
„A katonák, akiket elpusztítására küldtek, nem merészkedtek bemenni hozzá, hanem 

körülkerítették a házat és felgyújtották. Alkibiadész, mihelyt ezt észrevette, felkapta ruháit és 

szőnyegeit, s tűzre dobálta őket; majd köpenyét bal karjára göngyölte, jobbjába vette kivont 

kardját, sértetlenül átrohant a lángokon, még csak tüzet sem fogott a ruhája, és puszta 

megjelenésével szétoszlatta a barbárokat. Senki nem mert szembeszállni vagy megvívni vele, 

hanem félreálltak útjából, csak lándzsáikat dobálták feléje és nyilakat lőttek ki rá. Így halt 

meg Alkibiadész; Timandra, mikor a barbárok eltávoztak, karjába vette holttestét, betakarta 

ruháival, s amennyire tőle telt, díszes és méltó temetést rendezett neki.” Alkibiadész házát, 

amelyben kedvesével, egy Timandra nevű hetairával lakott, ám a legenda szerint nem fogott tüzet a 

többszörös hazaáruló ruhája. Ennek köszönhetően merénylői alig mertek rátámadni, végül lándzsákat 

dobáltak és nyilakat lőttek rá. Alkibiadészt halála utána Athénban rehabilitálták. Cornelius Nepos 

történetíró a Híres férfiakról című életrajzgyűjteményében így ír róla „Nem volt ember, aki hibák vagy 

erények dolgában felülmúlta volna.” 

Ki és miért akarta meggyilkoltatni, és miért rehabilitálták Athénban? 

Miért volt népszerű Alkibiadész? 

1. Alkibiadész a Kr. e. 5. században született, Athénban, apját, korán elveszítette, anyja a híres 

Alkmaiónida nemzetséghez tartozott, akárcsak későbbi nevelője, Periklész. Ifjúkorában 

Szókratész volt a tanítómestere. 

2. Politikai karrierje a peloponnésszoszi háború idején ívelt fel, ugyanis Alkibiadész féltékeny 

volt Nikiászra, aki megkötötte a békét, és nem vette jó néven, hogy a spártai szövetség a béke 

megkötésekor őt nem kereste fel személyesen, bár ő volt a spártaiak ügyvivője – proxenosza 

– Athénban. 

3. Ez volt közvetlen kirobbantó oka annak a koalíciónak, amelyet Alkibiadész Kr. e. 418-ban, a 

békekötés után hozott létre Spárta ellen Argosz, Mantineia és Élisz részvételével, de végül 

vereséget szenvedtek Spártától. 

4. Az utolsó ismert cserépszavazás Kr. e. 417-ben vagy 416-ban zajlott Athénban, amikor 

politikai patthelyzet alakult ki.  

5. A Kr. e. 416. évi olümpiai játékok kocsiversenyén győzelmet aratott, sőt a 2. és 4. helyet is ő 

szerezte meg – úgy, hogy a saját maga által hajtott kocsin kívül. több más kocsit is felvásárolt,  

6. A peloponnészoszi háború második szakasza a szicíliai expedíció (Kr. e. 415–413.) volt. 

7. Alkibiadész haditerve szerint Szicília elfoglalása elég erőforrást biztosítana a Peloponnészoszi 

Szövetség legyőzéséhez, mivel nyersanyagai remek kiindulópontot biztosítottak volna Dél-

Itália és Karthágó meghódításához. 

8. Alkibiadészt sztratégosszá választották; 20 000 fős sereg élén indult útnak, ám még út közben 

visszahívták Athénba, hogy védekezzen az ellene felmerült vádak ellen. 

9. Alkibiadész félt visszatérni Athénba, így visszafelé menet Spártába ment, ahol ahelyett, hogy 

kivégezték volna mint az ellenfél hadvezérét, egy hadsereget adtak neki (tulajdonképpen 

felajánlotta a spártaiaknak, hogy megvehetik a flottáját). 

10. A spártai flotta Kr. e. 413-ban hatalmas vereséget mért Athénra – ez volt Alkibiadész első 

hazaárulása. 

11. Alkibiadész hamarosan Spártát is elhagyta. Teherbe ejtette Ágisz király feleségét, akinek 

gyermeke született tőle. A királyné titokban Alkibiadésznak szólította a csecsemőt, a király 

meghallotta, így Alkibiadésznak távoznia kellett.  

12. Tudta, hogy a történtek után Athénba nem térhet vissza, ezért Perzsiába ment, azon 

munkálkodva, hogy a perzsák Athént és Spártát is támogassák. 

13. Közben Kr. e. 411-ben Athénban az ún. négyszázak államcsínye megdöntötte a demokráciát. 

Alkibiadész visszatért Athénba, kiegyezett a négyszázakkal, és a flotta élére állt, de az athéni 

hajóhad Kr. e. 405-ben döntő vereséget szenvedett. 



14. Athén a kapitulációja után elvesztette korábbi státuszát, anarchiába süllyedt, a harminc spártai 

zsarnok uralma következett, akik a demokrácia korábbi résztvevőit is üldözték.  

15. Alkibiadész Trákiába távozott, azonban nem sokáig élvezhette önkéntes száműzetését, 

ellenségei meggyilkoltatták. 

Kiegészítő információk:  

1. A cserépszavazás előtti este Alkibiadész és Nikiász titokban találkoztak, feltehetőleg azért, 

hogy kiszemeljenek egy harmadik személyt, aki a közéletben jelentéktelen, és akit kettejük 

helyett különösebb visszhang nélkül lehetne száműzetni. 

2. Nikiász szeretett volna megszabadulni Alkibiadésztól, azonban nem lehetett benne teljesen 

biztos, hogy terve sikerül. 

3. Még a szavazás előtt híre mehetett annak, kit lenne „javasolt” a cserepekre írni a szavazóknak. 

A konspirálók Hüperbolosz száműzetésében egyeztek meg, ami valóban elterjedt a választók 

között, ugyanis a peloponnészoszi háború szempontjából teljesen lényegtelen Hüperbolosz 

nevét írták fel a legtöbben a cserepekre.  

4. Ezután nem tartottak több cserépszavazást Athénban, ugyanis egyértelművé vált, milyen 

könnyen manipulálható eseményről van szó. 

5. Maga az eljárás a források alapján úgy folyt le, hogy az athéni naptár szerinti hatodik 

hónapban - valamikor január és február fordulóján - a népgyűlés szavazott arról, hogy kíván-e 

a cserépszavazás eszközéhez nyúlni. Amennyiben igennel szavaztak, két hónappal később 

megtartották a szavazást. A két hónap arra szolgált, hogy a polgárok alaposan megfontolják 

döntésüket, illetve az esetleg érintett személyeknek is lehetőségük nyílt arra, hogy lebeszéljék 

polgártársaikat arról, hogy őket válasszák. 

6. Alkibiadészt azzal vádolták, hogy titkos szertartásokat gúnyolt ki és hogy hermákat csonkított 

meg. 

7. Meggyilkolása egy komplett üzengetés-lánc segítségével történt meg: Kritiász először 

Lüszandroszt bízta meg ezzel, aki Pharnabazosznak szólt, ám végül csak Pharnabazosz 

rokonai merészkedtek tettlegességig. 

8. A győzelem után Spárta szövetségesei Athén lerombolását és a lakosság rabszolgasorba 

taszítását követelték, de a győztes hadvezérek ennél enyhébb feltételeket diktáltak: ez is a 

városfal lerombolását, 12 őrhajón kívül az egész flotta átadását és a spártai szövetség 

elfogadását jelentette, amit kezdetben a harminc zsarnok uralma biztosított. Athén elfogadta a 

békét. 

9. A peloponnészoszi háborút (Kr. 431–404.) Athén és Spárta vívta a Peloponnészoszi-félsziget 

birtoklásáért. 

10. . A szövetség tulajdonképpen lezárta földrajzilag nyugat-keleti irányban a Peloponnészoszi-

félszigetet. 

Források:  

A) Thuküdidész is leírja, Athén tengeren, Spárta pedig szárazföldön volt erős, így a háború első 

szakaszában a két ellenfél nem tudott döntő ütközetet vívni egymással. 

B) „Egy alkalommal beszélni kívánt Periklésszel, és elment hozzá, de az nem fogadta, 

mert az athéni népnek tartandó beszámolóján dolgozott. "Nem volna-e jobb - kérdezte 

távozóban Alkibiadész -, ha arra lenne gondja, hogy egyáltalában ne adjon számot az 

athéniaknak?” (Párhuzamos életrajzok) 

C) „Az osztrakiszmosz nem bűncselekményekért kirótt büntetés volt, hanem hogy szépítsék, 

olyan intézkedésnek tüntették fel, mintha csökkentették és korlátozták volna vele a túlságosan 

nagy tekintélyt és hatalmat; alkalmazásával azonban tulajdonképpen elviselhető formák közt 

irigységüket elégítették ki, és így nem jóvátehetetlen intézkedésben, hanem a városból való tíz 

évre szóló eltávolításban adták ki mérgüket.” (Párhuzamos életrajzok – Ariszteidész) 



D) „Az is közismert tény volt egész Görögországban, hogy Periklész kezdte, de Nikiasz fejezte be 

a háborút, és a békét legtöbben Nikiasz békéjének nevezték. Alkibiadészt mérhetetlenül 

bosszantotta vetélytársa sikere, és merő irigységből intrikálni kezdett, hogy az athéniak 

szegjék meg a békefeltételeket. Tudomására jutott, hogy az argosziak gyűlölik a spártaiakat, 

félnek tőlük, és szeretnék a velük kötött szövetséget felbontani, ezért titokban arra biztatta 

őket, hogy kössenek szövetséget Athénnal; embereit Argoszba küldte, Athénban pedig maga 

tárgyalt az argosziak vezető embereivel, és bátorította őket, hogy ne féljenek a 

lakedaimóniaktól, s ne tegyenek engedményeket nekik, hanem forduljanak Athénhoz, várják 

ki azt a pillanatot, amikor az athéniak megbánják a békekötést, és hajlanak a békefeltételek 

megszegésére.”(Párhuzamos életrajzok) 

E) „…úgy intézték a dolgot, hogy bizonyos szónokok […] , szólaljanak fel a népgyűlésen, és 

fejtsék ki, mennyire helytelen dolog, hogy egy ilyen hatalmas hadsereg élére állított és 

teljhatalommal felruházott hadvezér, amikor a hadsereg és a szövetséges hadak már 

összegyülekeztek, az időt vesztegeti csak azért, mert esküdteket kell kisorsolni, és meg kell 

állapítani, hogy a vád és a védelem mennyi ideig beszéljen. Most szálljon tengerre jó 

szerencsével - mondották. - Ha a hadjárat befejeződik, és ő is hazatér, majd tisztázhatja magát 

a törvények szerint az ellene emelt vádak alól."Alkibiadész  […] tiltakozott tehát a 

népgyűlésen, és kijelentette: szörnyű dolog, hogy miközben ilyen nagy hadsereg élén 

hadjáratra küldik, tűrnie kell az ellene emelt súlyos vád függőben maradását. Kész elszenvedni 

a halálos ítéletet is - mondta -, ha a vád valónak bizonyul, de ha hamis a vád, s ő bebizonyítja 

ártatlanságát, hadd induljon az ellenség ellen, mit sem félve otthoni vádaskodóitól. Igazáról 

nem tudta meggyőzni az athéniakat, s megparancsolták neki, hogy hadvezértársaival együtt 

haladéktalanul induljon el a háborúba. […] így Alkibiadész elhajózott Szicíliába. Elfoglalta 

Katanét, de mást nem végzett, mert sürgősen visszarendelték Athénba, hogy álljon bíróság 

elé.” 

F) „De csak akkor kezdték megérteni, mi történt velük, mikor Lüszandrosz szabadságuktól is 

megfosztotta őket, és harminc zsarnokot ültetett a nyakukra, s ha későn is, de belátták, hogy 

tudatlanságukban milyen jóvátehetetlen hibákat követtek el, mind között a legnagyobbat 

akkor, amikor dühükben másodízben is Alkibiadész ellen fordultak, s nem a saját hibája miatt 

űzték el, hanem azon felbőszülve, hogy egyik alantasa szégyenletes módon elveszítette néhány 

hajójukat, de ők maguk sokkal végzetesebb hibát követtek el, amikor megfosztották városukat 

legtehetségesebb és legtapasztaltabb hadvezérétől. Most már csak az a halvány reménység élt 

bennük, hogy nem veszhetett minden oda, amíg Alkibiadész él.” (Párhuzamos életrajzok) 
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