majdnem egész Küproszt meghó
dította Euagorasz szalamiszi király számára, Kr, c. 386-tól 380ig sikeresen harcolt Egyiptomban a perzsák ellen. Kr, c. 376
őszén döntő vereséget mert Naxosznál a lakcdaimóni flottára,
aminek következtében számos sziget csatlakozott a második
athéni tengeri szövetséghez. Kr. e. 361-től 359-ig újra Egyip
tomban harcolt TI. Takhósz fáraó szolgálatában. A szövetséges
háború során, Kr, c. 357-ben, Khiosz kikötőjében esettel.
3A kissé romlott szövegjavítása szerint Kr. c. 387 őszén érkezett
Teleutiasz Aiginára, miután Hicrax (Kr. c. 389/388) cs Antalkidasz (Kr. c. 388/387) után őt választották meg, összesen har
madszor, flottaparánc sn oknak.
o25
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4 Vö. IV. könyv 30. jegyzet.
3 Ez az úgynevezett Arit afkid asz-fele királybe ke szövege (Kr, c,
385). Lémnosz, Jmbrosz és Szürosz mára pcloponnészoszi há
ború előtt Athénhoz tartozott, barbár Jakóit rabszolgának adták
cl, cs athéni telepeseket küldtek a szigetekre. Érdekes, hogy
Le mítoszon előkerült egy sírfelirat, amely megőrizte az ős lakők
nyelvét. Ez a nyelv az etruszkkal mutat szoros rokonságot.
6A Ki', c. 392-cs államcsíny résztvevőihez, vei. IV. 4. 2.
7 Kr. c, 404-ben, a pcloponnészoszi háború után kellett lerom
bolni Athén városEtIáit. Az Antalkidasz-féle béke zárta le a Kr.
c. 395-ben kitört korínthoszi háborút.
V. 2. BAz első mán tine iái csatát Kr. c. 418-ban vívták. A rnantineiaiak
veresége után, Kr. c. 418/417-ben kötötték meg a harmincéves
békeszerződést (Thuküdidcsz V. 81). Ennek alapján a lakcdaimóniak Kr. c. 387-ben tettek az említett szemrehányást a mantineiaiaknak.
9 Agészilaosz apja, Arkliidarnosz a Kr. e. 464-ben, a íakedaimóni
földrengés után kitört helótalázadás során háborúzott a mcsszcn.cick ellen, vö, Thuküdidcsz I. 101.
1{)A trónról elűzött Pauszaniasz sorsáról vö. III. 5. 25.
11 A folyó neve Ophisz (Pauszaniasz Vili. 8. 4), de vízhozama
csak esőzések után jelentős.
12 A rnantineiaiak a Iír. c. 6. században települtek össze egy
városba, előtte nem négy. hanem öt községben éltek (Diodórosz
XV. 5). Xenophón tévedése talán azzal magyarázható, hogy a
kitelepült négy községbe nem számolta be magát Mantineiát,
ahol szintén maradt lakosság (Pauszaniasz VIII. 8. 9). A mantineiaiak újabb összetelep üléséről vö, VL 5. 3.
13Vö. JV. 4. 15.
11Kr. c, 384-ben.
lj A nyolcszáz nchczfcgyvcrzctű kevésnek tűnik. A nehezfegyverzetűek száma többnyire a lovasság tízszereset tette ki, ebben
az esetben a négyszáz lovasra (Demoszthenesz: Hűtlen követség,
263) durván négyezer nchczfcgyvcrzctü gyalogos jutna. A ki
sebb szám másolási hiba eredményeként kerülhetett a szövegbe.
16 Kr. c, 384-ben,
17A korintlioszi háború kirobbanásának oka a perzsa helytartó, Tithrausztcsz által Hcllaszba küldött vesztegetési pénz volt, vö. III. 5.
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18Kr. c, 483,
19 Vö. Thuküdidcsz 11. 99: „Mert Makedón iához tartoznak
ú g y a ]ünkcs2tosziak, climiaiak és egycb törzsek is, s szívélyes
és alattvalói viszonyban is vannak vele, de mindegyiknek meg
van a saját uralkodója.”
V, 3, 20 Kr. c.382.
21 Vö. Ili. 4. 2.
22 Kr. c. 381.
23Vö.V. 2. 10,
24 Vö. Hérodotosz VT. 57, továbbá Xenophón: A lakedaimóniak
állama, XV. 9, PUitarkhosz:^éjz/7í?t>i^ 40. 4.
25 ÍCr. e. 380.
2fj Kr. e. 379. Az olünthosziak esküje a lakcdaiinóniaknak tett
szövetségi eskii tipikus darabja, vö. az 1976-ban közzétett fel
irattal, amely a lakedaimóniak és aitólok szövetségét rögzíti
(Németh György: Görög történelem szöveggyűjtemény. Budapest,
1999, 130. dokumentum): „Az aitolókkal megkötött szerződés
pontjai a következők: legyen barátság cs béke az aitólokkal és
fegyveres szövetség... kövessék a lakedaimóniakat oda, ahová
azok hadjáratot vezetnek, szárazföldön is cs tengeren is, ugyan
azt tartsák barátjuknak és ugyanazt ellenségüknek, akit a lakcdaimóniak is, és ne kössenek fegyverszünetet a lakedaimóniak
nélkül senkivel, de szüntessék be a harcot azzal szemben, akivel
a lakedaimóniak (fegyverszünetet kötnek). Ne fogadják be a
száműző eteket, akik valamilyen bűnben vétkesek. Ha valaki
Erxadicisz földjére haddal támadna, Lakedaimón szövetséges
ként nyújtson segítséget minden erejével, amennyire képes, ha
pedig valaki Lakedai móri földjére támadna haddal, Erxadicisz
szövetségesként nyújtson segítséget minden erejével, amennyi
re képes.” (Hegyi W. György fordítása)
27Vö. IV. 7.2, V. L29.
V. 4. 28 Kr. e. 379.
2y A női ruhába öltözött felszabadítók romantikus tör téli etében
nincs okunk kételkedni, de tény, hogy a motívum máskor és
más helyszínen is előfordul, vö. Hcraklcidész Lembosz kivona
tai 64 (Németh György:Áll<unékirajzok> Budapest, 2000): „Kcphallcniában Promneszosz fia uralkodott, s olyan kegyetlen
volt, hogy két ünnepnapnál nem engedélyezett többet, cs nem
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lehetett havi tíz napnál hosszabb ideig avárosban lakni, A lányok
szüzességet ő vette cl házasságuk előtt. Antónór női ruhába
öltözve, tőrrel a kezében bujt az ágyába, cs megölte. A nép
megbecsülte őt, vezetővé emelte, s a lány is híres lett, aki miatt
An tenor vállalkozott a gyilkosságra/’
3UA Kithairon-hegyscgbcn. Mindez Kr. c. 378-ban történt,
31 Vö. IV. 8, 9-10. '
32 A íeuktrai csata Kr, c, 37J-bcn volt, vö. VI. 4. 14.
33 Kr. e. 377,
34 Kr. e. 376.
35 Vö, IV. 8. 11.
36 A naxoszi csatában.
37 Kr. c, 375.
H ato d ik könyv

VI. 1. 1laszón feltehetőleg a korábbi türannosz, Lükophrón (vö, H, 3,
4) veje volt, Xenophón valószínűleg személyesen hallotta Poliidamasz beszédét Spártában.
2 Utalás az űn. második athéni tengeri szövetségre, amelynek
megalapításáról (Kr. e, 377) Xenophón nem ír. A szövetség
legtöbb tagállama az Egei-tenger szigeteiről került ki. A szövet
séget Kr e. 371-ben a Thébai ellen harcoló Spárta is elismerte.
A szövetség alapító okirata egy feliraton maradt fenn. amelynek
fordítása megtalálható: Németh György: Görög történelem szöveggyűjtemény. Budapest, 1999. 143. dokumentum.
3 laszón információi - ha ugyan valóban így érvelt - Kürosz cs
Agészilaosz Perzsia elleni hadjáratáról Xenophón műveiből, az
Anabüsziszhó\: illetve az Agészilaoszből származhattak, vagyis a
szerző burkoltan azt juttatja kifejezésre, hogy könyveit még
Thesszaliában is forgatták.
4A thesszaliai perioikoszokon a Thesszalia körül lakó adófizető
népeket, a perrliaiboszokat. magncsziabclickct és a phthiótiszi
akhájokat érti Xenophón. Szkopasz néven két krannóm politi
kust ismerünk, akiket tagosszá választottak. Mindketten aSzkopadák családjából származtak, amely Kr. c. 510 k. vérveszteséget
szenvedett, amikor Pharszaloszban rájuk szakadt a ház teteje.
Erről Szimónidcsz egy gyászdalt írt. II. Szkopasz emléket
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ugyancsak Szimónidcsz költeménye örökítette meg (vö. Szcpessy Tibor. Görög költők antológiája. Budapest, 1982. 192-193).
VI. 2, 5 Kr, c. 374.
r>Kr. c. 373.
7 Szinte szó szerint ugyanezekkel az érvekkel találkozunk Thukiididésznél (1. 32-36) cs Iszokratcsznál (XV, 108).
8 Timotheosz Koriónnak, a hadvezérnek volt a fia, cs Iszokratésznak, a szónoknak a barátja. Azonban ez sem rneritette meg
attól, hogy Kr. c. 373 decemberében bíróság elé állították cs kis
híján halálra ítélték. Elhagyta Athént, ahol csakKr. c. 366 után
viselt újra parancsnoki tisztet. Kr. c. 354-ben halt meg Khalkiszban.
y A Paralosz és a Szalaminia Athén két állami futárhajója volt.
1(>Vö. V. 2.2L
11A nagyvitorlák a tengeri csata során akadályozták a megfelelő
manővereket, vö. 11. 1. 29, A csatában nem használták a vitorlá
kat, hanem az evezősök hajtották a hajókat, így gyorsabb cs
váratlanabb hadműveletekre voltak képesek.
12Ikhthüsz-hegy fok.
lj Az ötlet meglepőnek tűnik, pedig nem volt szokatlan, hiszen
a lakedaitnóniak is így tettek Khioszon, vö. II. 1. 1.
14Vö. V. 4. 64.
15 Kr. e. 372.
16Khabriaszról vö. V. könyv 2, jegyzetet. Kallisztratosz jelentős
politikus volt. Eleinte a Spárca-cllcncsség jellemezte, ekkor a
második athéni tengeri szövetség megalapításán munkálkodott
(vö. VI. könyv 2. jegyzet), de Thebni megerősödése arra a meg
győződésre ébresztette rá, hogy Athénnak előnyösebb S pártával
összefognia a thebaiak ellen. Spárta-barátsága miatt később bí
róság ele .állították, de halálos ítéletet csak thrákiai tevékenysé
gével vont a fejére. Az ítélet elől megszökött, de Kr. c. 355-ben,
amikor már biztonságban érezte magát, cs visszatért hazájába,
elfogták cs kivégeztek.
VI. 3. 17 K j*. c. 371.
18 Triptolcmosz, clcusziszi királyfi tanulta meg először Deme
ter istennőtől cs lányától, az Elcusziszban Koré (=a lány) néven
tisztelt Perszcphonétól a földművelést, és ő tanította meg rá a
többi embert. Hé rákiész a spártai királyok cs így a lakcdaimó529
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niak mitikus őse volt. A Dioszkuroszok, Kasztó r és Polüdcukcsz, Tündarcósz mitikus spártai király fiai, akiket ezért Tündaridáknak is neveztek (vö. VI. 5. 31). Tündarcósz további
nevezetesebb gyermekei 1lelenc, aki miatt kitört a trójai háború,
cs Klütaimnésztra, Agamemnón felesége s egyben gyilkosa.
19 Autoklész, Sztrombikhidasz fia, Kalliasz politikai ellenfele
volt. Kr. e. 368/367-bcn és 362-ben is sztratégosszá választották,
de sikertelensége miatt hazaárulással vádolták meg. Hüpcrcidcsz tartotta ellene Kr. c. 360 körül a vádbeszedet, amelyből
mindössze két sor maradt fenn.
2Í) Vö, V. 3. 26. jegyzetével.
21 Vö, a Lüszandrosz által az elfoglalt városok elére állított
dckarkhiákkal, Athén, talán görög viszonyokhoz képest nagy
kitcijédese cs nagyszámú lakossága miatt, nem tíz-, hanem
harmincfős testületet kapott, az úgynevezett harminc zsarno
kot, vö. II. 3. 2.
22 Az Antalkidasz-féle királybékcben, Kr. c. 387-ben, vö, V, 1.
31.
23 Vö. V, 2, 29,
24 A második athéni tengeri szövetségről van szó, amelynek
Diodórosz (XV. 30, 2) szerint hetven, Aiszkhinész szerint (II.
70) hetvenöt tagállama volt, A szövetségi szerződés feliratán
mindenesetre csak mintegy hatvan szövetséges nevének feljegy
zésére volt hely, vö. VI. könyv 2. jegyzettel.
25 Szövegromlás.
26 Utalás Hérodotosz (VII. 32, 131-132) történetére: „Szardiszba érkezve a király először is követeket küldött szét Hellaszba, hogy földet és vizet követeljenek cs hogy lakomát készíttes
senek a király számára. Csak Athénba cs Lakcdaimónba nem.
küldött ilyen követeket, máshová azonban mindenhová. Azért
követelt másodszor is földet cs vizet, mert arra számított, hogy
akik annak idején elutasították Darciosz küldötteit, most félel
mükben biztosan meghunyászkodnak. Ezt akarta tehát meg
tudni, azért küldött követeket... Eközben visszaérkeztek a kö
vetek, akiket a király földet követelni küldött Hellaszba, néme
lyek üres kézzel, mások földdel és vízzel. A követelést teljesítet
ték a thesszaliaiak, a dolopszok, az eniének, a perrhaiboszok, a
lokrisziak, amagnésziaiak, a rnéliszick, Akhaia, Phthiótisz lakói,
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a thcbaiak cs a többi boiótiaiak, csak Theszpiai cs Plataiai lakói
nem . Azok a hellének viszont, akik elszánták magukat a barbá
rok elleni háborúra, m cgcsküdtck, hogy ha egyszer béke lesz,
azoktól a hellénektől, akik m inden kényszer nélkül m cghódol
tak a perzsáknak, elveszik a vagyonuk egytizedét, és felajánlják
Dclphoiban az istennek. így esküdtek m eg közösen a hellének.”
(M uraközy Gyula fordítása)
VI. 4.

27 Vö. VI. 1. 1 és VI. 2. 1.

28 A m ondat nyilvánvalóan tévedésből került a szövegbe a m á
solás során. Eredetileg feltehetőleg valaki a lap szélére jegyezte
mint tartalmi összefoglalót.
Az itt felsorolt esem ényekhez vö. V. 4. 1 5 -1 6 , V. 4. 59, V. 4.
3 6 -3 8 , 4 7 -4 8 .
3[> A feltehetőleg n em történelm i, hanem mitikus elbeszélést
Pauszaniasz (IX. 13. 5) így őrizte meg: „Azt is beszélik, hogy
Szkedaszosz leányainak haragja sújtott le a lakedaimóniakra.
Szkedaszosz ugyanis Leuktra környékén élt, és volt két leánya,
Molpia és H ippó A két zsenge leányon két lakedaimóni férfi,
Phrurarkhidasz és Partheniosz aljas m ódon erőszakot követett
el, a leányok pedig elviselhetetlen szégyennek tartván, hogy
meggyalázták őket, rögtön felakasztották magukat. Szkeda
szosz, miután Lakedaimónban a történtekért semmiféle törvé
nyes elégtételt nem kapott, Lcuktrába visszatérve végzett magá
val.” (M uraközy Gyula fordítása) Hasonlóan ír Plutarkhosz
(PcíopidasZj 20. 5) is a Lcuktri szoknak nevezett lányokról.

31 A spártai király sátortársához vö. A lakedahnóniak állatna,
X lll, 1.

32 Vö. V. 4 .3 3 .
33 Vö, V. 4, 58.
34 Vö, VI. 5 6 -1 0 ; 36.

33 Vö. V. 2. 1 -7 .
36A püthói játékokat Kr. c. 582-től rendeztek m eg koszorút adó
versenyként, de értékes ajándékokért m ár Kr. e. 590-b en és
586-b an is megküzdöttük egymással a versenyzők, vö. M aróti
Egon: Delphoi és a Pythia sportversenyei. Budapest, 1995, 4 3 -4 4 . A
versenyt a Delphoi védelm ére szervezett szent szövetség, az
amphiktüonia tagállamai rendeztek m eg az olümpiát követő
második, páros évben.
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37A perzsa támadás idején is így válaszolt Apollón, vö. H éro d o 

VI. 5.

tosz VIII. 36: „Delphoi lakóit vakrém ülct öntötte cl a hír halla
tára, s félelmükben m egkérdezték a jósdát, hogy elássák-e vagy
elszállítsák-e más vidékre a kincseket. Az isten azonban m egtil
totta, hogy bárm it is elmozdítsanak a helyéről, és kijelentette,
hogy m eg tudja védeni azt, ami az öve. A város lakói pedig, bele
törődve az isten kinyilatkoztatásába, a maguk biztonsága után
néztek.” (M uraközy Gyula fordítása) V ö. Ambaszisz V. 3. 13.
38 A lexandroszt Kr. c. 3 58-b an gyilkolták meg, a Tisziphonosz
elleni m erényletre Kr. c. 3 5 5 körül került sor. A Hellénika
keletkezéstörténete szem pontjából igen értékes ez az inform á
ció, hiszen innen tudjuk, hogy X en o p h ó n ekkor m ég élt, és
történeti munkáján dolgozott.
39 Kr. c. 370.

40 Vö. V. 2. 1-7.
41 Vö. VI. 4. 18.
42A th caroszok T egca főtisztviselői voltak. M antinciából (T h u küdidész V. 47) és Lokriszból is ism erünk hasonló testületeket.
43 Vö. Thuküdidész V. 6 1 -6 3 .
44 A győzelm et a mantinciai Lükom édész vezetésével aratták
(D iodórosz X V . 62). A VII. könyvben Lükom édész fontos
szerepet játszik, hiszen ő lesz Arkadia függetlenségének és egy
ségének legfontosabb szószólója.
45 Vö. Thuküdidész I. 95.
46 Vö. VI. könyv 26. jegyzet.
47 Vö. III. könyv 27. jegyzet.
48 Agészilaosz vendégbarátja, vö. V. 3. 13.
49 Vö. III. könyv 27. jegyzet.
3° Hcraklész utódait, a Hcrakleidákat Eurüsztheusz kiűzte T irünszből. A H éraklcidák Athénban kértek menedéket, ahol
D ém oph oón király befogadta őket. Eurüsztheusz Athén ellen
vonult, de az athéniak legyőzték és elfogták.

31 Xenophón Iphikratészt inkább dicséri, vö. VI. 2. 32.
32 E sorok írásakor kibújt Xcnophónból a katonai szakíró.
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H etedik könyv
VII. 1. 1 Kr. c. 369.
2X ei í o phó n má r ko rább an is c m 1ítc tt c gy s zü r akti s zai s ege dc sapatot (VI. 2. 3 3 -3 6 ), de azt Iphikratcsz megsem m isítette. A
m ostani segédcsapat mindenese ere m ár n em az első, hanem a
második volt.
3 Kr. e. 368.
4 Az arkadiaiakről m int a Peloponnészosz őslakóiról vö. H é ro 
dotosz I I 1 7 1 .3 . V ili. 7 3 .1 , Thuküdidcsz 1 .2 .3 . Amikor a dórok
megszerezték az egész P cioponnészosz fölött az uralmat, az
arkadiaiak egy' része kivándorolt Ciprusra, A ciprusi cs az arkadiai nyelvjárás ezért m egegyezett egy mással. H érodotosz, T h u 
küdidcsz és X en op h ón inform ációja az arkadiaiakről megfelel
a történelm i tényeknek.
5 Vö. III. 2, 25, VII. 4. 12.
6 Kr. c. 369-b en Epam cinóndasz felszabadította Mess zeni át a
lakedaimóniak több évszázados uralm a alól, cs űj fővárost ala
pított lakóinak Mess zené néven. A lakedaimóniak számára
M esszenia elvesztése kom oly csapást jelentett; különös, hogy
X en op h ón m indezt cm lítctlcnül hagyta.
7 Kr. c. 367.
8 A tízezrek az újonnan alapított arkadiai szövetség gyűlését
testesítették meg. A szövetség alapítását m egelőző vitákról vö.
VI. 5. 6. Arkadía területén a Kr. c. 5. században m ár létezett
valamiféle regionális együttm űködés T egca vezetésével: Ki*, c.
421 -ben a polisz egy szümrnakhia központja volt (Thuküdidcsz
IV. 134). Az arkadiai szövetséget a boiótiaiak Spárta fölötti
hatalmas leuktrai győzelm e (Ki . e. 3 7 1 ) után alapította a m an 
ón cíai Lükom édész. M inthogy létrejöttének körülm ényei kö
zött fontos szerepetjátszik a bototokpcloponncszoszi jelenlété,
nem csodálkozhatunk a két szövetségi állam szerkezete közötti
egyezéseken. A szövetség felépítését egy' Kr. c. 3 6 9 és 361 között
keletkezett felirat alapján tudjuk rekonstruálni {Inscriplioiies
Graecae V. 2. 1). T íz polisz vagy etnosznak nevezett népcsoport
alkotott összesen tíz körzetet, poliszonként általában egyet, a
kivételt a legnagyobb polisz, a szövetség központja, M egalopolisz jelentette (két körzet), és a két legkisebb (M ainaiősz és
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L cp rcon ), am elyek együttvéve adtak ki egy k ö rzetet M indez
Boiótiában is így volt, a vezető Thebai négy körzetet jelen tett,
m íg pl. Lcbadcia, K oróneia és Haliartosz együttvéve egyet. A
poliszok - szintén m éretüknek m egfelelően - delegálták az
ötven dam iitrgoszt, akiket X en op h ón (VII. 4. 33) az athéni
arkhónoknak feleltet meg, valójában azonban feltehetőleg a
tanács végrehajtó testületet alkották, m in t Athénban a priitaniszók. A különbség annyi, bár ez elég jelen tus, Hogy egy ciklus
athéni priitaniszai valam ennyien egy phűiéből kerültek ki,
vagyis az cv egytized részében egyik, a következő időszakban
pedig egy másik phülén volt a prütanéin sora, Árkádiában azon
ban m inden 50 fős daniiurgosztcstülct vegyesen mindegyik
polisz képviselőiből állt. Adamiurgoszok száma megfelelt az adott
polisz által delegált tanácstagokénak, arányuk 1/1U. A tízezrek
gyűlése feltehetőleg vagyoni cenzus alapjánjött létre, vagyis azok
ból állt, akik fel tudták magukat szerelni hoplitafcgyvcrzcttcl.
K örzet
Polisz
M cgalopolisz
2
Mainalosz
v2
L cprcon
V2
T cg ca
1
M am incia
1
1
Kiírni ria
O rkhom ciiosz
1
Klcitór
1
Héráin
1
Telphusza
1
10
Összesen

Danii ii rgosz

10
3

2
5
5
5
5
5
5
5
50

Gyűlcstag
2 000

Tanácstag

100

600
40 0

30

1 00 0
1000
1 000
1 000
1 000
1000
1 0 00
10 0 0 0

50
50
5Ü
50
50
50
50
500

20

A szövetség vezetője a sztratégosz volt, akit egy évre választottak,
de a források alapján ügy tűnik, hogy újra lehetett választani.
Lükom edeszt, a szövetség első sztrategoszát m ár a következő
évben újraválasztották, és haláláig, Kr. c. 3 6 6 -ig csak egy évről
tudjuk biztosan, hogy nem ő volt a sztratégosz, hanem sztiim phaloszi Ainciasz.

9 Vö. H érodotosz VIL 27: „Idejött ebbe a városba a lüdiai
Püthiosz, Atüsz fia is, gazdagon m egvendégelte a király hadse

534

í IÉ l l é n i ka

reget és magát X en tcszt is, cs magától felajánlott egy nagy
összeget a háború költségeire, X crxész az ajánlat hallatára m eg
kérdezte a vele lévő perzsáktól, hogy ki ez a Püthiosz, cs m ek
kora a vagyona, hogy ennyi pénzt akar felajánlani Azok pedig
így feleltek: »Ez az em ber volt az, királyunk, aki atyádat, D arcioszt is megajándékozta egy arany platánfával cs egy szőlőtővcl,
m ert tudom ásunk szerint m indjárt tcutánad ő a leggazdagabb
em ber a világon,«” (M uraközy Gyula fordítása)
VII. 2. 10 E z a fejezet a Kr. c. 3 7 0 - 3 6 7 közötti esernényékét foglalja
össze.
11 Utalás H om éro sz: Iliász, VI. 4 8 3 -4 8 4 . soraira: „illatozó keb
lére ölelte sírva-ncvctvc fiát”. (D cvccseri Gábor fordítása)
12Thüam iáról van szó, vö. VII. 2. 1.
VII. 3, 13 Kr, c, 366.
14Vö. VII. 1. 44.
VII. 4 13 O róposz Attika és Boiótía határán feküdt, cs hosszú idő óta a
két állam közötti viszálykodás tárgya volt.

16Vö. VII. könyv 8. jegyzet.
t7 Kr. c. 365.
16 A három száz kiválasztott harcos az cliszick elit haderejét
jelentette, vö. T huküdidcsz II. 25, 3,
19 Akrórcia m iatt régóta viszálykodtak az éliszick és az arkadiaiak, vö, III. 2. 30, IV. 2. 16.
20 Kr. e. 364.
21A szövegben eredetileg szám állhatott, amely a másolás során
kiesett. A „többet” értelem szerű kiegészítés.
22 Az oHimpiai játékokat a hagyom ány szerint Kr. e. 776-tó l
rendezték m eg, de O lüm pia vidéke, Piszatisz csak Kr, e, 570 k.
került az élisziek kezére, így a játékokat eleinte valóban a piszaiak rendezték m eg.
23 A birkózás az öttusa utolsó, d öntő száma volt, amelyen csak
azok vettek részt, akik az előző versenyeken (távolugrás, futás,
diszkoszvetes, gerelyhajítás) győzelm et arattak. Az öttusa versenyszámainak sorrendjéhez és a győztes kiválasztásához vö.
Maróti E gon : Tanulmányok az antik pentathlon problémájához.
Szeged, 1992.

24 Az olümpiai Z cu sz-tcm p lo m ró l van szó, amelyet Kr, c. 4 7 0 4 5 6 között az éliszi Libón épített. A tem plom ot a Kr. c. 373-ban
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pusztító földrengés után ki kellett javítani. A Z cu sz-tcm p lo m
m éretei impozánsak voltak, 2 7 ,6 8 x 64,1 2 m éteres alapterü Jeté
vel a P cloponncszosz legnagyobb tem plom a volt. Az oszlopok
1(),52 m éter magasha emelkedtek,

25 Kv. c, 363.
26X cn o p h ó n a sztrategosz kifejezést használja, noha E p am cinóndasz hivatalosan boiótarkhosz v o lt A tizenegy boiótar-

V IL

klioszt Boiótia tizenegy körzete választotta m eg évente. A boiót
tanácsnak 6 6 0 képviselője volt, körzetenként hatvan. Boiótia
állam berendezkedéséhez, amely mintát adott az arkadiai szö
vetségnek (és amely nagyon hasonlított Klciszthcnész attikai
területi reform jához), vö. N ém eth György: A polisok világa.
Budapest, 1999, 3 0 2 -3 0 5 .
5. 27 A thén, Arkadia, Akhaia, Élisz és Phlciusz szövetségi szerző
dése fennmaradt egy Kr. c. 362-b en keletkezett feliraton (Inscrtptbftcs G m caie II2 112): „M ólón arkhónsága alatt. Az athéniak,
arkadiaiak, akhájok, éliszick cs phleiusziak szövetsége, A tanács
és a nép így ha táró zott az O incisz phíilé elöljárósága alatt. Jegyző
volt az óai Agatharkhusz, Agatharkhosz fia, a herrnoszi X a n thipposz elnökölt, a javaslatot Pcriaiidrosz tette: Tegyen foga
dalmat a hírnök azonnal az olürnposzi Zeusznak cs a városvédő
Athenának, D em eternek cs Korénak, a tizenkét istennek cs a
tiszteletre méltó istennőknek, hogy ha az athéniek népének
javára válnak a szövetségre vonatkozó határozatok, ezek betel jcsültével áldozatot és körm én etet rendeznek, ahogy a ncp
elhatározza. Ezeket kell felajánlani, mivel a szövetségesek hatá
rozatot terjesztettek a tanács elé, hogy fogadják cl a szövetséget
azokkal a feltételekkel, amelyeket az árkádíaiak, akhájok, éli.szick cs phleiusziak felajánlottak, és a tanács előzetes határozatot
hozott ezekre vonatkozólag, majd a nép úgy határozott, hogy
kössenek egymással a nép jó szerencséjére örök szövetséget
egyfelől az athéni ncp cs szövetségesei, másfelől az arkadiaiak,
akhájok, éliszick és phleiusziak
(5 olvashatatlan sor) [ . . . ]
ezen a kőtáblán. I la valaki m egtámadja Attikát, vagy m egdönti
az athéni dem okráciát, türannoszt vagy oligarkhiát ju ttat ura
lom ra, nyújtsanak segítséget az athéniaknak az arkadiaiak,
akhájok, éliszick cs phleiusziak m inden erejükkel a lehetőség
szerint, am int erre az athéniak felszólítják őket, és ha valaki
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megtámadja ezeket a városokat, vagy megdönti a phlciuszi
demokráciát, vagy az akhájok, árkádiaiak vagy cliszick államrendjét megdönti, vagy megváltoztatja, vagy egyeseket elűz,
nyújtsanak nekik segítséget az athéniak teljes erejükkel, a lehe
tőség szerint, amint erre felhívják őket a jogtalanságot szenve
dők, A főparancsnokságot a saját területén mindegyikük maga
viseli. I la pedig valam ennyi város m eg valami mást határozna
cl kiegészítésül hozzátenni a határozathoz, azt az eskü szerint
becsületesen tartsák m eg. Tegyenek esküt az egyes városokban
a pcloponiiés 2osziak főhivatalnokai, az athéniek közül pedig a
sztrategoszok, a taxiarkhoszók, a hipparkhoszok, a phiilarkhoszok és a lovagok [ _J ( S a r k a d y Ján os fordítása)
20 Kr. c. 3 6 2 .
29 Alexandrósz, Pherai türannosza, laszón unokaöccse Kr, c.
3 6 9 -3 5 8 között uralkodott Thesszaliábam vö, VI, 4, 3 3 -3 7 .
30 Vö. Thuküdidcsz VII. 81. 5: „Érthető, hogy a szürakuszaiak
a támadásnak ezt a módját, s nem a szabályos harcot választották.
Hiszen a kétségbeesett emberekkel vívott közelharcban nem ők,
hanem inkább az athéniak kerültek volna felül, s mivel győzel
mük már nyilvánvaló volt, em bereiket is kímélni akarták, hogy
most m ár ne kaszabolják le őket, s m egvoltak győződve, hogy
az athéniakat ilyen m ódon is legyőzhetik cs megadásra kénysze
ríthetik. ** (M uraközy Gyula fordítása)
31 Az elesettek bátorságát X cn o p l ión azért is említi külön, m ert
fia, G rül!ősz is közöttük volt, vö. Diogenész Laertiosz: Xeno-

phón, 5 4 -5 5 .

32Egyszerű hadi esel, ugy anis a thébaiák félelmetesebb harcosok
voltak, m int az arkadiaiak, A lakedaimóniak pajzsán lambda, a
sziküórnakén szigma volt, ezek alapján ismerték föl az ellenséget
cs egymást a csatában. Vö. IV. 4. 10.

A N A B A S Z IS Z
E lső könyv
I. 1.

1 II. D arcios 2 Kr. c. 4 2 4-tő l 40 5 -ig uralkodott, trónját idősebb
fia, ü . A rtaxcrxcsz (uralkodott Kr. c. 4 0 5 -3 5 9 ) örökölte. II.
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1. 2.

I. 3.
1.6.

Artaxcrxcszt mái koronázása során le akarta döfni tőrével öccse,
Kürosz (vö. Piutarkhüsz: Artaxcrxész, 3). A király csak anyja
kérésére bocsátott meg neki.
' Marszüasz, a szatürosz kiválóan játszott hangszeren, az auloszon (hibásan fuvolának is fordítják). Elbizakodottságában ver
senyre hívta ki Apollón c, a művészetek istenét. Minthogy Apol
lón legyőzte, elevenen megnyúzta Marszüaszt, vö. Apollodórosz: Mitológia, 1. 4. 2, Ovidius: Átváltozások, VI. 382, A római
n a p tá r VI. 697. A történetről Hérodotosz is említést tesz (VII.
26): „A sereg átkelt a llalüsz folyón, behatolt Phrügiába, cs
elvonult a Kelainai nevű városba - itt van a forrása a Maiandrosz
folyónak, s itt ered, cpp Kelainai főterén, a semmivel sem kisebb
Katarrhektesz folyó, amely a Maiandroszba ömlik. Ebben a
városban van felfüggesztve Marszüasz szilénosz tömlője, ame
lyet a phriigek elbeszélése szerint Apollón készített Marszüasz
lenyúzott bőréből, cs itt függesztett fel/’ (Muraközy Gyula
fordítása)
3 A phrüg királyi ház mitikus őse, Midasz bort kevert a vízbe,
így részegítette le cs fogta cl Szilénoszt. A történet Pauszaniasz
(I. 4. 5) szerint Anküránál játszódott le, Hérodotosz szerint
pedig, aki úgy tudta, hogy a phrügök Európából vándoroltak
Ázsiába (VII. 73), a makedón Bermion-hegy lábánál, Aigai
közelében (VU.Í. 138): ,,A három ifjú pedig elvándorolt Makcdónia egy másik részére, s letelepedett azoknak a kerteknek a
közelében, amelyek egykor Midaszéi, Gordiasz fiáéi voltak. Ott
magától terem a rózsa, szirma mindegyiknek hatvan, s illata
felülmúlhatatlan. A makedónok szerint c kertekben fogták el
Szilcnoszt.1’ (Muraközy Gyula fordítása) A történet hosszabb,
bár kissé eltérő változatához vö. Ovidius: Átváltozások, XI. 85220. Midasz meséje egy valóban élt phrügiai királyra, az asszír
forrásokban Mi-tának nevezett Kr. e. 8. század végi uralkodóra
vezethető vissza.
4 Megaphemész és a danai helytartó kivégzése összefügghetett
a Kürosz elleni iükaoniai lázadással, vö. I. 2. 19,
5 Klearkhosz történetéhez vö. íí, 6. 2-15.
6O ro n tasz feltehető1eg Arte m isz szárd cis zi ol táráh oz m en ekü it
oltalomkcrőkcnt. Orontasz a müszök perzsaellenes felkelésé
hez csatlakozott.
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1 A hellén katonák száma, ha kerekítve is, pontosnak tűnik. A
százezer barbár nyilvánvalóan túlzás, ma inkább harmincezerre
becsülik seregüket,
RA király seregének nagyságát arra a becslésre alapozta Xenophón, hogy a sereg négy egyenlő részből tevődött össze, cs
mindegyik rész 300 000 embert és 50 kaszás harci szekeret
foglalt magában. Az egymillió-kétszázezres szám nyilvánvalóan
erős túlzás. K teszi asz, II. Artaxcncész orvosa csak mintegy négyszázezer katonáról beszél Természetesen ez a sereg is hatalmas
volt, és bőven meghaladta a Kürosz rendelkezésére álló hadak
méretet.
9A Kr. e. 401 decemberében lezajlott csata helyszíneként Kunaxát csak Plutarkhosz (Artaxerxéiz, 8. 2) nevezi meg. A csata
korábbi datálása (Kr. e. 401. szeptember 3.) valószínűleg téves.
10 Nagy' Küroszra, a Perzsa Birodalom alapítójára (uralkodott
Ki-, e. 559-529) gondol. Az ifjabb Kürosz ábrázolása számos
idealizált elemet tartalmaz, amelyek célja az athéni olvasók
számára a Xenophón által modellszerűnek tartott politikus
portréját bemutatni, vö. Xenophón másik művével, a Nagy
Kü r osz j órés z t fikt ív életraj zát tartál mazó Kü rósz ne vr.lkedésévc I.

M ásodik kö nyv

TI. 1.

1 Proklész a lakédairnó u l Demaratosz unokája volt. Démavatoszt Kr. c. 491-ben királytárs a. Klcorncncsz kezdeményezésére
leváltották. Demaratosz Perzsiába ment, ahol Darciosz Pergamon, Tcuthrania, Haliszama és Gambrion urává tette, Dema
ratosz utódai a hellenisztikus korig uralkodtak ezeken a vidéke
ken. Demaratosz sorsáról vö, Hérodotosz VI. 65-66: „Lcutükhidcsz szívből gyűlölte Demaratoszt. mégpedig a következő
okból. Jegyben járt egykor Pcrkalosszal, KhiIónnak, Demarmenosz fiának a leányával de Demaratosz elrabolta tőle a meny
asszonyt. és feleségül vette. Ezért gyűlölte hát Lcuctikhidcsz
Démaratoszt. Klcomenész nógatására ekkor mcgcsküdött, hogy
Demaratosz csak bitorolja a spártai trónt, mert nem Arisztón
fia. Feltárta a törvényszék előtt, hogy mit mondott Arisztón,
amikor egy szolga megjelentette neki a fia születését, hogyan
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II, 2.

számolt utána a hónapoknak, cs kiáltott fel, hogy a fiú nem lehet
az öve. Állítását meg esküvel is megerősítve bizonygatta, hogy
Demaratosz nem Arisztón fia, következesképpen nem törvé
nyesen uralkodik Spártában. Tanúként azokra az cphoroszokra
hivatkozott, akik reszt vettek a tanácsülésen, és hallották Arisztón szavait. Végül annyira elfajult a viszálykodás, hogy a spárta
iak úgy döntöttek: megkérdezik a delphoi jósdát, vajon Dema
ratosz Arisztón fia-e. Mikor tehát Kleomeuész indítványára a
Püthiához fordultak, Kleomenesz megnyerte magának az egyik
legbefolyásosabb delphoi polgárt, Kobónt, Arisztophantos2 fiát,
aki rábírta Periallát, a papnőt, hogy beszéljen Kleomenesz szája
íze szerint. így aztán a küldöttek kérdésére a Püthia kinyilvání
totta, hogy Demaratosz nem Arisztón fia.” VI. 70: „A lakedaimó fiiak azonban megsejtették, hogy szökni akar, és utánaered
tek. Démaratosznak sikerült Éliszből Zakünthoszra hajóznia,
de a lakedaimóniak a sarkában voltak, rátámadtak, cs a kísérőit
elfogták. Demaratoszt azonban a znkünthosziak nem voltak
hajlandók kiszolgáltatni, úgyhogy tőlük felkerekedett Ázsiába,
Darciosz királyhoz, aki szívesen fogadta, s városokkal-birtokok
kal ajándékozta meg.” (Muraközy Gyula fordítása) Vö. továbbá
Xenophón: ihlléuikti. III. L 6. Proklész Xenophón barátja volt,
és Kr. e. 399-ben Pergamonnái segítségére is sietett, vö. VII. 8. 17.
“A zakünthoszi PtialinoszXcnophón szerint az egyedüli hellén
volt a követségben. Megjegyzése valószínűleg Ktcsziasszal vitá
zik, aki azt írta, hogy ő is ott volt a perzsák küldöttei között.
Ktesziasz híradását Plutarkhosz (ArtaxcrxésZj 13. 5) mindeneset
re hazugságnak nevezi.
3 Xenophón neve helyett a kódexek egy részében (és éppen a
megbízhatóbbaknak tartottakban) Theopomposz neve szere
pel. Theopomposz nevű athéni hadvezér azonban nem vett
reszt a hadjáratban. Lehet, hogy'Xenophón itt saját neve helyett
álnevet használt, hiszen az egész Anahasziszra mintegy bizonyos
sztirakuszai Themisztogenész művére hivatkozott a Hcllénifoíban (III. 1). Ennek ellenére célszerűbb e helyen Xenophón
nevet visszaállítani, a többi kódex szövegének megfelelően,
4 A bika, vadkan, farkas és kos vérére tett eskü a vérszerződes
különleges esete volt. Aiszkhülosz (Heten 77lélxii elletij 43) ha
sonló eljárásról emlékezik meg, A hét vezér egy bika vérét
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folyatja egy pajzsba, és kezet a vérbe meríti. A S2Ó legszorosabb
értelmében vett verszerződest ismertet Hérodotosz az arabok
szokásai közt (III, 8): „Nincs meg egy emberfajta, amely akkora
tiszteletben tartaná a szerződést, mint az arabok, amelyet ők így
kötnek meg. Ha két embernek a2 a szándéka, hogy szerződést
köt egymással, odaáll közéjük egy harmadik, és egy cles kő
darabbal vágást ejt tenyerükön, a hüvelykujjuk mellett. Majd
mindkettőjük köpenyéből kiszakít egy-cgy darabkát, átitatja a
vérükkel rákeni a vért arra a hét kavicsra, amelyet már előzői cg
odatettek közéjük, és közben fennhangon idézi tanúnak Dionüszoszt cs Urániát. Végül az a fél, aki a szerződést kezdemé
nyezte, bemutatja barátainak a másik szerződőt - akár idegen,
akár honfitársa s a barátok elismerik a szerződés érvényesse
get.” (Muraközy Gyula fordítása)
3 Az úgynevezett rnéd falat II. Nabú-kudurri-uszur (Kr. c,
605-562) építette. Mintegy 15 km hosszú maradványa ma is
látható Bagdadtól 20 km-re délkeletre.
6 A peloponnészoszi háborúban.
7 Vö. 1. 1. 9,11. 6, 1-15,111. !. 10

H armadik kö nyv
III. 1.

1 Xenophón Szókratész tanítvanyi köréhez tartozott, amint
erről több műve is tanúskodik (Emlékeiül Szókratészról, Szókra
tész védőbeszéác,L akom a). Xenophón sejtette, hogy a mester nem
támogatja Küroszhoz tervezett útját, ezért be akarta csapni őt is
cs ajósdát is, hogy mindenkeppen szándékának megfelelő jós
latot kapjon. így aztán nem azt a kérdést tette fel Apollónnak,
amit Szókratész elvárt tőle, hogy elinduljon-e a kockázatos útra,
vagy ne, hanem azt, hogy melyik isteneknek áldozzon indulás
előtt. Apollón bármit is válaszolt, az indulás tényét már nem
lehetett kétségbe vonni, hiszen azt az isten is megerősítette.
Szókratész is megértette, mi történt, de az isteni döntésbe neki
is bele kellett törődnie. Különös, hogy Szókratész külpolitikai
okokkal magyarázta, miért nem tanácsos Xenophón nak a perzsa
trónkövetelőhöz mennie: Kürosz ugyanis a lakedaimóniakat
támogatta apeloponnészoszi háborúban (vö. I lelténikaf 1.4. 3-7,
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5. 1-3). A háború ugyanis S párta győzelmével ért véget, és
Xenophón indulásának evében, Kr. e. 400-ban Athén formáli
san Spárta szövetségese volt. A nyílt Spárta-barátságot persze
nem minden athéni politikai erő nézte jó szemmel, de maga
Szókratész sem titkolta, meg a háború éveiben sem, hogy ro
konszenvezik a spártai államberendezkedéssel.
111. 2. 2A marathóni győzelem (Kr. c. 490) utáni kccskcáldozat törté
netét Hérodotosz nem említi, de megtalálható többek között
Plutarkhosznál (Móra fia, 862 BC, vö. Ailianosz: Varia história, 2.
25, Arisztophanész: Lovagok, 660. szkholion). A győzelem után
azért íicm találtak elegendő kecskét, mert forrásaink szerint
százkilc nevén két görög áldozatra hatezer-négyszáz perzsajutott
(Hérodotosz VI. 117): „A marathóni ütközetben mintegy hat
ezer-négyszáz barbár esett el, athéni viszont csak százkilcncvcnkettő; ennyi volt tehát a két fél vesztesége.” (Muraközy Gyula
fordítása)
3 Vízen Szalamisznál, Kr. c. 480-ban, szárazon Plataiamál, Kr. c.
479-ben vertek meg a perzsákat.
4 A lótuszevők Homérosz Odüsszeiájában szerepelnek (IX.
84-102). Aki eszik a lótuszból, mindent elfelejt, még hazáját,
családját is,
ül. 4, J Xenophón téved, a napfogyatkozás Kr. c, 585. május 28-án
volt, nem akkor, amikor a Nagy Kin ősz vezette perzsák legyőz
tek a tnédeket, hanem akkor, amikor Küaxarcsz med király,
Niinrud valódi lerombolója Alüattész lúd király ellen háború
zott (Hérodotosz I. 74. 2). Az említett piramis nem más, mint
Kalhu coronytcmploma, a zikkurat, amely meg tna is 43 rn
magasba emelkedik Xenophón két plcthronra, vagyis mintegy
59 méterre becsülte a magasságát,
6 Mcszpila, vagyis Ninive a Kr, c. 7. században az asszírok
fővárosa volt, Kr. c, 612-ben vette be cs pusztította cl a medek
és babülóniak egyesült serege. Amikor a perzsa Kürosz a vidéket
elfoglalta, Ninive már romokban állt. Médcia, vagyis „a méd
nő” története nélkülöz minden történeti alapot, éppúgy, mint
a város állítólagos perzsa elfoglalásáé. A város eredeti falgyűrűje
12.4 km hosszú volt, amelyből 1,5 km meg ma is látható a
T igris től kelétre.
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IV. 5. 1A perzsák lóáldozatáról Xenophón a Kiirosz nevelkedéseben is
megemlékezik (Vili. 3. 12; 24). Pauszaniasz (111. 20. 4) szerint
a Pelopormészos2on is ismert volt a Napistennek bemutatott
lóáldozat. A rriasszageták lóáldozatához vö. Hérodotosz 1. 216.
4 és Sztrabón: Geógraphika, XI. 8. 6. C 5.12.
IV. 8. 2Az őrjítő méz valóban létezik Trapezusz, vagyis a mai Trabzon
környéken, A mez a narancssárga Azalea Pontica virágból ké
szül, amelynek a hatóanyaga, az Andromedotoxin rendkívül
mérgező hatású.
3A hellének hadvezéreik Icgyiíkolása után Xenophón tanácsára
fogadták meg, hogy hálaáldozatot mutatnak be Zeusznak, ha
Perzsiából kijutva baráti területre érnek, vö. III. 2. 9.
4 Az áldozatra és a versenyre Kr. e. 400. május végén, június
ekjén került sor. A verseny érdekessége, hogy azt nők is néz
hettek, ami Olümpiában és az anyaországi versenyjátekokon
elképzelhetetlen volt. E nők a katonákkal utazó* illetve a Trapezuszban élő hetairák, vagyis prostituáltak voltak, amire a görög
szöveg egyértelműen utal is.

Ö tödik könyv7

V, 1,

1A phaiákok úgy vitték sebes hajój ukon szigetükről, Szkheriáról
Ithakába, hogy elaludt, és csak arra ébredt fel, hogy' kincseivel
együtt hazája partján fekszik, vö. Homérosz: Odüsszeia, XIII.
73-92.
2 Anaxibiosz ekkor a lakedaimóni flotta parancsnoka volt. cs
Büzantiónban állomásozott. További sorsáról vö. tlellénika, IV.
8. 32-36.
3 Dexipposz a későbbiekben sokat áskálódott Xenophón ellen,
ez is magyarázza ellene táplált ellenszenvet, vö, VI. 1, 32, VL 6.
11; 15.
V. 3. 4A Xenophón által megadott nvolcczcr-hatszáz fő kicsit kevés
nek tűnik, még akkor is, ha ebben az esetben nyilvánvalóan
kerekített létszámról van szó, A klimaxai csata előtti seregszemle
12 900 főt ad meg (I. 7. 1; 10). néhány nappal Trapezusz elcrcsc
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előtt azonban mar csak 9800 hadra fogható katonájuk volt (IV.
8. J5), A váratlanul nagy, mintegy 1200 fős hiány tehát a
Trapezuszba érkezett létszám cs a keraszuszi seregszemle kö
zött adódik,
5 Szkillusz piszai? Kr. e. 570-től pedig cliszi ellenőrzés alatt állt.
Kr. c. 400 k. azonban lakedaímóniak népesítettek be. Kr. e.
386-ban rövid ideig önálló polisz volt, de rövidesen visszakerült
Spárta ellenőrzése alá. A lakedaimóniak itt juttattak birtokot az
athéni Xenophónnak. aki az ő oldalukon harcolt. Xenophón
száműzetésének pontos időpontját cs okát nem ismerjük. O
maga említi (Anabaszisz, VII. 7. 57), hogy Kr. c. 399 őszén,
amikor seregét átadta Thibrónnak, meg nem száműzték. A
száműzetés legvalószínűbb oka az lehetett, hogy Xenophón a
koróneiai csatában (Kr. c. 394) saját hazája ellen harcolt. Megabüzosz Ki*, c. 388-ban vagy 384-ben látogatta meg az olümpiai
játékokat, Mcgabüzosz nem személynév volt. hanem az epheszoszt Artemisz-templom herék papjainak címe, vei. Sztrabón:
Geágmphiha, XIV, 1,23, C 641, Plinius: Természettörténet, X XX V .
93. 132.
6Az cpheszoszi Artemisz-templomot Xenophón is látta (vö. VI.
1. 23). Nem meglepő, hogy mély benyomást telt. rá, hiszen a
Ki*, c. 560 k. építeni kezdett. 164 oszlopos, ión stílusú templom
55,1x115.14 méteres alapterületével, 18,9 m magas oszlopaival
a görög világ legnagyobb temploma volt, egyben az ókori világ
hét csodájának egyike, A. templom Kr. e. 356-ban, a hagyomány
szerint Nagy Sándor születésének éjszakáján tűzvész áldozata
lett.
7Az cpheszoszi Artemisz szobra különleges formában ábrázolta
az istennőt. Az eredeti, fából készült szobor még a Ki*, c. 7.
századból származott. A kő vagy arany változat első ábrázolásait
a Kr. e. 2. századból ismerjük, a szobor egész alakos másolatai
azonban csak a Kr. u. 2. századból származnak, A mereven álló
istennő kissé felemeli és előrenyújtja két kezet. A szobor jelleg
zetessége, hogy' úgy' tűnik, mintha Artemisznak számos melle
lenne (vö. Minucius Félix: Octavius, 22, 5). E vízcsepp avagy
tojás alakú díszek azonban az istennő felsőruházatához (ependütesz) tartoznak, cs a termékenységet szimbolizálják, A Kr, c.
2. század és Kr. u. 2. század között az cpheszoszi Artemisz-szob544
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rok jelentős változáson mentek keresztül, így nehéz megmon
dani, pontosan hogyan nézhetett ki a Xenophón által állított.
Kr, c. 4, századi szobor,
8 Érdekes, hogy Ithaka szigeten 1758-ban ugyanezzé] a szöveg
gel előkerült egy a Kr. u. 2-3. századból származó kő tábla (vö.
Inscripfiones Graccae, IX. 654). A felirat állítója nyilvánvalóan
Xenophón művéből idézte az előírások szavait, de kétségtelen,
hogy ez nem csupán irodalmi játék volt, hanem a művelt
császárkori görög hasonló feltételekkel létesített szigeten egy
Ar tem isz-s zentélyt.
V, 5. y Kr. e. 400 augusztusában.
V,ó. 10Vö. 1. 7. 18.
11 A Phaszisz folyó (ma Rioni) Trapczusztól 150 km-rc észak
keletre ömlik a Fekete-tengerbe. Milctoszi gyarmatosok a folyó
deltájában egy kolkhiszi település mellett Phaszisz néven várost
alapítottak (ma Peti), amely elénk kereskedelmi kapcsolatokat
ápolt a kaukázusi népekkel, Aictcsz, mitikus kolkhiszi király
volt Médcia apja.
H ato d ik könyv

VI. 1. 1 Erős túlzás, hogy a perzsa királyt a nők vertek volna ki a
hellének táborából. Valójában K.ürosz ágyasai menekültek cl a
király katonái elől, a phókaiait azonban elfogták, míg a fiatalabb,
milctoszi nő idejében cl tudott futni (vö, I. 10. 2). A hellének
itt megtréfálták a paphlagónokat, cs a táborukat kísérő prostitu
áltakat amazonoknak állították be, a perzsa királyt pedig olyan
gyávának festették le, aki még az asszonyok elől is megfut.
2Vö. III. 1. 5-7. Xenophón mindenesetre ott nem említi Zeusz
nevét.
3 Ti. Kr. c. 404-ben, a pcloponnészoszi háború vegén, vö.
Hdlétiika, I. 2. 22-23.
4Az árkádiaiak feléledő öncrzctcsscgcncklegjobb példája Lükomédész beszéde, vö. llellénikaj VII. 1, 23-24.
VI. 2. 5 Iaszón az aranygyapjúért Kolkhiszba indított mondabeli expe
díció parancsnoka, Médcia későbbi szerelme volt. Argónak
nevezték különleges hajóját, amely beszélni is tudott (vö. Ápollodórosz: Mitológia, I. 9. 16). Iaszón hegyfoka feltehetőleg azo545
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iios a Karambisz-fokka.1 (ma Kcrcmpc-fok), amely Szinópé és
Hcraklcia kozott félúton fekszik (Apollóulősz Rhodiosz: Argonauiika, IL 361; 943), A folyók felsorolásával (Thcrmódón =
Terme C^ayi, írisz =Ycsil Irmák, 1Ialúsz=Kizil Irmák, Partit cmosz = Bartin (Jayi vagy K ö p Irmák) valami baj van a szöveg
ben, ugyanis közülük csak a Partheniosz esik Szinópctől nyu
gatra, a többi Szinőpctól keletre, Kotüóra cs Szinópc között
található, vagyis Xenopliónek már korábban átkeltek rajtuk,
6 Az Akherusziaszi-felsziget a Hcraklcia mellett található Baba
Burnuval azonosítható, az alvilág bejáratát pedig az a három
hatalmas barlang jelenthette, amely a félsziget cs a város között
húzódó Akherón-völgyből nyílt. Hcraklész Euriisztheusz mü
kénéi király parancsára, tizenkét munkája részeként szállt le az
alvilágba, hogy felhozza annak őrét. a háromfejű Kerberosz
kutyát.
VJ, 4, 7 Xenophón kicsit idealizálja zsoldosait. Iszokratész (IV, 146)
Kr. c. 380-ban mindenesetre egyértelműen úgy fogalmaz, hogy
a zsoldosok azért csatlakoztak Küroszhoz, mert otthon nem
tudtak megélni.
HSzilanosz szökésének okáról vö, V. 6. 18.
VI. 6. 9Vö.V. 1.15.
m A lakcdaimóniak vezető szerepe a pcloponnészoszi háború
megnyerésétől, Kr. e. 404-től Kr. c. 371-ig, a leuktrai csatáig
tartott, vö, Hellcnika, VI. 4. 15.

H et e d ik k ö n y v

VII. 1, 1A Fekete-tenger kapuja a Boszporosz.
2A szent hegység a mai Tekir-hegység a Márvány-tenger északi
partján, Rodostótól (ma Tekirdag) nyugatra. Legmagasabb csú
csa 945 m, A szent hegyet „az ott lakók vallásos tiszteletben
részesítik”, vö. Sztrabón: Geógraphika, VII. 58, töredék. Büzantiónból a thrák Khcrszoncszoszra a szent hegységen keresztül
vezetett az út.
3Xenophón adatai nem pontosak. Athén haderejének felsoro
lásához a pcloponnészoszi háború kezdeten, Kr. c. 431-ben vö,
Thuküdidész II. 9: „Az athéniak oldalán álltak a khiosziak, a
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lcszbosziak, a plataiaiak, a Naupaktoszban lakó mcsszcniaiak, az
akarnaniaiak többsége, a kerküraiak, a zakünthúsziak és rajtuk
kívül azok a varosok és népek, amelyek az alábbi területeken
voltak kötelezve adófizetésre: Karia tengerparti részén, a Kariá
val szomszédos dórisziak földjen, léniában, a Hcllcszpontoszon, Thrákia tengerparti vidéken cs a Peloponneszosz cs Kréta
között keleti irányban fekvő valamennyi Kü ki asz-szigeten, M clösz cs Thera kivételével. A khiosziak. a lcszbosziak cs a kerküraiak bajokat, a többiek pedig gyalogosokat cs pénzt küldtek.”
II, 13: „Azt is kijelentette, hogy nyugodtak lehetnek, mert a
város, egyéb jövedelmeit nem is számítva, évenként hatszáz
talentum értékű adót szed be szövetségeseitől, ezenkívül pedig
a fellegvárban hatezer talentum értékű vert pénzt őriznek. (Ez
a pénz, amikor a legtöbb volt, kilcncczcr-hctszáz talentumot tett
ki, s ebből fedeztek az Akropoliszon a Propülaiának cs egyéb
épületeknek, valamint a potcidaiai vállalkozásnak a költségeit.)
Ezenkívül rendelkezésükre állnak az állam cs az egyes emberek
pénzzé meg fel nem dolgozott, aranyból cs ezüstből készült
fogadalmi ajándékai, nemkülönben az ünnepi meneteken cs a
versenyeken használt szent eszközök, a mcdektől nyert hadi
zsákmány cs más hasonló értéktárgyak, összesen nem kevesebb
mint ötszáz talentum értekben. Mindehhez hozzávette még az
egyéb szent helyeken található s nem jelentéktelen értekeket is,
amelyeket szinten felhasználhatnak, sőt végszükség eseten hoz
zányúlhatnak az istennő szobrán levő aranydíszítesekhez is.
Pontosan megmondta, hogy a szobron negyven talentum szín
arany van, amit teljes egészében igénybe lehet venni. De ha
ezeket az értékeket... felhasználják menekülésük érdekében,
később teljes egészében pótolniuk kell. Ekképpen igyekezett az
állam anyagi eszközeire hivatkozva fokozni elszántságukat. Az
tán beszámolt arról is, hogy a helyőrségekben lévő s a városfal
őrizetére rendelt tizenhatezer katonán kívül meg tizenhárom
ezer nehéz fegyverzetű gyalogosuk van. Mert kezdetben, az
ellenség betörése idején, ekkora volt a legöregebbekből, a iegfiatalabbakból cs a n ehézfegyverzétűként szolgáló metoikoszokból álló vedősereg létszáma. A város körfalához kapcsolódó
phalérom fal harmincöt sztadion hosszú volt, s magának a
körfalnak negyvenhárom sztadion hosszú részét látták cl őrség547
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gcl, a hosszú fal és a Phalcron között levő szakaszát viszont nem
őrizték. A Peiraicuszig lenyúló nagy falaknak a hossza negyven
sztadion volt, ezeknek a külső oldalát őrizték, a Pciraicuszt
Munükhiával együtt körülvevő védőfal kerülete viszont össze
sen hatvan s2tadion volt, s ennek felen állt őrség. Beszámolt róla,
hogy a lovas íjászokat is beleszámítva ezerkétszáz lovasuk van,
ezerhatszáz gyalogos íjászuk s háromszáz használható háromeve
zősoros hajójuk. Pontosan ennyi erőforrással rendelkeztek az athé
niak, mikor a pcloponncszosziak küszöbönálló betörése előtt
felkészültek a háborúra.” (Muraközy Gyula fordítása)
4 A thrák Deka azonosítása bizonytalan. Nem egy folyótorko
latról van szó, hanem arról a nagyjából háromszögletű terület
ről, amely Biizantion (vagyis Isztambul) hátországát jelentette.
Északon a Fekete-tenger partvidéke határolta a Durusu Gólü
tőtől a Boszporusz északi bejáratáig, déli csúcsa pedig nagyjából
a Cekmedze folyó torkolatánál érte cl a Márvány-tengert,
VII. 2, °A lakedaimóniak a perzsákjelentős anyagi támogatásával nyer
tek meg a pcloponncszoszi háborút, ezért ekkor még (Kr. c.
400) a perzsák pártját fogták a zsoldosokkal támadt konfliktu
sokban, A lakcdaimóniak szerződésben lemondtak a király ja
vára a kis-ázsiai hellén városokról, vő. Thuküdidcsz Vili. 58. Ez
a helyzet azonban Thibrón és Agészilaosz pcrzsacllcncs hadjá
rataival radikálisan megváltozott (Kr. c. 400-394), vö. Xenoplión: H e llé n ig III. 1.3; IV. 2. 8,
6Az odrüszák királya, Teresz annak a Szitalkésznak volt az apja,
akivel az athéniak Kr. c, 431 nyarán szerződést kötöttek (Thuküdidész II. 29; 96-97.), Teresz unokaöccse, L Szeuthesz Kr. c,
424-ben ült a trónra, de nem tudjuk pontosan, meddig uralko
dott. Azt sem tudni, hogy II. Szeuthesz, akiről Xenophón ezen
a helyen ír, milyen rokonságban állt Tcrcsszcl, illetve 1. Szen
tbesszál.
7 Az athéniak é$ thrákok barátságát a fentebb idézett szerződés
bizonyítja. A rokonságot úgy kell érteni, hogy Szitalkcsz thrák
király feleségül vette az abderai Nümphodorosz húgát, Szitálkész fia, Szadokosz pedig megkapta az athéni polgárjogot, vö,
Thukíididész II, 29, 1-5.
VII, 6, ö Thibrón perzsák elleni hadjáratának előkészítéséhez vö. H ellénika, TIT, 1, 3-4,
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9 Ennek alapján úgy tűnik, Xenophón, bár még nem száműztek,
már Kr. c. 400-ban sem akart visszatérni szül óvárosába, cs
inkább Thrákiában alapított volna családot, mint ahogy ezt
később mégis tette a Peloponncszoszon, Szkilluszban.
Vll. 7. 10Kr, c. 399 késő nyarán, illetve kora őszen ezek szerint Xenophón meg nem volt száműzve hazájából (vö. V, 3. 7). A szám
űzetés oka tehát nem a Kiirosz hadjáratában való részvétele le
hetett, mint ahogy ezt Diogcncsz Lacrtiosz (Xenoplióu, 14) írja.
Feltehetőleg azután szavazták meg (természetesen Xenoplión
távollétébcn) száműzetését, hogy Kr. c. 394-ben KoróneiánáJ a
lakcdaimóni hadseregben Athén ellen harcolt (vő. Hellénika, IV.
3. 15-21).
VII. 8. 11 Hellasz anyai ágon a Perzsiába menekült Thcmisztoklcsz,
apai ágon pedig az ugyancsak Perzsiába ment volt spártai király,
Demaratosz leszármazottja volt. Hellasz volt férje, Gongíilosz
az JEretriából a perzsákhoz menekült Gongülosz fia volt.
í2Proklcsz őseiről vö, II. 1,2-höz írt jegyzet.
13 A tartományok cs vezetőik listája lehet, hogy Xenophóntól
származik, mindenesetre valószínű, hogy a mű eredeti kiadásá
nak nem lehetett része. A felsorolás követi az Anabaszisz útvo
nalát. Orontasz, Kelet-Armcma szatrapcsza szerepel ugyan a
könyvben (IV. 3. 4), de Xenophőnek az ő tartományának csak
a határvidéket érintettek. Dernesz cs Rhóparasz csak itt tűnik
fel, Bclcszüszt, Tiribazoszt, Koriilaszt cs Phai nabazoszt azon
ban Xenop hó n másutt is említi, Artimasz cs Artakamasz nem
szatrapészek, csak azok helyettesei lehettek, Szüenneszisz pedig
Kilikía királyaként a perzsa uralkodó vazallusa volt. A koiták is
csak ezen a helyen szerepelnek, róluk semmit sem tudunk.
l4Xcnophón saját útvonalát Epheszoszból Kunaxába 535 paraszangának, vagyis 16 050 sztadionnak számolta (vö. II. 2. 6). A
visszaút Kunaxától Kotüóráig 620 paraszanga, vagyis 18 600
sztadionvolt (vö. V, 5.4), Mindez215 (93+122) napi jálóföldet
jelentett. A két adat összeadásánál Xenophón (vagy az összeadást
végző későbbi másoló) hibázott, hiszen 535+620=1155 paraszanga, cs nem 1150; mint ah ogy 16 050+18 600=34 65(1
sztadion, cs nem 34 255. Az egész hadjárat Kr. c, 401 májusától
400 júliusáig tartott.
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A L A K E D A IM Ó N IÁ K Á L L A M A
I.

II.

IV.

1 Xcnophőn a lakedaimóniak valamennyi törvényét Liikurgosznak, a legendás törvényhozónak tulajdonította. Ez nyilván
valóan tévedés, hiszen Plutarkhosz Ltikurgosz-élctvajza szerint
(13. 4) a törvényhozó megtiltotta, hogy leírják törvényeit. Ebben az esetben pedig valószínűtlen, hogy pasztán szóbaji olyan
í’cszlctcsscgű törvények maradhattak volna fenn, mint ami pl a
hadba indulók málháját szabályozza (11. fejezet). Lükurgoszról
amúgy semmit sem tudunk biztosan. Jellemző, hogy Plutarkhosz c szavakkal kezdi életrajzát (Liiknrgosz, 1): „Lükurgoszról,
a tóivény hozóról úgyszólván egyetlen adat sincs, amely vitás ne
lenne.” (Máthe Elek fordítása)
2 A spártai berendezkedésnek annyira fontosjellegzetessége volt
a gyerekekre és nevel estikre vonatkozó számos cs jellegzetes
előírás, hogy Kritiasz is ezzel kezdi töredékben maradt művét
(A lakeilahnóniak állatva. Vö. Németh György: ÁUaméldrajzok .
Budapest, 1998, 147), és Plutarkhosz is nagy teret szentelt neki
Lükurgosz-cletrajzában.
3 Artemisz Orthia az ifjúságot és az asszonyokat védő istennő
Spártában tisztelt alakja volt, szentélye az Eurótasz folyó partján
állt. Itteni említése feltehetőleg későbbi betoldás a szövegben.
A szentélyben valóban tartottak korbácsolásokat a beavatási
szertartás részeként, de ezeknek semmi közük nem volt a sajt
lopáshoz.
4 A fiúszcrclcm kérdésébenXenophón álláspontja nyilvánvaló
an túlzottan idealizáló. A fiúk tornacsarnokának védőistcnc
Spártában nem véletlenül volt Erósz, A fiúk és lányok nyílt
ho mos zcxu ális kapcso 1atai ró 1Sp áit ában P1ura rkho sz ern 1ékezi k
meg (Plutarkhosz: Lilkurgosz, 17-18),
3 A z egyetlen tisztség, amelyre az egyenlők közül bárki pályáz
hatott, az cphoroszi méltóság volt, amelyet Arisztotelész éppen
ezért túlságosan is demokratikusnak minősít (Politika, 1270b):
„Sőt mi több, az cphoroszi intézmény is helytelen. Ez náluk az
a hivatal, amely a legnagyobb hatáskörű, tagjai mégis az egész
népből kerülnek ki, tehát a sokszor nagyon is szegény emberek
ebbe a méltóságba jutva szegénységük miatt mcgvcsztcgcehe
tőkké lesznek. Ez akárhányszor megmutatkozott regebben is,
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VI.

VII.

de különösen a minap az androsziak esetében, akik pénzzel
clcsábíttatva, ha rajtuk áll, az egész poliszt tönkretettek volna.
Túlságosan nagy hatáskörű, majdnem türannoszi hatalmuk
előtt maguk a királyok is arra kényszerülnek, hogy az ő kegyüket
hajhásszák, úgyhogy ezt az államberendezkedés sínylette meg:
az arisztokráciából lassanként demokrácia lett. Valóban ez a
hatalom tartja össze avárosállamot (a nép csendben marad, mert
részt vesz a legfőbb hatóságban), cs ez az állapot, akár a törvényhozó tevékenységeként, akár a véletlen folytán van így, igen
hasznos a gyakorlati életben; mert a városállam biztonsága meg
követeli, hogy valamennyi rétege óhajtsa meglétét és fennma
radását; így a királyok a maguk elnyert méltósága kedvéért, a
jelesek és erkölcsösök a vének tanácsa (geruszia) miatt - ez a
méltóság az erény jutalma
a ncp pedig az cphoroszi intéz
mény miatt (mert ezt az egész polgárságból alakítják meg),
kétségtelenül szükséges, hogy c tisztségre mindenki megvá
lasztható legyen, de nem olyan formában, ahogyan ma van, mert
az nagyon gyermeteg.'7 (Szabó Miklós fordítása) Arisztotelész
megjegyzései Spárta állítólagos demokratizálódásáról ne teveszszenek meg senkit. A jeles filozófus nem igazán kedvelte a
demokráciát. így minden olyan jelenséget, amelyet a demokrá
cia felé való haladásként lehetett értelmezni, élesen elítélt.
6A három hippagretész a spártai királyok 300 fős tcstors egének
vezetője volt.
7 A szöveg nem teljesen világos. Valószínűleg arról lehet szó,
hogy akik hátrahagyják a maradékot, lezárt élelmiszer-tartalékot
hoznak létre, s azt bárki igénybe veheti.
8 Egy mina megfelel száz drakhmának. A mina számolási pénz
volt, ilyen címletet nem vertek sehol. Tíz mina 1000 drakhma,
vagyis 6000 obolosz. Az Argoszból ismert, obelosznak nevezett
vasnyál s-pénz 6000 példányának elszállításához valóban társzckerre lett volna szükség. E vaspénznek azonban Spártában sem
mi nyoma sincs. Argoszon kívül csak Tcgcában találtak vaspezt,
a büzantioni vaspénzről pedig Arisztophanész tréfálkozik (F d hokj 249). Ezzel szemben tudjuk, hogy a spártaiak meglehetősen
penzehesek voltak, ésXenophóu korában nemhogy tartózkod
tak volna az arany cs ezüst használatától, hanem még büsz
kélkedtek is vele (vö. 14. fejezet). A vagyoni egyenlőségeivé,
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a későbbi spártai berendezkedés egyik legjellemzőbbek tartott
vonása a Kr. c. 7. század végen még bizonyosan nem fogal
mazódott meg. Alkaiosz (Kr. e. 630 k. - 570 k.), a lcszboszi
arisztokrata költő már a K r e. 6. század elején írja e sorokat:
Mondják, nem rosszul szók egykor Ariszeodamosz
Spártábau, mikor íme eképp tanított:
emberré a vagyon tesz, a koldust
meg se becsülne,
semmibe sem veszi senki.,.
(Trencsényi-Waldapfcl Imre fordítása)
Aspártai pénzverésnek mindenesetre a Ki*, c. 4. századvége előtt
nyoma sincs. A külföldi arany- cs ezüstpenz tilalmát Spártában
Plutarkhosz (Lüszandroszj 17) értesülése szerint Kr. c\ 404 után
vezetik be; de akkor is csak a polgárok számára, a perioi koszok
és helóták pénztilalmáról egyetlen forrás sem ír. Apénztilalűrn
oka az volt, hogy a pclöponnészoszi háború győztes hadvezére,
Lüszandrosz hazaküldte Spárcába az Athénban zsákmányolt
ezüspénzt, amelynek jó részét hadvezér társa, Gülipposz elsik
kasztotta, feltehetőleg ekkor vezettek be rövid időre az ősi
vasnyárs-pénzt, amelyet korábban számos államban használtak.
Mindez természetesen nem fékezte meg a hadi zsákmánytól
megmámorosodott spártaiak pcnz sóvá rságát. Kr. e. 400 k. Lü
szandrosz egyik barátját, Thóraxot kivégezték ugyan, rnert
pénzt találtak nála (ő volt az egyetlen a spártai történelemben,
akit ilyen büntetés ért), de ennek az ügynek politikai okai is
lehettek: a túlságosan is önállóan cselekvő Lüszandrosz számára
Thórax halála súlyos figyelmeztetéstjelentett, A formális pénz
tilalom azonban nem állhatott fenn sokáig Spártában, minthogy'
Xenophón Heííémká ja (V. 2, 32) szerint Kr. c. 382-ben a paran
csokat semmibe vevő hadvezért, Phoibidaszt, aki önhatalmúlag
elfoglalta Thebai fellegvárát, pénzbírságra akarták ítélni Spár
tában (a szövegben szerep!özémui kifejezés ugyanis pénzbírság
ra utal). Vajon miből fizethette volna ki Phoibidasz a büntetést,
ha nem lett volna pénze? Vagyis a spártai egyenlőség legendá
jának egyik legfontosabb eleme, a vaspénz. legjobb esetben is
csak húsz évig létezett Kr. c. 404 után, semmi köze sem volt
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Vili.

X

XI,

XIII.

XV.

Lükurgoszhoz, cs ezt: éppen az a Xenophón bizonyítja líelic.ji/feííjában, aki A lakedaimóftiak etilemiában megteremti a lükurgoszi vaspénz mítoszát. Ez az ellentmondás azonban könnye
dén feloldható. A H dlénika történelmi műnek, A Iciheáaimóuidk
állama azonban politikai rophatnak íródott.
9 Ti. a leghatalmasabbnk, akik, mint láttuk, jelentős vagyonnal
rendelkeztek. Lükurgosz reformjának támogatóiról vö. P íutarkliosz: Liiknrgpsz, 5.
™ A Hcraklcidák, Héraklész leszármazottai. Arisztodémosz fiai
vagy unokái a mitikus hagyomány szerint a bronzkor bukásakor
foglalták cl a Peloponncszoszt. Lükurgosz, ha egyáltalán léte
zett, nyilvánvalóan ennél jóval később clt, amint erre már Plutarkhosz is joggal hívja fel a figyelmet (Liikurgosz, 1).
11 A szöveg romlott, de valószínűleg azt jelenti, hogy az cnómotia egyes sorban, hármas vagy hatos sorokban menetel. Az
utóbbit, vagyis a hatos sorokat többen valószínűtlennek tartják,
ezzel szemben feltételezik, hogy a kettes sorokra való utalás
szövegromlás következtében kimaradt.
12A szöveg romlott, értelme homályos.
13 Vagyis az egy sorban menetelük közül az első tizenkét fős
szakasz megáll, a második tizenkettő clőrcvonul az első bal
oldalára, a harmadik tizenkettő a második bal oldalára stb.
14 Vagyis nem egyszerűen hátraarcot csinálnak, hanem az, aki
eddig a sor elején állt, most a vegére megy, a második követi stb.
(kb. mint az „Utolsó pár, előre fuss”-játékban), és csak ezután
fordulnak az ellenfél felé. így az néz az ellenfél lel farkasszemet,
aki azelőtt is a sor elején állt.
[o Vagyis a katonák nem egyenként hajtják végre a félfordulatot,
hanem teljes lokhosztikkal, amely 90 fokkal elfordul.
16A vezérek nyilvánvalóan nem itt, hanem csapataik elén vo
nultak, valószínűleg szövegromlás okozta ezt a félreértést.
17 Vagy elválaszthatják, vagy feldíszíthetik. A szöveg romlott.
A szöveg romlott, értelme homályos.
1yA fejezet ellentétben áll Xenophón. korábbi kijelentéseivel. Ez
nem kis fejtörést okozott a szöveg értelmezőinek (vö. Németh
Györgye Az aranykortól Utópiáig. In Németh György: A zsar
nokok utópiája. Budapest, 1996, 73-108.).
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XV.

2l) A spártai királyi családokat, a2 Agiadákat és az Eurüpóntidákat

I Icraklésztól származtatták.
2j A szöveg utolsó mondata egy daktdikus hexameterrel végző
dik, ami nyilvánvalóan nem lehetett véletlen („Ekkora tisztelet
illeti meg Lakedaimón két fejedelmet’1). A fordítás meg így sem
érzékelteti a sor daktilikus jellegét.

Diogenesz Lacrtiosz: X E N O P H Ó N
1 Xenophón természetesen nem a mai értelemben vett filozófiatörté
netet írt, hanem olyan munkákat, amely ékben megörökítette Szók
ratész beszélgetéseit tanítványaival es más filozófusokkal (pl. Em léke
im Szókmtészról),
2 Kiéi ni asz, Xenophón állítólagos szerelme Axiokhosz fia es Alkibia-

dcsz apai unokatestvére volt, Szóki’atcsz baráti köréhez tartozott, és
szerepel Platón Euthiidém osz (274 b-c) című dialógusában (ahol
Ktészipposz szeretője). Ugyancsak feltűnik Xenophón A lakoma cí
mű írásában (ÍV. 12), ahol nem Xenophón, hanem Kritobulosz
mondta róla az Ari sztippősz által idézett szavakat. Arisztipposz ktiréncí filozófus volt, idézett műve elveszett.
3 Prokxcnosz meghívásának történetéhez vő. Auabaszisz, 111. L 4. Ar
ról, hogy Proxenosz Gorgiasz tanítványa volt, vö. Anabítszisz, II. 6. 16.
4 Xenophón delphoi joslatkcrescrŐl es Szókratész elítélő véleményéről
vö. Anabaszisz, III. 1. 5-7,
* Az Anabaszisz című munkájában. Bár Xenophón szíirakuszái Themisztogenesz álnéven tette közzé nzAncilwsziszt (vö, llellétűka, III. 1.
2), mindenki pontosan tudta, hogy Ő írta,
6 Menőn jellemzéséhez, amelyből kiderül Xenophón elítélő vélemé
nye, vö.AiiabaszisZj II. 6. 22-29.
' Apollónidcszc nem Xenophón, hanem sztümphaloszi Agasziasz lep
lezi le, hogy nem boiót, még csak nem is hellén, hanem Ifid, amint
erről átfúrt füle is tanúskodik, vö. Anabaszisz, III. 1. 31. Meglepő,
hogy Diogenesz Lacrtiosz miéit emeli ki ezt a nem tűi jelentős
részletet.
s Szouthesz hitszegedéivel tele van az Anabaszisz VII. könyve. Össze
foglalva vö. VII. 7, 37-49.
9 Először Thibrón seregéhez csatlakoztak a zsoldosok, vö. Hellénika,
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III. 1. 16, aztán Dcrkülidasz alatt szolgáltak, végül Agcszilaosz had
járatában vettek, reszt, vö. Hellént ka, Ili. 4. 2.
lí)Xcnophóii Agészilaosz iránt érzett tiszteletéről ámíkodikAff&cf/ffwz
című dicsőítő irata.
11Xcnnphónt valószínűleg nem Spárta-barátságácrt, hanem azért
száműztek, mert fegyverrel támadt saját hazájára, Athénra, v ö .A n a baszisz, Vll. könyv 10. jegyzet.
12 Megabüzosz történetéhez vö. Anaha szisz, V. 3. 6-7,
]5V ö.A nabaszisz, V. 3. 6.
14 Szkilluszröl vö. Anabaszisz, V. 3. 7-13. Xenophón fiait, igaz, név
nélkül, az V. 3. 10. caputban említi,
13Aiszkhülosz ügyében, a kötelességmulasztásról, vö. Deinarkhosz 77.
töredék. Dcinarkbosz Kr, c, 360 k. született Korinthoszban, így
Xenophónnal, aki a 350-cs években halt meg, nem állt közvetlen
kapcsolatban,
Vö. Hellénika, Víí. 4, 14. Mindez Kr. c. 365 cs 363 között történt.
17 Grüliosz haláláról vö. Pauszaniasz 1. 3. 4. A mantinciai csatát (Kr. c.
362) megelőző lovas csatáról, amelyben Grüliosz elesett, Xenoph ón
is megörökíti, de fia nevét nem említi, vö, Hellénika, VII. 5. 17.
18 Kr. e. 400.
19 Ki-, e. 360/359. Az adat nyilvánvalóan téves, hiszen Xenophón a
H ellénika bán megemlíti a thcsszalini Tisziphonosz uralkodását, aki
Kt. c . 358-ban került hatalomra, és feltehetőleg 355-ben halt meg.
Xenophón halálának éve tehát Kr. c. 358 cs 355 köze esett.
20Xenophón különösen büszke volt rá, hogy értett az előjelek értelme
zéséhez, cs amikor csak lehetett, áldozatot mutatott be, vö. Ana
baszisz, V. 6. 29, VI. 1,22, V7!, 4, 13.
21 A negyven könyv nagyjából úgy jön ki, hogy a Hellénika cs az A na/wj2/s?hct-h ét könyvből áll, &Kiirósz nevelkedése nyolcból, az Emlékeim
Szókratészról négyből, ez összesen huszonhat, a maradék mintegy
tizennégy könyv a kisebb írásokat tartalmazta. Véleményem szerint
azonban a kisebb írások terjedelme akkor sem haladhatta meg a
tíz könyvet, ha közéjük soroljuk Az athéni állam ot, amely bizonyo
san nem Xenophóntól származott. A z athéni állam hitelességének
kérdéséhez vö. Németh Györgye AUaméletrajzok. Budapest, 1998,
159-160.
22 Thukíididcsz műve befejezetlen maradt, vö. Hellénika, I. könyv 1,
jegyzet. A Hellénika első két könyve sokkal jobban hasonlít Thukü555
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didesz munkájára, mint a további öt, ezért felmerült a gyanú, hogy
Xenophón voltaképpen a thuküdidészi hagyatékot tette közié saját
neve alatt. E gyanút azonban Ilitek érdemlően nem sikerült igazolni,
a Tícílénika két része közötti eltérésnek pedig más okai lehetnek, vö.
az Utószóvá}.
23 Vö. Diogenész Lacrtiosz: Platón, 34-35,
Vö. AnthohgiíJ Grocca, VII. 97. A tudálékos, de nem túl művészi
költeménybe szavak vannak be lefűzve Xenophón műveinek címei
ből, pl. felfele vezető út (anodosz, ami az ambasziszra utal), nevel
kedés, Hcllénika, emlék, Szókratész.
22 Vö. Anthoíagia Gráccá, Vli. 98. Kranaosz és Kekropsz polgárai az
athéniak.
2UKr. e 424-420. Nyilvánvaló tévedés, hiszen Xenophón Kr. c. 430. cs
425. között született.
27 Fubulosz Kr. c. 369-ben terjesztette be Xenophón visszahívásáról a
határozatát, Xenuplióii azonban soha nem tért vissza Athénba.
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Xcnophón életének eseményeit kevéssé ismerjük. Amit tudunk, azt
saját maga árulja el müveiben, fűként az A n a b a sziszb a n ^ illetőleg a
Kr. u. 3. században clt filozófia történész. Diugenész í.aertiosz írja
leXenophón-életrajzában, Grüllosz fia hadvezér volt és író, gazdál
kodó cs történész. Nemcsak a háború és béke fért meg benne
meglepő harmóniában, hanem egy látszólag még kiengesztelheted
lenebb ellentét is: athéni volt, de Spártáért rajongott. Egész eletet, a
Ki', e. 5. és 4. század viharait magától értetődő természetességgel élte
végig. Üldözték, száműzték, elkergették birtokáról, fia a csatame
zőn lelte halálát, de Ő láthatólag sosem tört meg.
Kr, e. 430 knríil született, és ha hihetünk Diogenész Laerhúsz
nak, Szókratész maga választotta ki tanítványának. Különös társa
ságba keveredett. A mesterről szinte közmondásos volt, mennyit
időz az egyszerű emberek, vargák és szatócsok, páncélkovácsok és
ácsok társaságában. Ez igaz. De baráti köre különös módon szinte
kizárólag a legelőkelőbb származású ifjakból állt Alkibiadész, a nagy
Periklész nevelt fia éppúgy körébe tartozott, mint az ifjabb Perik
lész, továbbá Kritiasz, akinek a családja Szol ónnal, a törvényhozóval
állt rokonságban, valamint Platón, Kritiasz rokona, Théramenész.
a századvég egyik legjelentősebb politikusa, és még sokan, aldknek
a nevét a történetírók is megörökítették. Egyszóval Szókratész lát
hatólag nem abban ütött el a kortárs filozófusoktól, hogy tanítvá
nyait az egyszerű emberek soraiból verbuválta, hanem abban, hogy
tanítványaival együtt az utcán, az agorán, a tornacsarnokokban
vizsgálódott, és vizsgálódásának tárgya volt a sok hétköznapi ember,
a „gyakorlati ész” megannyi letéteményese, valamint a belőlük álló
állam, a szókra teszi kritika kedvelt célpontja. Ugyanakkor az is igaz,
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hogy nem utasított cl senkit, bárki ingyen hallgathatta fejtegetéseit.
Csakhogy az életformáját, a tartós tanítványi-mesteri kapcsolat zá
logát igen kevesek engedhették meg maguknak: vagy nagyon gaz
dagnak, vag\' szókratcszian igénytelennek kellett lenniük azoknak,
akik naphosszat vele időztek. Xenophón tehát ebben a körben
forgolódott, megmártózott benne, és igen mély benyomást tett rá
az összejövetelek hangulata, valamint a mester személyisége. Tár
saihoz hasonlóan ő is fel-fe[jegyezte egy-egy érdekesebb beszélgetés
főbb gondolatait. Maga Szókratész a siralomházban megversclt
aiszóposzi meséit cs egy Apollón-himnuszát leszámítva soha nem
írt le semmit, mert az mondta, hogy tanításait nem állatok bőrére,
hanem emberek leikébe akarja írni. Védőbeszédét szabadon mondta
el, de később legalább négyen megírták: Platón, Xenophón, U isziasz és Kntón. Xenophón tehát egyike volt azoknak a tanítványok
nak, akik írással őrizték meg mesterük emléket. A Szókratcsz-történctck - a logoszok - valódi, illetve feltételezett alkotói általában
filozófusok voltak vagy lettek, mint például Platón, Kcbész, Szim miasz, Antiszthcncsz cs Arisztipposz. Xenophón azonban sohasem
volt az, csak annak tekintettek, tulajdonképpen érthető okokból:
Szókratész tanítványa volt, könyvet írt Szókratészról, és már az
ókorban is filozófusként tartották számon. Diogenész Lacrtiosz a
filozófus-életrajzok között írtXenop hónról. Csakhogy elég-e ennyi
ahhoz, hogy valaki filozófus legyen?
A Kr. c. 5-4. században az számított bölcsnek - vagyis szophosznak
aki vagy bölcsként élt, vagy bölcsen gondolkodott.
Bölcseleti müvek írása azonban nem volt a filozófusiét feltétele,
gondoljunk csak a hordóban lakó, cinikus Diogenészre vagy éppen
Szókratészra. így aztán Xenophón is lehetett volna filozófus attól,
hogy műveiben ilyen irányú elkötelezettségének vajmi csekély nyo
mait találjuk. Bölcsen gondolkodott volna? Lehet, de erről se saját
művei, se mások feljegyzésci nem tanúskodnak hitelt érdemlően.
Akkor talán filozófusként clt? A legkevésbé sem. Szókratész mellől
megszökött, hogy a perzsa trónkövetelő, azifjabb Kíirosz táborában
harcoljon. Megszökött? Elhatározta, hogy elmegy, és célja érdeké
ben hajlandó volt becsapni mesterét, sőt Apollón istent is. Megkér
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dezte Szókratészt, hogy menjen-e Perzsiába, vagy inkább maradjon.
A bölcs azt tanácsolta, forduljon kérdésével Apollónhoz. Csakhogy
Xenophón nem azt kérdezte Delphoiban, hogy menjen-e vagy sem,
hanem azt, hogy milyen módon menjen, amikor majd útnak indul
(A nabaszisz , III. 1.). De miért érezte szükségét annak, hogy elhagyja
hazáját, és háborúba induljon a távoli Perzsa Birodalomba? Könynyedén rávághatnánk, hogy kalandvágyból. Xenophón műveiből jól
látszik, mennyire foglalkoztatta őt a hadtudomány a stratégiai kér
désektől a lótenyésztésig, a tisztek feladataitól az élelmiszer-után
pótlásig. Egy hadjárat, ahol a kor legprofibb zsoldosaival találkozhat,
a katonai ismeretek valóságos kincsesbányájának bizonyulhatott
számára. Csakhogy Xenophón korábbi éveiben volt egy homályos
pont, amelynek tisztázása talán jobban megmagyarázná hirtelen
távozását. E homályos pont nem más, mint a kérdés: mit csinált
Xenophón az athéni demokráciát megbuktató harminc zsarnok
diktatúrája idején? H a a H ellén ik á b ó l próbálunk erre következtetni,
első ránézésre nem járunk sikerrel, hiszen c történelmi munkában
- ellentétben az Anabaszissza\ - Xenophón egyszer sem említi saját
szerepét. Abból azonban, hogy melyik időszakban melyik esemé
nyeket ismerte a legjobban, mégis következtethetünk rá, hogy hol
tartózkodott, és mivel foglalkozott a történtek idején. A H ellén ika
első két könyvének középpontjában Athén háborúja áll a peloponnészoszi szövetség ellen - és Xenophón ezekben az években Athén
ban tartózkodott. Kr. e. 401-et követően a kis-ázsiai harcok foglalják
el a főszerepet, majd a Peloponnészosz belső viszonyai. Látjuk tehát,
melyik években harcolt maga is Kis-Ázsiában, és mikor települt le
a peloponnészoszi Szkilluszban. A H ellém kd bzn többször is szere
pelnek Kürosz egykori zsoldosai, akik csatlakoznak a perzsák ellen
harcoló lakedaimóniakhoz. Xenophón egy7 ízben még meg nem
nevezett parancsnokuk szavait is idézi (III. 2. 7), de azt meg sem
említi, hogy e parancsnok éppen ő volt. Vagyis pusztán abból, hogy
Xenophón a H ellén ikában nem tér ki saját szerepére, egyáltalán nem
következtethetünk arra, hogy pusztán passzív szemlélője lett volna
az eseményeknek. E tőle meglepő szemérmesség egyik oka talán
éppen az lehetett, hogy később, amikor művét írta, bizonyos tetteit
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már nem tartotta megörökítésre méltónak. Visszatérve tehát a har
minc zsarnok athéni rémuralmára, látjuk, hogy a harmincak leghű
ségesebb segítői az athéni lovagok voltak, még a tömeggyil kosságokban, például Elcuszisz lakóinak kiirtásában is (II. 4, ö). Xenophón
nagyon pontosan, mondhatni, a szemtanú alaposságával beszéli cl
az eseményeket, de arról említést sem tesz. hogy ő egyike volt-c a
lovagoknak, vagy sem. Tudjuk, hogy a harmincak kiűzték a városból
Athén szegényebb rétegeit, de Xenophón, akinek nagyon alapos
ismeretei voltak a lótenyésztésről, semmiképp sem tartozhatott
közéjük, hiszen a lótenyésztés a gazdag kevesek kiváltsága volt. Ha
viszont Athénban maradt, koránál (nagyjából huszonhat éves lehe
tett) és társadalmi helyzeténél fogva a lovagok egyike lehetett. így
semmi meglepő sincs benne, hogy a restaurált demokrácia által
adott általános amnesztia ellenére sem érezte magát sem biztonság
ban, sem kellemesen Athénban. Arisztokratikus elvei, amelyeket
műveiben nyíltan hangoztatott, a demokratikus Athénnal szemben
amúgy is a katonás Spártát tettek számára vonzó lakóhellyé, így
könnyű szívvel hagyta ott városát, és csatlakozott Kíirosz többségé
ben peloponnészoszi zsoldosaihoz.
Kürosz oldalán Xenophón veszélyes hadjárat közepébe csöppent.
A trónkövetelő elesett a kunaxai csatában (Rr. e. 401), görög zsol
dosai pedig - szám szerint vagy tízezer ember - rádöbbentek, hogy
az ellenséges szárazföld közepén állnak, ahonnan talán nincs vissza
út. A Tigris és az Euphratész között fekvő táborból lélegzetelállító
kalandok során jutottak el a megmenekülést jelentő tengerig, és
életüket nem utolsósorban éppen Xcnophónnak köszönhették legalábbis ezt írta Xenophón az A n a ba sziszb an . E könyvével műfajt
teremtett. A mű egyik főszereplője ugyanis az athéni Xenophón.
akiről a szerző, vagyis Xenophón egyes szám harmadik személyben
ír. így kevésbé tűnt kérkedésnek, ha saját érdemeit Kissé talán
túlságosan is kidomborította. Munkáját álnéven tette közzé, és ő
maga is így hivatkozik rá a H eü én iká bán (III. 1. 2): az A uabaszisz
szerzője a soha nem létezett sziirakuszai Thcmisztogcncsz lett
volna. A csel azonban nem vált be, hiszen Xenophónon kívül
mindenki Xenophón műveként tartotta nyilván és idézte z z A n a -
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basziszt. És ez ellen feltehetőleg a szerző sem tiltakozott. Az ötlet

egyik legkiválóbb alkalmazója később Iulius Caesar lett, aki a gall
háborúról és a római polgárháborúról szóló könyveiben szintén
egyes szám harmadik személyben ír magáról, és ő sem fukarkodott
a Caesar számára kedvező helyzetek leírásában. Xenophón a nagy
kaland után először a thrák király, majd a spártaiak oldalán harcolt.
Am íg a Perzsa Birodalom volt az ellenfél, nem is volt semmi baj.
Csakhogy a Koróncia melletti ütközetben ÍKr. e 394) Athénra
emelt fegyvert. Sorsa ezzel megpecsételődött, soha többé nem
térhetett vissza szülőhazájába Szemlátomást nem zavarta különö
sebben ez a sorsfordulat, hiszen barátjának tudhatta új példaképét,
Agészilaosz spártai királyt (un Kr, e. 399-361), Hűségét földbirtok
kal jutalmazták a spártaiak: letelepedhetett a Peloponnészosz nyu
gati partvidékén fekvő Éliszben, Szkiltusz közelében. Szentélyt
alapított Artemisz tiszteletére, és a gazdálkodásnak szentelte napjait
(A m baszisz, V. 3. 7-13). Falusi magányában rendezte feljegyzéseit,
CS ki dolgozta Vnráhhan föj
írása ir
Xenophón írásainak kronológiája szerfölött vitás, biztosat szinte
egyáltalán nem lehet állítani róluk. Mindenesetre különböző belső
cs külső, szövegkritikai és eseménytörténeti jegyek alapján valószí
nűsíthető, hogy Szkillus 2ban keletkezett az A nabaszisz, A lakedaim óuiak állama, A lovászairól, A gazdálkodásról, talán A lakom a és a
Szókraté$2ról való emlékezések is, bár ezek datálásával kapcsolatban
a Kr. c. 390-es évek éppúgy számításba jöttek, mint a Kr. e, 4. század
közepe. A Szókratész védőbeszédé nek keletkezéséről pedig végképp
semmi bizonyosat nem mondhatunk.
A felemelkedő Thébai hatalma, a zseniális Bpameinóndasz had
serege Kr. e. 371-ben Leuktránál elsöpörte a legyőzhetetlennek hitt
spártaiakat (H ellénika, VI. 4. 4-15), s így Xcnophónnak is el kellett
hagynia az ellenségessé vált Szki 11liszt. Athén ekkor a hanyatló
Spárta oldalára állt, vagyis Xenophón számára eljött a lehetőség,
hogy visszatérjen szülővárosába. Mégsem tette. Miért? Ki tudja.
Talán mert nem hitt Athén Spárta-barátságának tartósságában. Eset
leg a megváltozott állami politika ellenére túl sok ellenségtől tartott
városában. Mindenesetre fiait, akiket Spártában nevelt kiváló kato
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nává, Athénba küldte, hogy onnan támogassák Spárta küzdelmét.
Egyikük, Grül lösz, életét vesztette, amikor Mantinciánál Athén
oldalán harcolt - Spártáért (Kr, e. 362). Apja, az athéni száműzött
ekkor már Korinthoszhan élt.
Xenophón itt fejezte be további műveit. A legismertebb ezek
közül a K iirosz nevelkedése, amely a fejlődésregény és ajó uralkodóról
szóló állanmtópia különös ötvözete. Legjelentősebb írása a lletlén ik a
(G örög történet). Xenophón fhuküdidész művét folytatja ebben,
méghozzá meglepő módon. A könyv így kezdődik: „Néhány nappal
később Thümokharész pár hajóval elhagyta Athént, és a lakedaimóniak, valamint az athéniak között tüstént kirobbant a tengeri
ütközet, amelyben a2 Agészandridasz által vezetett lakedaimóniak
győztek.” Néhány nappal később? Miféle előzményekre utalhat egy
könyv első mondata? A künosszémai csatára. Csakhogy erről még
Thuküdidcsz ír befejezetlenül maradt munkájának utolsó soraiban.
Xenophón tehát ott veszi fel a fonalat, ahol a nagy történetíró
elejtette. Thuküdidész örökébe lépni azonban nem kis feladat. Az
előd tömörségét, elemzőkészségét, az események belső mozgatóru
góinak keresését, fiktív beszédeinek szenvedélyes pátoszát Xenti
pli ón nem tudta túlszárnyalni - elérni sem. Éppúgy- nem lett T h u küdidész mellett a történetírás egyenrangú klasszisa, mint Platón
mellett a filozófiáé. A H clíénika mindenesetre megőrzött egy értékes
utalást arra, hogy Xenophón gyakorlatilag élete végéig dolgozott,
történeti művén. Azt írja Xenophón, hogy munkája írásakor Tisziphonosz uralkodott a thesszaliai Pheraiban (VI. 4). Tisziphonoszt,
aki Kr. c. 358-ban vette át a hatalmat, Kr. e. 355 körül gyilkolták
meg, vagyis innen tudjuk, hogy Xenophón Kr. c. 358-ban még élt,
és történeti munkáján dolgozott.
Közben azonban készültek rövidebb írásai is, például a spártai
királynak emléket állító Agészilaosz, a H ierón című dialógus a zsar
nokságról, a lovassági tisztek feladatairól szóló A lovassági tisztfelada
tairól cs Athén iránti honvágyának tanújele, A bevételekről, Ez a mű
realista utópia, amelyben Xenophón azt fejtegeti, hogy Athén pol
gárainak soha többé nem kellene dolgozniuk, mert a rabszolgamun
ka, az ezüstbányák jövedelme, a márványkitermelés és a közvetítő
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kereskedelem fokozottabb kiaknázása lehetőséget biztosíthatna er
re. Ezt a gazdaságiam röpiratot Kr, e, 355-re keltezik. Úgy' tűnik,
Xenophónt még ekkor is élénken foglalkoztatta Athén sorsa. M ég
sem tért vissza hazájába: Ki-,e. 355 után, feltehetőleg Kr. e. 354-ben,
Korinthoszhan értc_a.halál.
Ahogy7végigtekintettünk az clctcn, megállapíthatjuk, hogy nem
volt filozófuséiet, legalábbis görög szemmel semmiképpen. A mű
vei, a lovászat!, gazdasági, történeti munkák általában szintén elég
messze estek a filozófia mai, de az ókori értelmezésétől is. Akkor
mégis minek köszönhette filozófushírét ?
Valószínűleg a római szónoklattan-tanár, Quintilianus (Kr. u.
35-96) volt az első, aki egyértelműen a filozófusok közé sorolta
Xenophónt. A görög irodalmi műfajok jeles képviselőiről írva így
lajstromozta a filozófusokat: Platón, Xenophón, Arisztotelész,
Theophrasztosz. Ugyanakkor a történetírók közül tudatosan kire
kesztette, sőt, Hérodotosz és Thuküdidész után Theopomposzt
jegyezte föl: a másik történetírót, aki folytatta Thuküdidész művét,
s akinek görög története sajnos nem maradt ránk, AuiusGellius (K j\
u. 2. század), Athénaiosz (Kr. u 2-3. század) és Diogenész Laertiosz
(Kr, u, 3, század) szintén úgy írnak Xenophón ról, mint filozófusról,
sőt Gellius egyenesen Platónnál egyenrangú csillagnak nevezi. Vé
leményük már a késői utókoré, Quintilianust és Xenophónt négy
évszázad választotta el egymástól. Ilyen távolságból könnyebb ítéle
tet mondani, de a tévedés kockázata is nagyobb. Quintilianus és
kortársai, úgy tűnik, alaposan tévedtek, Xenophón közvetlen kor
társaitól pedig nem sok olyan forrás maradt, amely Xenophón te
vékenységét minősítené, és műveit ebbe vagy abba a műfajba sorol
ná. De ahol a források hallgatnak, néha éppen a hallgatás árulja el a
legtöbbet. Szókratészítak több tanítványa volt, de csak kettőtől
maradt fenn több írás: Xenophóntól és Platóntól, Talán az ő műve
ikből megtudhatjuk, hogyan vélekedett egymásról a két kortárs,
Szókratész két tanítványa.
Megtudhatnánk. Csakhogy Platón több ezer oldalas életművé
ben, ahol a Szókratész-tanítványok tucatjait szerepelteti, meg sem
említi Xenophón nevét. Ez bizony erős kritika. Nyilván nem találta
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méltónak, kellőképpen szophosznak ahhoz, hogy megörökítse. És
Xenophón müveiben mit olvashatunk Platómról? Azt, hogy Glaukón rokona. Semmi többet. Platón neve egyetlenegy helyen (E m lé
keim Szókralészról, III. ó) fordul elő Xenophón írásaiban. Lehet,
hogy Xenophón meg Platóm nem találta szophosznak?
N em valószínű. A xenophóni L ak o m a kevéssé leplezett, név nél
küli Platón-kritikija legalábbis erre utal. Xenophón olvasta Platónt,
és nem értett vele egyet. Annál azonban többre tartotta, hogy
ellenérzését ne öntse írásba, ne szegezze a platóni L ako m a Szókratészával szembe saját Szókratész-képét, A vita kettejük ellenszen
véről vallana? Athénaiosz és Diogenész Laertiosz ezt állítja, igaz,
Aulus Gellius cáfolja. Platón és Xenophón valóban gyűlölték, egy
mást? Nézzük az érveket:
A két szerző sohasem említi érdemben egymás nevét, noha
mindketten Szókratész tanítványai voltak.
Mindketten feldolgozták ugyanazokat a témákat (A lakom a, S z ó k 
ratész védobcszétle)* de egészen mást állítottak Szókratészról. Az állí
tólagos vita olyan apró részletekre is kitért, hogy Platón szerint a
lakomán nem vettek részt auloszjátckos lányok, Xenophón vi
szont zenészeket, sőt artistákat szerepeltet. Platón szerint nagy
serlegből ivott Szókratész, Xenophón szerint a kis kupát részesítet
te előnyben,
Kürosz neveltetésének utópiáját Xenophón - állítólag - Platón
Á llam ára írta válaszul.
Platón az idealizált Kürosz-portrc cáfolatául írta volna utolsó
művében, a Törvények ben (694 c), hogy Kürosz egyáltalán nem
részesült helyes nevelésben.
Xenophón azt állította, hogy Szókratész sohasem beszélgetett a
csillagászat, a matematika és a természttudományok részletkérdé
seiről, sőt az ilyenekben való túlságos elmélyülést károsnak tartotta.
Platón ezzel szemben a T itnaioszban , a M m óriban és más műveiben
Szókratészt kifejezetten az ilyen tárgyak tudós szakértőjeként tün
tette fel.
Aulus Gellius a vitát azzal akarta megoldani, hogy kijelentette: ha
két ilyen kiváló szellem akad egy időben a tudomány ugyanazon
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ágában, vetélkedő híveik között akkor is versengés támad, ha maguk
a mesterek egyébként jó viszonyban vannak egymással. Az érv
megfontolandó, de két szempontból tarthatatlan. Melyik tudo
mányágra gondolt Gcllius, amelyben Platón és Xenophón egyen
rangú vagy' akár csak Összehasonlítható színvonalú teljesítményt
nyújtott? A filozófiáról ugyanis ezt meg fenntartásokkal sem m ond
hatjuk el. A másik ellenérv egyszerűbb és gyakorlatibb. Platónnak
voltak tanítványai az Akadémián. De az emigráns Xcnophónnak?
Igaz, hogy a későbbiekben nagy hatásuk volt műveinek, az is igaz,
hogy Korinthoszban nem kis tisztelet övezhette, mint korábban
Spártábanis, de közvetlen tanítványairól, sőt filozófiai híveiről, akik
vitába szánhattak volna Platón iskolájával, hallgatnak forrásaink.
Ezek szerint kettejük ellenszenve csakugyan több volna anekdotikus túlzásnál?
N em valószínű. Platón műveiből nemcsak Xenophón neve hi
ányzik, hanem a műveire való utalások is. Platóntól idegen volt,
hogy valakire úgy hivatkozzék, vagy valakivel úgy szálljon vitába,
hogy a nevét nem említi. Xenophónt azonban nem tekintette filo
zófiai vitapartnerének - ugyanis egészen másról írtak. Platón saját
gondolatrcndszerét építgette, amelyre Szókratészon kívül mások is
hatottak (például Kratíilosz), és a platóni Szókratész az idő haladtá
val egyre több platóni gondolatot tolmácsolt dialógusaiban. X e 
nophón számára a filozófia ifjúkori kaland volt, amely inkább ér
zelmileg, semmint értelmileg ragadta meg, cs a tanításokkal egyen
rangú volt számára, vagy inkább meg nagyobb hatású a mester,
Szókratész személyisége. Xenophón Szókratész-képe két forrásból
táplálkozik leginkább: az ifjúkor iránti nosztalgiából és a mester
igazságtalan halála fölött érzett felháborodásból. A tanítvány meg
akarta cáfolni a demagóg vádakat, hogy Szókratész alakja mindenki
számára olyan fisz tán ragyogjon, mint ahogy ő látta. Ezt a célt
szolgálta a Szókratész védőbeszéde és az E m lékeim SzokmtészróL Tisz
tességes művek, amelyeken érződik a szeretet. Xenophón évtize
dekkel a kivégzés után is legbelsőbb személyes ügyének érezte, hogy
igazságot szolgáltasson Szókratész emlékének.
Látszólag clkanyarodtunk Platón és Xenophón állítólagos vitájá567
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tói. Pedig, bár cáfoltuk Gelliust, végső soron mégis igazat kel)
adnunk neki. Platón és Xenophón nem gyűlöltek egymást, de nem
azért, mert a filozófia ikercsillagai voltak, akiknek emlékét a ve
télkedő tanítványok besározták, hanem azért, mert egészen mással
foglalkoztak, és mert - nem utolsósorban - életük legnagyobb ré
szében nem is találkoztak egymással. Platón Athénban, Xenophón
Szkilluszban, majd Korinthoszban élt. Xenophón bizonyosan is
merte Platón néhány művet, például/! lakom at , de ez nem is olyan
különös. A z Akadémia alapítójának híre egész Hellaszt, sőt Magna
Graeciát, a mai Dcl-Itáliát is bejárta. Platónról azonban nem állít
hatjuk, mert nincs rá kellő alapunk, hogy akár egy sort is olvasott
volna Xenophón tol, hacsak a rövid megjegyzést a Kiirosz nevelkedé
séről nem tekintjük annak, de ez Platón legutolsó művében szere
pel, amelyet Xenophón halála után írt. Platón számára Xenophón
mint Szókratész-tanítvány egyszerűen nem létezett. Miért gyűlölte
volna? Xenophón viszont Platón írásaiban igen kevéssé láthatta
viszont Szókratész valódi alakját. A részletekkel kapcsolatban el
mondta (A lakom ában ), amit fontosnak tartott, a további Platónműveket pedig (már amennyit egyáltalán megismert) bizonyára
elfogadta azoknak, amik voltak: Platón alkotásainak.
H a röviden értékelni akarjuk Xenophón történelmi munkáit,
elkerülhetetlen, hogy a három mű eltérő műfajáról ne emlékezzünk
meg. Az A nabaszisz a mai értelemben vett memoár irodalom első
képviselője. A könyv címe némi magyarázatra szorul. A zA n abaszisz
szó az anabainó igéből származik, amelynek szó szerinti jelentése
'felvonulás, felfelé menetelés’. A görög olvasó számára azonban e
szónak volt egy speciális jelentése: bevonulás Kis-Azsiába. Ennek
az a magyarázata, hogy a görögök szükségszerűen hajóval közelítet
ték meg e hegyes vidéket, vagy is a bevonulás egyben felfelé vonulást
is jelentett a tengerpartról a hegyek felé. A cíni mégsem fedi pon
tosan a könyv tartalmát, hiszen a voltaképpeni felvonulással, vagyis
Kürosz seregének megszervezésével és Kunaxához vonulásával csak
az első könyv foglalkozik, a másodiktól a hatodik könyvig a zsoldo
sok visszavonulásának (ha ügy tetszik, katabasziszának, vagyis levo
nulásának) történetével ismerkedünk meg, míg a hetedik könyv

568

U

t ó s z ó

arról számol be, hogyan csatlakozik a gazdátlanul maradt zsoldos
sereg a perzsák ellen harcoló lakedaimóniakhoz. A mű szerkezete
egységes, elbeszélése kronologikus, és szilárd keretet ad neki a
pontosan felrajzolt földrajzi háttér A cselekménybe szőtt elbeszé
lések mindig az aktuális eseményekhez vagy az épperi beutazott
vidékhez kapcsolódnak. A fontosabb szereplőkről tömör jellemraj
zokat kapunk, amelyekben felcsillan a szerző emberábrázoló tehet
sége (II. 6). Az olvasó számára nyilvánvaló, hogy a szerző mindan
nak, amit könyvében leír, szemtanúja volt. A mű egységességét még
érzékelhetőbbé teszik az egyes könyvek bevezető mondatai, ame
lyekben Xenophón röviden utal az előzményekre. Ez alól csak a VI.
könyv kivétel. Az A m b asz isz ugyanakkor mindössze egy év és há
rom hónap eseményeit beszéli el. Az A nabaszisz felsorolt erényei
szinte teljesen hiányoznak a H ellén iká b ó l. Ez utóbbi történeti mű,
szándéka szerint Hérodotosz és Thuküdídész történelmi tablóinak
folytatása. Tárgya Hellasz története a Kr. e. 410 és 362 között eltelt
ne gyve n n yo 1c évb en . A gö rö gö k ni aguka i h e11énekne k n cv cz ték (a
görög szó latin eredetű), a mai értelemben vett Görögország pedig
nem is létezett. A Hellasznak nevezett területen görögök által lakott
városállamok, szövetségi államok (pl. Boiótia, Árkádia), valamint
államszövetségek osztoztak. A történések színtere a teljes Hellasz,
bár a főbb események szükségszerűen hol inkább Attikában, hol
pedig Boiótiában, a Kherszonészoszori, Kis-Ázsiában vagy éppen a
Peloponnészoszon zajlanak. Az egyes könyvek eltérő hosszúságú
időszakokat fognak át. Az első könyv a peloponnészoszi háború
utolsó éveivel és az arginuszai csatát követő koncepciós perrel
(Kr, e. 410-406), a második pedig Athén katasztrofális vereségével
és a harminc zsarnok rémuralmával foglalkozik (Kr. e. 405-403). E
könyvek még szerkezetükben is szorosan kötődnek Thuküdídész
művéhez, és egységességüket az biztosítja, hogy az események
középpontjában Athén drámai végnapjai állnak. A szűk időkeretek
és a helyszín azonossága tehát az, ami akkor is összefogja az elbe
szélést, ha Xenophón nem képes az események okait úgy kikutatni,
mint ahogyan ezt elődje tette. A bajok a harmadik könyvvel kezdőd
nek. M inthogy ez a könyv Kr. e. 401-gyei, Kürosz Artaxeixész elleni
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hadjáratával kezdődik, egy év (Kr. e. 402) említet) énül marad. Ezek
után Agészilaosz kis-ázsiai hadjáratával és a korinthoszi háború (Kr.
e. 395-386) első évével ismerkedünk meg. A könyv a pcloponnészoszi háborút megnyerő lakedaimóni hadvezér, Lüszandrosz
halálával zárul (Ki-, e. 401-395). A negyedik könyv a korinthőszi
háború további eseményeit és a korinthoszi belső harcokat beszéli
cl (Kr. c. 394-388). Az ötödik könyv az aiginai harcokkal kezdődik,
majd a korinthoszi háborút lezáró Antal ki dasz-féle királybéke lét
rejöttének körülményeit tárgyalja. Ezek után Lakedaimón áll az
elbeszélés középpontjában, olyannyira, hogy Xenophón egyszerű
en elfelejti megemlíteni az újból erőre kapott Athén által Ki\ e.
377-ben megalapított második tengeri szövetséget. A lakcdaimóniakelőször Mantmeia, majd az olünthosziakcllen harcolnak, végül
ötletszerűen és a béke előírásait megszegve elfoglalják Thébait.
A phleiusziak elleni háború eseményeit Thébai felszabadulása kö
veti, majd újabb boiótiai harcok. Az athéni flotta naxoszi győzelmét
szinte semmi sem készíti elő. Az athéni Xenophón ezeket az ese
ményeket a Peloponnészoszról követi, ez lehet aránytévesztésének
oka. A Phleiusz elleni háborúcskak ezért homályosíthatják el az
athéni tengeri szövetség megalakulását, amely nélkül természetesen
a naxoszi győzelem sem következhetett volna be. Az ötödik könyv
egy kusza időszak kusza beszámolója (Kr. c. 389-376). Ú g y érez
zük, Xenophón tanácstalanul szemléli a tizenhárom év alatt lezajlott
változásokat. Nem találja a történelem rendező elvét, így pusztán
eseményeket beszél el, olykor remek helyzetrajzokkal (pl. Thébai
felszabadításáról), de nem történelmet ír. A hatodik könyv Thébai
felemelkedéséről és a lakedaimóniakleuktrai vereségéről számol be,
de elfelejtkezik az árkád iái szövetség fővárosának, Megalopolisznak
a megalapításáról, leírja a thebaiak peloponnészoszi hadjáratát, de
enilítétlenül hagyja Mcsszénia felszabadítását és fővárosának, Meszszcncnck a megalapítását. Az olvasóban felvetődhet a gyanú, hogy
e feledékenység mögött nem huzódik-e politikai megfontolás.Xenoplión hűsége Spárta iránt töretlen, így Athén és Arkadia megerő
södése és az évszázadok óta Spárta birtokában lévő Mcsszénia
elvesztése olyan esemény, amelyet Spárta barátai nem szívesen
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emlegetnek. Ami rendben is volna, ha valaki nem azt tűzte volna ki
maga elé célul, hogy megírja az adott korszak történetét. A hatodik
könyv hiányosságai így. ha lehet, még szembetűnőbbek (Kr. c.
374—369). A hetedik könyv javarészt a Peloponnészosz kusza hábo
rúival foglalkozik, és a mantinciai csatával zárul le, amely hiába
hozott újabb thébai győzelmet, Epameinóndasz halála miatt a thébai
hegemónia végét is jelenti (Kr. e. 369-362), A fentebb említett
hiányosságok ellenére Xenophón műve az egyetlen ránk maradt
kortárs elbeszélés, amely e zavaros időszakot megkísérli bemutatni,
és talán nem annyira Xenophón fogyatékosságával, mint inkább a
korszak áttekinthetetlenségével magyarázható, hogy az ábrázolás
helyenként ennyire egyenetlenre sikeredett.
A lakedaim óniak állam a az első olyan ránk maradt munka, amely
ben egy kortárs szemtanú számol be a spártai berendezkedésről. Ez
a beszámoló azonban meglehetősen különösre sikeredett. Az állam
leírás műfaja a Ki", e. 4. században nagyon népszerű volt, Arisztote
lész és iskolája nem kevesebb mint 15b állam leírását állította össze
(igaz, csak az athéni államé maradt fenn).Xenophón műve azonban
nem hasonlítható össze ezekkel a tudományos igényű leírásokkal,
mivel egészen más volt a célja, Xenophón abból indult ki, hogy a
spártai állam (amit maguk a spártaiak Lakedaimónnak neveztek, és
Spárta a lakedaimóni állam fővárosa volt) teljes jogú polgárainak
száma sohasem haladta meg a tízezret, mégis uralma alá tudta
hajtani a Peloponnészosz legnagyobb részét, s fegyvereitől tartottak
a görögök és a perzsák is (I. 1). Ez az ellentmondás nagyon izgatta
az athéni arisztokrata történetírók fantáziáját. S párta-képük kialakí
tásában az is közrejátszott, hogy a lakedaimóniak nem szívelték az
idegeneket; xméla$ziá\v&L nevezett idegenüldözéseik keretében
rendszeresen kiűzték államukból a betelepülőket. Illába csodálták
tehát az athéniak a spártai férfi erény eket, hiába találkozhattak egyes
ottani intézményekkel rövid látogatásaik során, arra csak kevesek
nek (köztüképpenXenophónnak) volt lehetőségük, hogy hosszabb
ideig ott élve alaposabban megismerjék a spártai államberendezke
dést és szokásokat. A határozottan pozitív összképet tehát csak kevés
megbízható adattal tudták alátámasztani. A lakonikus tömörséggel
571

U tószó

megnyilatkozó spártaiak pedig nemigen olvasták és igazították hely
re a róluk szóló könyveket. így aztán elég hamar elvált egymástól
a valódi Spárta és az a kép, amelyet róla alkottak, elsősorban az
athéniak. Hogy csak egyetlen példát említsek: aXenophón által leírt
vaspénz {VII. 5-6) korántsem volt általánosan jellemző és több
évszázadon keresztül meghatározó a lakedaimóni államban. A tör
ténetíró feltehetőleg az archaikus korban (Kr. e. 8-6. század) pénz
ként is használt vasnyársakra gondolt, amelyekből egy köteget az
argoszi múzeumban is láthatunk, de ezek használata bizonyíthatóan
nem volt kizárólagos a Kr. e. 5-4. században, minthogy számos
történetírói adat alapján arra következtethetünk, hogy a spártaiak az
ókori világ legmegvesztegethetőbb politikusai és hadvezérei voltak
(vö. például H ellén;ka, V. 4. 20), s a spártai előkelők (.A lakedai m ániák
állam a X IV . caputja szerint is) nemcsak hatalmas vagyonokat hal
moztak föl, hanem még nyíltan büszkélkedtek is velük. E kettős
Spárta-kép legjellemzőbb dokumentuma a lakedaimóniakat és kü
lönösen a legendás Lükurgosz törvényhozását csodáló Xenophón
műve: az emigráns athéni szerző tizenhárom fejezeten keresztül
fejtegeti, mennyivel magasabb rendű Spárta minden más görög
államnál, beleértve az athéni demokráciát is, majd a XIV . caputban
önkritikusan megjegyzi, hogy mindabból, amit az előző fejezetek
ben leírt, a saját korában, sajnos, semmi sem tartható. Más kérdés,
hogy jó okunk van feltételezni, hogy az a2 ideális Spárta, amely az
első tizenhárom fejezetben szerepel, ilyen formában sohasem léte
zett: nem volt más, mint az athéni demokrácia „létező” alternatívá
jaként kidolgozott utópia, amelyhez Xenophón természetesen föl
használta a valóban meglevő spártai intézmények (geniszia, ephoroszok, elkülönült katonai réteg,"közös étkezések stb.) egyes elemeit
is. A három közismert spártai réteg, a homoioszok (teljes jognak),
perioikoszok (köriíllakók) és a helótáka Kr. e, 5-4. században már
egész biztos, hogy a lakedaimóni lakosság kisebb részét alkották, s
szinte elvesztek a különböző rétegek keverékéből kialakult, bizonytalanjogállásűak tömegeiben (vö. aKmadón-fclkelés leírásával, H ellénika , III. 3. 4-11). A Kr. e. 4. századra a tízezer homoiosz családból
például már kevesebb mint ezer maradt (Arisztotelész: Politika,
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1270a). Xenophón számára azonban ez a kérdés annyira mellékes
volt, hogy Spártáról írott müvében meg sem említi az egész spártai
rendszer gazdasági alapját biztosító helóták létét. Nem véletlenül.
A helóták megfegyelmezésére bevezetett krüpteia, az engedetlen
helóták lcgyilkolásának intézménye bajosan illett volna bele Xeno
phón idealizált Spárta-képébe, így inkább lemondott a társadalmi
rétegek reális ábrázolásáról, hogy ne kelljen szóba hoznia a Iakedaimóni állam sötétebb oldalait.
Kötetünk utolsó írása a feltehetőleg a Rr. u. 3, században élt
Diogenész LaertioszXenophónról szóló életrajza. Diogenész Laertiőszről semmi bizonyosat sem tudunk. Egyetlen fennmaradt munkája az antik filozófusok életrajzait tartalmazza tíz kötetben. Dioge
nész Laertiosz számos forrásból dolgozik, de adatait kritikátlanul
kezeli. Xenophón-életrajza műve II, könyvében szerepel, közvetle
nül Szókratészé után. A tízezer görög hadjáratára vonatkozó adatok
az A n abasziszból származnak, bár olykor meglepő, hogy Diogenész
Laertiosz miért tartott egy-egy eseményt említésre méltónak (kü
lönösen, ha sokkal fontosabbakat említetlenül hagy). Am ikor X e 
nophón ellenségei között M enőn mellett Apollónidészt is megem
líti, akinek ki volt fúrva a füle, nem teszi hozzá, hogy Xenophón
azért neheztelt Apollónidészra, mert azt javasolta, adják meg magu
kat Artaxerxésznek, a kifúrt füleket pedig nem ő, hanem a sztümphaloszi Agasziasz hozta szóba. Neki sem az volt azonban a kifogása,
hogy Apolíónidésznak ki van fúrva a füle, hanem az, hogy a kifúrt
fül Apollónidész Híd származását bizonyította, vagyis Apollónidész
hamisan adta ki magát hellénnek (Anabaszisz, III. 1.31). Mindam el
lett Apollónidész pusztán ezen az egy helyen szerepel, hogy Dioge
nész Laertiosz miért emeli ki mégis, rejtély. Ugyanilyen értelmetlen
Diogenész Laertiosznál (53) aPhíilopidasz általXenophónnakaján
dékozott dardanoszi fogoly története. Az életrajz legmegbízhatóbb
része Xenophón műveinek jegyzéke. Valójában csak egy olyan írást
tartalmaz (A z athéniak állam a), amely nem Xenophón műve, de ezt,
mint írja, már magnesziai Démétriosz is elvitatta tőle. Magnésziai
Démétriosz azonban téved, amikor A lakedaim óniak állam át sem
fogadja el hitelesnek. így megállapíthatjuk, hogy Xenophón, Pla573
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tónhoz hasonlóan, azon ritka antik szerzők egyike, akiknek minden
m űvük fennmaradt, sőt még valamivel több is. Ez pedig egyáltalán
nem véletlen. I la elolvassuk írásait, megértjük, miért érezte két és
fél ezer éven át minden korszak fontosnak, hogy utódaira átörökítse
Őket. Am íg volt középiskolai görögoktatás, Xcnophón az állandóan
olvasott, tanított szerzők köze tartozott, mert szépen, olvasmányo
san írt, és számos olyan történetet jegyzett le, amelyet fel lehetett
használni a tanulóifjúság pallérozására. Én is Xenophón művein
kezdtem az ismerkedést a görög nyelvvel, és még diákkoromban
elhatároztam, hogy a magyar olvasók számára hozzáférhetővé te
szem a hányatott sorsú athéni író valamennyi munkáját. E kötet
megjelenésével régi tervem fele már megvalósult.
Budapest, 2001. október 4.
N ém eth György
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Heílémka
A habitszisz
A laheclaimóniak álhittel
Diogcnész Lacrtiosz: Xenophóu

Abarnisz - hegység Lampszakosz vidéken, a lakedaimóniak hadi anyag

raktár a Ki-, e. 405-ben. ki II. 1. 29.
Ahrokonwsz - phoinikiai perzsa helytartó. AI. 3, 20., 4. 3., 5., 1.8., 7. 12.
Ahrozelmész - Szeuthesz thrák tolmácsa. A VII. 6. 43.
Ahikíosz - görög város a Hellcszpontosz ázsiai partján. H l. 1.5—6., 1.

11., 2. 16., II. 1. 18., Hl. 1. 9., IV. 8. 3., 32.s 38, V. 1. 6, 25, 26. A I.
1. 9.
Adeasz -Euphrón fia, sziküóni zsoldosparancsnok. H VII. I. 45.
Adeimanlosz - Lcukolophidész fia, athéni hadvezér. Aigoszpotarnoinál
csak az ő eletet kíméli meg Lüs 2androsz. M I. 4. 21, 7. 1, II. 1. 30.
Adramiitáon - vagy Atramüteion. müsziai város a Lcszbosszal szembeni
partvidéken. Nem azonos a mai Edrcmittcl (vö. thébai síkság). VII. 8. 8.
Agcimeninőii - Mükéné mitikus királya, a hellének vezére a trójai háború
' idején. H III. 4. 3, VII. 1. 34.
A gasziasz- sztümphaloszi katona, a nchczfcgyvcrzetűck egyik parancs' noka. A lii. 1,31, IV. 1.27,7. 11, V. 2. 15, VI. 1.30,2. 7,4. 10,
6. 7, 17, VII. 8. 19.
Agathinosz - korinrhoszi ílottaparancsnok. I IIV . 8. 10.
Agészemdridasz - lakedaimóni flottaparancsnok. H I. 1. 1, 3. 17.
Agészihosz - Arkhidamosz király fia, Agisz király testvére, spártai király
(ur. Kr. e. 398 k.-361). H III. 3. 1, 4. 2-29, 5. 5, IV, 1, 1-41, 2. 2,
3. 1-9, 15-21, 4.1, 19,5. 1-18, 6.3-14, 8, 6, 17, V, 1, 32-34, 2,
3, 3. 13-25, 4.13, 35-41, 47-55, 58, VI. 1.12, 3.19, 4. 7, 5. 4,
10-12, 15-21, VII. 5.9. A V. 3. 6. D 51-52, 57.
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Agcszipotisz - Pauszaniasz fia, spártai király (ui\ Kr. e. 394—381). Fiata

lon, betegségben halt meg. Az apja által emlékére emelt delphoi
szobor talapzatát megtalálták a régészek. H IV. 2. 9., 7, 2-7., V. 2.
3-6., 3. 8-19.
Agcszisztratosz - spártai cphorosz Kr. c. 426-ban. H II. 3. 10.
Agiasz - arkadiai zsoldosvezér. A II. 5. 3 1., 6. 1., 30.
Agisz - spártai király, Arkhidatnosz fia (ur. Kr. c. 427-401). H I. 1, 33,,
II. 2. 7., 11., 3. 3., III. 2. 22-29., 3. 1.
agora - a hellén városok piactere, egyben kultuszközpontja,
Agrotera - Artemisz mellékneve, aki ebben az alakjában vadász- cs
liadistcnnő. A lakedaimóniak csata előtt kecskét áldoztak tiszteletére.
11IV. 2. 20.
Agiirrhiosz - athéni flottaparancsnok Thraszübulosz után. H IV. 8. 31.
Aictész - mitikus kolkhiszi király. A V. 6. 37.
Aigai - aiol város Kis-Ázsiában, függetlenséget megőrizte a perzsáktól.
11IV. 8. 5.
Aigina - gazdag kereskedők által lakott sziget a Szaróni-öbölben. H II.
2. 3., 9., V. 1. 1., 2. 21., 4. 61., VI. 2, 1.
Aigoszpotamoi - ’Kccskc-folyók’, folyótorkolat a Khcrszoncszoszon a
Hcllészpontosz partján, az athéni flotta katasztrofális vereségének
színhelye (Kr. c. 405). H II 1.21., 2. 3.
Aigoszthctm - város Megariszban, a Korintboszi-öböl partján. H V. 4.
18., VI. 4. 26.
Aineasz - sztümphaloszi származású arkadiai hadvezér, az arkadiai
szövetség sztrategosza Kr, c. 366-ban. 11 VII. 3. 2.
Aineiosz - sztümphaloszi lokhagosz a tízezrek hadjáratában. A IV . 7. 13.
Aincsziasz - spártai cphorosz Kr. c, 431-ben. H II. 3. 9.
aitiianok - thcsszaliai hellén nép, a Szperkheiosz völgyének lakói, M e 
nőn zsoldosai. A I. 2. 6., VI. 1. 7.
Aiolisz - Kis-Ázsia északnyugati vidéke Tcncdosztól Kiimeig, az aiolok
lakóhelye. I I 111. 1. 10., 16., 2. 1., 13., 4. 11., IV. 3, 17., 8. 33. A V. 6.
24.
Aiszkhinész - athéni politikus, a harminc zsarnok egyike. H II. 3. 2., 13,
Aiszkhinész - akarnaniai hadvezér, az arkadiai könnyűfegyverzetűck
parancsnoka. A IV, 3, 22., 8 18.
A iszkhinész - athéni szónok a Kr. c, 4. században. D 55.
Aitólia - vidék Közep-Görögországban. H IV, 6. 1., 14.
Aixóné - község Attika nyugati partján, H II. 4. 26.
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Akadémia - Akadémosz herósz ligetes szentélye Athéntól északnyugatra

(a mai Athén területen), a Kr, e, 4. században itt tanított Platón. H
II. 2. 8, VI. 5. 49.
A kan th osz- khalkidikéi város az Athós2-félsziget északkeleti partján. H
V. 2, 11., 23, 3. 6.
Akart tat lia - Közep-Görögország nyugati vidéke az Ión-tenger partján,
központja Sztratosz. 11 IV. 2. 17., 6. 1., 3., 7. 1, V 4 64., VI. 2. 37.,
5. 23 A IV, 8. 18.
Akhciía, akhdjok - a Pcloponnészusz északi részen, a Korinthoszi-öböl
deli partján fekvő vidék. H III. 2. 23., 26., 5. 12., IV. 2. 18,, 6, 1,, 3.,
7. 1,1V. 8. 10., 23., VI, 2. 3., 4, 18., VII. 1.41., 43, 4. 17, 28, 5. 1,
18. A I. 1. 11,2.3, II. 5,31,111. 1.47, VI. 2. 10.
akhájolc Phthiában - H 1, 2. 18, IV. 3. 9.
Akhernsziasz - bithüniai félsziget, ahol Hcraklész leszállt a2 alvilágba,
ma Baba Burnu. A VI. 2. 2.
Akhileion - Priéné közelében fékvő kis-ázsiai ión város. H III. 2.17, IV.
8. 17.
Akravasz - gazdac hellén város Szicília délnyugati partvidéken, ma
Agngento. H I. 5, 21, II. 2, 24,
Akrisziosz - sziküóni hadvezér Euphrón uralma idején. H VII. 1. 45.
Akrokorinthosz - Korinthosz 575 m magasan fekvő fellegvára. H IV. 4.
4.
Akrórcia - hegyes vidék Élisz északkeleti határán Akhaia és Arkadia
között. H III. 2. 30, IV. 2. 16, VII. 4. 14.
Alea -Athcnc mellékneve Spártában. H VI. 5. 27.
Alexíwárosz - thcsszaliai türannosz, Polliphrón gyilkosa és utóda. H VI.
4. 34, VII. 5. 4.
Alexiasz - athéni arkhón Kr. c 405/404-bcn. H II. 1. 10.
A kxippidasz - spártai cphorosz Kr, c. 411-ben. H II, 3. 10.
A lk e ta sz - lakedaimóni parancsnok Orcosz elfoglalásakor. H V. 4. 56.
Atketasz - pherai laszónnak alávetett epeiroszi helytartó, I I VT. 1. 7, 2.

10.
Alkibiadész - Kiéi niasz fia, athéni politikus és hadvezér (Kr. c. 450 k -

404). Periklész unokaöccse és nevelt fia, Szókratész tanítványa. A pcloponncszoszi háború idején először Athén, m^yd Spárta, aztán a
perzsák, végül újra Athén oldalán harcolt, H I, 1. 5,, 4 10-23, 5.17,
II. 1.25,3. 42.
Alkibiadész - a hadvezér Alkibiadész unokatestvére. II I . 2. 13.
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Alkimcnész - S párta-barát korinthőszi politikus. H IV. 4. 7.
Alpheiosz - cliszi folyó Qlümpia mellett. H III. 2. 25., 29., VI, 2, 31.,

VII. 4. 29.
Altisz - Zeusz szentelykörzete Olíimpiában. M VII. 4. 29.
Aliipéíosz - lakedaimóni polcmarkhosz. H V. 4. 52.
Aliizeia - akarnamai város, amelynél Timotheosz tengeri győzelmet

aratott Kr. c. 375-ben. H V. 4. 65.
am azonok - mitikus harcos nőka kis-ázsiai Paphlagon iában. AIV . 8.16.
Ambrakia - város cs vidék Észak-Akar nan iában. I-IV. 4. 65., VI. 2. 3. A

I. 7. 18., VI. 4. 13.
Amedokosz - odriisza király, más néven Médokosz. H IV, 8, 26.
Ampheion —Amphión szentélye Thebaiban a Kadmciától északra. H V.

4. 8.
Amphidotoi - város Élisz déli részén. H III 2. 25., 30., IV. 2. J6,
Amphibratész - Amphidémosz fia, athéni lokhagosz, A IV . 2. 13., 17,
Amphipolisz - Athén gyarmatvárosa Makedón iában a Sztriimón torko

latánál. Kr. e. 437-ben alapították. Braszidasz Kr. c, 424-ben elfog
lalta. Kr, c, 422-ben ő is és Kleón is a városért vívott csatában esett
el. H IV. 3. l. A I. 10. 7., IV. 6. 1.
A m iikíai - lakóniai városka Spártától délre, jogilag S párta része. Hüakinthosz kultusza a Kr. c. 2. évezredig vezethető vissza. I IIV . 5. 11.,
VI. 5. 30., Vll. 2. 3.
Amint fasz, I I I - makedón király, uralkodott Kr. c. 393-370. H V. 2.12.,
38., 3, 9. D 56.
Aticiitiosz - athéni politikus, a harminc zsarnok egyike. I I I I . 3. 2.
Anaxibiosz - lakedaimóni flottaparancsnok, Büzantion kormányzója. H
IV. 8. 32-39. A V. 1. 4., VI. 1. 16., 6. 13,, Vll. 1. 3., 10., 20., 36., 2. 5.,
7., 8.
Anaxikraiész - büzantioni politikus, városát elárulja az athéniaknak. H
1.3.18.
Anaxilaosz - büzantioni politikus, városát elárulja az athéniaknak. H I.
3. 18., 19.
Aitdrokieidasz - thébai politikus, a perzsák megvesztegettek. H III. 5. 1.,
4., V. 2.31., 35.
Atidrormkhosz - cliszi lovasparancsnok, veresége után öngy ilkos lett.
VII. 4. 19.
Atidrosz - égéi-tengeri sziget a Küklaszok szigetcsoportban. H I. 4. 21
5. 18,, II. 1. 31., V. 4. 61.
578

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Anoenidasz - spártai cphorosz Kr. c. 425-bcn. 1111. 3. 10.
Antalkidasz - spártai hadvezér, Kr. c. 387-bcri megkötötte az úgyneve

zett királybeket, amely ismét átengedte a kis-ázsiai hellén városokat
a perzsáknak. H IV. 8. 12., 14-16., V. 1. 6., 25-31., 36., VI. 3. 12.
Autondrosz —aiol város Tróasz partvidéken. H 1.1. 25-26., 3., 17., II. 1.
10, IV. 8. 35.AV11. 8. 7.
Antigenész - athéni arkhón Kr. c. 407/406-ban. H 1. 3. 1.
Atiriokhosz -Alkibiadész kormányosa, a notioni vereség okozója Kr. c.
407-ben. H I. 5. 11.
Antiokhosz - arkadiai pankradonversenyző, követ a perzsa udvarban. H
VII. 1,33., 38.
Antiphón - gazdag athéni polgár, a harminc zsarnok áldozata Kr. c.
404-ben. H II. 3. 40.
Autiszthetiész - lakcdaimóni politikus. H III. 2. 6.
Aniitosz - Anthcmióii fia, Szókratész egyik vádlója. Hadvezérként a
harminc zsarnok ellen harcoló demokraták egyik fő embere. 11II. 3.
42., 44.
Aphrodité - a szerelem görög istennője. H V. 4. 4, 58.
A patm ia - az athéni polgárok nemzetségeinek többnapos ünnepe no
vember folyamán. Az ünnep harmadik, Kurcótisz napján nyírták le
és áldozták fel az isteneknek a gyermekek haját. H l. 7. 8.
Aphütisz - város Khalkidikc Pallcnc-félszigctcnck keleti partján. H V.
3. 19
Apollón - Zeusz cs Lctó fia, a művészetek, a gyógyítás cs ajóslás istene,
legfontosabb szentélyei Dclphoiban cs Déloszon voltak. I I III. 3. 3.,
5. 5., IV. 3. 21., 7. 2., VI. 4. 2., 29-30., 5. 27. A I. 2. 8., III. 1. 6., V. 3.
4-5., VII. 8. 3.
Apollónia - makedónjai hellén város a Khalkidikc északi részen. 11V. 2.
n , 13,, 3. 1„6.
Apollónia - müsziai város. A VII. 8. 15.
Apolló tiidész - Kid származású boiót alvezér. A 111. 1. 26. 31. D 50.
A polhphanész - küzikoszi politikus, közvetít Agészilaosz cs Pharnabazosz között. I IIV . 1. 29.
Arábia - az arabok lakta vidék, főként az Arab-félsziget, de Xenophóu
az Euphratész bal partját is Arábiának nevezi az Araxésztól délre. A
I. 5.1., VII. 8. 25.
Arcíkosz - spártai flottaparancsiiok, cphorosz Kr. c. 408-ban. IIII. 1. 7.,
3. 10., II. 2. 6., VI. 5, 33,
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Araxész - az Euphratcsz bal oldali mellékfolyója, ma Bálik}) (nem a

Hábúrl). A I. 4. 19.
Atixikasz - Media perzsa helytartója. AV11. 8. 25,
Arbtikész —Artaxcrxész egyik katonai főparancsnoka, A 1. 1. 12.
Aresziasz - athéni politikus, a harminc zsarnok egyike. H II. 3. 2.
Aréxiőn - parrhasziai jós. A VI. 4. 13., 5. 2., 8.
Argeiosz - cliszi demokrata politikus. H VII. 1. 33., 4. 15.
Arginuszai-szigetek - kis szigetcsoport I.cszbosz cs a kis-ázsiai partok

között, az athéniak Kr. c. 406-os győzelmének színhelye. A győztes
athéni hadvezéreket hazatérésük után perbe fogták cs kivégeztek. H
I. 6. 27-34.
Argó - Iaszón beszelni tudó, mitikus hajója, amellyel az argonauták
Kolkhiszba hajóztak az avanygyapjúcvt. A VI. 2. 1.
Argosz - a pclopoiiiicszuszi ArgoJisz fővárosa, Spárta ősi ellensége. H I.
3. 13., II. 2. 7., III. 5. 1, 1L, IV. 2. 17., 3. 15., 4. 1-2., 6., 7. 2., 4., 8.
34., V. 1.34., VI. 5. ló.,23.,Vn, 1.25., 28., 41., 2. l.A IV . 2. 13., 17.
Ariatosz - II. Artaxcrxész perzsa király ellen fellázadt perzsa. H IV. 1.
27.
A I. 8. 5., 9. 31., 10. 1,, 11. 1. 3., 2. 1., 11., 4. 2., 16., 5. 35., 38-40.
Ariobarzanész - Pharnabazosz helyettese, majd utóda Phrügiában. I I I.
4. 7., V. 1.28., VII. 1.27.
Arisztarkhosz - athéni oligarkha, a négyszázak egyike Kr. c. 411-ben. H
I. 7. 28, II. 3. 46.
Ariszfarkhosz - Büzantion lakedaimóni helytartója. A VII. 2, 5-6, 12,
6. 13, 24,, VII. 2. 13-16., 3. 2, 7.
Ariszteasz - khioszi parancsnok a könnyűfegvvcrzetűckiiél, A IV , 1.28,

6. 20.
Arisztipposz - Kürosz thcsszaiiai vendégbarátja. A I. 1. 10, II. 6. 28.
Ariszíipposz - görög filozófus. D 48.
Arisztodémosz - a spártai királyi család tagja, Agcszipolisz gyámja. 11IV.

2.9.
Arisztogenész - athéni szeratégosz az arginuszai csatában. A győzelem

után nem tért vissza Athénba. I. 5. 16, 6, 30, 7. 1.
Arisztogenész - szürakus2ai polgár, Hcraklcidcsz apja. H I. 2. 8.
Arisztoklész ~ athéni politikus, a Spártába küldött követség tagja Kr. e.

371-ben. H VI. 3. 2.
Arisztokratész - athéni sztrategosz az arginuszai csatában (Kr. c, 406). H

1.4.21, 5, 16, 6. 2 9 ,7 ,2
Arísztolokhosz - lakedaimóni követ Athénban (Kr. c. 379). H V. 4. 22.
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Arisztóu - büzantioni politikus, városát átadja az athéniaknak. H I. 3.

18.
Arisztóu - a tízezrek által Szinópeba küldött athéni követ. A V. 6. 14.
A ri sztár fümosz - az arkadiai Methüdr ionból származó ndiczfegyvcrzc-

tű. A IV. 1.27., 6. 20., 7. 9.
Arisztophón - athéni polgár, Demosztratosz apja. H VI. 3. 2.
Arisztotelész - athéni hadvezér, a négyszázak (Ki. e. 411) cs a harminc

zsarnok (Kr. c. 404-403) egyike, H II, 2., 18., 3, 2., 13., 46.
Arkatlia - hegyes tartomány a Pcloponnés2osz középső vidékén Lako

mától északra, Elisztől keletre, Akhaiától délre. Az arkadiai városok
Kr. c. 371-ben szövetséget hoztak létre Thebai segítségével. H III. 2.
26., 5. 12., IV. 4. 16., V. 2. 19., VI, 5. 11-12,, 15., 22-23., VII. 1. 18.,
4. 13-33, 35., 38., 40. A 1,2, 1,9,11. 5.31, VI. 1. 11., 30, 2, 10, 2.
12,3. 1-9, VII. 6. 8.
Arkhagorasz - száműzött argoszi lokhagosz. A IV. 2. 13, 17.
Arkltedéniosz - demokrata politikus Athénban, az arginuszai per egyik
vádlója. I I I. 7. 2.
Arkhesztratosz - athéni hadvezér, I II, 5. 16.
Arkhesztratosz - athéni politikus a pclopouncszoszi háború vegén, H II.
2. 15.
A rk h ia sz - thébai oligarkha polemnrkhosz. H V, 4. 2, 6, VII. 3. 7.
A rkhidam osz- spártai király (Kr. c. 469 k,-427), Agcszilaosz apja. H V,
3. 13.
Arkhidamosz - Agcszilaosz fia, spártai király (Kr. e. 360-348). H V. 4.
25, IV, 4. 18,26., 5, t„ VII. 1,28., TV. 20. 24, 5. 12.
Atkhidamosz - cliszi követ a perzsa királynál. H VII. 1. 33, 38,
Arkiiiitasz - spártai cphorosz Kr, c. 404-ben, H II. 3. 10.
A n n en ia- A Kaukázus deli oldalán, a Tigris, az Eupliratészés az Araxész
felső folyásánál fekvő terület. A III, 5. 17, IV. L 3, 3. 1, 20, 4, 1,
4. 5, 5. 33, 36.
Anmpész - perzsa, Pharoabazosz követe H I, 3, 12.
Artagevszész - perzsa lovasparancsnok. A l. 7. 11, 8. 24.
Artokamasz - Phrügia perzsa helytartója. A VII. 8. 25.
Artaozosz - Kürosz barátja. A 11. 4. 16, 5. 35.
Artapatész —Kürosz barátja. A I. 6. 11, 8. 28.
Artaxcrxész, II. - II, Darciosz fia, Kürosz bátyja, perzsa király (Kr. c,
404-359). Az ő kezdenie nyczéscrc kötik meg az Antal kid asz-féle
királybekét (Kr. c. 387). A Hellénika nagy részében csak úgy említi
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Xcnophón, hogy a király. H V . 1 , 31. A I. 1. 1., 3., 4. 25., 8. 26., 10.
l.f IL 1.8., 2. 18., 3. 1., 25.. 6. 1.
Artemisz - Apollón húga, szűz vadászistennő, de az asszonyok védőis
tene is. Epheszoszban állt legnevezetesebb szentélye, amelyetXenophón lekicsinylőé lemásolt Szkilluszban. I I 1. 2. 6., II. 4. 11,, III. 2.
19., 4. 18., IV. 1. 41., 2. 20., VI. 5. 9., VII. 1. 34. A I, ó. 7., V. 3. 4-9.
D 51.
Artemisz Orthia - Artemisz Spártában tisztelt alakja, az ifjúság és az
asszonyok védőistenc. L II.
Artimasz - Liidia perzsa helytartója. A VII, 8, 25.
Arm khasz - perzsa vezér. A IV. 3. 4,
Ariisztasz - falánk árkád iái lokhagosz, A Vll, 3. 23.
Aszva - város Arkadia deli részén. H VI, 5. 11., 15., VII. 5. 5
Aszidatész - perzsa előkelő, Xcnophón foglyul ejtette. A VII. 8, 9,, 15,,

22.
Asziné - bizonytalan, hogy a messzeniai vagy a lakcdaimóni várost

említi-e a szöveg. H VII. 1. 25. A V, 6. 35,
Aszpendosz - pamphüliai város Kis-Ázsia deli partján, az Eurtiincdón

folyó torkolatánál, H IV. 8. 30. A I. 2, 12.
Assziiria - tartomány a Tigris folyó vidéken, Nini ve vidéke. A Vll. 8.

15., 25,
A sztiiokhosz- lakcdaimóni flottaparancsnok. H I. 1.31.
Asztiira - Artemisz szentélye Mtisziában Antandrosz és Adramütteion

között. H ÍV , 1.41,
Atamettsz - város az aiol tengerparton Kis-Azsiában. H III. 2. 1.
Athén - Attika cs a Jel őszi szövetség központja, a legnépesebb görög

város,
Atlicna, Athéné - a bölcsesség és a mesterségek istennője. H l. 1, 4., 3,

t.,4, 12.6. 1., II. 4.39., III. 1.2L, VI. 5.27. LXTI.
AthénaeJasz - S2iküóni lokhagosz Derküiidasz seregében. H III. 1. 18.
Atnwwteion - vagy Adramüteion, niüsziai város. A VII. 8. 8,
Attika - félsziget Görögországban, központja Athén. H I. 5. 4., 7. 22.,

V. 1. L, 9., 23,, 26., 4. 19., Vl. 2. 14.
Aulisz - boiótiai kikötőváros, a mítosz szerint itt áldozta föl Agamem-

nón Iphigcnciát. III I I . 4. 3., 5. 5., VII. 1, 34.
Anion - ha cárváros Mcsszénc cs Élisz között. H III. 2. 25., 3. 8., 10.
auiosz - görög fúvós hangszer, amelyet helytelenül fuvolának szoktak

fordítani, noha fúvástechnikája az oboáéra hasonlít.
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Auíoboiszakész - előkelő perzsa, Xcrxész unokája. H TI. 1. 8.
Aatoldész - athéni politikus, Sztrombikhidcsz fia, a Lakedaimónba

indult követség tagja Kr. e. 371-ben. Flottaparancsnok Ki e. 368-ban
és 362-ben. Hüpcreidesz árulásért bevádolta. H VL 3. 2., 7.
Ázsia - Kis-Ázsia. H II. 1. 8, Hl. 1. 5., IV. 2. 4., V. 1. 31., VII. 1. 34. A
l 2, 1., III. 1.8., VII. 2. 2., 8., 12.
Ázsia - a Perzsa Birodalom. 11111. 5.13., IV. 8. 5.
Babiilón - ősi város az Euphratész partján. A 1. 4. 11,, 5. 5,, 7. 1., II. 2.

6., 13., 4. 12,, HL 5. 15. V. 5. 4.
Bagaiosz - Pharnabazosz fel testvére és lovassági parancsnoka. H III. 4.

13.
Barathron - szakadék Athén mellett, ahová a halálraítélteket letaszítot

ták. I I I . 7. 20.
Basziasz - arkadiai harcos, a kardukhoszok megölik. A TV. 1. 18.
Basziasz - éliszi béljós. A VII. 8. 10.
Beiesziisz - Szüria perzsa helytartója. A I. 4. 10., VII. 8. 25.
Bendisz - thrák eredetű istennő, athéni temploma Pciraicuszbaii állt
(vö. Platón: Állam, L 327.). H II. 4. 11.

Sión - Thibrón követe Xenophónhoz. A VII. 8 6.
Biszanthe - thrák.iai város a Propontisz partján. A VII. 2. 38., 5. 8.
B ifhibiia - Kis-Ázsia Büzantionnaí szemközti, északnyugati vidéke. A
VI. 2. 17., 4. 2., 24., VII. 8. 25.
bithiiniai Thrakia —kis-áz$iai vidék a Fekete-tenger délnyugati partvidé
ken. H Tíl. 2. 2.
boiótarkhosz - vezető tisztség a bői ót szövetségben, a szövetség tizenegy
körzete cgy-cgy boiótarkhoszt választott.
Boiótia, bototok - Attikától északra elterülő vidék. Legfontosabb városa,
a boiót szövetség központja Thébai. Boiótia lakói a boiótok. H I. 3.
15., II. 4. 30., IIL 2. 25., IV. 2. 17., 3. 25., 4-5., 6. 1., 7. 6., 8. 10., 13.,
V. 4. 63., VT. 1.1., 10., 3.19., 4.3-15., 20. A 1.1.11., II. 5.31., 6. 16.,
III. 1.31., V. 3. 6, 6. 19., 21., 25. LII., D 49.
Boiótiosz - lakedaimóni követ. H 1. 4. 2.
Boiszkosz - thcsszaliai ökölvívó. A V. 8. 23.
Braszidasz - spártai cphorosz Kr. c. 430-ban. H II. 3. 10.
Biizantion - megarai gyarmatváros a Boszporosz partján, ma Isztambul.
H L 1,35., 3. 2., 10., 14,4. 1., II. 2. 1, IV. 8. 27., 31. A VI. 6. 13.,
VII. 1. 7, 16, 27, 2. 27.
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Dcma - város Kappadokia déli részen, nem azonos Tiianával. A í, 2, 20.
Dardanosz - kis-ázsiai város és vidék a Hcllcszpontoszon, Trója kör-

nyéke. H III. L 10. A IU. L 47., V. 6. 21., VI. 1. 32. D 33.
darcikos*: - Darciosz kepével ellátott aranypénz, súlya 8,4 gramm. 20

czüstsziglosznak, illetve 25 drakhmának felelt meg.
Dardasz - azEuphratész bal oldali mellékfolyója, ma Nahr-cd-Dahab.

A 1.4. 10.
Darciosz - perzsa király (Kr. c. 522-486), serege vereséget szenvedett

Marathóimál (Kr. e\ 490). H I, 2. 9., 11. 1. 8.
- perzsa király (Kr. c. 424—404), Artaxcrxész és Kürosz apja.
A L I . 1,, 3., 7. 9.
Daszkülcion - Kis-Phrügia fővárosa, Pharnabazosz székhelye, H 111. 4.
13., IV. 1. 15.
Daphnagorasz - müsziai férfi, Hellasz bizalmasa. A VII. 8. 9,
Deigma - csarnok Athén kikötőjében, Pciraicuszban, ahol az árukat
közszemlére tettek. H V. 1. 21.
Deitiarkhosz - korinthoszi származású athéni szónok a Kr, c, 4. század
második felében. D 52.
Dcinón - lakedaimóni polcmarkhosz, elesik a leuktrai csatában (Kj\ c.
371). H V, 4. 33., VI, 4. 14.
dekarkhia - tízfős testületek, amelyeket Lüszandrosz állíto tt a pcloponnésroszi háborúban elfoglalt, egykor a d éloszi szövetséghez tar
tozó államok elére.
Dekcieia - attikai település a bői ót határ közelében. A lakcdaimóniak
Kr. e. 413-ban elfoglalták. H í . l . 33,, 2. 14., 3. 22., II. 2. 7,3. 3, III.
5.5.
Delphinion - település Khiosz szigeten. II I . 5. 15.
Delphión - phlciuszi politikus. H V, 3. 22., 24.
Delphoi - Apollón nevezetes jóshelye Phókiszban. H III. 3, 1., IV. 3.
21., 7. 2., VI. 4. 29., VU, 1. 27. A 111. 1. 5.,V.3. 5., VI. 1,22, L Vili.
D 50-51.
Delta - thrákiai vidék Büzantiontól nyugatra. A V IL 1. 33., 5. 1.
Démainctosz - az athéni nehézfcgyveizctuck parancsnoka. H V. 1. 10.,
26,
Démaratosz - lakedaimóni király. Kr. c. 491-ben megfosztották trónjá
tól. I I III. 1.6.
Dém arkhosz - Epiküdesz fia, sziira kuszái hadvezér. H I. 1.29.
Démétér - termékenység'-isten nő, a gabonát adta az embereknek. Fő
Darciosz, II.
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kultuszhelye Hicuszisz, ahol misztériumokat tartottak tiszteletére. H
VI. 3. 6.
Dém etriosz —mágnes* iái grammatikus és polihisztor a Kr. c. 1. század
ban. D 52., 56-57.
Démokratcsz - temnoszi katona. A IV, 4. 15,
Déniosztmtosz - Arisztophón fia, az athéni követség tagja Lakedaimónban. H VI. 3. 2.
Démoteíész - lakedaimóni hírnök, H VII, 1. 32.
Demotión - athéni politikus. H VU. 4. 4.
D e r a s z — erődítmény Szikiion területén. VII. 1.22.
D erdasz - climiai uralkodó, reszt vesz az Olünthosz elleni hadjáratban,
H V . 2. 38., 40., 3. 1., 0,
Derkiilidasz - lakedaimóni hadvezér. H III. 1. 8-9,, 16., 20., 2. 1-2,, 6.,
8-10., 12., 19., 4. 6., IV, 3. 1., 8. 3,, 32. A V, 6. 24.
D e n ú s z - Phoinikia cs Arábia perzsa helytartója. A VII. 8. 25.
D exipposz - Iakómai penoikosz, Trapezuszban ellop egy hajót. A V. 1.
15., Vl.1.32., 6, 5,, 9., 22,
Diagorasz - rhodoszi, Dórieusz apja. H I. 1.2,
dióbelia - az athéni szegényeknek fizetett kctoboloszos napidíj,
Diodórosz -Xenophon fia. D 52-54.
D ioklész - a harminc zsarnok egyike. H H. 3. 2,
D ioklész- magnésziai filozófiatörténet-író a Kr. c. 1, században. D 54,
Diontedóit - athéni hadvezér, az arginuszai csata után bcvádolták. H 1,
5. 16., 6. 22,, 29,, 7, 2,, 16., 29,
D ión - athéni követ Tiribazosznál, H ÍV, 8, 13,
Dioniisziosz - athéni nchczfcgyvcrzctu. I I V. 1. 26.
Dioniisziosz, /. - szürakuszai türannosz (Kr. e. 405-367). 11II. 2. 24., 3.
5.. VI. 2, 4., VII. 1, 20-22., 28-32., 4. 12.
Dioniisziosz, II. - szürakuszai türannosz, I. Dionüsziosz fia (367-344).
H VII. 4. 12.
Dioniiszosz - a bor cs a színház istene. Aphütiszban is volt szentélye, bl
V, 3 19.
Diopeithész - lakedaimóni jóslatfejtő. H III. 3. 3.
Dioszkuroszok - Kasztór és Polüdeukesz, Tündareósz mitikus spártai
király fiai, más néven a Tündaridák, A dórok istenként tiszteltek
őket. H VI, 3. 6., 5. 31. A VI, 6. 34. D 52.
Diotimosz - athéni, Alkibiadész követe, 111. 3. 12.
Diotimosz - athéni hadvezér. H V. 1.25.
585

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Diphridasz —lakedaimóni hadvezér a kis-ázsiai hadsereg éién. H IV. 8.
2 1 -2 2 .

dolopszok - thesszaliai ne p a P ind ősz-hegységben. I I VL 1. 7. A I . 2. 6.
Dórivusz - a rhoduszi Diagorasz fia, olümpiai győztes hadvezér, I I I . 1,
2., 4 , 5 . 19.

Dőrotheosz - athéni követ a perzsa királynál. H I. 3. 13.
drahlum - ezüstpenz, súlya Athénban 4 ,3 6 g. Egy drakhm a hat oboloszt
tett ki. Egy mina száz drakhma, egy talanton hatezer drakhma.

Drcikón - pollenéi politikus, a lakedaimóni Dcrkülidasz felügyeletére
bízta Atarneuszt. H Ul. 2. 11.

Drakoutidcsz - a hanninc zsarnok egyike. H 11. 3, 2.
Drakontiosz- lakedaimóni m enekült Kürosz seregében, A IV . 8 .2 5 ., VI,
6. 30.

cirilész - barbár nép Trapezusz hegyvidéken. A V. 2. '1—3.
Egyiptom - A I . 8. 9., II. 1, 14., 5. 13.

Eirktai - település Argóiiszban. H IV. 7. 7.
Llkbaicimi - Media fővárosa. A II. 4. 2 5 ., Ili. 5. 15.
Ekdihosz - lakedaimóni flottaparancsnok. H IV. 8. 20 ., 22.
Eltiiusz —város a Kherszonószosz-félszigeten. H II. 1. 20.
Elcuszisz - település D em eter híres szentélyével Attika déli partján.
Lakosait a harm inc zsarnok kiirtotta. H IL 4. 8., 2 4 ., 28.. 38., 43.. VII.
5. 15.

Elcntlicrai - település Boiócia és Attika határán, H V, 4. 14.
El iniia - vidék Dclnyugat-M akcdóniában, elén fejedelem állt, I I V, 2.
38.

Úlisz - vidék a Peloponneszosz északnyugati partvidékén. Az éliszick
rendezték az olümpiai játékokat. H Ul, 2. 2 1 -3 1 ., 5, 12., IV. 2. 16.,
7. 4., VI. 2. 3,, 5, 2 - 5 ., 19., 2 3 ., 3 0 „ 50,, VIJL I. 18„ 2. 5., 26 ., 32., 36,,
38 ., 4 ,1 2 - 1 6 ., 19., 2 6 ., 2 8 - 3 2 ,, 35 ., 5 .1 ., 18. A III. 1 .3 4 , L II, D 5 2 -5 3 .
Elunt ia - árkád iái vidék O rk h om en osz és Mantineia között, H VI, 5.
13.
Endiosz —spártai ephorosz Kr. c. 403-b an. 1 1 II. 3. 10.
cnómoUirkhúsz - az cnóm otia vezetője.
cnómotia - esküszövetség, a lakedaimóni hadsereg legkisebb egysége,
létszám a a Kr. c. 5^4, században 3 2 - 3 6 fő volt. A Kr. e. 5. században
egy tokliosz, a Kr. e. 4. században egy m ora állt 16 cnóm otiából. Az
cnóm otia parancsnoka az cnóm otarkhosz.
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Eniialíosz - Arcsz had isten, akinek a tiszteletére a csata előtt paiant

énekelték. H 1T. 4. 17. A í. 8, 18, V, 2, 14,
Epaweinótidúsz - thebai politikus és hadvezér. H VH. 1. 41, 4. 40-45.

1,5. 4,9-25. D 54.
Épeion - triphiiliai város Arkadia határán. H 1II. 2, 30.
Eptirosz - Eszaknyngat-Görögország. H VI. 1. 7, 2. 9.
Epératosz - spártai cphorosz Kr. c. 413-ban. I I I I . 3. 10.
Epheszosz - gazdag kis-ázsiai ión város, nevezetes Artemisz-szcntclyc-

ről. H I 2. 6, 5. 1, 10, III. 4. 16, IV. 8. 3, 17, V. 1. 6. A l. 4, 2, II.
2. 6, V. 3, 8, 12, VI. 1. 23. D 51-52.
Ephüiltész - athéni, bhi lókra tesz apja. H IV. 8. 24.
cphorosz - Spárta évente választott öt vezető tisztségviselője, Kgyikiikről
neveztek cl a spártai évet. Az cphoroszok hatalmának meg a királyok
is alá voltak rendelve.
Ephorosz - történetíró a kis-ázsiai Köméből a Kr. c. 4. században. D 54.
Epidanrosz - Aszklcpiosz szentélyéről ismert argoliszi város. I I IV. 2.
16, VI. 2, 3, 5. 29, VII. 1. 18, 25, 2. 2.
Epieikeiü - határcrődítménv Szikü ón és Korinthosz között. II IV. 2.14,
4. 13.
Epikiidész - a szíivakuszai Demarkhosz apja. H I. 1. 29.
Epiküdidasz - Agészilaoszhoz Kis-Ázsiába küldött lakedaimóni követ.
Kr. c, 378-ban, a thébaiak ellen vívott háborúban esett cl. H IV, 2.
2, V. 4. 39.
Episzfhenész - ampbípa 1iszi kön nyűfcgyvcrzctű.A 1 . 10. 7.
Episzfhenész - olünthoszi pedci aszta. A VU. 4. 7.
episztolái sz - a lakedaimóni flottaparancsnok, a iiauarkhosz helyettese.
E pi falion - város az cliszi Triphüliában. 11 111. 2. 25, 29. A VII. 4. 18.
Epiiaxű - Sziienneszisz kilikiai király felesége. A I. 2. 12-25.
Eraszinidész - athéni hadvezér, az arginuszai csata után kivégezték. H I.
5. 16, 6. 1.6, 29, 7. 2, 29.
Eraszisztratosz - a harminc zsarnok egyike Athénban. H II. 3. 2.
Eratoszthenész - a harminc zsarnok egyike Athénban. További sorsát
hüsziasz X I 1, beszédéből ismerhetjük meg. H II. 3. 2.
Eretria - euboiai város. 11111. 1. 6, A VII. 8. 8.
Érleltia - attikai község, Xenophón szülőhelye. D 48.
Efiithrai - boiótiai város a Ki thairó n északi lejtőjén. 11V. 4. 49.
Eteonikosz - lakedaimóni helytartó Thaszoszon, később Büzantioiiban.
H L 1.32,6,26,35, 38,11.1.1,10,2. 5, V. 1.1, 13. A VII. 1.12,19.
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F.tiimoklész - Ageszilaosz barátja, Kr. c. 379-ben lakedaimóni követ

Athénban. I I V. 4, 22, 32., VI, 5. 33.
Euagarasz - éliszi győztes az olümpiai kocsiversenyen (Kr. c. 408), H L

2. 1.
E uagorasz-z küproszi Szalamísz királya (Kr. c. 411-374). Kr. c, 381-ben

elvesztette a kitioni tengeri csatát. 112. 1. 29., IV. 8. 24.. V. 1. 10.
Eualhasz - éliszi oligarkha politikus. H VII. 4. 15.
Eualkfaz - athéni, a fia. indult az olümpiai versenyen. H ÍV, 1.40.
Etiíirkfűpposz - spártai cphorosz Kr. e. 407-ben. H II. 3. 10.
Eubatasz - kürénéi futó, Kr. e. 408-ban megnyerte az olümpiai stadi

onfii tást. H l. 2. 1.
Euboia - hosszúkás sziget Attika és Boiótia partjainál, legfontosabb

varosai Khalkisz és Eretria. H H. 3. 9„ IV, 2. 17., 3. 15., VI. 5. 23.,
V II 5. 4.
E ububsz - athéni politikus a Kr. e. 4. században, D 59,
Endamidasz - Phoibidasz testvére, lakedaimóni hadvezér. Az OJünthosz elleni háborúban Poteidaiát és a khalkiszi szövetség több
városát Lakedaimón oldalára állította (Kr. c. 383). Kérte, hogy test
vérét újabb csapatokkal küldjék utána, de Phoibidasz útközben el
foglalta Thébait. H V. 2. 24.
Eudikosz - lakedaimóni pcrioikosz. H V. 4. 39.
EitUkia - Artemisz mellékneve, szobrai a városok agoráin álltak. H IV.
4. 2.
Eukleidész - athéni, a harminc zsarnok egyike. H II. 3. 2.
Uukleidész - phlciuszi bel jós. A VII. 8. 1.
Eitklész -H ip p ó n fia, szürakuszai hadvezér. H I. 2. 8.
Euktémón - athéni arklión Kr. c. 408-ban. H I. 2. 1.
EtnnM iosz - athéni hadvezér Kr. c, 411/410-bcn. 1. 1. 22.
Eumathész - athéni polgár, a harminc zsarnok egyike. H II. 3. 2.
liunom osz - athéni flottaparancsnok. H V. 1. 5., 7.
E uphratész- mezopotámiai folyó. A 1. 30. 20., 4. 11., 16., 5.1., 5., 7. 15.,
8. 4., IV. 5. 2.
Euphrón - Sziküónban helyreállítja a demokráciát, de valójában türaniliszt vezet he a városban. H VII. 1. 44-46., 2. 11., 3, 1-12.
Európa - földrész, ellentétbe állítva Kis-Ázsiáva), H 111. 2. 9., IV. 2. 6.,
3. 15., 8. 5.
Enrőtasz - Lakodalmon legnagyobb folyója, elfolyik Spárta mellett. V.
4. 28, VI. 5. 27, 30.
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Euriilokhosz - az árkád iái Lnszoiból származó nchczfcgyvcrzctű, A IV.

2. 21., 7. 11., V II 1. 32., 6. 40.
Eiirihnakhosz - dárdán követ Szinópeban cs Hcraklciában. AV. 6. 21,
Emtimedón - pamphüiiai folyó Kis-Ázsia deli partvidéken, ma Köprii

Su. Aszpendosz az Eurümedón torkolatánál fekszik. H IV. 8. 30.
Enriiptolemosz - Pciszianax fia, Alkibiadcsz és Periklész rokona, athéni

politikus, az arginuszai perben a hadvezérek védője. H I. 4. 19., 7.
12-34.
Enriiptolemosz - Alkibiadcsz követe a perzsa királyhoz. H I. 3. 12.
EfmTíZ'í/ien&z'- Demaratosz emigráns lakedaimóni király leszármazott
ja, Proklcsszal együtt Tcuthnuiia cs Hali szarna ura. H 111. 1. 6.
Euriisztheusz - mitikus mükénéi király, az ő parancsára végezcc cl
Héraklész nevezetes tizenkét munkáját. Eurüsztheusz üldözte H é
rák! ész utódait. H VI. 3. 47.
Evtaia - város Arkadia lakodalmam határán. H VI. 5. 12., 20.
Euthüklész - lakedaimóni követ a perzsa királynál. 11 VII. 1. 33,
Eutrészisz - város és vidék Arkadia deli részen, 11 VII. 1.29,
liitxenosz — Agészilaosz lakedaimóni helytartója Kis-Azsiábau. H IV.
2. 3.
Exarhhosz - spártai ephorosz Kr. c. 427-ben. I-III. 3. 10.
Galaxidórosz - a perzsák által megvesztegetett thebai politikus. H III.
5 .

1 .

Ganibríon - müsziai város, Gorgión uralkodott felette. Pl III, 1, 6,
G anosz - város Thrákiában a Propontisz partján. A VJ).. 5. 8.
Gcmíitéiz - szamoszi menekült, Kürosz barátja. A I. 7. 5.
G aum oii - település Anclrosz szigeten, 111. 4, 22.

Ge/í? - rhodoszi és krétai dórok által alapított gyarmatváros Szicília deli
partján. H II. 3. 5.
G era n ó r- lakedaimóni polcmarkhosz, Aszincncl esett cl. I I VIi, 1. 25.
Gerasztosz - kikötőváros Euboia deli partján. I I 111. 4. 4,, V. 4. 61.
Gergisz - város a kis-ázsiai Tróaszban. H III. 1. 15., 19., 21.
G la u k ó n - az athéni Kharmidész apja. H II. 4. 19.
- az egyiptomi Tamósz fia, Kíirosz, majd Artaxerxész tisztje.
A l. 4. 16., 5. 7., II, 1.3., 4. 24.
Gfiészipposz - athéni lokliagosz. A VII. 3. 28,
Gnósziasz - a szürakuszai Potarnisz apja, I I L 1. 29.
G ob riia sz - perzsa hadvezér. A I. 7. 12.
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G ongiilosz - az erctriai Gongiilosz fia, Hellasz férje, Gongiilosz és
Gorgión apja. H 1IL 1. 6.
Gongiilosz - Gorgión testére, Gongülosz és Hellasz fia, az erctriai
Gontíiilosz unokája, Mürina cs Grüncion uralkodója, H 111, 1. 6. A
VII. 8, 8., 17.
Gordion - Phríigia fővárosa a Szangariosz folyó partján. 111.4. 1,
Gorgiasz - a szicíliai Lcontinoiból származó szofista filozófus. A 11. 6.
16. D 49.
Gorgión — Gongülosz testvére, Gongiilosz cs Hellasz fia, az erctriai
Gongülosz unokája, Gambrion uralkodója. H III. 1. 6. A VII. 8. 8.
G orgópasz- Ilicrax helyettese, lakedaimóni helytartó Aigmán. H V. 1.
5., 7., 11., 2(1
Graosz Sztéthosz - boiódai hegy Thebai mellett. H V. 4. 50.
G f iiilosz -Xenophón fia, D 52-55,
Griincion - város a kis-ázsiai Aiolisz partvidéken. H III, 1, 6.
G iilis z - lakedaimóni polcmarkhosz Kr. c, 394-ben. H IV. 3. 21., 23.
giimnasziűti - tornacsarnok,
Giim niasz - város Szküthiában, ma Baj búrt, A IV, 7, 19.
Gümtiopaidia —Apollón Pütheasz ünnepe Spártábati, amelyen az ifjak
és a leányok is meztelenül mutatták be gyakorlataikat. I I VI. 4. 16.
Giitheion - Lakedaimón kikötővárosa a Pelopormészosz deli partvidé
ken, a Lakón-öböJben, H l. 4 11„ VI. 5. 32.
Halwliosz —lásd Itamcncsz. A VII. 8. 15.
Hagnőn —athéni politikus, Théramenész apja. Arnphipoiisz alapítója, a

négyszázak tagja Kr. c. 411-ben. H II. 3. 30.
M ohi - sós tó és környéke Attikában Peirai erisz tói keletre, Aixónc

községe mellett. H II. 4. 34.
Iltíliartosz - boiót város. H III. 5. 6.
lla iie isz —város a Peloponnészosz keleti részén, az Argolisz deli csúcsán,

H IV, 2. 16., VI. 2. 3., VII. 2. 2.
Halipedon - attikai síkság Peiraieusz közelében. H II. 4. 30.
Haíiszarné - vagy Hahszarna, müsziai város Tróaszban. H III. 1. 6. A

VI. 8. 17.
H aliisz - folyó a Fekete-tenger deli partján, ma Kizil Irmák. A Haliisz

volt a lüd és med birodalom határa. A V. 6. 9,, VI. 2. 1,
Híwmxitosz - város a kis-ázsiai Tróaszban. FI III. 1. 13., 16.
Hannibál - Giszkón fia, karthágói hadvezér a Szicília ellem háborúban
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(Kr. o. 410-409), nem azonos a második pun háború hadvezérével.
Kr, c. 407/406-ban szerződést kötött Athénnal (Insmptimes Grciecae,
I3 123-)- H l. 1.37.
Hannibál - karthágói hadvezér a második pun háborúban (Kr, e. 247183). D59.
Harrnéné - Szinópc kikötője. A VI. 1. 15., 17.
lla rp a sz o sz - a Fekete-tengerbe torkolló folyó Kis-Azsiában, ma £oruh.
A IV. 7. 8.
hUghzanilrosz - arkadiai alvczér. A VI. 3, 5.
Hégészileósz —athéni hadvezér. D 54.
HckcUóniimosz - szinópei követ. A V. 5. 7., 24., 6. 3,
H elikon - Roiótia nyugati hegyvidéke, a Múzsák lakóhelye. H IV. 3. 16.
H d ix o sz - megarai katonai parancsnok, Klcarkhoszalvczcrc, H 1.3.15.,
17,, 21,
Hellasz - a hellének által lakott föld Európában és Kis-Ázsiában.
H ellasz - Góngülosz anyja, A VII. 8. 8,
hellén - mindenki, akinek az anyanyclvc görög. Akinek a görög nem az
anyanyclvc, az barbár,
Hellészpontosz - tengerszoros a Márvány-tenger és az Égei-tenger kö
zött, ma Dardanellák, H l, 1.2,,111 4. ll„ rV .3 , 17., 8. 6..26.A1, 1.
9,
Helosz - település Lakónia deli partján, az Eurótasztól keletre, ma Ajosz
Sztephanosz. Feltehetőleg Helosz meghódított lakóinak nevéből
származik a helóta kifejezés. H VI. 5. 32.
helótcík - vagy heilóták, a lakcdaimóniakjogfosztott, földművelő népes
sége. A felszabadított helóták, a ncodamódeszok a lakedaimónj had
seregben szolgáltak. Vö. Helosz.
Héra - istennő, Zeusz testvére cs felesége. Fontos szentélyei voltak
Szarnoszon és Argoszban. de volt szentélye Olümpiában, Pciraionban cs Phlciuszban is. H [V. 5. 5., 8., VII. 2. 1., 6., 11,
H erah - város Arkadia nyugati részen, az Alphetosz jobb partján. Ma
Ajosz Joamsz. H III. 2. 30., 3. 1., VI. 5. 11, 22.
Hérakleict - megarai gyarmatváros Bithüniában, a Fekete-tenger déli
partján. A V. 6. 10., 19., VI. 1. 33., 2. 1-3., 17-19., 4. 1-2.
Hcraklcia, trakhiszi ~ város a thcsszaliai Phtiótiszban, ThermopüIáitól 7
kilométerre nyugatra. H l. 2. 18., III. 5. 6., VI. 4. 9., 27,, 5. 23.
Hérahleidák - Fléraklész leszármazottai, a spártai kiráyi családok mitikus
ősei. L X .
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Hérak/Wítáz - Arisztogcncsz fia, szürakuszai hadvezér. H I. 2. 8.
iimitófítész - maróneiai kereskedő Szeuthesz szolgálatában, A VII, 3.
16, 4., 2,, 5. 5-6., 6. 5., 41., 7. 35., 41.
ffrniM&c - nagy erejű mitikus hős. Tizenkét munkát kellett teljesítenie,
többek között felhozta a földre az Alvilág bejáratát Őrző Kerberoszt.
Ő volt a spártai királyi családok őse. H l. 3. 7., III. 3, 3., V. 1. 10., VI.
3. 6., 4. 7., 5. 47., VII. 1. 31. A V. 8. 25., VI. 2. 2., 15., 5. 24-25.
Hérippidasz - lakcdaimóni követ Tisszaphcrncszncl, ő veszi át Xenophóntól Kürosz volt zsoldosainak vezetését. H III. 4. 6., 20., IV. 1
11., 13., 20., 2. 8., 3, 15., 17., 8. 11.
Hentnoné - vagy Hermión, város Argolisz deli partvidékén, I IOdrával
szemben. H IV, 2. 16,, VI. 2. 3., VII. 2. 2.
Hermipposz - szín limai életrajzíró a Kr. c. 3. században. D 55.
Hermogencsz - a Tiribazoszhoz küldött athéni küldöttség tagja. 11IV. 8 13.
Hcmiokratész - szürakuszai hadvezér, a lakedaimóniak oldalán harcolt
Athén ellen. H l, I. 27., 30., 3. 13.
Hermokratész - a szürakuszai türannosz, I. Dionüsziosz apja. H II. 2. 24.
Hennán - Kallikratidasz megarai kormányosa az arginuszai csatában
(Kr. c. 406). H 1. 6, 32,
Héródasz - szürakuszai kereskedő. 11III. 4. 1.
heszperiták —arméniai nép. A VII, 8. 25.
Hesztia - Kronosz és Rheia lánya, a családi tűzhely istennője, ti II. 3.
52., VII. 4. 31.
Hieramencsz - előkelő perzsa. H Ií. 1.9,
Ilierax —lakcdaimóni flottaparancsnok, H V. 1. 3., 5,
Ilierón - athéni polgár, a harminc zsarnok egyike. 11II. 3. 2.
Hicrón - lakcdaimóni zsoldosparancsnok a leuktrai csatában (Kr. e.
371). H VI. 4.9.
ílieróti - gelai cs szürakuszai tiirannosz, uralkodott Kr. c. 485-466/465.
D 57.
Hieróniimosz - Proxenosz lokhagosza. A III. 1, 34,, V I,4.10., VII, 1.32.,
4. 18.
Hímem - a zanklci görögök által alapított gyarmatváros Szicília északi
partján. Kr. c. 409-ben lerombolták a punok. H I. 1.37.
hippagrefész - a spártai királyok háromszáz fős testőrsegének három
vezetője.
Hippensz - szamoszi flottaparancsnok az arginuszai csatában (Kr. c.
406). H 1. 6. 29.
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H ippiasz - éliszi uligarkha. I I VII. 4. 15.
Hippodam osz - milctoszi építesz, Peiraieusz kiepítője a Kr. c. 460-as

evekben. H II. 4. 11.
Hippodam osz - sziküóni hadvezér Euphr ón türanmsza idején. H V1L 1.45.
Hippokratész - Kalkhédón lakedaimóni helytartója. H I. 1. 23., 3. 5-6.
H ippolokhosz - athéni polgár, a harminc zsarnok egyike. H II. 3. 2.
H ippőtnakhosz - athéni polgár, a harminc zsarnok egyike. A munükhiai

csatában esett cl (Kr. c. 403). H II. 3. 2., 4. 19.
Hippón - a s2ürakuszai Euklész apja. 111. 2. 8.
H ippoíiikosz - az athéni Kalliasz apja. H IV. 5, 13,, VI, 3.2,
H ipponikosz - a phlciuszi Proklcsz apja. H V. 3. 13.
Hisztiaia - város Euboia északi részen. Lakóit az athéni Periklész

kitelepítette. H II. 2. 3.
nehézfegyverzetu gyalogos. Nevét jellegzetes kerek pajzsáról,
a hoplonról kapta.
Hiiakinthosz — ősi termékenysegisten, akinek a kultusza beleolvadt
Ápol Iónéba. A mítosz szerint Apollón diszkoszával véletlenül halálra
sújtotta barátját, Hüakmthoszt. Amüklai legnagyobb ünnepe az ő
tiszteletére rendezett Hüakinthia. 11IV, 5.11.
Hiiampoiisz - phókiszi város, Jászon elpusztította Hüampolisz vidéket.
LI VI. 4. 27.
Hiipatész - thebai oiigarkha. H VII. 3. 7,
Hiipatodórosz - lakónbarát politikus Tanagrában. H V. 4, 49.
Hiipennenész - a lakcdaimóm Mnaszipposz helyettese. H VI. 2. 25.
I-Iiirkania - hegyvidék a Kaszpi-tcngcrncl. A VII. 8. 15.
hoplita -

Iaszón - pherai türannosz, Thesszalia tagosza, Thebai szövetségese. Kr.

c. 370-ben, hatalma csúcsán meggyilkolták. H VI. 1. 4-16., 20.,
27-31., 37., 5. 1.
Iaszón - az Argonauták vezére, aki elhozta Kolkhiszból az aranygy apjút.
A VI, 2.1.
ibérek - Hispánia őslakói, zsoldosok a szürakuszai türannosz seregében.
H VII. 1. 20.
Ida - vagy Ide, hegység Tróasz délkeleti részen, H I. 1, 25. A VII. 8. 7.
Id a io s z - Agészilaosz lakedaimóni írnoka. H IV. 1. 39.
Ikhthiisz - hegyfok ÉHszben. H VI. 2. 31.
lkomon - kis-ázsiai város Phrügia és Lükaónia határán, ma Konia. A I.
2. 19.
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Ilarkhosz - spártai cphorosz Kr. c. 419-ben. H II. 3. 10.
liion - város Tróaszban. az ősi Trója. 111. 1.4., IIL 1. 16.
Imbrosz - sziget az Egei-tengeren a Hellészpontosz bejáratánál. A Kr, c,

5. század közepétől athéni telepesek lakták, H IV. 8, 15,, V. 1. 31.
lénia - ión görögök által lakott vidék Kis-Ázsia nyugati partvidékén.

Szmürna és Elalikarnasszosz között. H II. 1. 17., III. 1. 3.. 4. 11., IV.
3. 17., V. 1.28, A I. 1.6., 4. 13, 11. 1.3,2. 6, IIL 5. 15.
Iphikratész - a Kr. e. 4. század egyik legsikeresebb athéni hadvezére.
Hűszcsztendős, amikor vereséget szenved Lckhaionnál (Kr. c. 392),
de két év múlva már jelentős győzelmeket arat új típusú, könnyű
fegyverzetű zsoldosserege élen. Győztes hadjáratokat vezet Thrákiá
ba, Egyiptomba, Kerkúrára. Athénban meg életében szobrot emeltek
tiszteletére. Kr. e. 368 után sikertelenül próbálta meg visszaszerezni
Amphipoliszt. H IV. 4. 9, 15., 5. 3, 13-19, 8. 34-5,* V. 1. 25, VI. 2.
13, 24, 27-33, 35, 37, 39, 3. 3, 4. 1, 5. 49, 51.
írisz - folyó a Fekete-tenger déli partján, ma Yesil Irmák. A V. 6. 9, VI.
2.1.
lszanór - spártai cphorosz Kr. c. 429-ben. I I I L 3. 10.
Isziasz - spártai cphorosz Kr. c. 409-ben, 11II. 3. 10.
h z k h o h o sz - lakcdairnóni parancsnok. H VI. 5. 24-26.
Iszt néni asz - Spárta- ellenes thebai politikus és polcmarkhosz, Leóntiadcsz ellenfele. A íakedaimóniak halálra ítélikcs kivégzik. I I 111. 5.
1, V, 2. 25, 30, 35-36.
Iszokmtesz - athéni szónok a Kr. c. 4. században, D 55.
Isszosz - kis-ázsiai város Kilikia keleti részen, azonos a Kinct Ilüyük
dombon fekvő elhagyott településsel. A l. 2. 24, 4. 1.
Iszthmosz - a Pcloponnészoszt a szárazfölddel összekötő földnyelv, ahol
Megara és Korinthosz is fekszik. Kr. c. 582 óta az olümpiai játékok
hoz hasonló versenyeket tartottak a Korinthoszhoz tartozó Iszthmiában, az Iszthmosz peloponnészoszi oldalán. IIIV . 5. 1, 8. 8,, VII. 5.
15. A li. 6,3.
Itália - Xenophón a lakedaimónlakkal szövetséges dél-itáliai görög
gyarmatvárosokra gondok H V. 1. 26.
Itátnenész - komamai perzsa parancsnok. Nevét korábban Habcliősz
ként olvasták ki. A V1L 8, 15.
Kaám eia - Thebai fellegvára, nevet a várost alapító mitikus Kadmoszról

kapta. H V. 2. 26, 35, 4. 1, 10, VI. 3. 9, 11, 5. 46.
594

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Kadnszioszok - nép M ediában, a Kaszpi-tenger partján. H II. t. 13.
Kaihosz-stkság - a P erg am en tő l délre folyó Kai kosz völgye. A VIL 8.
8.,

18.

Kainai - város a Tigris job b partján, ma Tikrit. A II. 4. 28,
KaikhédÓH - Khalkcdon, város a Boszporosz ázsiai partján, H I. 1. 22.,
2 6 ,, 35 ., 3. 2., 3. 9 .} II. 2 . 1 IV. 8. 28., 31., V. 1. 25. A V I. 6. 38 ., VII.
L 20., 2. 24., 26.
Kűlíiasz - athéni arkhón Kr. c, 406/405-b en . H I. 6. 1.

Kalliasz - lakedaimőni katona, AgcsziJaosz küldötte. H IV. 1. 15.
Kalliasz - Hipponikosz fia, athéni hadvezér a korinthoszi háborúban.
Platón Az állam című könvvc Kalliasznál játszódik. H IV. 5. 13., V.
4.

22,. VI. 3, 2., 4.

Kallibiosz - Athénban állom ásozó lakedaimőni parancsnok a harm inc
zsarnok idején (Ki\ c. 4 0 4 -4 0 3 ). I I N. 3. 14.

Kiiltihiosz - tegeai dem okrata politikus, aki az árkád iái szövetség meg**
alapításáért küzd. H VI. 5. 6.

Ka Ilidéi nősz - athéni arkhón Kr. e. 3 6 0 /3 5 9 -ben. D 56.
Kallikratidasz - lakedaimőni flottaparancsnok, az arginuszai csatában
esik el (Kr, c, 4 0 6 ). I I I . 6. 1 -6 ., 1 2 -1 5 ., 32.

Kallhnakhosz - Pari-hasziából származó arkadiai nehézfegyverzetű. A
IV.

1 .2 7 ,, 7, 8., 10,, V. 6. 14., VI. 2., 7., 9.

Kíillimcdón - a Tiribazoszhoz küldött athéni követség tagja. H IV. 8 .1 3 .
Kailiszthenész - a T irib azoszh oz k üldött athéni követség tagja. I I IV.
8.

13.

Kallisztratosz - athéni a Leóntisz phűiéből. H 11, 4. 27.
Kalfisztratosz - athéni szónok és politikus. H VI. 2. 39., 3. 3., 10.
KaUixenosz - vádló az arginuszai perben. H 1. 7. 8., 12., 26., 7. 35.
Kalpé - bithüniai kikötő Biizantion és Hérak] cia között félúton, ma
Kaya B u m n . A VI. 4. l . : 2., 2. 13., 1.7., 3. 1., 10., 16., 24.

Katiidon - Aitólia fővárosa a vidék deli részén, H IV. 6. 1., 14.
Kamarina - város Szicília déli partján. H II. 3. 5.
Kannóitosz - athéni politikus, A nép ellenségeiről hozott nephatározatában kimondta, hogy több vádlott esetén mindég)-ik fölött külön
szavazással kell ítélni. H 1. 7. 20., 34.
kapithé - perzsa űrm értek, kb. 2,5 liter.

Kappadokia - kis-ázsiai tartom ány a Halüsz cs az huphratész között. A
I. 2. 20., 9. 7 , VII. 8. 25.

karanosz - m eghatalm azott parancsnok a Perzsa Birodalomban.
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Kardia - város a K hcrszonészoszon. H l . 1. 11.

kardukhoszok - harcias ncp a Tigristől északra felevő hegyiekben. A III.
5.

15. t 17., IV. 1 . 2„ 8; >3. 7., V. 5. 17., VII. 8. 25.

Karia - tartom ány Kis-Ázsia délnyugati részen. H I 1. 10.7 4. 8., II. 1.
15., III. 1. 7., 2. 12., 4. 12., 21.

Knrkhédón - Karthágó. H I. I. 3 7 ., 5. 21., II. 2. 2 4 ., 3. 5.
Karszosz - folyó Kilikia cs Szíria határán. A I. 4. 4.
Karthágó - vő. Karkhédón.
Kariiai - lakóniai helység Délkclet-Arkadia határán. H VI. 5. 2 5 ., 27.,
VII. 1 .2 8 .

Kasztőlosz - város cs folyó Líidia cs Müszia határán. H J. 4. 3,, A 1 . 1. 2.,
9.

7.

Keltáijé - görög város Szicília keleti partján. H II. 3. 5,
Kaué - phrügiai város. H IV. 1. 2 0 .
Kausztrosz - síkság Phrügiában, m a Ebergölü. A 1. 2. 11.
Kebrén - város a kis-ázsiai Tróaszban. H III, 1. 17.
Kedreiai - kariai város, hellén lakossága összekeveredett a barbárokkal.
H II. 1. 15.

Kék ropsz - Athén mitikus királya, D 58.
Kelaimi - phrügiai város a Maiandvosz forrásánál, D incr-Szunál. A I.
2. 7., 9.

kelták - gallok, indoeurópai ncp, lakóhelyük a Brit-szigetektől Gallián
át a K árpát-m edencéig terült cl. A szürakuszaiak zsoldosaiként is
harcoltak. H VII. 1. 20., 31.
Kelusza - hegység a peJoponnészoszi Phlciusztól délre, ma M cgalovuni.
H IV. 7. 7.
Kenkhreiúi - K orinthosz keleti kikötője a Szaróni-öböl partján. I IIV . 5.
1 .,
VI. 5. 51., VII. 1. 17., 4 1 ,, 4 . 5.
kenotaphion - üres sír, voltaképpen megfelel az „ismeretlen katona
sírjának”. A görög felfogás szerint a halottakat mindenképpen el
kellett tem etni, ezért a tengerbe veszett vagy a távolban eltűnt h o z
zátartozóik számára kcnotaphíont emeltek.
Kentritész - A rm enia határfolyója, a Tigris bal oldali mellékfolyója, ma
Bohtan-Szu, A IV. 3. 1.
Keósz - a Küklaszok egyik szigete, területe 103 km 2. H V. 4. 61.

Kephalléuia - sziget az Ión-tengeren, területe 717 km2. 1 1 VI. 2 .3 1 ., 33., 38.
Képhiszodórosz - Kephiszophón fia, athéni parancsnok K ürosz hadjára
tában. A IV. 2. 13., 17.
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Képhiszodórosz

—athéni lovassági parancsnok n rnaim neiai csatában.

D 54,
Képsziszoilotosz

- athéni hadvezér, H 11. 1. 16.

Kcphiszodotosz - atbc ni politikus, egy bckcdclegáció tagja I.akedaim ónban. H V I .3 , 2 ., VII. 1, 12,

Képhiszophón - athéni oligarkha. 1 1 II. 4, 36.

athéni, a Küros2 hadjáratában rcs2t vevő Képhiszodórosz apja. A FV. 2, 13.

Képkiszophón -

Kcphiszosz - folyócska Athéntól nyugatra, H II. 4. 19.
Kcphiszosz - boiótiai folyó, H IV. 3. 16
Kem m eikosz - athéni városrész, nevet fazekasairól kapta. A város legna

gyobb temetője, H II. 4. 33.
Keramón-Agora - phrügiai város a müsziai határon, A I, 2, 10.
Keramosz - kariai város a róla eln evezett öböl partján. H 1. 4. 8 ., II.
1. 15.

Kerasztisz - hellén gyarmatváros a Fekete-tenger deli partján, T ra p c zusztol nyugatra, a cseresznye őshazája, ma Gircsun. X en op h ó n
azonban feltehetőleg a mai Vakfikebirre gondolt, amely Trapezusz
cs G ircsun között feküdt. A V. 3. 2,, 4. 1,, 5. 10., 7, 13.
Kerberosz - az Alvilág bejáratát őrző három fejű kutya. A VI. 2. 2.
Kerküra - Korküra, sziget az Ión-tengeren, ma Korfu, 11 V. 4, 64—66.,
VI. 2. 4., 9., 15., 17., 3 3 ., 38.
Keríónion - kis-ázsiai város az A dram ütteioni-öböl déli partján, Leszhosszal szem ben, feltehetőleg azonos Kütónionnal. A VII. 8, 8,
Ktiabriasz - athéni hadvezér, Naxosznál legyőzte a spártai flottát (Kr. c.
37 6 ). I I V. 1. 10., 4. 14., 54 ., 6 1 ., VI. 2. 39 ,, VII. 1. 25.
Khairdeósz - athéni politikus, a harm inc zsarnok egyike. H II. 3. 2.
Khairilasz - spártai cphorosz Kr. c. 417-b en , Pl IL. 3 .1 0 .
Khairón - lakcdaimóni polem arkhos 2 . 1 1II. 4, 33.
khaldaioszok - arm eniai nép a Fekete-tenger deli partján. A IV . 3. 4., V.
5. 17., VII. 8. 25.

Khalkisz —euboiai város. H JV. 2. 17.
Khctlosz

- halakban gazdag folyó Szüriában, ma Afrin. A í, 4. 9.

barbár nép a Fekete-tenger déli partján, a Keraszusz
mögötti hegyekben. A IV . 4. 18,, 5, 34., 6, 5., 7, 15,, V, 5, 1., VII. 8. 25.
Kluirész - athéni hadvezér. H VII. 2. 18-2 3 ., 4. 1., 4. 5.
jKhariklész - athéni flottaparancsnok, a harm inc zsarnok egyik vezetője.
khdiipszok -

1-1II. 3, 2,
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Khanmiidé - város az Eup h ratcsz job b partján (m a H it). A I, 5. 10.
Khanuidcsz - GIánkon fia, Platón nagybátyja, a harm inc zsarnok idején
Pciraicusz egyik oligarkha vezetője. A demokratákkal vívott harcban,
M im ükhiánál esett ek H II. 4. 9.
Kharminosz - a lakedaimóm T h ib rón követe. A VII. 6. 1., 39 ., 7. 15.

Kharóti - thebai dem okrata, szállást ad a lakcdaim óm ak ellen küzdő
felkelőknek. H V, 4, 3.

Kharoposz- cliszi dem okrata vezető, az oligarkhák szám űzik. H VÍI.
4. 15.

kheirisz - bő ujjú ruha.
Kheiriszophosz - lakedaimóni zsoldosvezér. A I. 4. 3., II. 1, 5., 2, 1., 111.
1. 45., 2. 2., 3., 37., IV. 1. 6., 6. 3.. 1 6 ,V . 1 .4 ., VT, 1, 16., 3 2 ., 2. 12.,
16., 18., 3. 10., 4. 11.
Kherszortészosz - hosszúkás félsziget a H cllészpontosz európai, thrák
part vidéken, ma Gél iboluH félsziget (Gallipoli). H 1 .3. 8., 1 1 1 .2 .8 -1 0 .,
IV. 8. 5,, 3 5 .. V. 1 .7 . A I. 1. 9 , 3 . 4., II. 6. 2 , 2 4 , V . 6. 2 5 ., VII, 1. 13.
Khilón - Arkhidam osz sógora, K róm nosznál esik el. H VÍI. 4. 23.
Khiosz - sziget az ión partok előtt. Athén szövetségese. H L 1. 3 2 ., 6.,
II 1. 1., 10., I l i , 2. 11,

khitón - övvel ellátott vászon vagy gyapjú alsó ruha, amit görög férfiak
és nők is viseltek. A khitón lehetett hosszú vagy rövid ujjú, sőt
ujjatlan is.
hhoinix- g ö r ö g űrm ertek, a m edim nosz negyvennyolcad része, kb. 1,08
liter.
Khremón —Kr. e. 4 0 5 /4 0 4 -b cn a tanács tagja, a harm inc zsarnok egyike.
H II. 3. 2.
Khriiszopolisz - bithüniai városka 5 k m -rc Kalkhcd óntól. H I. 1. 22., 3.
12. A VI. 3. 1 6 , 6 . 3 8 , VII. 1 . 1.
Kiiikia - tartom ány Kis-Ázsia délkeleti partvédőkén. I I I I I . 1. 1. A l. 2.
2 1 , 4 . 4 ,1 1 1 . 1. U).
Kin adón - nem teljes jogú spártai, aki Kr. c. 397-b en államcsínyt kísérelt
meg. H III. 3. 4-1*1.
Kiosz - müsziai város a Propontisz partján. H 1. 4. 7.
Kisszidasz - a szűr aku szai D ionüsziosz második segítő hadjáratának
parancsnoka. H VII. 1. 29.

Kithairón - hegység M egan sz, Attika és Boiótia határvidéken. I I V. 4.
36,

4 7 , 5 5 , 59.", VI. 4 . 5 , 2 5 .

Kktáciosz - cliszi folyó Oiüm piánál. H Vü. 4. 29.
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K hzom enai - város Kis-Ázsia partvidékén cs egy, a partnál fekvő szige
ten. H 1. L 10., V. 1. 31.

Kleagorasz - phleiuszi jó s, Euklcidcsz apja, azA bm látások cím ű könyv
szerzője. A VII. fi. 1.

Kfeainctosz - lokhagosz Kürosz hadjáratában. A V. 1. 17.
Kleemdrosz - sziküóni hadvezér F.uphrón alatt. H VII. I . 45.
Klecwdrosz - Büzantion lakcdaimóni helytartója. A V I. 2. 13., 4. 18., 6.
5., 35 ., VII. 1. fi.

K!tumor - idősebb arkadiai hadvezér Orkhomenoszból. A II. 1. 10., 5 .3 7 .,
39., III. 1. 47., 2. 4., IV. 6. 9., 8. 18., VI. 4. 22., VII. 2. 2., 3. 46., 5. 10.

Klearetosz —lokhagosz Kürosz hadjáratában. A V. 7. 14.
Klearkhosz —lakedaimöni zsoldosparancsnok, az Anabaszisz I—II. köny
vének főszereplője. Jellem zése: A II. 6. 1 -1 6 . H l . 1. 3 3 ., 3 . 1 5 . A III.
1. 10., V. 6 .2 4 .

Klcasz —lakedaimöni lovas. H V. 4. 39.
Kícigenész - akanthuszi politikus. H V. 2. 12-20.
Kletniasz - Axiokhosz fia. Alkibiadész unokaöccse. D 49.
Kleinotm khosz - spártai cphorosz Kr. c. 420-b an. FI II. 3. 10.
Kleitefész - koruithoszt követ Athénban. FI VI. 5. 37.
K kokritosz - athéni hírnök. H II. 4. 20.
Kleombrofosz - Paiiszaniasz fia, A gészipolisz testvére, spártai király
(Kr. c. 3 8 0 - 3 7 1 ) . H V. 4. 1 4 -1 8 ., 2 5 ., 3 5 ., 5 9 ., 6 2 -6 3 ., VI. 1. 1., 4.
2 - 3 ., 13.

Kteomédcsz - athéni oligarkha, a harm inc zsarnok egyike, 11II. 3. 2.
Kleónai. - argoliszi város K orim hosztói délnyugatra. FI VII. 5. 15.
Kleómimosz - Szphodnasz fia. FI V. 4. 25., 33., VI. 4. 14.
Kleóniimosz - lakedaunóni harcos Kíirosz seregében. A IV . 1. 18.
Kieophón - athéni demagóg, Klcón utóda. 111. 7. 35.
Kleoszfhenész - spártai cphorosz Kr. e. 415-b en. FI II. 3. 10.
Kleosziratosz - argoszi követ a perzsa udvarban. I I I . 3. 13.
Klélór - Kicitór, árkád iái város. 1 1 V. 4. 36.
Knidosz —kariai görög város. H IV. 3. 11., 8. 22.
Koiratadasz - thebai zsoldosparancsnok. H I. 3. 15., 17., 21. A VII. 1,
33., 40.

koiták - barbár nép. A VII, 8, 25.
Kokülisz - város Tróaszban. I I Ili, 1. 16.
Kolkhisz - vidék a Fekete-tenger keleti partvidékén. A I V . fi. fi., 2 3 ., V.

2. 1., 3. 2., 7. 2., VII. 8.25.
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K olóm i — város Tróaszban. H III. 1. 13., 16.
Kolophóu - ion város Kis-Ázsiában. H I.2 . 4.
Kolosszai - phrügiai város. A 1. 2. 6.
Komania - város a Kaikos2-síkságon, Apollóniától délre. A VII. 8. 15.
Konón - athéni hadvezér. H I. 4. 10., 5. 16., 18., 20., 6. 15., 38., 7. 1., 11.

1. 28., IV. 3. 11,, 8, 1., 6-13., 16.
Koré - Demeter istennő lánya, Pcrszcplioné. H VI. 3, 6,
koré - hosszú ujjú perzsa ruha.
Korésszosz - epheszoszi hegy. H I. 2. 7., 9.
Korinthosz - város az Iszthmoszon. H II. 1.31., 2. 19., 4. 30., 111. 2. 25.,

5. 5„ 12., 17,, 23., IV. 2. 11-23., 3. 15-21,, 4. 1 ,9 ,8 . 10., 13., 15., 5.
19., VI. 2. 3,, 4. 18., 5. 29,37., 49., VII. 1. 15., 18., 40., 2. 17., 23., 3.
2., 4. 4,, 6-10., 5. 16. D 53., 56., 58.
Körönéin - boiótiai város H IV. 3. 15-21,
K orszóté- város az Fuphratcsz bal partján, a Hábúr torkolatától északra,
a későbbi Kirkcszion - A I. 5. 4.
Koriilasz - Paphlagonia perzsa helytartója A V 5. 12., 22., 6. 11., VI. 1.
2., VII. 8. 25.
Korüphasziou - messzéniai hegység. H I. 2, 18.
kothomosz - mindkét lábra egyaránt illő színpadi cipő. A Kr. c. 5-4.
században meg nem volt magas talpa.
Kotüóra - település a Fekete-tenger deli parsán, ma Ordu. A V. 5.3., 6., 19.
K osz - sziget Karia partvidékénél. H l. 5. 1.
Kranaosz - Athén mitikus királya, D 58.
Kraneion - Korinthosz elővárosa. H IV. 4. 4.
Kramión - thcsszaliai város. H IV. 3. 3.
Kratészippidasz —lakodalmon] flottaparancsnok. H I. 1. 32., 5. 1.
Kremaszté - síkság Tróaszban, Abüdosz mellett. H IV. 8. 37.
Kréta - a legnagyobb görög sziget. íjászai messze földön híresek voltak.
H IV. 2. 16., 7. 6., VII. 5. 10. A I. 2. 9., III. 3. 7., 15., IV. 2. 28., 8. 27.,
V. 2. 29.
Kretiszisz - boiőt kikötő a Korinthoszi-öböl partján. H IV. 5. 10., V. 4.
16., 60., VI. 4. 3,, 25,
Krinipposz - szürakuszai hadvezér. H VI. 2. 33., 35-36,
Kriíiasz - athéni oligarklia, a harminc zsarnok egyik vezetője. Szókra
tész tanítványa, Platón nagybátyja volt. Platón több írásában (pl.
Kriíiasz, Timaiosz) pozitív színben állítja be. H II. 3. 2., 15., 24.,
50-51., 4, 8,, 19,
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K roki tiasz - a sztadionfutás thcsszaliaí olümpíai győztese K j\ c .404-ben.

H II.3 . 1.
Kromnüión - erődítmény Megarisz deli részen, amelyet elfoglaltak a

korinthosziak. H IV. 4. 13., 5. 19.
Krómnosz - arkadiai város Megalopolisz közelében. H V I1. 4. 20-25., 27.
Kronosz-domb - 123 m magas domb Olümpiában. H VII. 4. 14.
Ktésziasz - knidoszi orvos cs történetíró, Ki', e. 405-től Artaxeocész

udvarában élt. A I. 8. 26*
Ktészikleidész - athéni történetíró, kronológiai könyvek szerzője. D 56.
Ktcszikícsz - athéni hadvezér. H VI. 2. 10.
Küdnosz - kilikiai folyó, Tarszoszon folyik keresztül* A I. 2. 23.
Kiidón - büzantioni férfi, segít a várost az athéniak kezére játszani. H 1.

3, 18.
Külön - argoszi politikus, a perzsák megvesztegetik. H III. 5* 1.
Kihné - város a kis-ázsiai Aiolisz partvidéken. H IJl, 4. 27,
Küniszkosz - lakedaimóni alvezér a Kherszonészoszon, A VII. 1. 3.
Kiíuoszkephalai - Kutyafejek, bőiótiai vidékThébai és Theszpiai között.

H V. 4. 15., VI. 4. 5.
Küprosz - Ciprus szigete. H II. 1. 29., IV. 8. 24., V. 1, 10,
Kiiroiz - a Perzsa Birodalom alapítója, uralkodott Kr. e. 559-529. I.

9. 1.
Kürosz - U. Darciosz fia, Artaxerxész öccse, perzsa trónkövetelő. H I.

4. 3„ 5. 2., 6. 6., 10., 18., II. 1. 7-8., 11-15., 3. 8., III. 1. 1-2., 6., 2. 7.,
18., 4. 2., 20., VI. 1. 12. A I. könyv végig, jellemzése I. 9. D 49-51.,
55., 57-58*
Kiithéra - sziget a Pcloponncszosztól délre. H IV. 8. 7-8.
Knz/fcare - város a Propontisz deli partján. H I. 1* 11—19., 3. 13., III. 4.
10., IV 1.29.AV. 6. 23., VI. 2. 4., VII. 2. 5., 23., 3. 10.
L a b ó tcsz - lakedaimóni helytartó Héraklcia Trakhiszban. H I. 2. 18.
Lakedciímón - a spártai állam,
lakón - lakedaimóni.
L akó ni a — S párta vidéke.
Lakratész - lakedaimóni olürnpiai győztes, apciraieuszi harcokban esett

cl, H n. 4, 33.
Lam pszakosz - város a Melleszpontosz deli partján, H I. 2,13,, II, 1, 18*,

29., 2. 1., 111. 2. 6. A VII. 8. 1,,3*, 6.,
- thcsszaliaí város, ma Larissza. H II. 3. 4*, IV* 3.3., VI. 4. 33.

Larisza
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Larisza, a z egyiptominak nevezeti - város a kis-ázsiai Aioliszban. H 111. 1. 7.
Larisza —város akis-ázsiai Tróaszban, Mania elfoglalta. H III. 1. 13., 16.
Lariszosz - Akhaia cs Élisz határfolyója. M III. 2. 23.
Ltiríssza - város a Tigris partján, azonos Kalhuval. vagyis Nimruddal.

A HL 4. 7.
Laszión - cJiszi város Arkadia határán. H III. 2. 30., IV. 2.16., VII. 4. 12.
Lekhaion - Korinthosz nyugati kikötője, H IV. 4. 7., 17., 5, 7-8., 10-17,,

19., 8. 10,, 23., V. 1.29/
Lem nősz - Athén birtokában levő sziget az Egei-tenger északkeleti

részen, 11IV. 8. 15., V. 1.31.
León - athéni hadvezér. H 1. 5. 16., 6. 16.
León - szál amis zi lakos, a harminc zsarnok áldozata. IT II. 3. 39.

Léén - spártai cphorosz Kr. c. 418-ban. I I II. 3. 10.
León - athéni követ a perzsa királynál. I I VII. 1. 33., 37.
Leontiaclész —thébai polemarkhosz, Iszméniasz ellenfele. H V. 2.23-26.,

32-33, 36,4. 7, 19.
Leontikhosz - athéni nehézfegyverzetű. 11 V. 1. 26.
Lcontínoi — szicíliai város, ma Lenti ni. H II. 3. 5. D 49.
Leótiikhidasz - Lcótükhidész, Agisz spártai király fia, akit kizártak az

örökösödésből, mert valójában feltehetőleg az athéni Alkibiadész
természetes fia volt. I-IIII. 3. 1.
Leprecn - város a peloponneszoszi Triphüliában. I-I III. 2. 25, VI. 5. 11.
D 53.
Leszbosz - sziget a kis-ázsiai Aiolisz partvidéken. H 1.2, 11,6. 12, 16,
26, IL 2. 5, 3. 32, 35, IV. 8.28.
Letrinoi — város Élisz déli részén. I I I I I . 2. 25, 30, IV. 2. 16.
Leukasz - sziget az Ion-tengeren, Akarnania partjánál. I-I VI. 2. 3, 26.
Lettkolophiciész - az athéni Adcimantosz apja. 111. 4. 21.
Lenkophríisz - Artemisz-szentély a későbbi kis-ázsiai Magncszia terü
letén. I I III. 2. 19, IV. 8. 17. '
Lettkira - boiót város Theszpiai területen, a lakcdaimóniak Kr. c.
371-ben elszenvedett vereségének színhelye. H V. 4. 33, VI. 4. 4, 5.
1,2 3, VII. 1.35,2. 2,
Leuktron - laköniai helység Malea vidékén. H VI. 5. 24.
Libiisz - Lüszandrosz testvére, lakcdaimóni flottaparancsnok. H VI.
5. 24.
L ikhasz - előkelő lakcdaimóni kocsiversenygyőztes Olümpiában (Kr. c.
420). HITI. 2. 21.
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lokhagosz - egy lokhosz vezetője. Xenophón szerint egy mordban négy

volt, valószínűbb azonban az. hogy csak kettő.
lokhosz - a spártai hadsereg alegysége, a Kr. c. 4. században a mór a fele.

Xenophón szerint egynegyed része. Ez utóbbi állítása valószínűtlen,
mivel összesen tizenkét lokhosz volt Spártában, vagyis moránként
kettő. Bonyolítja a helyzetet, hogy a morákat korábban feltehetőleg
lokhosz oknak neveztek,
Lokrisz - vidék Közép-Görögországban, két részből áll, az északkeleti
opuszi cs a délnyugati ozoliszi Lokriszból. H III. 5. 3., IV, 3. 15., 21.,
VI, 5. 23., 30,
Lokrisz, opuszi - H III. 5. 3., IV. 2. 17.
Lokrisz j ozoliszi - IV. 2. 17.
lótuszcvok - mitikus nép az Odüsszeiában. A Hl. 2. 25.
Luszoi - város Arkadia északi részen. A IV. 2. 21,, 7. 11., VII. 6. 40.
Lihlia - tartomány Kis-Ázsia nyugati részen, fővárosa Szardeisz, lakói
a lüdök. H I. 2. 4. A I. 2. 5, 5. 6., 9. 7., III, 1, 31., 5. 15., V IL 8. 20.
L iikaia - arkadiai ünnep Zeusz cs Pari tiszteletére, A 1. 2. 10.
Liikaithosz - athéni követ Lakedaim ónban. H VI. 3. 2.
Lükaonia - tartomány Kis-Ázsia középső részén. A 1,2, 19., III. 2. 23.,
VII. 8. 25.
Lükariosz - spártai cphorosz Kr. c. 414-ben. H II. 3. 10.
Lükeion - Apollón Lükeiosz ligete Athénban, ahol később Arisztotelész
iskolája működött. A V IL 8. 1.
Liikiosz - a lovasság athéni vezére. A HL 3. 20., IV. 3. 22., 25., 7, 24.
Liikiosz - szürakuszai lovag. A 1. 10. 14.
L iikiszkoiz - radikális athéni politikus az arginuszai per idején, Kr. e.
406-ban. H I. 7. 13.
Lükom éáész - előkelő arkadiai Mantineiából. H VII. 1.23., 39., 4. 2-3.
Lükón ~ akiiig zsoldos. A V. 6. 27., VI. 2. 4.
Liikophrón -türarmosz a thesszaliai Pheraiban. H II. 3, 4.
Liikosz - folyó a Féke te-tenger déli partján, ma Filyos £ayi. A VI. 2. 3.
Li7few^oj2r-büzantioni polgár, átadja városát az athéniaknak. H II. 3. 4.
Liikurgosz - legendás spártai törvényhozó. L I-XV.
Liiszandrosz - lakedaimóni hadvezér a peloponneszoszi háború győz
tese. H I. 5, 1-2., 11., 6, 1-2, 10, II. 1. 6, 10-14, 1 7 ,2 1 ,2 7 ,3 1 ,
II. 2. 1, 5, 9, 16, 23, 3. 3, 6, III. 3. 3, 4.2, 7, 20, 5. 6, 13, 17, 22.
Liiszandrosz - szikiiéni hadvezér. H VII. 1.45.
Liisziasz - athéni hadvezér az arginuszai csatában. H 1. 6. 30, 7. 2,
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L/Í527FttrtjW/txsz- lovassági parancsnok a harminc zsarnok idején. H II. 4.
8., 26
Liiszimenész - sziküóni zsoldosparancsnok. H VII. 1.45.
Liiszipposz - lakcdaimóni helytartó Éliszbcn, Epitalion városában. H
III. 2. 29.
Madütosz - város a Hcllcszpontosz északi partján. H l. 1.3.
Magnészia ~ kis-ázsiai város, ma Inckbazar. A VI. 1.7. D 52., 56-57.
Maiandrosz - kis-ázsiai folyó Karia és budi a határán, ma Mcndcrcz. H

III.

2. 14., 17., 4. 12.. 21, IV. 8, 17. A I. 2. 5.

Mahzadész - tiarák király. A VII. 2. 32,, 5. 1.
Makedónul - makedónok lakta tartomány a mai Észak-Görögország cs

Macedónia területen. H I. 1. 12., IV, 3. 3., V, 2, 12., 38., 40., 43., 3.
18., VI. 1. 11. D56.
M akisztosz - város Triphüiiában. H III. 2. 25., 30, A Vil. 4. 16.
mahrónok - barbár ncp a Trapczusztól délre húzódó hegyekben, A IV,
7. 27., 8. l.,V. 5. 18., VII. 8. 25.
M alea - lakó mai település. I I 1. 2. 18., VI. 5. 24.
Malea - hegyfok Lcszbosz szigetén, H 1.6. 26.
Mania - Zenisz özvegye, Ti óasz alhelytartója. H III. 1. 10., 14., 26.
Mantineia - arkadiai város. H III. 2. 21., IV. 2. 13,, 4. 17., 5. 18, V. 2.
1-7, VI. 4, 18, 5, 3-5, 8, 10-22, 36, VII. 4. 33, 37, 5. 1, 7, 9,
14-1.7, 20-26. A VI. 1. 11. D 54.
Mantitheosz - athéni követ a perzsa királynál. I. 1, 10, 3. 13,
M arakoszok - aitóliai népcsoport. H VI. 1.7.
mardusok - harcias barbár nép Armemában, a Tigris forrásvidékétől
keletre. A IV. 3. 4.
Margana —város Hisz deli részen. H III. 2. 25, 30, IV. 2. 16, VI. 5.2,
V II 4. 14, 26.
mariatidiinoszok - thrák népcsoport Hcraklcia Ponti kében cs hátorszá
gában, a Fekete-tenger deli partján. A héraklciaiak helótakent tartot
ták őket, A V I. 2. 1.
M arszüasz—auloszon játszó phríigiai szatiirosz a mitológiában, Apollón
elevenen megnyúzta. A I. 2. 8.
M aszkasz folyó - ma a Hab úr folyó, A I. 5. 4.
mtdimaosz - firmértek, kb. 51,5 liter.
Médea - arkadiai helység a lakómai határon. VII. 1. 29.
Médeia - a méd király felesége. A III. 4. 11.
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Média - tartomány Elő-Ázsiában Mezopotámia cs a Kaszpi-tcngcr

között, lakói a inédck. H f. 2. 19., Ií. 1. 13. A l. 7. 15., II, 4. 12., 27..
III. 2. 25., 4. 8., 10., 5. 15.
M édokosz - odrüsza. király, más nevén Amedokosz. H IV. 8. 26., VI. 2.
32,, 3. 16,, 7. 3., 11.
Médoszúdész - Szeuthesz küldötte, A VII. 1. 5,, 2. 10,, 24.
Meoabatész - előkelő perzsa, Szpithi idatész fia. H ÍV. 1. 28.
Mepabiizosz - az epheszoszi Artcmisz-tcmplom hereit papjának címe.
A V. 3. 6-7. D 51-52.
Mcpalopolisz - Nagyváros, az árkád iái szövetség mesterségesen létrchozott központja a leuktrai csata (Kr. e. 371) után, H VII. 5, 5.
Megaphernész - perzsa királyi főember, Kürosz ellenfele. A I, 2, 20,
Megore - iszthmoszi kereskedőváros, Athén ellenfele. A megarai állam
Mega rísz. H I. 1.36., 2. 14., 3. 15., 6. 32, II. 4. 1, IV. 4. 13, V. 4. '
18, 41, 55, 58, VI. 4. 26.
Megillosz - lakedaimóni követ Tisszaphernésznál. H III 4. 6,
M cid ia sz- Mania gyilkosa. H III. 1. 14., 20-28.
meíatiditák - thrák ncp, A VII. 2. 32
Melcmipposz - rhodoszi hajós. H VI. 2. 35.
Mclanóposz - athéni követ Lakedaimónban. H VI. 3. 2.
Meíétosz - athéni politikus, az oligarkhák követe Lakedaimónban. I I 11.
4. 36.
M élisz - Malisz, vidék Közép-Görögországban, a Maliszi-öböltől
északra, Euboia északi csúcsával szemben. H III. 5. 6., IV, 2, 17,, VI.
5. 23.
Mélobiosz - athéni oligarkha, a négyszázak, majd a harminc zsarnok
egyike. Ilii. 3.2.
Melón - thebai demokrata politikus, a város egyik felszabadítója Kr. c.
379-ben. IIV . 4.2., 19.
M élosz - dórok lakta sziget Sziph nősz tói délnyugatra, A pcloponncszoszi háborúban (Kr. c. 416) az athéniak elfoglalták, és lakóit
rabszolgának adták cl. I I I I . 2. 3., 9., IV. 8. 7.
M em m drosz- athéni hadvezér. H I. 2. ló., II. 1. 16., 26.
Menaszkosz - lakedaimóni harcos Agcszilaosz seregében. H IV. 2. 8.
Meneklész - az athéni hadvezérek egyik vádlója az arginuszai perben, H
I. 7. 34.
M enekratész- a szürnkuszai Müszkón apja. H I, 1, 29.
Menőn - Spárta-cllcncs politikus Thcszpiaiban. I I V. 4. 35.
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Menőn - pharszaloszi zsoldosvezér, Xenophón ellenlábasa. A H l.

könyv, végig: 13 Sí).
Meszpila - város a Tigris partján, azonos az Asszír Birodalom egykori

fővárosával, Nini.vével. A III. 4, 10.
Messzéné - Messzenia fővárosa. Messzenia a Pcloponiiészosz délnyu

gati részen terült el, lakóit a lakedaimóniak hclótáikkcm kezeltek, H
V. 2, 3,, VI. 5. 25., 32-33., V1J. 1. 27., 29., 36., 4. 9,, 27., 5. 5.
Methihlrion - árkád iái község. A IV. 1. 27., 6. 20., 7. 9., 12.
Mcfhiimna - leszboszi város. H I. 2. 12., 6. 12., 18., 38., II. 2. 5., IV.
8. 28.
m etoikosz- Athénban lakó, polgárjoggal nem rendelkező szabad idegen.
A többnyire kereskedelemmel foglalkozó metoikoszok egy része
igen gazdag volt.
M idasz - phriig király, a legenda szerbit minden arannyá vált, amihez
csak hozzáért. A I. 2. 13.
Milétosz - gazdag ión város Kis-Ázsia nyugati partján. H í. 1. 3 1 2 . 2.,
5. 1., 6. 2.,7.,I I. 1.30. A h 1.7., 9. 9., 11., 10. 3., 2. 2,4. 2.
M iitokilthész- thrák lovassági parancsnok. Talán azonos a Kr. c, 359-ben
meggyilkolt thrák fejedelemmel. A II. 2. 7.
mi na - súly- cs penzegyseg, 436,6 gramm. Ha penzegysegként használ
ták, a megfelelő súlyú ezüst értekére gondoltak. 1 mina= 100 drakhma.
M in d arosz- lakedaimóni hadvezér, II I . 1.4.? 11., 14-18., 23., 3, 17.
Miszgolaidasz - spártai cphorosz Kr. c, 410-ben. H II. 3. 10.
Mithradcitész - Lükaonia és Kappadokia perzsa helytartója. A II. 5. 35.,
III. 3. 1., 4., 6., 4, 2,, Víl. 8, 25.
Mitraiosz - előkelő perzsa. H II. 1. 8.
Mitrobaiész - Pliarnabazosz követe. H I. 3. 12.
Mnaszipposz - Lakedaimóni flottaparancsnok. H VI. 2. 4., 17., 23., 31.
M nészilokhosz - athéni oligarkha, a négyszázak idején arkhón (Kr. e.
411), a harminc zsarnok egyike, H II, 3. 2.
M tmzitheidész - athéni oligarkha, a harminc zsarnok egyike. H II. 3. 2.
morei - a spártai hadsereg legnagyobb egysége. A hat lovas mór a egyen
ként 100-100 lovasból, a hat gyalogos mora pedig egyenként 5-600
nehezfegyverzetű gyalogosból állt. A mora vezetője a polcmarkhosz.
mossziinoíkoszok - barbár nép a Fekete-tenger deli partján, Trapezusz
és Keraszusz között. A V. 4, 2., 5. 1.. VII. 8. 25.
M w iükhia - az athéni Pciraicusz egyik kikötője. H II. 4. 11,, 37.
M ügdón - lakedaimóni aIvezér. H III. 4. 20.
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MtVr/a/idorr —phoinikiaiak által lakott város Szüria partvidékén, Iszkcndórimtól 13 km-rc délnyugatra, A I, 4, 6,
Miiriita - város Aiolisz partvidékén, I I 111. 1. 6.
Milszia - Kis-Azsia Phrügiától délre fekvő északnyugati vidéke. Lakói
a műszók. H 1. 4. 7,T1IL 1. 13., rV. 1. 24. A I. 6. 7., 9, 14„ fi. 5. 13,,
III, 2. 23,, V ÍL 8, 8.
M iiszkón - Mcnckratcsz fia, szürakuszai hadvezér. I I I . 1. 29.
M ilszosz - müsziai katona. A V. 2. 29.
Miitiléné - leszboszi város. H I. 6. 16., II. 2. 5., IV. 8. 28,
Narihakion - hegy Thesszalia déli részen. H IV, 3, 8,
nauarkhosz - a lakedaimóni flotta főparancsnoka, Athénban egy kisebb

flottaegység parancsnoka.
Naubatész —lakedaimóni megbízott Kis-Azsiában. III. 2, 6.
N an kkid asz —lakedaimóni cphorosz, H 11, 4. 36.
N a n k íé s z -

lakedaimóni zsoldosparaucsnok. H VII. 1, 41,

Nanpaktosz — kikötőváros a Korinthoszi-öböl északi partján, M IV.

6. 14.
Nauplia — kikötőváros Argoliszban, ma Nanplion. H IV. 7, 6.
Nanszihleidész - Thibrón követe Xenophónhoz. A VII. 8. 6.
Neandria - város Tróaszban. H III. 1.6.
négyszázak - oligarkha testület Athén élen Kr. c. 411-ben,
Nemea - város a Peloponnészosz északkeleti részén, szcntélykörzc-

teben tartották meg a nerneai játékokat. H IV. 2. 14., 7. 3., VII. 2, 5.,
5. 6.
neodamódész - felszabadított lakedaimóni helóta, aki a spártai hadsereg
ben nehézfegyverzetű gyalogosként szolgált.
N eo n - aszinéi zsoldosparancsnok. A V. 3. 4., 6,36., 7. 1., VI. 2.13., 17.,
29., 3. 2., 7., 4. 11., 23., 5. 4., VH, 2, 2., 17„ 29,, 3. 2., 7.
Neonteikhosz - thvákiai erődítmény. A VII. 5. 8.
N ikam bósz - lakedannóni, Dexipposz gyilkosa. A V. 1. 15.
N ikarkhosz - arkadiai lokhngosz. A 11. 5. 33., III. 3.5.
Nikératosz - előkelő athéni, Nikiasz fia. H II. 3. 39.
N ikiasz - athéni politikus cs hadvezér, Nikératosz apja. H II. 3. 39.
N íkolokhosz - lakedaimóni alvezér, majd flottaparancsnok. H V, 1, 6,,
4. 65-66., 7. 25.
N ikotm khosz - könnyűfegyverzetű parancsnok oitcből. A IV. 6. 20.
Nikophemosz - athéni parancsnok Kütherán. H IV, 8. 8.
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N i koszt nttosz

- athéni lovag. H II. 4. 6.

Norton - Kolophon kikötője az ión partvidéken. H 1. 2. 4., 11., 5. 12.,

IL I. 6.
ohoiosz - görög váltópénz. Egy drakhma hat obolosznak felel meg.
Ódeion - középület az athéni agorán, Periklész építtette zenei előadások

céljára. H II. 4. 9, 24.
oíiriiszák - thrák törzs, szállásterilicte a Balkántól a Dunáig és a Fekete-

tengerig terjedt. H Hl. 2. 2-3., IV. 8. 26. A VII. 2. 32., 3. 16., 4, 21.,
5. 1, 15 D 51.
Odüsszensz - ithakai király, az Odüsszeia főszereplője. A V. 1,2,
Diaiadat - kikötő Akarnaniában. H IV. 6. 14.
Oinóc - erőd Attika boiót határvidékén. H 1. 7. 28.
O in ó é - Pciraion erődje. H IV. 5. 5., 19.
Oito - hegység Dcl-Thcsszaliában. H I. 2. 18., III. 5, 6.
Óküílosz - lakcdaimóni követ Athénban. H V. 4. 22., VI. 5. 33.
Olontheusz - lakedaimóni követ Athénban. H VI. 5. 33.
OUirosz - város Akhaiában, Pcllénc területen. FI VII, 4, 17.
O lim pia - cliszi helység nevezetes Zcusz-szcntcllyel, ahol az olümpiai
verscnyjátckokat tartották. H 111. 2. 26., IV. 1. 40., 7. 2., VII. 4. 14.,
28-32, A V. 3. 7., 11.
Olihuhosz - város Khalkidikcn. I I V. 2. 11-12., 15., 17., 20., 27., 34,
37, 42-43, 3. 1, 3-6, 8, 18, 4. 54. A I. 2. 6.
Oncion - hegy Korinthosz délnyugati részen. H VI. 5. 51, VII. 1. 15,
41,2.5.
Onomaklész - athéni oligarkha, a harminc zsarnok egyike. H II 3. 2.
Onomaklész - spártai cphorosz Kr. e. 424-ben. H II. 3. 10.
Ononunitiosz - spártai cphorosz Kr. c, 412-ben. H II. 3. 10.
Ophriinion - kis-ázsiai város a llcllészpontosz déli partján, Abüdosztól
délre. A VIÍ. 8. 5.
Ó pisz - hatalmas város a Tigris és a Phüszkosz folyó partján (Upc, ma
Mudzsailfat). Xenophón összekeverte Szittakcval. Amikor tehát
Xenophón Ópiszt ír. azt Szittaké helyen kell keresni. A II. 4. 25.
Opusz - vö. Lokrisz.
Óreosz - város Euboia északi részen. 11 V. 4, 56.
orgilia - görög hosszmertek, a sztadion századrésze, kb. 180 cm.
Orkhomenosz - boiótiai város. H III. 5. 6, 17, IV. 2. 17, 3, 15, V. 1.29,
IV. 10, 63.
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Orkhonitnosz —arka diai város. IIIV . 5. 18., V. 4. 36., VI. 5.11., 13., 29.

A ll. 5. 37.
Öronfosz - Artaxerxcsz rokona, Kürosz kivcgcztcttc. A I. 6. 1., 9. 29.
Orontasz - Arménia perzsa helytartója. A II. 4. 8., 5. 40., III. 4. 13., 5.

17., IV. 3. 4.
Óróposz - város Attika cs Boiótia határvidéken, H VII. 4. 1,
Orszipposz - lakcdaimóni Agcszilaosz seregében. H IV. 2. 8.
Otüsz - paphlagoniai fejedelem. H IV. 1. 2., 4.
Ozolisz - vö. Loknsz.
Pügaszai - thcsszaliai kikötőváros a Voloszi-öbolbcn. H V. 4, 56,
paian - himnusz főként Apollón, de olykor Poszcidón, Arész cs más

istenek tiszteletére.
púiáonomosz - gyermekfelügyelő Spártában.
Paktóíosz - lüdiai folyó, ma Sart-Qayi, H III. 4. 22-23.
P&laigambnon - müsziai város. H III, 1. 6.
Pallcmtion - arkadiai város Tcgeától nyugatra. H VI. 5. 9., VII. 5, 5.
P a ílén é - a Klialkidiké-félsziget nyugati nyúlványa. H V. 2, 12.
Parnphilosz - athéni hadvezér. H V. 1.2.
Pangaion - arany- és czüstbánváiról ismert thrákiai hegység. H V. 2.17.
Pantahlcsz - spártai ephorosz Ki . e_ 406-ban. H II. 3. 10.
Paphlagonia - tartomány Kis-Azsia északi részén, a Fekete-tenger part

vidékén. H IV. 1. 2„ 21. A V. 6. 6., VI. 1. 1.
Paralosz - Athén egyik állami futárhajója (a másik a Szalaminia). H II.

1.28., 2. 3,, VI. 2, 14.
Parapita - Pharnabazosz felesége. H IV. 1.39.
parciszanga - perzsa hosszmerték, kb. 5,5 km. Xenophón számítása

szerint hossza megfelel 30 sztadionnak.
Parion - város a Propontisz deli partján. H l 1. 13. A VII, 2. 7., 25., 3.

16., 20.
Parosz - sziget a Kiiklaszok szigetcsoportban. H I. 4 11,
Parrhaszia - város Arkadia deli részen. H VII, 1, 28. A I. 1. 2., VI. 5. 2.
Partheuion - város Pcrgamontól északkeletre, a Karkaszosz folyó jobb

partján. A VII. 8. 15., 21.
Parfheniosz - kis folyó a Fekete-tenger deli partján, ma Bartin £ayi vagy

Ko$a Irmák. A V. 6. 9„VI,2. 1.
Parüszatisz - II, Dareiosz felesége, Artaxerxcsz cs Kürosz anyja. A I. 1.

1-3., 4. 8-9., 7. 9., II. 4. 27.
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Paszim akhosz - lakcdaimóni lovasparancsnok. H IV. 4. 10.
Paszimétosz - Spárta-barát korínthőszi arisztokrata. H IV. 4. 4., 7., VII.

3.2.
Pasztán - mcgarai zsoldosvczcr. A 1. 2. 3., 3. 7., 4. 7.
Paszippidasz - lakcdaimóni követ a perzsa királynál. H I. 1. 32., 3.

13., 17.
Patégfiasz - Kiír ősz perzsa bizalmasa. A I. 8, 1.
Pütésziaáasz - spártai cpliorosz Kr. c. 416-ban. I III. 3. 10.
Pemszaniasz -spártai király Kr, c. 408-394. Az aigoszpotamni csata után

részt vett Athén ostromában. A thebaiak elleni hadjárata során ki
egyezett az ellenséggel, ezért halálra ítélték, de Tegeába menekült.
1-1II. 2. 7., 4. 29. 32., 34-35., 39., III. 5. 6., 17., 21., 25., V. 2. 3., 6,
Peim m tsz —Athén kikötője, amelyet falak kötöttek össze a várossal H
1. 1.35., 2. 14., 3. 22., 4, 12., II. 2. 2., 23., 3. 11., 4. 10., 23., 5. 5-25.,
V. 1.9., 19., 4, 20., 34,
Peiraion - a Korinthosz!-öbölbe nyúló félsziget Korinthosztól észak
nyugatra. H IV. 5. 1., 3., 5., 19,
Peiszandrosz - Agészilaosz sógora és flottaparancsnoka. H III. 4. 29,, IV.
3. 10,
P cisziam x - az athéni Eurüptolcmosz apja. 11 1. 4. 19., 7. 12.
Peisziasz - argoszi hadvezér. H VII. 1 41.
Pciszón - athéni oligarkha, a harminc zsarnok egyike. II I I . 3. 2.
P dla - makedón város, Ehilipposz és Alcxandrosz idején Makedóma
fővárosa. H V. 2. 13.
Pclléné - város Akhaiában, Sziküóntól északnyugatra, H IV. 2. 20., VI.
5. 29„ VII, 1. 15., 18., 2.2., 11., 18., 4. 17-18. A V. 2. 15.
Pclléné - város Lakomában. H III. 2. 11., VII. 5. 9,
Pettész - spártai, a lokriszi harcok során esik cl. H IV. 3. 23.
Pdopidasz - thebai politikus és hadvezér a Kr, e, 4. században, Epameinóndasz barátja, H VII. 1. 33-40. D 59.
Pdopom iészosz - hatalmas félsziget Hellasz déli részen, A Pcloponnészoszon fekszik Argolisz, Akhaia, Élisz, Arkadia, Lakónia és Mészszénia, I I III. 2. 17., VI. 5, L, VII. 4. 35., 5, 1-3. A I . l . 6., 4. 2., VI.

2. 10.
Pdtai - phrügiai város a mai Isikli közelében, A 1. 2. 20.
penesztész - Thesszalia helótaszerű, jogfosztott földművelő népessége.
pentékontér - eredetileg egy ötvenfős szakasz parancsnoka, később a

mora egy nyolcadának vezetője Spártában
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Pcrgamcm - város Tcuthraniában. a kis-ázsiai Müsziában, a Szclinusz

folyó jobb partján. H Hí. 1.6. A VII. 8. 8., 23.
JV/fe/étz - athéni hadvezér, a nagy Perikesz és Aszpaszia fia. H 1. 5. J6.,
6, 29., 7. 2., 16., 21.
Perinthosz - város a Propontisz thrákiai partján. H I. 2. 20. A II. 6. 2.,
VII. 2, 8, 11., 4. 2., 6. 24.
^Éjv’oí/íoiz - korlátozott polgárjoggal rendelkező, függő népesség, ún.
köriillakó Spái tában és Thcsszaliában. A lakcdaimóni perioikoszok
városai korlátozott önkormányzattal rendelkeztek. A perioikoszok
katonáskodtak a lakcdaimóni hadseregben.
Perkóté - város Tróaszban. H V. 1. 25.
Phaidriasz —athéni oligarkha, a harminc zsarnok egyike. H II. 3. 2.
phalaux - a nehezfegyverzetű gyalogság hadoszlopa. A Kr e. 4. századbán a phalanx csak annyit jelentett, hogy a gyalogság arcvonala
hosszabb volt melységénél, amely általában 6-8 sornyi volt. Későbbi
jelentése, a meghatározott, zárt harci alakzat Epameinóiidasz újítása
nyomán alakult ki.
Phciliuosz - Tisszaphemész hellén bizalmasa, Artaxcrxcsz követe a
tízezreknél. A II. 1.7.
Phaniasz - athéni nehezfegyverzetű. H V. 1.26.
Pfuwoszíhcnész - athéni, Konón utóda Androszon. H I. 5. 18.
P h arcix - lakcdaimóni flottaparancsnok. H ILI. 2. 12., 14., IV, 5. 6., VI,
5. 33.
Píwrnctbcizosz - perzsa helytartó a kis-ázsiai Bithüniában és Phrügiában.
H I. 1. 6-26., .31.. 2. 16. 3. 5., 8., 13., 17., 4. 1., III. 1. 9-10., 16., 20.,
26., 2. 1., 9., 13., 4. 13., 29., IV. 1. 1., 15., 29., IV. 3. 10., 8. 1 , 7-9.,
31., 33., V. 1. 28. A V. 6. 24., VI. 4. 24., 5. 30., VII. 1.2., 2. 7., 8, 25.
Pharszalosz —thesszaliai város. H VI. 1. 2., 8., 18,, 4. 34. D 50.
Phaszisz - folyó (ma Rión) és város Kolkhiszban. A IV. 6. 4—5,, V, 6,
36., 7. 1., VII. 8. 25.
Phea — cliszi város. H III. 2. 30.
Pheidón - athéni oligarkha, a harminc zsarnok egyike. H II. 3. 2.
Pherai - thesszaliai város Phthiótisz határán. H II. 3, 4., VI. 4. 31.
Pherai - város Peloponneszosz partvidékén vagy Lakomában, vagy
Messzeniában. H IV. 8. 7.
Philészia -Xcnoplión felesége. D 52.
Philésziosz - akii áj parancsnok, akit Men ón helyébe választottak meg a
tízezrek. AIÍT. 1,47„V.3.1„ 6.27., 8. 1., V II 1.32,, 2.1.
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Philipposz - thcbai oligarkha vezető, az oligarkhia bukásakor megöltek,

11 V, 4. 2.
makedón király, uralkodott Kr. c. 359-336.
- abüdoszi polgár, a perzsa aranyakkal megvesztegetve bé
kekonferenciát akar összehívni. H V II. 1. 27.
PM/jdíMZ - a thcbai ohgarkliák írnoka, az ellenük irányuló államcsíny
egyik kitervelőjc. 11 V. 4. 2.
Píh/ofetez - athéni hadvezér, Liiszandrosz kegyetlenkedései miatt kivé
geztette. H I. 7. l.,II. 1.30-31.
Phiíokratész -Ephialtcsz fia, athéni flottaparancsnok. H ÍV, 8. 24,
Phiioküdész - athéni követ a perzsa udvarban. H I. 3. 13.
Philoxenosz - pollenéi zsoldos. A V. 2. 15,
Phleiusz - Phliusz, város a Peloponneszoszon Argolisz és Sziküón
között. H ÍV, 2, ló., VII. 1, 18,, 4, 15., 7. 3., V. 2. 8., 3. 10-17., 21.,
23., VI. 4. 9., 18., 5, 14, 29, 38-48, VII. 1. 1-11,2. 1-23, 4.1, 10.
Phoibidasz - Eudamidasz testvére, lakcdaimóni parancsnok. Elfoglalja
Thebait, H V. 2. 24-25, 32, 4, 4 1 ^ 2 , 45.
Phoim kia - Fönícia. I I III. 4. 1, 4. 3. 11, A I. 4. 5, 7. 12, VII. 8. 25.
Phoinihusz - kikötő Küthera szigeten, ma Avlcmon. H IV. 8. 7.
Phókaia - kis-ázsiai ión város. H 1. 3. 1,5, 11, 6. 33. A I. 10. 2.
Phókisz - vidék Közép-Görögországban, amelyhez Delphoi szentélye
is tartozott. III I I . 5. 3, 5, 17, 21, V. 4. 40', VI. 1.1,2. 1, 3. 1, 4.
2, 9. 17,, 21, 27, 5. 23, 30, VII. 5, 4.
Píioloé - erdős cliszi fennsík 15 kilométerre Szkillusztól. A V. 3. 10,
Phrasziasz - athéni nchczfcgyvcrzctű alvezer, A VI. 5, 11.
Phrixet - cliszi város. I I III. 2. 30,
Phrügia - tartomány Kis-Á 2sia belső területén, északon cs északnyuga
ton eléri az Égei-tengert cs a Propontiszt, H I. 4, 1, III, 2. 1, 4. 12,
26, 29, IV. 1. 1, 15. A I. 9. 7, V, 6. 24, Vll. 8. 25.
Phriiniszkosz - akháj parancsnok, Xenophón barátja. A VII. 2. 1, 29, .5.
4, 10,
Phihia - vidék Thesszalia déli részén. H I. 2. 18, IV. 3. 9.
p h i i i é - törzs. Szol ón idejében négy fiktív vérségi phíilc volt Athénban,
Kleiszthencsz reformja (Kr. c. 508) tíz területi phülct hozott létre.
Phüic - erőd Attika északi határán. H II, 4, 2,, 5, 10,
Phiilopidasz - Xenophón spártai barátja, D 53.
Phiiszkosz - a Tigris bal oldali mellékfolyója, ma Dijála. A II. 4. 25.
Pigrész - Kürosz tolmácsa. A I. 2. 17, 5. 7, 8. 12.
Philipposz -
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Pisza - éliszi vidék. Olümpia környéke. H V iL 4. 28.
Piszidia - vidék Kis-Azsiában a Taurusz-hegysegben, Pamphüliától

északra, lakói a piszidák, H III. 1. 13. A L 1. 11., 2. 1, 4., 9. 14., II. 5,
13., TIT. 2. 23.
Pitiiasz - spártai cphorosz Kr. c, 422-ben és 405-ben. I I I. 6. 1., II.
3. 10.
P h faiai - boiótiai város, lakói többnyire Athént támogatták Thébai
ellen, H V. 4. 10., 14., 48., VI, 3, 1., 5„ VII. 1.34.
P la tó n - athéni filozófus a Kr. c, 4, században, Szókratész tanítványa.
D 57
Pleiszthenész - amphipoliS2Í zsoldos. A IV. 6. 1,, 3.
Pleisztolasz - spártai cphorosz Kr. e. 421-ben. H II. 3, 10.
píethvn - hosszmérték, a sztadion hatodrésze. Hossza koronként és
vidékenként változott, de mindig 25 és 35 m köze esett. Az attikai
plethron 29,6 m volt. Lehetett területmerték is, ekkor tízezer negye
zetiábnak felelt meg, ami Attikában 8,76 ár volt.
pliintéria - athéni ünnep junnis közepén, amelynek során a tengerben
megmosták Athéné fából készült kultuszszobrát. I I I . 4. 12.
Podananosz - lakcdamióni flottaparancs nők. IIIV . 8. 10-11,
Podanemosz - phlciuszi arisztokrata, Arkhidamosz vendegbarápa. H V.
3. 13.
polemarkhosz - hadvezeri tisztség több görög államban, Spártában a
mór a vezetője.
P o ilisz - Podanemosz alvezére. majd lakcdaimóni flottaparancsnok. H
IV. 8. 11., V. 4.61,
Póíosz - lakcdaimóni flottaparancsnok. A VII. 2. 5.
Poliiainidasz - lakcdaimóni harcos, Arkhidamosz védelmében esik c)
Krómnosznál. 11 Vll. 4. 23.
Polüanthész - korinthoszi politikus, a perzsák megvesztegetik. 11 111. 5,1.
Polübicjdész - lakcdaimóni helytartó az olünthoszi hadjáratban. H V. 3.
20,326
Poludamasz - thesszaliai vezető politikus Pharszaloszban. H VI. 1.2.,
4-16, 34.
Poliidórosz - Liszón testvére, majd utóda a tagoszi hivatalban. H VI.
4. 33.
Poiiikharész - athéni oligarkha, a harminc zsarnok egyike. I I 11. 3. 2.
P olü kham m z - pharszaloszi lovassági parancsnok. H IV. 3. 8.
Poliikhamiosz - lakcdaimóni lovassági parancsnok. I I V. 2, 41.
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Poliikratész - athéni alvczcr, Xcnophőn barátja. A IV . o. 24., V, 1,6., VII.

2. 17., 29.,

6 .

41.

Potiinikosz - Thibrón követe. A VII. 6. 1„ 39., 43., 7. 13., 56,
Poliiphrón - laszónes Polüdórosz testvére, az utóbbi meggyilkolása után

tagosz. I I VI. 4. 33-34.
Poliisztrotosz - athéni polgár, Lükiosz apja. A III, 3. 20.
Poliitroposz - koriuthoszi zsoldosparancsnok, H VI. 5. 11-14.
Poliixenosz - szürakuszai flottaparancsnok, 11 V. 1. 26.
P oszátán - dór alakja Poteidaru a tenger és a földrengés istene. I I 111.

3, 2., IV. 5. 1-2., 4., 7. 4., VI. 5. 30.
Potamisz - Gnósziasz fia, szürakuszai hadvezér. H l. 1,29,
Potcicfoia - Potidaia, koriuthoszi gyarmatváros Khalkidikc nyugati, pal-

lénéi félszigetén. H V. 2. 15., 24., 39., 3. 6.
Poteiáan - Poszcidón, a tenger- és fold rengés isten dór alakja. H III.

3.2.
Potniai - boiótiai város. H V, 4. 51.
Prcisz - thesszaliai város a Narthakion lejtőjén. H IV, 3, 9.
Prasziai - lakóimi kikötőváros az Argoliszi-öbölben. 1:1 VII. 2. 2.
Praxitasz - lakedaimóni polcmai kliosz, H IV. 4. 7-13., 18., 5. 19.

kis-ázsiai ión város a Maiandrosz torkolatánál, hl III. 2. 17., IV.
8. 17.
P roa in osz - koriuthoszi flottaparancsnok. H ÍV. 8. 11,
Proklész - Dóimra tosz lakedaimóni király leszármazottja a kis-ázsiai

Tcuthraniában. H III. 1. 6. A II. 1. 3,, 2. 1., VII. 8. 17.
Proklész - Hipponikosz fia, Agcszilaosz phlciuszi vendegbarátja. H V.

3. 13., VI. 5. 38-48., VII. 1. 1-11.
Prokonnészosz - sziget a Propontiszon. H l. 1. 13., 18., 20., 3. 1., IV. 8.

36.,

V. 1.26.

Prométheusz - tbcsszaliai politikus, Kntiasz elvbarátja. Megpróbálta

fellázítani uraik ellen a pcncsztcszekct. Célja feltehetően a türanmsz
volt. H II. 3.36.
Propoiírisz - Márvány-tenger.
Prothoosz - lakedaimóni férfi, aki meg akarta tartatni a béke előírásait.
H VI. 4, 2.
Prótomakhosz - athéni hadvezér. Az arginuszai csata után emigrált. H 1.
5. 16., 6. 30., 33., 7. 1,
Proxenosz - a szürakuszai Hermokratesz testvére. H 1, 3. 13.
P roxen osz- tcgcai demokrata politikus. H VI. 5. 6., 7. 36.
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Pwxcnosz - boiót zsoldosvezér, Xcnophón cs Kiirosz barátja. A z A nabaszisz I-1I, könyvében számos cserben szerepel. Jellemzése Anataszisz II- 6. 16-20. A 111. 1. 4, 8., 15., V. 3. 5, D 49-50.
priitűnisz - ötvenfős ügyvezető testület tagja, amely az athéni ötszázak

tanácsában helyet foglaló tíz phülé eg>'ikcnck képviselőiből állt.
Pszarosz - kilikiai folyó, ma Scihun-Qayi. A I. 4. 1.
Piigela - kis-ázsiai ión város Epheszosz közelében. H I. 2. 2.
Pitlosz - cliszi város a Pénciosz-folyó partján, 11 VII. 4, 16., 26.
Piiratnosz - kilikiai folyó, ma Djihan (Gcihun). A I, 4. 1.
Piirrhiasz - arkadiai alvezér. A VI. 5. 11.
piirrhiké - fegyverekkel járt harci tánc. A V I. 1. 12.
Piirrholokhosz - argoszi követ a perzsa királynál. H I. 3. 13.
Piithagorasz - lakedaimóni flottaparancsnok. H I. 4. 2.
Pitiké - a delphoi szentély, papnője a püthia. A püthói játékokat Del-

phoiban rendezték meg Kr. c . 582-től. H VI. 4. 29.
Piithodórosz - athéni arkhón Kr. c. 404/403-ban. Minthogy a harminc

zsarnok idején került hatalomra, az évet utólag nem róla nevezték
cl, hanem anarkhiának, vagyis arkhón tálán évnek tekintették. H II.
3. 1.
Rhamphiasz - a lakedaimóni Klearkhosz apja. H i. 1. 35.
Rhcitinész- Pharnabazosz perzsa lovassági parancsnoka. H III. 4. 13. A

VI. 5. 7,
Rlrion - aitóliai hegység a Korinthőszi-öböl partján, ahol a legrövidebb

úton lehet átkelni az öblön. H IV. 6. 14., 8. 11.
Rliodosz - dórok által lakott 1404 km2 nagyságú sziget Kis-Ázsia dél

nyugati partjainál, a Dódekancszosz része. Fontosabb városai Limnosz, Ialüszosz cs Kamcirosz. Rhodosz városát a sziget legészakibb
pontján Kr. c. 408/407-bcn alapították. H I. 1. 2., 5. 1, 19.. 6. 3., II.
i. 15,, 17,1115. l „ r V 8. 20, 22-23., 25, V. 1.5. A III. 3. 16,4. 15,
5, 8.
Rhoiteion - város cs vidék a Hclicszpontosz déli partján, az égeí-tengeri
kijáratnál, ma Eski Kalc. II I . 1.2.
Rhóparasz - Babilon perzsa helytartója, A VII. 8. 25.
Spárta -

Lakodalmon fővárosa, a pelopon nesz őszi szövetség vezetője.
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Szalámin ia - Athén egyik állami futárhajója, a másik, a Paralosz. H VI.

2. 14.
Szalám isz - sziget Attika délnyugati partja közelében. 11II. 2. 9., 3. 39.
Szalmüdésszosz - thrákiai város a Fekete-tenger délnyugati, európai

partján. Sztrabón (VII. 6. 1.) szerint a mintegy 125 km hosszú sziklás
partszakaszt is így hívták a mai lgncada Búr un cs Uumcli fenerí
között. A VII. 5. 12,
Szam iosz - lakcdaimóni flottaparancsnok, Küroszt támogatja Kifikia
elleni hadjáratában. Különös, hogy zzA nahaszisz (I. 2.12.) Szamiosz
helyett az egyiptomi Tamószt nevezi meg. H III. 1.1.
Szam olasz - akiiái alvezer, a zsoldosok követe Szinópéba. A V. 6. 14.,
VI . 5. 11.
Szam osz - sziget Kis-Azsia ión partjainál, Athén leghűségesebb szövet
ségese a peloponnészoszi háborúban. Legfontosabb városát szintén
Szamosznak hívják. H I. 2. 1., 4. 8., II. 2, 6., 3. 3., 6-7., IV. 8, 23, A
I. 7, 5.
Szam othraké - sziget az Égei-tenger északi részén. H V. 1. 7.
Szardeisz - Lüdia fővárosa. H I. 1, 9., 5, 1 III. 2, 11., 4. 21., 25,, IV, 1,
27., 8. 21. A I. 2, 2., 111. 1. 8
Szatiirosz - az athéni tizenegyek egyike, később valószínűleg a harminc
zsarnok egyik tagja lett. H II. 3. 54.
szatrapéíz - a Perzsa Birodalom tartományának (szatrapia) kormány
zója.
Szelinnsz - megarai alapítású város Szicília délnyugati partvidéken, A
hagyomány szerint Ki. e. 626-ban alapították. Hosszú, elkeseredett
harcot vívott Szcgcsztával és a ka rthágó iákkal. M a Selinuntc. H I. 1.
37., 2, 8,, 10.
Szelinnsz - folyó Epheszosz mellett Kis-Azsiában cs Szkilluszban a
Peloponncszoszon, A V. 3. 8. D 52.
Szcliaszia - város Lakónia határvidéken. 11. 2. 13., 19., VI. 5. 27., VII.
4. 12,
Széliimbría - thrákiai város a Propontisz északi, európai partján. H L 2,
20., 3. 10. A VII. 2, 28,, 5, 15.
Szésztosz - város a 1Icllcszpontosz északi, európai partján. H I, 1, 7,,
II . , 36., 2. 13., II. 1. 20., 25., IV, 8. 3., 5,
Szeuthész - a thrák odrüszák királya. H III. 2. 2., 9., IV. 8. 26. A VII. 1.
5., 2. lü„ 31., 3, 15,, 4. 1., 6., 5. 2., 7., 8-9., 16., 6. 3-4., 18., 39., 43.,
7. 39., 50., 55. D51.
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Szicília - H l. 1. 37., 5. 21., 11. 2. 24., VL 2. 9.
Szidusz - erőd Korinthosz területen a Kcnkhrciai-öbölbcn. I I IV. 4.

13., 5. 19.
s z a b s z - s c k c \ i súly- és pénzegység az ókori Keleten, perzsa ezüstpenz,

súlya 5,6 gramm. Érteke Xenophón korában több mint egy drakhma
(7,5 obolosz). A l. 5. 6.
Szikiión - város a Peloponneszosz északi partján, Korinthosztól észak
nyugatra. H III. 1. 18., rv. 2. 14., 16., 4, 1., 5. 12., VI, 4, 18,, VII, 1,
17-18., 22., 44., 2. 1-2., 11., 20., 3. 4„ 4, 1, A III, 4. 47.
Szilatiosz - ambrakiai jós. A I. 7. 18., V. 6. 16-18., 20., 29,, 34,, VI, 4.
13,
Szilanosz - ifjú trombitás az cliszi Makisztoszból. A VII. 4. 16.
Szinópé - milétoszi gyarmatváros a Fekete-tenger déli partján. A V. 5.
3., 7-8,, 10„ 13,, 25., 6, 1., 11-12,, 19., VI, 1. 15.
Szisziiphosz - ravaszságáról híres korinthoszi mitikus hős, aki még a
halált is becsapta. Az istenek büntetésül arra ítéltek, hogy az Alvilág
ban egy követ görgessen föl a hegyre, miközben a kő mindig visszagurul, fi III, 1. 8.
szitát k é s z - thrák harci dal, amelyet Szita! kész király emlékére énekeitek,
A V I. 1. 6.
Szkepszis? - város a kis-ázsiai Tróaszban. H III, 1, 15,, 19., 25., 28.
Szittaké - babülóni város a Tigris bal oldali mellékfolyója, a Dijála
mellett, ma Imám Scik Dzsabir. Xenophón összecserélte Ópiszt
(Mudzsaili’at) Szittakéval, ezért amikor Szittaket ír, azt Ópisz, ami
kor Ópiszt, azt Szittaké helyen kell keresnünk. A II. 4. 13.
SzkiUitsz - triphüiiai város, Xenophón lakóhelye. I I VI. 5. 2. A V. 3.
7-8. D 52-53.
Szkióné - város a khalkidikci Pál len c-fcl sziget délnyugati pariján. H IL
2.3.
Szkiritisz - vö. Szkirosz.
Szkirosz, Szkiritisz - vidék a Lakodalmon északi határán magasodó
hegységben. Lakói felig szövetséges, félig alávetett viszonyban álltak
a spártaiakkal. Soraikból kerültek ki alakedaimóni hadsereg könnyű
fegyverzetű előőrsei. H V. 2. 24., 4. 52., VI. 5. 24., VTI. 4. 2L L X IL ,
XIII.
Sarfcé/flsc - boiótiai helység, FI V. 4. 49,
Szkopasz - thcsszaliai tagosz a Kr. c. 6. században. H VI. 1. 19.
Szkotussza - város Thcsszaliában. H IV. 3. 3.
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Szkiirosz - Athénhoz tartozó, 202 km2 nagyságú sziget az Égéi-tenge

ren, Euboiától keletre. H ).V. 8. 15., V. 1. 31.
Szkiithész - lakcdaimóm a1vezér. H Ili. 4. 20.
szkiithinoszok - cszak-arinéniai nép. A IV. 7. 18., 8. 1.
Szm ik resz

- arkadiai vezér, A VI. 3. 4—5.

Szókleidész - spártai harcos. I I Vll, 4. 19.
Szókratész - athéni filozófus. Platón, Xcnoplión, Alkibiadész és Kritiasz

mestere. Az argj nászai perben az alaptalanul megvádolt athéni
hadvezérek felmentése mellett foglalt állást. Amikor Kritiasz
szembefordult vele, megtiltotta, hogy tanítson. Kr. c, 399-ben
kivégeztek, többek között azt vetve a szemére, hogy Kritiasz cs
Alkibiadész is az ő iskolájából került ki. H I. 7. 15. A líl. 1. 5., 7. D
48-50., 55-59.
Szókratész - akháj zsoldosvezer, Kürosz vendegbavátja. Artaxcrxcsz
kivégezteti. A 1. 1. 11., 2. 3.. 11. 5. 3 1 6 . 1 3 0 .
Szólói —kilikiai város. A 1. 2. 24,
Szophaineiosz - Kürosz sztiimphaloszi vendégbarátja. A I. 1. 11., 2. 9.,
fi. 5. 37.. IV. 4. 19, V. 3. 1, 8. 1, VI. 5. 13.
S zop h o klész- athéni oligarkba, Kr. e. 411-ben a négyszázak, 404-403ban pedig a harminc zsarnok testületének tagja. Lehetséges, hogy
azonos Szósztratidasz fiával, a hadvezérrel, akit az első szicíliai had
járat (Kr. c. 42(5-424) sikertelensége miatt száműztek Athénból. H
II 3.2.
Szóphroniszkosz - athéni kőfaragó, Szókratész apja. I I I . 7. 15.
Szósziratiúasz - spártai cphorosz Kr, e. 428-ban. H II. 3. 10.
Szótérulasz - sziküóni nehézfegyver zeni gyalogos. A lii. 4. 47-49.
Szószisz - szürakuszai parancsnok. A.l. 2, 9.
SzóiérMész - sziküóni nehczfcgyvcrzctű zsoldos. A III. 4. 47.
Szpartólosz - a tlírák Bottiké törzsi központja a Khalkidiké-félszigeten,
Olünthosztól nyugatra. Az athéniak (Kr, c. 429) és a lakedairnóniak
(Kr. c. 381) vereségének színhelye, H V. 3, 6,
Szphagiai - kis szigetek íVLesszema nyugati partjainál. H VI. 2, 31.
Szphodriasz - spártai hadvezér, Kicomb rőt os2 barátja. Alcuktrai csatá
ban esett cl (Kr, e, 371). H V. 4. 15., 20., 24-34., 63., VI. 4. 14.
Szpithriáatész - előkelő perzsa, aki átáll Agészilaosz oldalára, majd
sértetten Aríaioszhoz csatlakozik, H III. 4, 10.. ÍV. 1.2., 4., 20., 26.
A V I. 5. 7.
szidd ion - görög hosszmértek, hossza vidékenként és koronként válto
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zott. Az attikai sztadion 177,6 m, az olümpiaí 192,23 m, a delphoi
177,55 m volt.
S ztag ész - Tisszaphernesz perzsa alhelytartója Lüdiában. H I. 2. 5.
Sztaszipposz - Spárta-barát tegeai politikus. H VI. 4. 18., 5. 7-10., 36.
sziatér - két mina, sulycgys égként Kr. e. 500 k. 756-795 g, később kb,
860 g, a Kr. e. 5. század végen cs a4. században 900-920 g. A küzikos2i
sztatért arany-ezüst ötvözetből vertek, súlya 16 gramm volt, cs értéke
25 drakhmának felelt meg.
Szthcncfoosz - Büzantio/i és Kalkhédón lakcdaimóm helytartója. H TI.

2. 2.

szírcitégosz - A thén évente választott tíz hadvezérét nevezték így. M in
den phűiéből egy sztratégaszt választottak.

Sztrűloklész - krétai íjászparancsnok. A IV. 2. 28.

Sztratolasz -éliszi oligarkha vezető, a háromszázak parancsnoka, 11VII.

4. 15., 31.
Sztratosz - az akarnaníai szövetség központja. H IV. 6. 4.
Sztrombikhidész - az athéni Antoklész apja. 11 VI. 3. 2.
Színt ifiasz - lónia perzsa helytartója. H IV. 8. 17., 21,
Szfibnphalosz —arkadiai város. H VII. 3. 1. A I. 1. 11.. II. 5. 37., III, 1.

31., IV. 1. 27., 4. 19,, 7, 9., 13,
Szitnion -Attika déli csúcsa, P esze idón-szentély érői nevezetes, I I V,

1. 23.
Szusza - a Perzsa Birodalom egyik fővárosa. A II. 4. 25.. 1ÍJ, 5. 15.
Sziienneszisz - kilikiai uralkodó, H III, 1, 1., A 1. 2. 12., 21., 26., 4. 4,
Sziirakuszai - a konnthosziak által alapított jelentős város Szicília keleti

partján. A háborúkban a pclopormészosziak oldalán harcolt, ami
annak is köszönhető, hogy Athén két sikertelen hadjáratot is vezetett
ellene (Kr, c. 426-424., 415—413). I I I . 1. 18, 26-31., 2. 8., 14,, II. 2.
24., 3. 5., III. 5. 14., V, 1. 26,, 28., 4. 58., VT. 2, 35., VII. 1. 20-22,
28-32. A I, 2. 9, 10. 14.
Szüria - ország Elő-Azsiában, Phoinikiátöl északra. A 1, 4. 4—5, 6, 9, 19.
tagosz —a thcsszaliai szövetség választott vezetője.
talaníou - görög súly- és pénzegység, 60 minának, illetve 60 0 0 drakhmának felel meg.

T<íw<fe-Glusz apja, Kiirosz flottaparancsnoka. Különös, hogy akilikiai
hadjárat leírásakor a Hellénika (III. 1.1) nem őt, hanem alakedaimöni
Szarnioszt nevezi meg. A I. 2, 21, 4. 2, II. 1.3.
619

N ÉV- és t á r g y m u t a t ó

Tamgrct -botótiai város, H V. 4. 49,
taokhoszok - az Euphratcsz forrásvidekctől cszakra, a khalüpszöktől

délre lakó harcias barbár nép, amelyet a perzsáknak nem sikerült
leigázni. A IV, 4, 18., 6, 5., 7. 1-14., V. 5. 17.
Tarszosz - Kjlikia fővárosa, A l. 2, 23., 26,
taxiarkhosz - a tíz phülc gyalogos csapatainak tíz parancsnoka Athénban.
Tegea - arkadiai város. H III 5. 25., IV. 2. 13., 19., 21., V. 1. 33., 4. 37.,
VI. 4. 18., 5. 6-10., 15,, 24, 36, VII. 4. 36-40, 5. 5, 8, 14, 21.
Teiszamenosz - spártai jós, belekeveredett Kínádon összeesküvésébe. H
HL 3. 11.
Téíeboasz - az Euphratcsz bal oldali mellékfolyója, ma Kara-Su (feke
te-víz). A IV, 4 3.
Tcleutiasz - Agcszilaosz testvére, lakedaimóni flottaparancsnok. 11IV.
4. 19, 8. 11,23, V. 1. 2-3, 13, 19-23, 2.3 7,4 3, 3, 3, 6.
Témnosz - aíol város Kis-Az$iában a I Icrmosz-folyó partján Függet
lenséget megőrizte a perzsákkal szemben. H IV, 8. 5, A IV. 4. 15.
Tenea - korinthoszi vidék Argolisz határán, H IV. 4. 19.
Tenedosz - sziget Tróasz partjainál. H V. 1. 6.
Teósz - görög város a kis-ázsiai lómában. H I. 5. 15,
Térész - Szeuthesz egyik őse. A VII. 2. 22.
Térész - odrüsza király a büzantioni Deltában, A Vii. 5, 1.
Teuthrania - város és vidék a kis-ázsiai Müsziában. H III, 1. 6. A II. 1.
3, VII. 8. 17.
Thalamai - éliszi város. H VII. 4. 26.
7 hanméria - település Médiában. H IL 1. 13.
Thapszakosz - város az Euphratész jobb partján. A 1. 4. 11, 18,
Thariipasz - a thcsszaíiai Menón szeretője. A II. 6. 28.
Thaszosz - bányái miatt gazdag sziget a thrák partok mellett. H l. 1. 12,
32, 4. 9, V. 1.7,
Thébai - Boiótia legnagyobb városa, a boiót szövetség központ]21 FI I.
7. 28, 11. 2. 19, 111. 5. 1 ,3 , 7, 18, LV. 3. 16-21, 5. 10, V. t. 32, 2.
25, 37, 41, 3. 27, 4. 2, 13, 20, 34-35, 42, 47, 56, 59, 63, VI, 1.
1, 2. 1,3. 1-2, 5, 19-20, 4. 1, 4—15, 19-52, 5. 46, VII. 1. 15-22,
33-43, 2, 5, 11,22, 26, 32, 3. 4, 5, 9, 4,1,6-10, 27, 34, 36-40.,
5. 4,20-25, D 51,
thébai sík sá g -v á g / Thebe, vidék a ki$-ázsiai Tróaszban, Adramütciontól
északra, ma Edremit. FI IV, 1. 41, A VII. 8. 7.
Thékhész - a hegy (Diodórosz XIV. 29, 3 szerint Khenion), ahonnan
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X cn o p h ón katonái meglátták a Fek ete-ten gert, jól azonosítható a
2 0 3 6 rn magasan fekvő Zigana-hágóval. A IV . 7. 21.

Themisztqgenész -sziirakuszai, Xcnophón álneve, amely alatt közzétette
az Anabasziszí. H III. 1.2.
Theogenész - athéni követ a perzsa királynál, a harminc zsarnok egyike.

H l. 3. 13,, II. 3, 2,
Theogenész - lokriszi lokhagosz, A VII. 4. 18.
Theognisz - athéni polgár, a harminc zsarnok egyike. H II. 3. 2.
Theophrasztosz - Icszboszi származású filozófus a Kr. c. 4. században,

Arisztotelész tanítványa. D 55.
T heopom posz- milctoszi kalóz. FI II. 1. 30.
Theopowposz - athéni alvezer Kürosz seregében. A II. 1. 12.
Thérmienész - Hagnón fia, athéni politikus, A négyszázak egyik alapítója

(Kr. c, 411), majd megbuktatója, vádló az arginuszai perben, a
harminc zsarnok egyik alapítója (Kr. c. 404) és áldozata (Kr. c. 403).
H 1.1,12., 22., 6,35., 7.4-5., 8., 17., 31., II. 2.16-17., 21., 3.2., 15.,
24., 35., 50-51., 56., 4. 1.
Thérimakhosz - lakedaimóni helytartó a Icszboszi Méthitmnában. H IV.
8, 29,
Thernw - hőforrás a Korinthőszi-öbölnél, ma Lutraki. H IV, 5. 3., 8.
Thermódón - a Fekete-tengerbe torkolló paphlagoniai folyó, ma Terme
gayi.AV. 6. 9., VI. 2. 1.
Thermopüíúi - a nevezetes szoros, ahol Lcónidasz elesett a perzsákkal
vívott harcában (Kr. c. 480). H VI, 5. 43.
Therszandrosz - Thibrón lakedaimóni bizalmasa. H IV. 8. 18-19.
Theszpiai - boiótiai város Thcbaitól nyugatra H IV, 2, 20,, V, 4, 10.,
15., 20., 38., 41-42, 47., 55., VI. 3. 1., 5., 4. 4., 10.
Thesszalia - görög tartomány Boiótia és iMakedónia között. Nevezetes
volt lovas hadseregéről. H II. 3. 1., 4., 36., IV. 3, 3,8., V. 3. 9., VI. 1.
2., 4-5., 18., 28., 33-35. 1. 23., 30., VII. 1. 28., 5. 4„ 16. A I, 1. 10., 2.
6., II. 1. 5., 5.31.
Thibrón - lakedaimóni hadvezér. H III. 3. 1, 4—5., 8., 10., 2. 1., IV. 8.
17-21, A VII. ó. 1., 7., 43., 8. 24.
Thíszbai - boiót város a Hclikón-hcgycn. H VI. 4. 3.
Thórax - lakedaimóni hadvezér, H II. 1. 18., 28.
Thórax - boiót hadvezér, Xcnophón ellenfele. A V. 6, 19., 21., 25., 35.
Thorikosz - község Attika keleti partvidéken. H L 2, 1.
Thraisztosz - akrórciai vidék. H VII. 4. 14.
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Thrákia - az ázsiai, vagyis bithiimai. A VI. 4. 1.
Thrákia, th rákok - a mai Északkelet-Görögország, az európai Törökor

szág cs Bulgária területe, lakói a thrákok. l i I. 3, 10., 17., 4. 9., II. 2.
5., III. 2. 8-10., IV. 8. 26., V. 1.26., 2. 12., 17. 24. A I. I. 9., 2. 9., 3.
4., 5. 13., II. 2. 6., 6. 5., VI. 1. 5., VII. 1. 13., 15., 24., 2. 38., 3. ló., 4.
2., 4., 11., 17., 21.
Thraszóu triász - cliszi demokrata politikus, H VII. 4. 15
7 'hrasziibtílosZj Szteiriábói - athéni demokrata politikus cs hadvezér, a
harminc zsarnok uralmának megbuktató ja. Kr. c. 403-tól 389-ig az
athéni demokrácia egyik legfőbb vezetője. Az aszpendosziak meg
ölik. 11 1. 1. 12, 4. 9-10, 5. 11,6. 35, 7. 5, 17, 31, II. 3.42, 4. 2-7,
10-34, 40, 111. 5. 16, IV 8. 25, 30.
7 hrasziihitbsz, kolliitoszi - athéni szónok cs politikus. I I V, l. 26-27.
Thmsziidaiosz - cliszi demokrata vezető. 11 III. 2. 27.
Thrasziiílosz - athéni hadvezér H L I. 8, 33, 2. 1, 9, 15, 3. 6, 4. 10,
5. 16, 6. 30, 7. 2, 29.
Thriú - községElcuszisztól keletre. I I V. 4. 21.
Thukiididész - a pcloponncszoszi háború athéni történetírója a K i. e. 5.
században. D 57,
Thurioi - dél-itáliai görög gyarrmtváros. II. 1.5. 19. A V. 1, 2.
Th itatnia - erőd Sziküón cs Phlciusz határán. H VII. 2 1,20-23 , 4.1, 11.
lliiimbrion - phrügiai város. A I. 2. 13,
Thiim okharész - athéni hadvezér. I I 1. 1. 1.
thiinoszok - thrákiai ncp. A VII, 2, 22, 32, 4. 2, 14, 18, 22.
Thiirion — akarnaniai város. H VI. 2, 37.
tiara - csonka kúp alakú perzsa fej dísz.
tibaréftoszok - barbár nép a Fekete-tenger deli partján, a Kotüóra (m a
O rd u ) mögötti hegyekben. A V. 5. 1 , VII. 8. 25.

Tigranész - Szti uthasz vcjc. H IV. 8.21,
Tigris - mezopotámiai folyó, A 1, 7, 15, II 2. 3, 4. 13, 24-25, III. 5,

1, IV. 4. 3.
Timagorasz - athéni követ a perzsa udvarban, H VJI, 1, 33-38.
Timaszióit - dárdán mi emigráns. A III. 1. 47, 2, 37, V. 6. 19-24, 36,

VI, 1. 32, 3. 14, 22, 5. 28, VII. 3. 18, 5, 4, 5, 10.
Timészitheósz - a mossz iuioikoszok trapéz uszi vendegbarátja, A V. 4.

2-4.
Títnokratész - athéni tanácstag, az argmuszai perben a hadvezérek cl fo

gatását javasolja. H I. 7. 3.
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Tinwkratész
Tiniokra tesz
Timokratcsz
T im ohosz -

- rhodoszi politikus, a perzsák megvesztegetik. I IIII. 5. 1,
- lakedaimóni követ Athénban. I I VII. 1. 13.
- szürakuszai tlottaparancsnok. H V II.4 . 12.

kori ti th őszi politikus. a perzsák megvesztegetik. H III. 5.
L, IV. 2. II.
Timomakhosz - athéni parancsnok. H VII. 1. 41.
Tintán -phlciuszi származású szkeptikus filozófus a Ki . c, 4—3 . század
ban. D 55.
Timotheosz - athéni hadvezér. I I V. 4. 6 3 -6 6 ., VI . 2. 2., 11.
Tiribazosz - Nyugat-Armenia perzsa helytartója. H IV. 8. 12., 16-17.,
V.
1. 6., 25., 28., 30. A IV. 4. 4., 18., 2Í., 5. 1., VII. 8. 25.
Tisziphonosz - zsarnokságáról ismert thcsszaliai tagos z, Alexandrosz
utóda. H VI. 4. 37., 3. 1.
Yisszapkernész —Karia, majd lóma és Nagy-Phrügia perzsa helytartója,
11 l. 1. 9., 31-32.. 2, 6.; 5. 2., 8., III. 1.3., 6., 9., 2. 12., 19., 4. 1., 5.,
II. , 21., 25., IV. 1.32. A 1 .1. 2-4., 7., 7. 12., 9. 9, 10. 7., II. 3. 18-19,,
5. 11., 16., 32., 39., III. 2, 4., 4. 13, VII. 1.28,6. 1,7,8. 24.
Tithrausztész - perzsa helytartó, leváltja és lefejezteti Tisszapherneszt.
H HL 4. 25, 5. 1.
tizenegyek - ítélet-végrehajtók Athénban. 11 II. 3. 54.
TIémonidasz - lakedaimóni könnyűfegyverzetű parancsnok, I I V.
3, 3.
Tohniáész — éliszj hírnök. A II. 2. 20, III. 1. 46, V. 2. 18.
7 oróné - város a Klialkidiké-félszigeten. H 1L 2. 3, V. 3. 18.
Tralleisz - kariai város a Maiandrosz síkságán. I I III. 2. 19. A I, 4, 8.
tranipszák - thrák ncp. A VII. 2. 32.
Trapeznsz - Szinópé gyarmatvárosa a Fekete-tenger délkeleti partvidé
ken. A IV. 8 22., V, 5. 10.
Trikaranon - hegy Phlciuszban. H VII. 2. 1, 5, 11, 13, 4. 11,
Triphiilia - Eli.sz déli területe, amely néha nem tartozott Eliszhez. I I
III. 2. 30, IV. 2. 16, VI. 5. 2, V IL 1.26.
Triptoleinosz - clcusziszi királyfi, akit Demeter megtanít a földművelés
re. H VI. 3. 6.
Tripiirgia - „Marom torony”, vidék Aigina szigetén. H V. 1. 10.
Tróasz - Kis-Azsia északkeleti partvidéke, Trója környéke. A V. 6,
23-24, VII. 8. 7.
Trója - llion, város a kis-ázsiai Tróaszban, az Iliász színhelye. H III. 4.
3, V IL 1.34.
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Troizén - város a Pcloponncszosz északkeleti lészén. H IV. 2. 16., VI.

2. 3., VII. 2. 2.
Tiideusz - athéni hadvezér Kr. e. 405-ben. H U . 1. 16., 26.
Tiitidaritlák - a Dioszkuroszok, Kasztói és Polüdeukész (illetve olykor

testvéreik, Hclcné és Klütaimncsztra). H VI, 5, 31.
Türiaion - phríigiai város, Ugi.nnel való azonosítása valószínűleg téves.

A I. 2. 14.
Xanthiklész - akháj parancsnok. A III. 1. 47., V. 8. 1., VII. 2. 1.
Xenainetosz - athéni arkhón Kr. c. 401/400-bán. D 55.
X en ia sz - az éliszi oligarkhák vezetője. H III, 2. 27,
Xeniasz - parrhasziai nchc2fcgyvcrzctíí parancsnok. AJ. 1. 2., 2, 3., 10.,

4. 7.
Xenoklész - lakedaimóni lovasparancsnok. H III. 4. 20.
Xenophón - athéni hadvezér cs író. A I. 8.15., II. 5.41., III. 1. 4., 5., 7-8.,

11., 15., 26., 35., 47., 2. 7., 37., 3. 8., 4. 44., 47-48., IV. 2.2., 9„ 3. 10.,
20., 5, 21., 28., 7. 4., V. 2, 8„3, 6-9., 6. 15., 7, 5., 12., 8. L ,V L 1.19.,
23., 3. 19., 4.7., 6. 8., VII. 1. 22., 40., 2. 8., 14., 16-17., 3. 3., 30., 45.,
6. 4., 11., 39., 7. 4., 21., 57., 8. 1-2., 23-24. D 48-59.
X erxész - perzsa király (Kr. c. 4 8 6 -4 6 5 ), Szalamisznál vereséget szen

vedett (Kr. e. 4 8 0 ). H II 1 .8 . A l. 2. 9., III. 2. 13.

Zakünthosz - sziget az Ión-tengeren, Élisz partjainál. H VI. 2. 1-2,
Zapatasz - a Tigris bal oldali mellékfolyója, ma Zab. Xenophón min

denesetre elfelejti megemlíteni, hogy két Zab folyó is van egymás
mellett, cs ők mindkettőn átkeltek, A II. 5. 1,, III. 3, 6.
Zélarkhosz - keraszuszi piacfelügyelő. A V, 7. 24,, 29.
Z é n isz - Pharnabazosz dardanoszi alhclytartója Tróaszban. 11111.1.10.
Zeusz - a görögök főistcne. Legfontosabb szentélye Olümpiában volt,
ahol tiszteletére tartották az olümpiai játékokat. H III. 2.22., 26 ,31.,
IV. 7. 2„ V IL 4. 35. A I. 8. 17., ITT, 1, 12,, 2, 4., 9., 4. 12., IV. 8. 25.,
VI. 1. 22., 5. 25., VII. 6. 44., 8. 4. D 58.
Zeusz íla g étó r- a vezető Zeusz, a spártai király a hadsereg indulása előtt
neki mutatott be áldozatot, L. 13.
Zeuxipposz - spártai ephorosz Kr. c. 423-ban. H II. 3. 10.
Zósztér - földnyelv Attika nyugati partján, H V. 1, 9.
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