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VAS VAG Y ARANY? 
MEGVESZTEGETÉS ÉS MEGVESZTEGET- 

HETŐSÉG A  „VASPÉNZ” ÁLLAM ÁBAN

Spárta... Ma jelentéktelen városka a Peloponnésoson, a Kr, e. VII. sz.-tól a római 
hódításig azonban a térség meghatározó katonai hatalmának központja. Nevének em
lítésekor erkölcsi tudatunkat mélyen foglakoztató gondolat- és mondakör jut eszünkbe. 
A legendás életvitel leírását főként Plutarchosnál és Xenophónnál találjuk meg.

Lakedaimőn az anyagi és szellemi kultúra tekintetében jelentéktelen, Alkmant és 
az ión(!) Tyrtaiost leszámítva nincs Is jelentősebb költőjük. Katonailag jelentős voltuk 
azanban tükröződik abban, hogy a kardalok nyelvéül mindenhol a görög világban a 
dór dialektust használják, hiszen a harcias spártaiak jórészt egyetlen kulturális meg
nyilvánulása az indulók és harci dalok éneklése volt.

Az ókorból örökölt idealizált Spárta-kép uralkodik mindmáig a magyar szakiroda
lomban. Az összefoglaló művek Plutarchosra támaszkodva a Jykurgosi alkotmányról” 
imák, holott ugyanazon szerzők történeteiben találhatók azok az esetek, amelyek erős 
kétséget ébresztenek az alkotmányt vagy legalábbis annak egyes kitételeit illetően. 
Egyetemi jegyzetünk1 úgy foglal állást, hogy habár Lykurgos történetisége vitatott, 
valószínűnek látszik, hogy az „alkotmányt” legkésőbb a második messéniai háború 
körüli időben bevezették Spártában (Kr. e. VII. sz. 2. fele). Plutarchos életrajza alapján 
Lykurgos tevékenysége a következőkben foglalható össze. Miután a krétai alkotmányt 
tanulmányozta, a törvényhozó az ottani szigorú és egyszerű életmód bevezetésére 
törekedett Spártában is. Felállítja a gerusiát (vének tanácsát); földet oszt' 6000 klarost 
(parcellát) a született teljes jogú spártiatáknak —  ez az isonomia (az egyenlő osztás 
elve) .1 2  A polgárok kizárólag katonák, klarosukat az alávetett helóták művelik meg. 
Megpróbálja az ingó vagyont is közössé tenni, ami azonban a spártaiak ellenállásán 
megbukik, ezcrt bevezeti a vaspénzt. Ennek okát Szádeczky-Kardos Samu3 és Plutar
chos különbözőképpen adják meg. Előbbi az „ősközösség csökevényének” tekinti a 
„vaspénzhasználaton alapuló naturális gazdálkodást”, utóbbi pedig az emberek kap
zsiságával magyarázza. „A vaspénz olyan nehéz volt, hogy 10 mína érték elraktáro

1 Szádeczky-Kardos Samu, Az ókor története IU, —  Görög történelem, Budapest,
1985., 63. o. Ami az összefoglalásokat illeti, nem találtam olyan művet, amely a 
vaspénz használatát mint alapvető tényt ne említette volna.
Ritoák Zsigmond—Sarkady János—Szilágyi János György, A  görög kultúra 
aranykora, Budapest, 1984., 162. o. szintén ezt képviseli.

2  Plutarchos, Lykurgos 8.
3 Szádeczky-Kardos Samu, i. m. 63. o.
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zásához külön kam ra, elszállításához igásszekér kellett. [„.] A m ikor ezt a pénznem et 
Lakedaimónban bevezették, tem érdek bűn egyszerűen eltűn t .” 4 

Az ecettel törékennyé tett pénznem  birtoklása nem vo lt kívánatos, és ez egyenesen 
maga után vonta —- Plutarchos szerint —  a megvesztegetés megszűnését.

A  spártai állam berendezkedés m ilitarizáltsága a hoplita phalanx harci eredm énye
inek fényében (úgy  belső, m int külső hadviselés esetén) nem  kérdőjelezbető m eg. A  
Spárta-képhez azonban sajnálatos módon hozzácsapódott a m egvesztegethetetlenség 
és a vaspénz mítosza.

A  kérdés tisztázásának szándékával je len t m eg K. L . N oetlichs aacheni történész 
cikke 1987-ben.5 K izárólag ókori források elem zésével és azokra tám aszkodva tett 
meglehetősen érdekes m egállapításokat. A  feldolgozott eseteket attól függően, hogy 
ki a m egvesztegető és ki a m egvesztegetett, három  csoportra osztja. Ezek közül be
mutatom a legérdekesebbeket, a kiértékelésnél pedig közlöm  a szerző legfontosabb 
és legfigyelem rem éltóbb m egállapításait.

I. M egvesztegetés m int Spárta eszköze külpolitikai és katonai célok elérésére.

1 . A  legkorábbi időpontra vonatkozó történet Pausanias történetírónál található .6 A 
második m essénéi háború harm adik évében (Kr. e. 627 k.) a spártaiak m egvesztegették 
Aristokratést, az arkadiai királyt és hadvezért, akit, m iután az eset kitudódott, a fö l
dönfutóvá lett raessénéiek m egköveztek.

2. A  plataiai-i csata előtt Spárta rá akaija venni az élisi jóspap  Teisam enost, hogy 
Héraklida királyai m ellett ő is hadvezérük legyen .7  M egjósolták vo lt ugyanis neki, 
hogy öt nagy győzelm et fog aratni. Teisam enos a spártai polgárjogot kérte cserébe. 
A lakedaim óniak erről előbb hallani sem  akartak, de a sürgető helyzetre való tekin
tettel később m égis beleegyeztek. Itt nyilván nem klasszikus m egvesztegetésről van 
szó, hanem  arra példa, hogy ez az állam sem  já rt el m ásként a vallási ügyekben, m int 
a többi polís.

3. A  salam isi csata után a spártaiak állítólag kétszeres részt adtak a hadizsákm ány
ból a győztes T hem istokiésnek, hogy nehogy ellenük forduljon —  ez D iodóros ál
láspontja.8 H érodotosnál csak annyit találunk ,9 hogy a győztes vezér Spártába m ent 
magát m egünnepeltetni, am iért később kom oly szem rehányásokat kapott A thénban. 
Ma szinte lehetetlen lenne dönteni a két leírás között, azonban m egjegyzendő, hogy

4 Plutarchos, Párhuzamos Életrajzok (Ford. Máthé Elek), Budapest 1965. Lykurgos 9.
5 Noetlichs, K. L., Bestechung, Bestechlichkeit und die Rolle des Geldes in dér 

spartanischen Aussen- und Inoenpolitik vöm 7.-2. Jh. v. Chr., História 36/1987, 
129-170. o.

6 Idézi Noethüchs, i. m. 131. o.
7 Hérodotos 9, 33—35
8 Idézi Noethüchs, i. m. 133. o.
9 H érodotos 8, 123-126.
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D iodóros, Caesar és A ugustus korából szem lélve a régi Spártát, egy ilyen akciót le, 
hetségesnek tartott.

II. Politikai és katonai ellenfelek m egvesztegetik  a spártaiakat.

4. K r. e. 524-ben a spártaiak  hadjáratot vezettek  Sam os és annak  tyrannosa, P0. 
lykratés ellen. 10 11 40 napig ostrom olták hasztalan Sam ost, és eredm énytelenül tértek 
haza. Egy H érodotos szám ára valószínűtlen hagyom ány szerint Polykratés aranyozott 
ólom pénzt veretett, és ennek fejében vonultak  el a spártaiak. A  dolog azért tűnt va- 
lószínűtlennek, m ert úgym ond az egész hadsereg m egvesztegetéséről van szó, azonban 
a m egvesztegetés lényegéből adódik, hogy csak  néhány em ber tudhat róla.

5. A  Peisistratos fiai (H ippias és H ipparchos) ellen elkövetett m erénylet után az 
életben m aradt H ippias sokakat szám űzött. Ezek az A lkm eőnidák vezetésével mindent 
elkövettek, csakhogy visszatérhessenek. A z A lkm eónidák elvállalták a Delphoi-i szén- 
tély ú jraépítésének költségeit. V alahányszor spártai jóslatkérő  küldöttség já rt a Pythj. 
ánál, m indig azt a jóslato t kapta, hogy döntsék m eg a Peisistratidák uralm át. 11 Aris- 
totelés szerint az A lkm eőnidák pénze közvetlenül is szerepet já tszo tt abban, hogy 3 

lakedaim óniak végül is elindították a hadjáratot.
6 . Kr. e. 480 nyarán Them istoklés (az A rtem ision foknál tartózkodó görög flotta 

parancsnoka) m egvesztegette a spártai parancsnokokat, hogy a hajóhad ne távozzon on
nan addig, am íg az euboiai nőket és gyerekeket biztonságos helyre nem  szállítják. Hé
rodotos leírása alapján 12 Them istoklés az euboiaiaktól kapott 30 talantonból 5—tel 
E urybiadcst, 3-m al pedig a m ásik spártai parancsnokot, A deim antost Fizette le. A két 
spártai m eg volt győződve afelől, hogy az athéniek kenyerezték le őket, Themistoklés 
pedig  jó l járt, m ert a többi az övé lett. (A z ese t pikantériája tudniillik az, hogy az 
euboiaiak  előzőleg spártai parancsnokoknak ígérték a pénzt, de azok elutasították.) 
Ez az első eset, hogy a pontos pénzösszegről beszél a forrás . 13

7. Leutbychides spártai királyt egy thessáliai hadjárat alkalm ával rajtakapták, hogy 
egy pénzeszsákon ült a sátrában, vagyis m egvesztegették .14  Törvény elé idézték, de 
T egeába szökött. Vagyis H érodotos szerint a m egvesztegetési vád ill. a király leváltása 
és szökése között közvetlen összefüggés volt. A  m odern kutatások azonban nem tud
ták  pontosan m egállapítani a hadjárat idejét (K r. e. 479 és 469 közé datálják ) , 15 így 
nem biztos, hogy a lelepleződés és a szökés közvetlen egym ás után történtek.

8 . Kr. e. 446/445-ben Periklés m egvesztegette a spártai P leistónax királyt és ta
nácsadóját, mire az  E leusisig nyom ult peloponnésosiak visszavonultak. A  spártaiak

10 H érodotos 3, 54—56.
11 Aristotelés, Az athéni állam, 19,4.
12 Hérodotos 8,4—5.
13 Plutarchos, Themistoklés 6-7. Az esetet hasonlóan írja le, de pontos összeget nem 

említ.
14 Hérodotos, 6,72.
15 Noethlichs, i. m. 143. o.
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olyan súlyos pénzbírságra ítélték királyukat (15 talanton), hogy az kénytelen volt 
önkéntes szám űzetésbe vonulni, tanácsadóját, K leandridést pedig távollétében halálra 
ítélték.16  „M ikor ennek a hadjáratnak a költségeiről Periklés úgy szám olt el, m int 
'szükséges k iadással’, a népgyűlés a m egokolást elfogadta firtatás nélkül. N ém elyek 

azt állítják, hogy m inden évben 10 talantont ju ttato tt el Spártába. Ezzel m inden 
fontos hivatali állásban lévő szem élyt lekenyerezett, és így elhárította a háborút. Ezzel 
időt nyert.” 17  P lutarchos em e m egállapítása is példa arra, hogy a kor görögjei ilyen 
ügyleteket e lh ittek  ill. h ihetőnek tartottak.

9. A z egyetlen példa arra, hogy a saját pénz tilalmát kom olyan vették, a következő: 
Thóraxot, Lysandros barátját, K r. e. 400 k. halálra ítélték, mert pénzt találtak n á la . 18 

(Bár ennek az esetnek politikai okai is lehettek.)
10. Kr. e. 382-ben a spártai Phoibidas elfoglalta a thébai Kadm eiát (fellegvárat), 

ezáltal eltérve eredeti m egbízatásától, ami az lett volna, hogy erősítést vigyen testvé
rének (Eudam idasnak) az O lynthos elleni háborúban. Xenophón Hellénikájáb an 19 20 az 
áll, hogy két csoport belviszálya adott alkalm at erre a kalandra. Közülük az egyiknek 
vezetője Phoibidast „nagy figyelm ességgel” fogadta. A történetíró szerint azonban a 
lakedaimóni vezér az egészet csak dicsvágyból tette, és ezért pénzbírságra ítélték. 
Vajon honnan fizethette volna ki, ha kom olyan vesszük azt, hogy Thóraxot nem rég 
tényleg m agánvagyona m iatt végezték ki?

11. Sphodrias —  Thespiai spártai harm ostése (kormányzója) —  Kr. e. 378 nyarán 
betört P ireusba. P lutarchos azt írja, hogy tettének okai a szem élyes becsvágy és főleg 
az, hogy Théba m egvesztegette. Ez egy m agánakció volt, az A thénban tartózkodó 
spártai követek nagyon m eglepődtek és biztosították vendéglátóikat, hogy ezért 
Sphodrias lakolni fog. A  görögök között nem is a m egvesztegetés ténye forgott köz
szájon, hanem a harm ostés felm entése a vád alól a tárgyalás után. Agésilaos király 
életrajzában Plutarchos úgy tudja, hogy Sphodrias fia, Kleónym os és a király fia, 
Archidamos egym ás iránt „gyengéd érzelm eket” tápláltak, így érthető A rchidam os 
igyekezete, hogy nyom ást gyakoroljon apjára Sphodrias érdekében.

III. M egvesztegetési ügyek a spártai belpolitikai életben.

12. A  Kr. e. 490-es perzsa hadjárat előestéjén széthúzás jellem ezte a spártai bel
politikai életet. A  K leom enés és D ém aratos királyok közötti konfliktushelyzet A igina 
kapcsán éleződött ki. A z előbbi lakedaimóni had élén vonult a sziget ellen, az utóbbi 
pedig felbiztatta az otthoniakat, vessék a tám adó szem ére, hogy hivatalosan nem  tá
madhat akkor, ha társkirálya (m árm int Démaratos) nem  vesz részt az akcióban. Ezért 
miután visszatért A igináról, K leom enés elhatározta királytársának m egbuktatását. 21

16 Plutarchos, Periklés 22,
17 Plutarchos, Periklés 23,
18 Plutarchos, Lysandros 19.
19 Xenophón, Helléniká V.2.
20 Plutarchos, Agésilaos 24—26.
21 Hérodotos 6,61—65.
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Leutychidésszel —  D ém aratos halálos ellenségével —  összefogva azt állították, hogy 
szánnazásilag  nem tiszta spártai, így nem  tölthet be királyi funkciót. A  kérdés eldön
tésére az ephorosok követséget m enesztettek a Pythiához. K leom enés „megnyerte ma
gának” a befolyásos Kobónt D elphoiban, aki az áldozó papnőt rábeszélte, hogy 
om enésnek kedvező jóslato t adjon. K ésőbb kiderült a m esterkedés , 22 ezért Kleomenés 
későbbi csúfos halála (egy kalodában összeszabdalta m agát)23 Hérodotos szerint nyíl- 
vánvalóan isteni bosszú v o l t24 25 26 27 28 A z egyetem i jegyzet m egem líti az esetet: ^Kleomenés 
az egyik  delphoii jósnő m egvesztegetésével...” V ajon m indez vaspénzzel történt-e?

13. Lysandros nauarchos három szor próbálkozott m egvesztegetéssel jóslatokat sze
rezni, hogy belpolitikai terveit m egvalósíthassa. Á llítólag át akarta alakítani az Ági dák 
és Eurypontidák örökletes királyságát m inden hom oios szám ára hozzáférhető tiszt
séggé. Ehhez lepénzelte a Pythiát, a dódónéi papnőket és a Síwa-oázisbeli Ámon-pa- 
pot. Lysandros, m int a peloponnésosi háború győztes befejezője, hatalm as meny- 
nyiségű aranyat és ezüstöt juttatott Spártába, így gazdagnak tartották és ham ar kap
zsisággal vádolták. Halála után kiderült, hogy szegény volt, ezért m ég lányainak kérői 
is visszaléptek. E zt a lényegbeli különbséget m egítélés és valóság között Noethlichs
azzal m agyarázza, hogy Spártában nem  vált el élesen a pénz m agán- III. köztulajdo-

27na.
14. Kr. e. 228-ban III. K leom enés spártai király m egvesztegette az ephorosokat, 

mivel külpolitikai sikerre volt szüksége ahhoz, hogy belpolitikai reform jait véghez- 
vihesse. így  tovább folytathatta a harcot az Aratos vezette achaiaiak ellen cs győzött 
is M egalopolisnál 227-ben.

Véres következetességgel hajtotta végre reform  terveit, m elyek a „lykurgosi” állam
rendhez való visszatérést célozták. A  klarosok egy részét újra felosztotta, saját földjeit 
is felajánlotta ehhez. M egszüntette az ephorosok testületét azzal az indoklással, hogy 
nem  tartozik az ősi alkotm ányhoz. Felújította a spártai nevelést és a közös étkezések 
szokását. Egyszerű életm ódja polgártársainak példaképül szolgált.29 30

Következtetések:
Hahn István idézi egyik tanulm ányában A ristotelést, aki Politiká)ábaxi azt írja, 

hogy a spártai vezetők voltak a leginkább m egvesztegethetŐk .3 1

22 Hérodotos 6,74.
23 Hérodotos 6,75.
24 Hérodotos 6,84.
25 Szádeczky-Kardos Samu, i. m. 121. o.
26 Plutarchos, Lysandros 25.
27 Noethlichs, i. m. 160. o.
28 Plutarchos, Kleomenés 16.
29 Plutarchos, Kleomenés 10., 11—13.; Szádeczky-Kardos Samu, i. m. 277. o.
30 .Antikvitás és korrupció”, História 6(1984), 2,4. o.
31 Aristotclés, Politika II, 9.
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fia, esetek kiértékelése szem pontjából a problém a abban áll N oethlicbs szerint, hogy 
történelmi m ódszerekkel ma szinte lehetetlen ilyen jellegű  vádak jogosságát m egál
lapítani. U gyanis ha nem  hivatalos ügyek között m aradt fenn —  m árpedig ez szinte 
lehetetlen —  , akkor m indez szóbeszéd is lehetett, hiszen em beri és ezáltal hihető 
volta m iatt kitűnően fel lehetett használni politikai ellenfelekkel szem ben.

f i  m egvesztegetés lényegéből adódik, hogy korlátozott szám ú szem ély tud ró la. 
gzért olyan állítások, am elyek „töm egm egvesztegetésről” szólnak ill. pontos adatokat 
szolgáltatnak a résztvevőkről és a szóban forgó összegről, m ár eleve kétkedéssel ke
zelendők- M eg kell gondolni azokat is, am elyek vereségeket próbálnak tisztázni, m en
teni. A  legfontosabb tény  azonban a következő: a görög történetírók ezeket H érodotos 
óta mint m agától értetődő ügyeket szem lélik, és egyikük sem  hivatkozik arra, hogy 
ilyen Lakedaim ónban a szigorú erkölcs m iatt lehetetlen.

/Vilii a vaspénzt illeti, az  első  jelentős történetírónál —  H érodotosnál —  m ég nyo
mát sem  találjuk az arany és az ezüst tilalm ának. Ez a gondolat X enophón Lakeda- 
Irnonión P oliteiá jában tűnik  fel először és azóta Spárta-képünk állandó összetevője.

Gvlippos leleplezése után (Kr. e, 404.) arany- és ezüsttilalm at rendeltek el Spártá- 
ban. 2 N oethlichs feltételezi, hogy mivel a bem utatott esetek nagy része az V. századra 
esik, de 404 elő ttre, ezen év előtt szigorú pénztilalom  nem  létezett, am ire bizonyíték 
a pénzbüntetésről szóló történetek hagyom ánya. A z eddigi kutatás azt is b izonyította, 
hogy arany- vagy ezüsttilalom  sohasem  létezett a helőták és a perioikosok szám ára, 
következésképp a nem esfém  belföldi m agántulajdona eleve adott volt.

Thórax esete m utatja, hogy a tilalom  létezett. A m ennyiben Phoibidasét kom olyan 
vesszük, akkor a pénztilalom  382-ben m ár nem  állt fenn. X enophón Spárta vonatko
zásában m egélte a nagyhatalmi korszakot, de a leuktrai vereséget is (371). Spárta i 
államában a X IV . caputban szinte m egcáfolja m indazt, am it az előzőekben kifejtett: 
„Ha valaki m egkérdezné tő lem , hogy tapasztalatom  szerint Lykurgos törvényei a mai 
napig változatlanul fennm aradtak-e, Zeusra, nem  m ernék bátran igent m ondani. Jól 
tudom, hogy korábban a lakedaim őniak szívesebben éltek otthon, egym ás között, be
érve közepes életkörülm ényekkel, m intsem  hogy idegen állam ok helytartó iként ki le
gyenek téve a hízelgés rom boló hatásának. Tudom , hogy korábban féltek fölfedni, 
hogy arany van a birtokukban, m anapság pedig  vannak, akik büszkélkednek vagyo
nukkal. Tapasztalatom , hogy m íg korábban elűzték az idegeneket, és tilos v o lt kül
földre járniuk, hogy az idegenek ne rontsák m eg a polgárokat, m ost tudok olyanokról, 
akik m agukat a legkiválóbbaknak képzelik, s közben másra sem  törekednek, m inthogy 
életük végéig helytartóként szolgáljanak külföldön. Azelőtt m egfeszített erővel igye
keztek, hogy m éltók legyenek egy vezető tisztségre, ma sokkal inkább azon m ester
kednek, hogy elérjék  a vezető tisztséget, az pedig m ár nem  érdekli őket, hogy m éltók 
is legyenek rá. A  hellének korábban Lakedaim ónba jö ttek , és kérték, hogy vezessék 
őket az ellenük  fenekedők m egfékezésére, m ost viszont sokak m ásokhoz fordulnak, 
hogy a lakedaim őniak ne ülhessenek újból a nyakukra. Egyáltalán nincs sem m i m eg
lepő abban, hogy ilyen vádak érik őket, m ivel szem m el láthatólag nem  engedelm es-

32 Plutarchos, Kieomenés 32.
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keclnek az isteneknek és Lykurgos törvényeinek.” Szinte m egfoghatatlan, hogy 32 

utókor m iért az előző 13 fejezetet veszi készpénznek Spárta m egítélésében.
Noethlichs cikkének összefoglalásában kifejti, hogy a „vaspénz” állam ának képzete 

ahol arany vagy ezüst és így pénzsóvárság és irigység nem  játszo tt szerepet, ideali
zálás, mely ebben a form ájában a IV. századnál korábban nem m utatható ki. A  
Lysandros által behozott kincsek és az ez t követő nem esfém tilalom  volt a valósága- 
lapja ennek az eszm ényítésnek. A zt nem  tudjuk m egállapítani, hogy ez a tilalom 
m eddig tartott.

Spártát olyan állam nak tartották, am elyben a m egvesztegetés széles körben elterjedt 
hiszen egyetlen ilyen vádat sem  utasítanak el a  kortársak azzal, hogy ez az erkölcs 
szigorúsága m iatt lehetetlen. Ebben tehát ez az állam  sem  különbözött a többitől.

(1991)

33

33 Xenophón, A lakcdaimoniak állama (ford. Németh György), Budapest-Miskolc, 1590.
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