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Ferrero.

Porlepte adatok, krónikás pedánsságok, 
császárok, pápák, hadvezérek véget nem érő, 
évszámok erdejébe vesző családi, hadi és skan
dalum-története, hadjáratok és ütközetek se
regszemléi, törvények és rendeletek, közjogok 
és parlamenti szőrszálhasogatások sorozata — 
ez volt a régi történetírás egyik fajtája, ame- 

*  lyik a maga dolgozószobájának négy fala között 
vizsgálta, rendezte és polcozta föl az okiratokat, 
a pragmatikus adalékokat és pókhálós emléke
ket. A másik fajtája pedig, ha ki is merészke
dett a szobája négy fala közül, hát csak a kép
zeletével és spekuláló agyával jutott ki. A teste 
mindig benn rekedt és a szabadjára eresztett 
spekuláció nekilendülve magasan felröppent a 
kémények és tornyok fölé, magasan a földi élet 
fölé és az eszmék földöntúli birodalmában csat
togó szárnyakkal keringett. Az efajta történetírás 
a hit, a nacionalizmus, a hősiség, az újításvágy,
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a szabadságszeretet eszméinek túlvilági vereke
dését festette óriási történelmi freskókká.

A régi történetírás vagy okiratok törté
nete vagy egyes emberek története vagy eszmék 
története volt. Vagy egyáltalán nem látott to
vább az orránál, vagy meg olyan magasan rö
pült, hogy azért nem láthatott meg semmit a 
történelem valóságos földi életéből.

Az új, a modern történelemírás ki mert 
bújni a könyvtár és az írószoba fülledtségéből, de 
nem kapott föl az eszmék aeroplánjára sem, a 
múzeumi polcok békaperspektívája és az ideo
lógiák madárperspektívája helyett -a— az ember 
perspektívájából kezdte nézni a históriát. Az 
emberek cselekedeteiről és életéről szóló okira
tok mögött és az emberek cselekedeteit és életét 
illúziókba és harci célokba burkoló ideológiák 
alatt meglátta magukat az emberi cselekedete
ket és életeket is. Az okiratok császárai és gene
rálisai alatt meglátták az emberek és osztályok 
roppant nyüzsgését, az ideológiák sokrétű csoma- 
goló-papirosai és szövevényes átkötő zsine
gei belsejéből kibontották az élet valóságos té
nyeit: az embernek a természettel való nagy 
harcát: a technikát, a termelést és az embernek 
az emberrel való nagy harcát: a javak roppant 
körfutását és a gazdagság miként való eloszlá
sát. Ahogy Ferrero mondja nagy munkájában 
Rómáról: „Még ma is, tizenhat évszázaddal az
után, hogy a Birodalom föloszlott, még él ezek
nek az ismeretlen osztályoknak munkája, ezeké 
az osztályoké, akik a régiek által írt történelmi 
munkákban eltűntek néhány politikus és tábor



FERRERO 3

nők személye mögött. Akiknek az események
ben való láthatatlan jelenlétét a legtöbb modern 
történetíró sem vette észre, amiért aztán nem 
is érthették meg ezeket az eseményeket.44

A régi történelemírás az eseményekből ki
válogatta a hangos, a rendkívüli, a pár nélkül 
állókat: kuriózumok történelme, kétfejű borjúké 
és kutyafejű embrióké. Az új történelemírás az 
eseményekből azt kutatja ki, ami gyakori, ami 
ha csöndes is, de évszázados hatásaiban dön
tően végzetes: törvényszerűségek történelme. A 
régi történelemírás azt nézte, hogy mit mondtak 
az emberek önmagukról, az eszmékből, a gon
dolatokból indult ki, az új történelemírás azt 
nézi, hogyan éltek, miből éltek és miért kellett 
így vagy amúgy gondolkodniok. A régi történe
lemírás az emberek agyát boncolta, az öntuda
tát analizálta, az egyének akaratát méregette, a 
nemzetek hangulatait latolgatta, az új történe
lemírás pedig azokat az objektív, valóságos föl
tételeket kutatja, amelyek az emberek gondola
tait megformálják, akaratát vaskényszerűséggel 
a maguk korlátái közé kényszerítik, hangula
tait gőzpőrölyökkel döngetik. A régi történelem
írás kiválaszt néhány kimagasló nagy embert, 
néhány fejedelmet vagy prófétát, írót vagy had
vezért és ezeknek és ezek viselt dolgainak histó
riáját adja, az új történelemírás a néhányak 
történelmét az összesség történelmévé változ
tatja, az egyének helyett a tömegek képmását 
rajzolja.

A régi történelemírás nagy emberek sze
mélyi ellentéteiből, uralkodók vészthozó ha

li*
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ragjából, lovagok haláltmegvető szerelméből 
magyarázza országok sorsát és népek végzetét. 
Az új történelemírás hatalmas társadalmi erők 
ellentéteiből, a termelés fejlettségének és a 
termelés elmaradt szociális viszonyainak ellen
tétéből, az osztályok egymásra csapó harcá
ból magyarázza társadalmak sorsát és nem
zetek végzetét. Ferrero nem a Kleopátra csi
nos orrával, hanem a római, pénzért és földért 
lihegő impepálizmussal magyarázza Caesar, 
Antonius és Octaviánus egyiptomi vállalko
zásait.

A régi történelemírás ösztönszerű naiv kró- 
nikálás mellett arra szolgált, hogy nyeregben 
levő osztályok uralmát igazolja, meglevő ha
talmi és birtokelosztást történelmi gloriolával kö- 
rítsen. Ezért voltaképpen nem is történelemírás. 
A jelent akarja igazolni a múlttal és ki kell 
jelentenie, hogy a múltban is a jelen volt meg 
már és a jövő is csak a jelen monoton másolása 
és ismétlődése.

Az új történelemírás elfogulatlanul néz a 
jövő elé, nem akar apológiája lenni semmi kor
mányzó érdeknek, nincsenek félteni való por- 
cellánjai és így egyetlen roppant fejlődésnek 
látja a históriát, amelyben a múlt romjain épül 
a jelen, a jelen romjain fog emelkedni a jövő. 
A régi történelemírás megsiratta, amikor Róma 
patricius-korszaka, a romlatlan erkölcsű, férfias 
agrárius korszak letűnt és kukliprédikációkat 
tartott a korrupció terjedéséről, Ferrero, az új 
történetíró pedig hideg fejjel megállapítja, hogy 
az arisztokratikus földbirtokuralom szükség
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szerűen bukott el, mert a tőke új gazdasági 
ereje robbantotta szét a régi társadalmat és 
hogy az új erkölcstelenség nem más, mint az 
új, más, kapitalista-erkölcs. Ha a régi történe
lemírás mottója az a hegeli mondás volt, hogy 
,,minden, ami van, észszerű, és minden ami 
észszerű, az van“, az új történelemírás célja 
pedig az, hogy kimutassa, mint tesz min
dent, ami van, észszerűtlenné a fejlődés és 
mint valósít meg mindent, ami új észszerű
ség fölbukkan.

Az új történelemírás Marx soha ki nem fa
kuló hatása alatt fejlődött és a szorosan vett 
marxista iskolán kívül két legnagyobb képvi
selője a német Kari Lamprecht és az olasz 
Guglielmo Ferrero.

Ferrero a kriminológián és szociológián ke
resztül jutott el a történelemíráshoz. Porticiben 
született 1871-ben, a nagy Lombrosónak a veje, 
írt is vele együtt egy érdekes munkát, a „donna 
deliquente“-ről, a bűnöző asszonyról. „L’Európa 
giovane44 címmel a mai, ifjú Európa szocioló
giáját próbálja megformálni, az „II militarismo44- 
ban pedig a militárizmusnak a mai társadalom
ban való elhelyezkedését vizsgálja. E munkái 
során egyre inkább elhajlik a természettudo
mányos szociológiától és egyre erősebben köze
ledik a marxizmushoz. Gazdag tudása, nagy
szerű írásművészete aztán a régi Rómáról írott 
hatalmas munkájában jutott el a legmagasabb 
ormokra.

A „Grandezza e decadenza di Roma44 
nemcsak az új történelemírásnak egyik legre-
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prezentálóbb alkotása, hanem egyben a szocio
lógiának és az ökonómiának is mély és jelen
tős munkája. A Marx utáni nagy olasz szocioló
gusok, ökonómusok, történetírók, Loria, La- 
briola, Salvioli mellé sorakozik Ferrero is. A 
német marxizmus mélységei eggyéötvöződnek 
benne a román népek stílusának csodálatos vi
lágosságával, köz nélkül való bájával, egyszerű 
precízségével.

Róma nagysága és hanyatlása — az antik 
világ egész roppant tragédiája! Egy civilizáció 
kezdetei, fölemelkedése és lehanyatlása. Ferrero 
keze között fölélednek a holt évszázadok, leráz
zák magukról az évezredek porát és értelmet, 
színt, fényt kapnak az események. Az iskolák 
és egyetemek Rómája, klasszikus hősei és klasz- 
szikus költői, akiket élettelen szobrokká mere
vített a régi történelemírás, most, mintha va
rázsszó keltené föl őket, eleven várossá, való
ságos birodalommá, húsból-vérből való embe
rekké lesznek. Előttünk áll a régi Róma fejlő
dése, ahogy, az apró agrárius városból az imperiá- 
lizmus eszközeivel hatalmas kapitalista demo
kráciává nőtt. Látjuk, mint válik a konzerva
tív Rómából modern militarista, nyugtalan, ro
hanó erőszakosságú hódító, mint változik a mél- 
tóságos és tisztes fórum világraszóló bankházzá 
és a dicső szenátus lármás börzévé, mint lép 
az ősi patrícius-nemzedékek helyére a követelő 
proletárság. És megértjük Ferrero föltámasztó 
írásában a nagy római figurákat. Legendák és 
anekdoták, hősköltemények és tirádák helyett 
az igazi történelem emberei lépnek elénk. Lát’
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juk a puritán Catót, aki valójában hajthatatlan 
reakciósságú konzervatív. Ott van a szónokok 
Iegnagvobbika, Cicero, aki valójában ^kispol
gár, akit pénz és rang elvakít és boldogít", Cras- 
sus, a nagv bankár, aki markában tart min
denkit a kölcsöneivel, aki megkennie R^ma 
egész politikai apparátusának. A nagv Sulla nem 
egyéb, mint az arisztokrata restauráció véres 
kardja. Az elvetemült, léha Catilina megmutatja 
igazi arcát: az itáliai proletárság harcra szólí- 
tója. Kirajzolódnak elénk a Gracchusok nemes 
emberi nagyságú és államférfim saslátású pro
filjai. És az osztályok harcának kaoszos kavar
gásából előlép Caesar, akit nem emberfölötti 
nagysága, hanem a demokrácia és arisztokrácia 
harca és egymást egvensúlvban tartó vetélkedése 
vetett a birodalom élére. Ott van Lucullus, akire 
csak a nagy evéseiről emlékeztünk, és aki ime 
a római imperiálizmus legmerészebb megalapí
tója. A derék és zsarnokölő Brutusról kitűnik 
hogy negvvennyolc százalékos kamatra adott 
kölcsön. Megjelenik Octavianus, aki óriási ará- 
nvú adósságelengedéseivel végrehajtja azt a szo
ciális programot, amiért Catilinának el kellett 
véreznie — és császárrá lesz. És sorra elvonul
nak a nagy háborúk, a világot meghódító had
járatok és Ferrero mindannyiukról kikutatja, 
hogy nem egyéni ambíciók, nem is vérontási 
vadság, nem valami rejtelmes hódítani vágvás, 
hanem ellenállhatatlan erejű gazdasági érdekek 
fűtötték őket.

Az antik világ csak Ferreroval nyílik meg 
újra a mai kultúra számára. Űj renaissance ez,
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az antik élet új termékeny; végigáradása a mai 
műveltségen. Az első renaissance az antik világ 
íróit, művészeit tárta föl Európa számára, ez a 
második renaissance pedig az antik világ társa
dalmát tárja föl. És voltaképpen csak ezen az új 
renaissanceon keresztül lesz teljessé az első re
naissance munkája: csak az antik társadalmon 
keresztül fogjuk igazán megérteni az antik kul
túrát.

Pogány József.



A világhódító Róma





Egy nagy birodalom kicsiny kezdetei.

A Krisztus előtt ötödik század második fe
lében Róma földmívelők arisztokratikus köz
társasága volt, körülbelül 1000 négyszögkilomé
ternyi területen. Szabad lakossága szinte telje
sen a földeken elszórva élt, tizenhét földmíves 
kerületre vagy törzsre oszolva, amelyek együtt
véve nem tettek ki többet 150.000 embernél. A 
legtöbb család kis földnek volt a birtokosa. A 
szülők és a gyermekek, — akik együtt laktak a 
kicsiny parasztkunyhóban és együtt dolgoztak, 
— művelték a földet. Leginkább csak gabonát 
termesztettek, egy kevés szőlőtőkét és olajfát. A 
szomszédos közföldeken néhány marhacsordát 
legeltettek. Odahaza készítették fából való föld- 
művelési szerszámaikat és a ruháikat. Csak 
néha-néha mentek be a megerősített városba, 
ahol az istenek templomai, a köztársaság 
kormánya, a gazdagok házai, a kézművesek 
és a kereskedők boltjai voltak, hogy némi

I.
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gabonát, olajat és bort sóra, vasszerszámra 
és fegyverekre cseréljenek ki, résztvegye- 
nek a vallási ünnepségeken és polgári kö
telességeiket teljesítsék. Minden római birtokos 
föl volt véve az öt osztály egyikébe, amelyekbe 
gazdagság szerint az egész birtokos lakosságot 
osztották, továbbá a maga osztályának valame
lyik centuriájába. Saját szavazatával hozzájárult 
a maga centuriájának szavazatához, — amely 
egyet számított — a centuriák komiciumaibanígy 
hagyta helyben a törvényeket és választotta a 
köztársaság főbb tisztviselőit. Mégis Róma, bár 
minden hivatala választott volt, akkoriban két
szeresen arisztokrata köztársaság volt. Mert a 
centuriák azon arányban, ahogyan a szegényebb 
osztályokéból a gazdagabb osztályok centuriái 
felé haladtak, a választóknak mindig kisebb szá
mát foglalták magukba. És mert csak az a kevés 
számú patrícius-család gyakorolhatta öröklött 
előjog folytán a magasabb közhivatali teendőket, 
amely rendesen nagyobb földbirtokkal, számo
sabb csordákkal és néhány rabszolgával rendel
kezett. A nép ugyan minden kerületben össze
gyűlt, hogy ügyeit megtanácskozza és minden 
esztendőben bizonyos hivatalnokokat válasszon, 
így a néptribunokat, akik sérthetetlenek voltak 
és a hivatalnokok minden cselekedetével szembe
helyezhették vétójukat. Egyes kisebb hivatalno
kok választásánál és bizonyos kisebb jelentő
ségű ügyeknél pedig nem is a centuriák, hanem 
a törzsek szavaztak, illetve mindenki, aki a 
tizenhét mezei törzsbe volt beírva és a négy 
városi törzsbe, amelyben Róma szegény népét
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írták össze. Az állam azonban a maga teljessé
gében mégis a patríciusok hatalmán maradt, 
akik a maguk részéről szintén parasztok voltak 
és nem resteltek ásóval és ekével dolgozni. Ki
csiny és dísztelen házakban laktak, józanul ét
keztek és egyszerűen ruházkodtak, kevés nemes 
érccel bírtak és majd mindenüket, kenyerüket 
csak úgy, mint ruháikat, odahaza készítették 
néhány rabszolgával és az asszonyokkal. Róma 
így keveset vásárolt kívülről. Etruriában vett 
agyagnemüeket és érceket a középítkezések szá
mára, azután pún vagy föníciai művészi csecse
becséket, elefántcsont tárgyacskákat, illatszere
ket a temetések és bíbort a közhivatalnokok ce- 
remóniás ruhái számára, valamint néhány rab
szolgát. Kevés volt a kivitel is. Hajóépítésre való 
fát vittek ki és sót. Róma kicsiny volt és sze
gény. A gazdag patríciusok is idejük javát falun 
töltötték és a városba csak azért jöttek, hogy köz
hivatali teendőiket teljesítsék és jelen legyenek a 
szenátus ülésein. A szenátus életfogytiglani tag
jai azok a hivatalviselt férfiak voltak, akiket 
mint erre méltókat, előbb a konzulok, később a 
cenzorok kijelöltek. A szenátus felügyelt a köz
hivatalnokokra, kezelte a közvagyont, helyben
hagyta a centuriák és a törzsek komiciumai által 
megszavazott törvényeket és az általuk megej
tett választásokat, tárgyalta a háborúnak és bé
kének akkoriban gyakori kérdéseit.

Azon időben egész Itália Liguriáig, Emíliáig 
és a Romagnáig, — amely még népes volt, úgy, 
mint a Pó völgye, ahol ligurok és a vad kel
ták laktak, — tele volt Rómához hasonló erő-
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dített várakkal, amelyek folyókra néztek, a he
gyek zord ormáróJ őrködtek a síkságon, eltorla
szolták a hegyek szakadékait és jelt adtak a ten
geren járó kereskedelmi hajóknak. Ezeket vagy 
arisztokratikus vagy népies intézmények szerint 
kormányozták, de alig egyet is monarchikus rend 
szerint. Mindegyik kisebb vagy nagyobb föld
területnek volt az ura. Többen a különböző fa
jok és nyelvek szerint szövetségekbe egyesültek. 
Délitáliában volt az oszko-szabelliek szövetsége, 
Középitáliában a latin, etruszk és az umbriai 
szövetség, a partvidéki szép görög gyarmatok
ban, Anconában, Tarentumban, Nápolyban 
pedig a hellének szövetsége. De mind e szövet
ségek békéje mellett is városról városra, hegy 
és síkság, folyó és tenger, faj és faj közölt, 
örökkön kiújult az embernek ember ellen való 
küzdelme az antik Itáliában. Mindig kiujították 
azok az okok, amelyek a barbárok közötti hábo
rút is táplálják: a rabszolga és a föld szüksége, a 
nemes ércek sóvárgása, vagy a nagyok ambiciói 
és kalandos szelleme, a népek gyűlölködése és 
a támadás szüksége, nehogy őket támadják 
és elpusztítsák. Róma akkor a többi város mód
jára szintén belekeveredett e végnélküli pár
viadalba. Még pedig a saját gyöngesége miatt ve
szedelmes föltételek között, noha már sikerült 
neki Latium paraszti köztársaságocskáit, ame
lyek mind ugyanazt a latin nyelvet beszélték, 
szövetségben maga köré gyűjtenie. A római had
sereg a gazdag birtokosok vezérlete alatt fegy
verben álló kisbirtokos-osztály volt, mert aki
nek nem volt földje, nem katonáskodhatott.
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Ugyanakkor az összes birtokosok (s ezek körül
belül 30.000-en lehettek a Kr. e. ötödik század 
második felében) 17 éves koruktól 46 éves ko
rukig, valahányszor a konzul elrendelte a nép
fölkelést, kötelesek voltak jelentkezni és légiókba 
sorakozva, az idősebb patríciusok által válasz
tót/ hivatalnokok parancsnoksága alatt útra
kelni. Szerencsétlenségre akkoriban vad gyűlö
let dühöngött gazdagok és szegények között. A 
lakosság nagyon is megnövekedett a szűk terü
leten, a háborúk gyakran romboltak, pusztí
tottak s a föld a gabonanemüek túlságosan bel
terjes művelése miatt könnyen kimerült. S míg a 
kisbirtokosokat adósságok gyötörték, addig a 
nemesség, amelyben nagyok voltak a családok, 
az ellenségtől hódított földek legjavát magának 
foglalta le és a közlegelőkön saját csordáját gya
rapította, elvonva azokat a szegények használata 
elől. Sőt, ami még súlyosabb, gyakran uzsorára 
adott kölcsön a szegény birtokosoknak, s azután 
a nexum-törvény alapján rabszolgákká tette 
őket. A patríciusok elleni gyűlöletet még fűtöt
ték azok a gazdag plebejusok, akiket kizártak a 
közhivatalokból. Ezek az ellentétek viszályt, 
zavargásokat és kiválásokat okoztak, még köz
vetlen a háború veszedelme előtt is.

Róma mégis, mihelyt a latin szövetség élére 
helyezkedett, lassan-lassan legyőzte Itália többi 
városait és szövetségeit, mert szervezetével vele
született egy egészséges elv: az életerős fegye
lem, amely megvetette a nemzetek nagy szét
bomlasztó erejét, a gyönyört. Hatásosan vissza
szorította a mohó élvezetet a gazdagok és a ha-
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talmasok osztályában, amelyik legkönnyebben 
megromlott volna és azután megmételyezte volna 
a köztársaság egész testét. Visszaszorította a bar
bárok kicsapongásait: az iszákosságot, a fajta
lanságot, a nemes ércekkel való fényűzést és az 
egyéni gőgöt, amely még az összesség kárán is 
érvényesülni akar.

Róma értett ahhoz, hogy barbár maradjon 
a barbárok bűnei nélkül és ezért győzött le annyi 
nálánál műveltebb, de tulajdon civilizációja bű
nein megromlott népet. A régi római társadalom 
bizonyos mértékben hasonlított némely később 
keletkezett szerzetes rendhez és vallási szektá
hoz. Benne is megvolt a tanításoknak, példák
nak, a kölcsönös felügyeletnek és félemlítésnek 
az az ötletes rendszere, amellyel az embereknek 
egy kis csoportja mindegyik tagját alá tudja 
rendelni az összesség véleményének és érzésé
nek. Megvonja tőlük annak a lehetőségét, hogy 
ezen a csoporton kívül éljenek, és bizonyos mun
kákban nagyobb buzgalomra, lemondásra és fe
gyelemre ösztökéli őket, mint amennyire a leg
több természettől fogva képes lenne. A régi Ró
mában minden arra szolgált, hogy a felsőbb 
osztályokban a példáknak, a tanításoknak és a 
kölcsönös felügyeletnek és megfélemlítésnek ezt 
a rendszerét fönntartsa és növelje. Erre szolgál
tak a vagyoni viszonyok, a vallás, az állami in
tézmények, a törvények szigora, a közérzésnek 
az a keménysége, amely a szigort minden eset
ben és minden szánalom nélkül alkalmazta az 
apák által a fiúkra, a férjek által a feleségekre 
és egyik nemes által a másik nemesre. Mindenek
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fölött pedig a család volt első iskolája a lelkek 
l e szigorú fegyelmének, mellyel a gazdag ró

maiak ifjúságuktól fogva megtanúltak keveset 
élvezni, a gőgöt és a hiúságot legyőzni és magu
kat alárendelni nem egy másik embernek (a 
monarchiát fanatikusan gyűlölték), hanem a 
törvényeknek és a szokásoknak. Az élvezést is 
úgy tanúlja az ember, rendesen az ifjúság évei- 

1 ben, a pubertás után, mikor mindenkiben kifej
lődik az élet ezer gyönyörei egynémelyikének 
Ízlése, a nevelés és hajlandóság akcidenciái sze
rint. Aztán beleún az élvezésükbe, míg a többit 
vagy meg sem ismeri, vagy megveti. És a római 
család abban az időben jórészt még a patriarchá
lis kor maradványa volt. Mindmegannyi kicsiny 
abszolút monarchia, amelyet az új idők ariszto
kratikus köztársasága maga alá rendelt és ma
gába foglalt, de meghagyott, mert az erkölcsi 
és politikai rend fönntartásához szükséges erő
nek egy részét a közhivatalnokoknál is hatáso
sabban gyakorolhatták az apák a maguk kicsiny 
birodalmaiban, amelyek, ha névleg nem is, de 
tényleg az állam szervei voltak. Az apa saját há
zában abszolút uralkodó volt. Egyedül ő bir
tokolt, adott, vett és vállalt kötelezettségeket. 
Teljes engedelmességet követelhetett a fiától, 

[ akárcsak a szolgájától, bármily életkorban vagy 
bármely hivatalos méltóságban volt is. Nyo- 

| mórba taszíthatta őt, eladhatta rabszolgának, 
mezei munkákra Ítélhette, a nagyon lázongó fiút 
megölhette. A konzult, aki a háborúban légiókat 
vezényelt, hazatérte után arra kényszeríthette, 
hogy gyermekmódra engedelmeskedjék neki. Ö

| Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 2
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volt a család minden tagjának, a feleségnek, a 
gyermekeknek, az unokáknak és a rabszolgák
nak biraja, és a szokások szigorú szabályai sze
rint neki magának kellett fölöttük ítéletet hoz
nia, gyakran halálosat is a család, az állam es 
más személyek ellen elkövetett vétkeikért. Ennyi 
hatalom könnyűvé tette az apáknak, hogy az 
új nemzedékekben hosszú időre elfojtsák a fia
talok újító szellemét, amely minden korszakban 
a romlásnak és a haladásnak volt legerősebb 
hordozója. Könnyűvé tette nekik, hogy a búkat 
saját képükre és hasonlatosságukra alakítsák, s 
a férfiakat mérsékletre, szeméremre, fáradal
makra, vallásosságra, a törvényeknek és a szo
kásoknak szigorú megtartására, szűkkeblű, de 
erős hazaszeretetre neveljék. Hogy megtanít
sák őket a földmívelés művészetének és a házi 
takarékosságnak alapismereteire, s a leányokat 
arra oktassák, hogy mindig egy férfinak: az 
apának, a férjnek, a gyámnak tekintélye alatt 
éljenek, anélkül, hogy valaha valamivel, akár 
csak a saját hozományukkal is bírjanak, hogy 
szófogadók, mértékletesek, szemérmesek legye
nek és csak az otthonnal és a gyermekekkel tö
rődjenek. Hogy a fiúkat és a lányokat mindenek 
fölött a hagyományokhoz, a régi élet egyszerű
ségéhez való babonás ragaszkodásra, minden új 
fényűzésnek gyűlöletére oktassák . . .  És jaj volt 
az okulatlanoknak és lázadóknak! Az apa és a 
házi törvényszék irgalmatlanul megfenyítették 
volna a fiút és az asszonyt, mert a hagyományok 
és a példák keményszívűségre oktattak és 
könnyű volt olyan embereknek keményeknek

\
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lenniök, akik gyermekkoruktól kezdve oly ke
veset élveztek. Így nevelkedvén, a római nemes 
még fiatal korában kiállta első hadi próbáit a 
lovasságnál s még fiatalon elvett egy nőt, akivel 
kicsiny hozományt kapott és akitől sok gyerme
kének kellett születnie. Azután megkezdte a hi
vataloskodás lassú és hosszú pályáját, a nép elé 
jelöltnek állította magát, hogy a törvények által 
megállapított rendben a különböző hivatalokra 
megválasszák. De senki nem remélhette sem a 
nép szavazatát, sem választásának a szenátus 
által való megerősítését, ha nem tisztelte a ha
gyományokat. És ha minden római hivatalnok 
széleskörű hatalommal volt is fölruházva, ha sok 
család állt is parancsa alatt és ha tiszteletadó 
szertartások tárgya volt is, a hatalom mégis 
sok hivatalnok között oszlott meg és minden 
közhivatal ingyen volt, időleges (rendesen egy 
évre szóló) és társas, minden hivatalnoknak 
mindig méltóságban és hatalomban vele egyen
rangú társa volt, aki ő rá felügyelt és akire neki 
kellett felügyelnie, míg a szenátus mindegyikük 
fölött állott. így súlyos ok nélkül egyetlen hiva
talnok se tehetett erőszakot a törvényeken vagy 
a hagyományokon. Esetről-esetre mindegyiknek 
úgy, ahogyan parancsolt, engedelmeskednie is 
kellett és mihelyt a magánéletbe visszatértek, 
föl lehetett őket szólítani, hogy minden hivatalos 
tettükről beszámoljanak. Születésétől haláláig 
mindenkit kémleltek és ha az apa halálával 
mindegyik fiú a maga családjának abszolút kor
mányzója lelt is, a fórumokon, a komiciumokban, 
a szenátusban megkezdődött a cenzorok nem

2*
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kevésbbé szigorú felügyelete, akik őt, ha rossz 
életet él, bevádolják és a szenátorok jegyzéké
ből törlik. Felügyelt rá a nép, — amely őt nem 
választotta volna meg a hivatalokra, — a sze
nátus, minden egyes polgár, és vád alá is helyez
hette.

A felsőbb osztályok e fegyelmezettsége miatt 
Rómának sikerült az etruszkok meghiúsult vál
lalkozása, és lassan-lassan Itáliában a sok köz
társaság, faj és nyelv között uralomra tett szert. 
A Kr. e. ötödik század második felében és a 
negyedik század első évtizedeiben Róma a latin 
szövetség élén az ekveszek, a volszkok, az etrusz
kok ellen egész sor háborút viselt. Ezek révén 
Kr. e. 378-ban nemcsak hogy a megnagyobbodott 
területen négy új törzset alakíthatott, hanem az 
ellenségtől elhódított 98.000 hektárnyi termé
keny földön alapíthatott olyan latin kolóniákat, 
amelyekben a középrendnek sok ifja, aki az 
atyai örökség szűk volta miatt otthon nem nő
sülhetett volna, abba a helyzetbe került, hogy 
Róma számára új katonákat nemzett. Polgá
rokká és birtokosokká váltak egy új városban, 
melyet saját törvényei szerint Rómához hasonlóan 
kormányoztak, de azzal a kötelezettséggel, hogy 
a polgároknak a római légiókkal kell harcolniok. 
Ez első sikereken fölbuzdulva Róma későbben, 
nehogy őt magát lerontsák, támadni volt kény
telen. így a negyedik század hátralévő részében 
és a harmadik század első felében a szamnitu- 
szok, az etruszkok és a szabinok, a lázadó latin 
szövetségesek, az Adria partjain lakó gallok, 
Pyrrhusnak Tarentumból jövő görög milíciái
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ellen háborúskodott. Ilyen módon 27.000 négy
zetkilométernyi területet annektált, egész Latiu- 
mot, keleti és nyugati Toscana egy részét, Um- 
briának, a Marcháknak és a Campagnának leg
nagyobb részét. E városokat municipinmokká 
fokozta le, lakosaikat pedig hadiszolgálatra és 
iributumra kötelezett, de szavazati jog nélküli 
polgárokra. Más városokat és törzseket külön
böző időkben — így Nápolyt 326-ban, Cameri- 
nót, Cortonát, Perugiát, Arezzót 310-ben, a mar- 
rucinuszokat, a marszokat, a pelinyieket, a fren- 
taniakat 305-ben, a vesztineket 302-ben és később 
Anconát és Tarentumot — olyan szerződések 
kötésére kényszerítette, amelyek szerint ezek a 
városok és nemzetek megőrizték ugyan saját 
intézményeiket és törvényeiket, de magukat arra 
kötelezték, hogy Rómának katonai kontingense
ket állítanak és minden más állammal való ügy
ben a római szenátus által képviseltetik magu
kat. Végül Róma az egész Itálián való főhatal
mat megszerezte. De a háborúnak és a hódítás
nak ez a mindig győzedelmes ereje csak azért 
tarthatott századokon által, mert Róma, hála a 
nemesség erkölcsi fegyelmének és konzervatív 
szellemének, ennyi háború tartama alatt is meg
maradt földmívelő, arisztokratikus és harcos tár
sadalomnak.

A föld nem hódítható meg véglegesen, még 
a barbár korszakokban sem, csak az ekével. A 
föld nem azé, aki a seregek vad kavarodásá
ban vérrel öntözi, hanem azé, aki, miután meg
hódította, fölszántja, beveti és megnépesíti. A 
háborúk által Rómának nemcsak a hatalma, ha-
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nem a gazdagsága is tekintélyes módon növeke
dett. Az állam nagy jövedelmek fölött rendelke
zett és egész Itáliában nagy vagyont szerzett 
szántókból, legelőkből és erdőkből, amelyeket 
bérbe adott vagy elajándékozott, részben pedig 
a jövendő szükségletekre gazdátlan hagyott. Sok 
patrícius- és plebejus-család meggazdagodott, 
rabszolgákat vásárolván és földeket, mik bőség
ben voltak és egész Itáliában nagy birtokokat 
műveltettek. Részben gabonát, részben szőlőt és 
olajfát termesztettek rabszolgacsaládok által, 
akikre egy felügyelő ügyelt (maga is rabszolga), 
aratáskor és szüreteléskor pedig szabad napszá
mosokat hozattak a szomszéd városból kisegítő
nek. Délitália közföldjein sakan nagyszabású, 
kezdetleges marhatenyésztést űztek, ahhoz ha
sonlót, amilyen ma divik Texasban és az Egye
sült Államok barbárabb vidékein. Istállózás nél
kül való vándorlegeltetése ez óriási bégető-bőgő 
csordáknak, melyek egész esztendőben künn le
gelésznek a napon és a csillagok alatt hálnak, 
s robusztus pásztoraik, — akik akkor rabszol
gák voltak, — télen-nyáron terelik őket, hegy
ről síkra, síkról hegyre.

Miután Róma hatalmába vette Délitália 
partjait és a felső Appenineket, lehetségessé vált 
a barbár pásztorkodásnak ez a jövedelmező 
módja és sok római sietett megpróbálkozni 
vele. Ezenfelül a háború alatt nagy mennyiség
ben hódított nemes ércek, különösen az ezüst, 
olyan bőségben voltak, hogy Róma Kr. e. 269- 
ben vagy 268-ban ezüst pénzeket kezdett ve
retni. A rómaiak azon a fokon voltak, hogy
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résztvegyenek a világkereskedelemben, meg
szerezzék a maguk számára a görög műveltség 
fényűzését, amelyet most már Délitália görög 
gyarmataival való gyakoribb érintkezés miatt 
jobban kezdtek ösmerni. A nemes érc, melyre 
művelt és barbár népek egyforma kapzsi mó
don vágyódtak, mint könnyen hordható és 
rejthető fényes díszre és kincsre, az ókorban 
a kereskedelmi és csereforgalom révén általá
nosabb volt, mint minden más érték, és a külön
böző műveltségű népek között a leghasználato
sabb csereeszköz volt. A vezető osztály megújult. 
Sok meggazdagodott plebejus család, mely a 
közhivatalokra való megválaszthatóságot am
bicionálta, gazdagságát a középosztály javára 
használta föl, hogy klientéla és protekció útján 
a saját hatalmát növelje. A már hanyatlásban 
levő régi patrícius családok kénytelenek voltak 
ezt a példát követni és végül, hogy veszendő 
birtokaikat helyrehozhassák és hogy minden 
hatalmukat el ne veszítsék, kénytelenek voltak 
ezt a gazdag plebejus polgárságot magukba fo
gadni, családjaikkal házasságokat kötöttek és az 
uralomban is részesítették őket. Már Kr. e. 
421-ben elhatározták, hogy a legelső és leg
egyszerűbb hivatalt, a kveszturát, plebejusok is 
gyakorolhassák, azaz, mint városi kvesztorok, 
a főbenjáró bűnök vétkeseit nyomozhassák, a 
közvagyon egy részét igazgathassák, a közok
mányok egy részére felügyelhessenek és a tábor
ban mint katonai kvesztorok a hadsereg pénzeit 
kezelhessék és a közélelmezésről gondoskodhas
sanak. 367-ben határozatba ment, hogy plebejus
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legyen egyike a köztársaság legfőbb hivatalno
kainak, akik konzul néven a szenátus és a komi- 
ciumok összehívásáról gondoskodtak, vezették 
a hivatalnokválasztásokat, elfogadták vagy el
utasították a jelölteket, hirdették a népfölkelést 
és a hadakat háború idején vezényelték. 365- 
ben a plebejusok már kuruluszi edilekké voltak 
választhatók, felügyelhettek a gabonanemüek- 
kel való kereskedésre és az árak szabályozására, 
gondozhatták a középületeket, elláthatták az 
utak, a vásárok, a piacok rendőrségét, közünne
peket rendelhettek el. 350-ben a diktátori és a 
cenzori hivatalra bocsátották őket. Az első egye
dülálló és rendkívüli hivatal volt, amely a leg
nagyobb veszély idejében az alkotmány fölfüg- 
gesztésével rövid időre egyetlen embernek telj
hatalmat adott. A második rendes, két cenzor ál
tal kollégiálisan gyakorolt hivatal volt. A cen
zorok öt évenkint megállapították Róma és a 
municipiumok személyeinek és javainak cenzu
sát, felügyeltek a nagyok szokásaira és a cen
zus készítése közben a szenátorok és a lovagok 
listájából törölték a méltatlanokat, a rossz 
életű plebejust pedig lefokozták földművelő 
törzsből városi törzsbe, vagy kikergették min
den törzsből és megfosztották politikai jogaitól, 
végül a közmunkákat és az adók behajtását ők 
adták bérbe és ők ügyeltek föl rájuk. 337-ben a 
plebejusok prétorokká is lehettek, akik a ró
maiak egymásközti vagy a rómaiak és az ide
genek közötti polgári ügyekben ítélkeztek, az 
akadályozott vagy távollevő konzulok helyett 
működtek és ezek a plebejus prétorok hamar
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megnövelték törvényhozó hatalmát a törzsek 
komiciumainak, melyekben a középosztály szá
mosabb volt, mint a centuriák komiciumaiban. 
Javaslataikat ezek a prétorok a törzsek komi- 
ciumai elé terjesztették. De a vezető osztálynak 
ezt a meggazdagodását és újjászervezését nem 
követte sem az életmódnak meglazulása, sem a 
szokásoknak fölforgatása. A takarékosságot, a 
régi idők egyszerűségét és nyers szigorát még 
mindig minden nemesi család legfőbb erényének 
tekintették. A gazdagság növekedését nem az 
összesség műveltségének és az egyesek élvezetei
nek emelésére fordították, hanem arra, hogy a 
kormányzási és a katonai hatalmat egy gazdag 
birtokos arisztokrácia kezében konszolidálják 
és ezt az arisztokráciát már a hagyományos ne
velés formáiban türelmessé gyúrják, nyugodttá, 
bátorrá és az új eszmék fölfogásában lassúvá. 
Csak gazdag plebejusokat választottak meg 
ezekre a tisztségekre, a hatalom az öröklött 
patriciátus kezéből e birtokosok patrícius-plebejus 
osztályára szállt. Ez az osztály gazdag volt igé
nyei egyszerűsége folytán, s értett ahhoz, hogy 
uralmát szívesen ösmertesse el a középosztály- 
lyal, amelyről családi jóakarattal és engedékeny 
szellemű törvényhozással gondoskodott. Minden 
gazdag szenátori család egy bizonyos számú kis
birtokos családnak tanáccsal, pénzzel, protekció
val járt segítségére. Gyakran olyan családokat, 
amelyek vitézségükkel és intelligenciájukkal 
tűntek ki, rásegítettek arra, hogy hivatalokat 
betöltve, nemesi sorba emelkedhessenek. És a 
törvényhozás annál demokratikusabb lett, mén-
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nél inkább önkéntelenül arisztokratikussá vált 
a közérzés. A szenátusnak a javaslatokról a nép
gyűlések előtt kellett véleményt adnia, — nem 
utánuk.

De a Lex Hortensia által (Kr. e. 286) a 
nép gyűléseinek határozatai a szenátus jóváha
gyása nélkül is mindenki számára törvényes 
erőre emelkedtek. A törzsek gyűléseit kivették 
a szenátus ellenőrzése alól és 241. körül a cen- 
turiák komiciumait olyan irányban reformál
ták, hogy a gazdagok régi hatalmukból sokat 
vesztettek a középrend javára. Sőt odáig is el
mentek, hogy sok szavazatnélküli polgárnak 
szavazati jogot adtak, így Rieti, Norcia és Ami- 
ternum szabinjainak 268-ban, 241 körül pedig 
talán Picenum lakosainak és a velletrieknek.Régi 
falusias szokású konzervatív nemességnek lévén 
alárendelve, ez a nép is megőrizte atyái életmód
ját. Megmaradt parasztok hősies és termékeny 
népének, akik keresetük legnagyobb részét arra 
fordították, hogy parasztoknak és katonáknak 
mind számosabb nemzedékét neveljék föl. Éppen 
ezért Róma a Kr. e. negyedik és harmadik szá
zadban anneksziók és szövetségek útján nemcsak 
befolyását és törvényeit terjeszthette Itáliában, de 
gyarmatai útján a saját törzseit is. 334 és 264 
között tizennyolc hatalmas latin gyarmatot ala
pított, köztük Venosát, Lucerát, Pestot, fíeneven- 
tot, Narnit, Riminit és Ferrarát. Itália különböző 
vidékein a latin kultúra erős terjesztőit helyezte 
el, akiket a föld bősége arra késztetett, hogy sza
porodjanak és így az itáliai nyelvek és fajok 
zavaros egyvelege között megnövelték a latinul
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beszélők számát. És ezek már csak azért is szí
vesen fölcserélték időnkint a kemény mezei élet
tel a katonáskodás fáradalmait és veszélyeit, 
mert a háborús zsold és az, amit a győzelem után 
a tábornokok nekik adományoztak, számukra 
külön haszon volt mezőgazdasági munkájuk 
haszna mellett, s a háború a mezőgazdaság ki
egészítő iparága. A római nemesség ezzel a tá
madó kedvű és harcos néppel alakította ki vázát 
a városok ama testének, amelyből később Itália 
keletkezett. Nem terjesztette ki, de megerősítette 
az államot annyira, hogy az első ízben legyőz
hette Carthagót, a nagy merkantilis hatalmassá
got, amelvnek kereskedelmi terjeszkedése végül 
is összeütközött Róma katonai és földművelői 
terjeszkedésével. A Kr. e. harmadik század utolsó 
negyedében pedig, — még mielőtt az itáliai gal
lok ellen való háborúját (225—222) megküzdötte 
volna, mely az emiliai és a páduai síkság meg
hódításával szabaddá tette jövendő történelme 
országútját, — ura volt egy körülbelül hat millió 
ember által lakott nagy kiterjedésű vidéknek, 
ahonnan végső veszedelem esetén 770.000 kato
nát, gyalogost és lovast sorozhatott volna, 
273.000 polgárt, 85.000 latint, 412.000 szövetsé
gest. Türelemmel, szívóssággal, módszerességgel 
tágították uralmuk határait, nem pedig zseniá
lis vakmerőséggel. Minden osztálynak legna
gyobb erényei azok voltak, amelyek a jól fegyel
mezett paraszti társadalmakat díszítik, amint 
azt ma a búroknál tapasztaljuk: mértékletes
ség, szemérmetesség, az eszméknek és a szoká
soknak egyszerűsége, a saját kicsi világuknak
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mély ösmerete, nyugodt akaraterő, integritás, 
becsületesség, türelem és az izgalomnak az a 
hiánya, mely az olyan férfit jellemzi, aki erejét 
nem pazarolja el gyönyörökben és aki keveset 
tud. De az eszmék lassú haladást tettek, az új 
dolgokat csak nehezen fogadták be, ha nem vol
tak vallási babonák. A zsenit, csakúgy, mint az 
őrületet vagy az aljasságot, szóval mindazt, ami 
nem egyezett a hagyományokkal, elnyomták. A 
formalizmus, az empirizmus, a babona voltak 
a bölcsességnek legfőbb formái. A szigorúan for- 
malisztikus jog és vallás a késő unokák között 
is megőrizte az apáknak kikristályosodott böl
csességét, tévedéseit és aggodalmait. A görög 
filozófiát és az általános elméleteket elhanyagol
ták. A nagyon is szegényes irodalom kevés val
lásos énekből, népies versekből és végtelenül 
egyszerű drámai kompozíciókból állott, a fescen- 
ninákból, szatírákból és bohóságokból. Az iro
dalmi nyelv nyers és szabálytalan volt.

De az életben semmi sem örök, sem a jó, 
sem a rossz. És miután az örök változásnak a 
dolgokban gyökerező törvényénél fogva a jó 
utóbb rosszra fordul és a rossz ismét jóra, végül 
a paraszti fegyelemnek és egyszerűségnek ez a 
szelleme a győzelmek hatása alatt és a gazdagság 
növekedése folytán a harmadik század közepe 
felé lassan apadni kezdett. Nagy-Görögország- 
nak, Szicília ió részének, Korzikának és Szardí
niának meghódítása, az Illíriában, a Galliában 
és a Carthagó ellen megvívott szerencsés hábo
rúk sokat hoztak és sokba kerültek. Nagy had
seregeket kellett messzire élelmezni, flottát kel-
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lett építeni s miután a római állam az ő kicsiny, 
eredetileg egy kis város szükségletei számára 
szervezett hivatalaival nem láthatta el az any- 
nyira megnövekedett közszolgálatokat, ezeket 
mind gyakrabban magánspekulánsok számára 
adták bérbe. így a két pún háború között a kö
zéposztályból hirtelen kialakult az az osztály, 
amely a földmívelő társadalmakban a merkan- 
tilis és a fényűző szellem első hordozója, és 
amely az 1848 után alapított új Itáliában is a 
merkantilis szellemnek első hordozója volt: a 
bérlők osztálya. Ugyanakkor a politikai esemé
nyek, különösen Szicilia meghódítása, kedvez
tek a kereskedelmi szellem fejlődésének. A ke
reskedelem Szicíliában, ahonnan sok olajat és 
gabonát vittek ki, a carthagóiak kezéből átment 
a római és a latin kereskedők kezébe, akik 
számban és gazdagságban gyarapodtak. A római 
arisztokráciában is, amely addig csak földet 
akart birni, sokan akadtak, akik utánozni akar
ták azt a carthágói nemességet, amelyet legyőz
tek és amely kereskedőkből alakult. Elkezdtek 
spekulálni, egész kis hajórajokat bocsájtottak 
tengerre, Szicilia kiviteli tárgyaival kereskedtek, 
fényűzést fejtettek ki és elhanyagolták a közép- 
osztályt. A szokások már kevésbbé voltak egy
szerűek, a családi fegyelem megenyhült. A házi 
törvényszéket mind ritkábban hívták egybe, a 
búk, hála a peculium castrensenek, függetleneb
bek lettek apáiktól, az asszonyok függetleneb
bek férjeiktől és gyámjaiktól. A görög kultúra 
néhány nagyobb családban terjeszkedett, az iro
dalom és az irodalmi nyelv tökéletesedett. Egy
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tarentumi görög, Andronicus, akit 272-ben a vá
ros meghódításánál elfogtak és egy Livius nevű 
rómainak eladtak, aki őt fölszabadította, szatur- 
nuszi versekben lefordította az Odisszeát, ^Ró
mában görög és latin iskolát nyitott, nagy siker
rel lefordított és átalakított görög komédiákat 
és tragédiákat, és latinul is görög versmérték sze
rint igyekezett verselni. Kevéssel ezután egy Ne- 
vius nevű campagniai származású római polgár 
utánozta őt és a pún háborúról költeményt 
csinált.

A rendeknek régi egysége is repedezett és 
ez ellen a carthagói példára nagyon is hajló, 
kapzsi és önző nemesség ellen, egy demokrati
kus ellenzék kezdett kialakulni, a melynek első 
nagy vezére Gaius Flaminius volt. Amikor Fla- 
minius 232-ben azt javasolta, hogy adják a nép
nek az Adriai-tenger partján húzódó területnek 
egy részét, amelyet 283-ban a szenoniaktól és 
268-ban a picentiektől vettek el, a nagyoknak 
heves ellenkezését kellett leküzdenie, mert a 
gazdagok valószínűleg inkább maguk akarták 
a földeknek hasznát látni azok kibérlésével. És 
amikor a Pón innen és túl a gallok, akik e terü
letosztástól megriadtak, 225—222-ig Rómával 
abba a nagy háborúba keveredtek, amely a Pó 
völgyének a meghódításával és Piacenza és Cre- 
mona alapításával végződött, a nemesség, — 
amely pedig kevéssel előbb Carthagót új hábo
rúval fenyegette, hogy elvegye tőle Szardíniát és 
Korzikát, ahonnan ugyanazt a hasznot remélte, 
mint Sziciliából, — ezt a háborút vétekként ve
tette Flaminius szemére. A nemesség nem ve-
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zette a népet, inkább őt kergették szinte erő
vel a nagy síkság felé, amely az Alpesek fen
séges körzetének lábáig terjedt, amely bővelke
dett friss és termékeny földekben, tele volt ha
talmas tölgyfaerdőkkel, nagy ingoványokkal, 
szép tavakkal, kelták által lakott falvakkal, 
amelyen gyors folyamok futottak át, maguk
kal sodorván az Alpesek aranyhomokját, s ame
lyet átszelt az a nagy folyó, mely a Középitália 
kis vizeihez szokott rómaiak szemében valósá
gos csudának tűnhetett. Nem is valami nagy 
származású nemes, hanem a nép pártjának feje 
adta nevét az első nagy út, a Via Flaminia szá
mára, amely Rómát összekötötte a Pó völgyé
vel és a sorsuk tudatlan nemzedékeket, a Város 
falain kívül, a jövő felé vezette. A régi arisz
tokratikus földmívelő és harcias társadalom a 
teljes nagyságnak és hatalomnak ahhoz a ha
tárához közeledett, amelyen túl nem fejlődhe
tik, ha meg nem változtatja természetét.

Az egyenetlenségnek ezek a kiütései hir
telen terjedtek, amikor 218-ban Hannibál az 
Alpesekből a Pó völgyébe szállt le egy olyan 
hadseregnek az élén, amelytől a carthagói plu- 
tokrácia új vetélytársa elpusztítását remélte. 
Szinte hihetetlen vakmerőség volt ez az invázió, 
aránylag kicsiny erőkkel, a hadi operáció fész
kétől való mérhetetlen távolságban, egy olyan 
ország ellen, mely 700.000 emberrel tudott el- 
lentállni. De hogy oly sok évig tudtak okos
kodni rajta, vájjon ez a vakmerő vállalkozás 
sikerülhet-e, bizonyítja, mekkora gyöngeség 
vert gyökeret ezekben a paraszti köztársasá-
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gokban, amelyeknek az élén Róma állott. Nem 
volt ez élő nemzet, csak néptörzsek összekötte
tése, melyet rövid időre a fegyverek hatalma tar
tott össze, de ahol az életmód, a gondolkodás^ 
nak, az érzésnek és a birtoklásnak a módja, 
vagy más szavakkal a műveltségi állapot nem 
volt egységes még a felső és a közép osztályok
ban sem. A régi földmívelő, arisztokratikus és 
harcias Róma Itáliának csak egy részét tudta 
egyazon műveltségi állapotba hozni. A latin 
kisbirtokosoknak a gyarmatokban és a muni- 
cipiumokban való terjeszkedése Itáliának több 
részét a nyelv, az emlékek és az intézmények 
hasonlóságával Rómához kötötte ugyan, de a 
gyarmatok és a municipiumok akkor még a fe
lét sem jelentették az itáliai területnek. És e te
rület másik részén a szövetséges városok voltak 
az urak, ezek a leginkább rusztikus és arisz
tokratikus köztársaságok, amelyek Rómától 
nem zavarva folytatták az ő magános helyi éle
tüket. A rómaiak, különösen Etruriában és 
Középitáliában, a helyi nemességet pártfogol
ták, véres civakodásaikat összebékítették, rá
juk bízták a kisbirtokosok erőteljes nemzedé
kéből sorozott csapatok vezényletét, tehát mó
dot adtak arra, hogy hadiállapotot hirdethesse
nek, s így saját polgártársaik között tekintélyre 
tegyenek szert, aranyat, ezüstöt és új gazdagsá
got szerezzenek. A helyi nemességet így tették 
a római szellem támaszává a szövetséges váro
sokban. Etruriában és Középitáliában lassan a 
nagy családokat a vendégségnek, a barátságnak, 
gyakran a rokonságnak kötelékei is fűzték
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Róma legfényesebb családjaihoz, s ők erre büsz
kék voltak. Szívesen tanultak meg latinul, cso
dálták a hatalmas város intézményeit, a város 
nagyjainak eszméit és szokásait. De a nép to
vábbra is az ő nemzeti nyelvét beszélte és meg
őrizte a régi idők emlékét, amely mindig szép
nek tűnik a jelen ügyeivel elégedetlen unokák 
előtt. Hannibál, úgylátszik, megértette, hogy 
Itália még nem egy nemzet, hanem apró köz
társaságok szövetsége, amelyek közül sok 
csak önmagáért él és amelyeket csupán Róma 
politikai hatalma tart együtt. Ezért ígéretek
kel és rászedéssel kísérletezett és azzal a fe
nyegetéssel, hogy a szövetséges városokat föl- 
lázítja, ami részben sikerült is. De Rómának és 
a latin gyarmatoknak a polgárai, akik együtte
sen igazi földmívelő és arisztokratikus nemzetet 
alkottak, hősies bátorsággal védelmezték a gő
gös carthagói plutokrácia hőse ellen azt a földet, 
amelyet apáik meghódítottak, fölszántottak és 
benépesítettek. Úgy, hogy a háború végén a sok 
középszerű nemzedék erkölcseiből szilárdan al
kotott város győzedelmeskedett a lángésznek 
esetleges és egyéni nagysága fölött. De a rette
netes háború a dolgoknak régi rendjét annyira 
megzavarta, hogy azt többé nem lehetett helyre
állítani. A középosztály virága elveszett ennyi 
óriási csatában. Sok helyütt, mikor a pún be
törő eltakarodott, nem lehetett folytatni a meg
szakított földmívelést, emberek és rabszolgák 
híján. Különösen Középitáliában sok vidék 
egészen elhagyottan maradt, részben mert a lá
zadó lakosság területét elkobozták, részben mert

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 3
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a rombolással járó hosszú háború mindent el
pusztított. Egy ilyen hosszú és szokatlan erő
kifejtésnek a feszültségében, az óriási háború 
minden gondja közepette, amelyet keményen 
vívtak Itáliában, Spanyolországban, Görög
országban, Szicíliában, Afrikában, tizennyolc 
esztendő rettentő ostromai és nyakas védelmei 
viharában Róma sokat felejtett az ő konzervatív 
pedantériájából és balítéleteiből. Minden magá
nos és köztartalékát, a Szirakuza és Garthagó 
kifosztásából való bő zsákmányait fölemész
tette. A bérletek és a katonai szállítások és ezek
kel a zsíros üzleteknek alkalmai meggyarapod
tak. Róma szelídített azon a szigoron, amellyel 
saját maga fölött őrködött. Több politikai ha
gyománytól és néhány törvénytől, így a hivatal
nokok korára és rendjére vonatkozóaktól is el
tekintett, és régi józanságát a vakmerőségnek 
egy új és fiatalos szellemében oldotta föl, amely
nek mintája Publius Scipio volt. Különben nem 
győzhetett volna ebben a nagy háborúban, 
amely fényes szerzeményekkel végződött: a 
Spanyolországon való uralommal, Szicilia tel
jes birtoklásával, Campania és Leontina gaz
dag területe egy részének elkobzásával, Capua 
hanyatlásával, s Itália szövetséges és nem ró- 
maiasodott népeinek végleges gyöngülésével, 
120.000 font ezüsttel, melyet Scipio hozott Af
rikából, és évi 200 ezüst talentumnyi járadék
kal, amelyet Carthagónak 50 évig kellett volna 
fizetnie.



Róma első hadi és kereskedelmi terjesz
kedése a Földközi-tengeren.

Ezzel a háborúval Rómának és a világnak 
új történelme kezdődött. Főként azért, mert Itália 
régi földmívelő, arisztokratikus és harcias társa
dalmában siettette a merkantilis korszak eljöve
telét. A hannibali háború a további háborúk sú
lyos örökségét hagyta Rómára. Mert alighogy 
Carthagóval békét kötött, kénytelen volt hadat 
viselni Spanyolországban, amely vad barbárok
kal volt tele, a Pó völgyében, ahol a pún betörés 
újból fölkeltette a forrongás szellemét, a iigú- 
rok ellen, akik az Itália és Spanyolország közötti 
tengeri útat tették bizonytalanná s a gall éshispán 
tengerpartokon kalózkodtak, és Macedóniában, 
amelynek királya, Fülöp, Carthagóval szövetke
zett. A legvéresebb küzdelmekkel azoknak a vi
dékeknek a visszahódítása járt, amelyeket ma 
Romagnának és Emiliának hívnak, ahol 200-tól 
fogva tíz éven át a bóji gallok évenkint gyilkos

II.
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háborút kezdtek, amelyben a gáncsvetések, meg
lepetések, színlelt békék és hirtelen zendülések 
egymást érték. Míg végre 191-ben, amikor a gall 
nemességet majdnem egészen tönkretették, or
szágukat is elpusztították, a fegyveres népségét 
megsemmisítették, az életben maradottak meg
adták magukat. Kóma ekkor elkobozhatta terü
leteiket. Ezek a háborúk inkább megelőző véde
kezés, mintsem új területi hódítás okából tör
téntek. A római arisztokráciában ez időben Pub- 
lius Scipio, a zamai győztes vezetésével új párt 
alakult, amely nem feledkezett meg többé arról 
a veszélyről, amelyben a pún invázió alatt Itália 
állott. Egészen letett azokról a hódító, vagy mint 
ma mondanók: imperialisztikus törekvésekről, 
amelyek az első carthagói háború után keletkez
tek. A párt figyelmeztetett arra, hogy azok a 
polgárok, , akikre Róma minden esetben biztosan 
számíthatott, nem sokkal voltak többen 200.000- 
nél és hogy ezek közűi is sok kisbirtokost nem 
lehetett hosszú időn át otthonuktól távol, fegy
verben tartani, hogy a szövetségesek újból föllá
zadhatnak, hogy tehát Szicilia, Szardinia, Kor
zika, Spanyolország, a Pó völgye már elég tá
gas uradalmat alkottak. Nem lett volna okos 
dolog új államokat meghódítani s Rómát veze
tésükkel és védelmükkel terhelni. Ehelyett 
Róma, ámbár a hannibáli háború nagyon kime
rítette, még mindig sikerrel folytathatta a rövid 
háborúknak és gyakori intervencióknak azt a 
politikáját, amellyel saját hasznára gyöngítette 
a többi államot. Mert a földmívelő osztály köré
ből nagy hadseregeket toborozhatott rövid tar-
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tamú háborúk számára, kitűnő katonai rendek
kel bírt, Szicíliában, Szardíniában, Spanyolor
szágban olyan magtárai voltak, amelyekkel szá
mosabb és távolibb hadseregeket is elláthatott, 
anélkül, hogy odahaza ínségtől kellett volna tar
tania. Róma, pénzügyeit rendezve, könnyen ren
delkezhetett volna e háborúkra szükséges pénz
összeg fölött és a háborúk hamarosan több hasz
not hoztak volna, mint amennyi költséggel jár
tak. Ez a párt hamarosan uralomra jutott. Sci- 
pio serényen a pénzügyek rendezéséhez látott és 
politikája teljesen sikerült is. A macedóniai há
ború területi annekszió nélkül végződött, viszont 
Görögországot és Ázsia görög városait, amelyek 
azelőtt Macedóniának voltak alárendelve, szaba
doknak nyilvánították. Fülöp kénvtelen volt 
majdnem egész flottáját és hadseregét megsem
misíteni és tíz éven át évi 50 talentumnyi hadi- 
sarcot fizetni. A Pó völgyében, a Spanyolország
ban és Ligúriában viselt háborúk aranyat, ezüs
töt, rabszolgákat és földeket jövedelmeztek. Az 
Antiochus elleni háborúnak (193— 189-ig) — 
amely a macedóniai háborúból született és a 
galaták elleni háborúból, ez viszont az Antiochus 
sziriai király ellen vezetett háborúra következett, 
— a nemes ércek bő prédája és a Szíria királyára 
tizenkét esztendőre kivetett évi ezer talentumnyi 
badisarc volt a nyeresége. De ekkor is a galatá- 
kat meghagyták otthonukban és az Antiochustól 
elvett területeket is Rodus és a pergámuszi ki
rály között osztották föl. Nagylelkű szavak és 
dluziók hamarosan eszményi színezetet adtak 
ennek a politikának: Róma nem magáért bar-
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colt, hanem azért, hogy az elnyomott népeknek 
szabadságot adjon.

Azonban ezek a háborúk, hirtelen növelvén 
Itália gazdagságát, siettették az erkölcsöknek, az 
osztályoknak és a vagyonnak félszázada kezdő-: 
dött megújulását. Görögország és Ázsia kifosz
tása, Spanyolország és a Pó-síkság elpusztítása 
alkalmával a tábornokok igen bőkezűek voltak 
saját magukkal és a katonákkal szemben, a ka
tonák pedig saját számlájukra is dolgoztak. (Már 
a macedóniai Fíilöp elleni háborúk alatt sokakat 
lehetett látni, akik a benszülöttekkel uzsoráskod- 
tak.) Sok szegény paraszt egész kis tőkével tért 
haza a háborúból. Itália vidékein kigyűlt a ka
landos szerzési vágy és az önkéntesek nagy 
számban jelentkeztek a hasznothozó háborúkra. 
A római állam ennyi zsákmánnyal és ennyi sarc
cal egyszerre rendezte a hannibáli háborúk ál
tal megviselt pénzügyeket, kifizette adósságait 
és bőkezűen költekezhetett a közmunkákra is. 
S mert az előkelőbb családok körében terjedő 
görög kultúra, az anyagi eszközök meggyarapo- 
dása és az újításnak és merészségnek bizonyos 
szelleme, amelyet Scipio pártja képviselt, mind 
cselekvésre sarkalt, az állam mindenfelé szórta 
a pénzt. A középosztály régi agrárpolitikáját 
nagy mértékben fölujították. 198-tól 177-ig hat 
nagy és több kis gyarmatot alapítottak: Bolog
nát, Pármát, Modenát, Aquileiát, Luccát és Lu- 
nit, ahol a gyarmatosok bővebb földterülethez 
jutottak, mint a régi gyarmatokon. 187-ben az
tán hozzáláttak a Via Aemilia kiépítéséhez, amely 
Riminit összekötötte Piacenzával, 184-ben Cato
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más munkákkal együtt megkezdte Róma csator
názását, 180-ban pedig 40.000 liguriait vittek ha
zája völgyeiből az elpusztított Samnium magá
nyaiba. 177-ben megnyitották a Via Cassiát. A 
174-ik év cenzorai arról váltak híressé, hogy 
Rómában és a gyarmatokban nagyszámú köz
munkát rendeltek el. A közmunkáknak és a ka
tonai szállításoknak bérletei mind gyakrabban 
ismétlődtek és a középosztályból való sok fiatal
ember, akik a keleti vagy a nyugati háborúk
ból kis tőkét hoztak magukkal, ilyen bérleteket 
kértek és könnyen hozzájuk is jutottak. Vagy 
egyedül béreltek, vagy néhány barátjukkal tár
saságban, gyakran azonban a szükséges tőkét 
valamilyen gazdag úrtól kérték kölcsön, aki az
után a nyereségben velük osztozott. Igen hamar 
elterjedt az üzletekben való jártasság és ügyes
ség, úgy, hogy Rómában és Itália városaiban a 
bérlők oly számban növekedtek, hogy megalapí
tották a középtőkéseknek egy osztályát, amely a 
közszállításokból jómódú életet folytatott. Egyi- 
kük-másikuk, — a bátrabbak és szerencsések 
közül, — pedig nagy vagyonhoz jutott. Mások 
Szicíliában és Szardíniában az összes termékek, 
— gabona, olaj, bor, — tizedének behajtását bé
relték, vagy pedig a tizedek behajtását és a köz
legelők jogainak (scripturci) egy részét. Mások 
földek vásárlásával, bányáknak, erdőknek és 
közföldeknek bérlésével gazdagodtak meg. A car- 
thagói békét követő évben már igen sok római 
Délitália földjeivel spekulált, megvásárolván e 
földeket, amelyek a pusztítások és birtokosuk 
halála miatt keveset értek, és lassan-lassan, aho
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gyan a tőkék és a rabszolgák gyarapodtak, egész 
Itália az új ciger pulicus-szál spekulált. E föld
bőség következtében sok középbirtokos, a lati
nok és a szövetségesek között is, könnyen jutott 
egy darab földhöz, amelyet saját földjéhez ĉsa
tolt és a háborúban tett megtakarításokból né
hány rabszolgát vásárolván, művelni kezdett. 
Viszont azok, akik tekintélyes tőke fölött rendel
keztek, nagy közföldeket béreltek vagy Itáliá
ban vagy a Pó völgyében, vagy Szicíliában, hogy 
ott rabszolgáikkal nagy marha-, sertés-, juh- és 
kecske-nyájakat legeltessenek. A nagy vándor
legeltetés a katonai szükségletek miatt sokat jö
vedelmezett ezekben az években. A számos se
regnek szükséglete e termények keresletét állan
dóvá tette, mert a háborúkban sok bőrt fogyasz
tottak a sátrak, sok kecskeszőrt a hadigépek szá
mára, azonkívül sok sózott sertéshúst, és több 
szenátori család és magános különösen a szicí
liai földek bérletével gazdagodott meg hama
rosan.

De a bőség és a merkantilis szellem gyors 
haladása lassan-lassan megváltoztatta a régi 
életmódot. A Keletről visszatért katonák, a pén
zes bérlők, a közföldek meggazdagodott bérlői 
már nem akartak úgy élni, mint nagyapáik. Nem 
mintha a régi Itália rusztikus szokásai finomab
bakká váltak volna, mert Görögországban még 
174-ben is úgy néztek le Rómára, mint egy nagy 
falura, amelyben sem szép utcák, sem szobrok, 
sem paloták nem voltak. Magában a fővárosban 
a nagyok házai szűkek és dísztelenek voltak, a 
fiataloknak régi, szigorú neveltetése csöppet sem
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enyhült meg. De a sok időn át visszatartott élv- 
hajhászás elsődleges, állati étvágyban tört ki: lak - 
mározásban, érzékiségben, hiúságban, az erős 
izgalmak iránti szükségletben és a drága dolgok
nak abban a tüntető mutogatásában, a gazdag
ságnak abban a kifejtésében, amely csak arra 
szolgált, hogy másoknak dicsekedjenek, s amely 
a nyers és hirteleníil meggazdagodott népek első, 
suta fényűzési módja. Róma az orgiának és a 
pompázásnak lett a székhelyévé. Egy-egy ügyes 
szakácsot drága pénzzel fizettek meg. Az egykori 
mértékletes étkezések véget nem érő lakomákká 
alakultak át, amelyek számára a legdrágább 
ínyenc falatokat vásárolták, így Görögország bo
rait, a Pontus sült hurkáit és sózott halait. Itália 
Görögországtól megtanulta a szárnyasok hizlalá
sának finom művészetét. A gyűléseken részeg pol
gárok jelentek meg. Hivatalnokok a bortól félig 
ittasan, fénylő szemekkel botorkáltak a fórumra 
és ott minduntalan megszakították munkájukat, 
hogy a vödrökhöz szaladjanak, amelyeket az edi- 
lek az utcák és piacok sarkán állíttattak föl azok 
kényelmére, akiken útközben erőt vett a túlsók 
ital. A szép rabszolganők és a szép fiúk igen 
sokba kerültek, úgy hogy 186-ban a szenátus 
kénytelen volt elnyomni a bacchanáliák fékte
lenségeit és 181-ben kihirdették a Lex Orchiát 
a kicsapongások ellen. A Kelet féktelen és izgal
mas kultuszai kezdtek elterjedni. Nem elég, hogy 
a középosztálybeli közönség megtanulta a görög 
komédiák fordításainak és kivonatainak élvezé
sét, hanem a régi egyszerű és ritka latin ünne 
pék közé is új és izgalmas látványosságokat ékel
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lek be, így a vadállatokkal való viadalokat, te
metéseken a gladiátorok játékait. Az Oppius ál
tal a fényűzés ellen hozott törvényt eltörölték. 
Rómában a parvenük a legdrágább áron vásá
rolták Kelet árúcikkeit, illatszereket, ^babiloni 
szőnyegeket, arannyal és elefántcsonttal rakott 
bútorokat. Itália kisebb városai erejüktől tel
hetőén utánozták a fővárost. És amilyen mérték
ben utánozta a helyi kis nemesség Róma nagy
jainak megnövekedett pompáját, ők is dőzsöl
vén ünnepélyeken és lakomákon, éppen úgy az 
umbriai vagy a pugliai paraszt is, a Kelet gaz
dag országaiban katonáskodtából megnövekedelt 
vágyakkal és szükségletekkel tért haza, mint 
napjainkban ezredétől a mi parasztunk. A föld
művelő középosztályban sokan únták azokat a 
kemény fáradalmakat, amelyek apáiknak oly 
szentek voltak és a háborúba szolgával indultak, 
aki podgyászukat vitte és étkeiket elkészítette, 
birtokukon pedig nagyszámú rabszolgát tartot
tak, hogy maguk kevesebbet fáradjanak.

A középosztálynak és a gazdagoknak ezek 
az új szükségletei és fényűzései, a maguk részé
ről, Rómában és Itáliában növelték a mesterem
berek munkáját s a kis- és nagytőkések kereseti 
alkalmait is. Sok rómait és itáliait, — akik vagy 
mint katonák, vagy mint a hadseregek kíséreté
ben levő szállítók megösmerték az idegen földe
ket, azok árúit és árait, — a tőkének bősége, az 
ázsiai árúcikkeknek Itáliában való fokozódó ke
reslete, Rómának a Földközi-tengeren való mind 
nagyobb uralma a kereskedelemre ösztökélt. Ősi 
földjüket eladták, egy-egy hajót vásároltak és
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többen (leginkább, úgy látszik, Délitáliából) 
182 után Delosban telepedtek meg és ázsiai árú
cikkek lerakatait nyitották meg ama kereske
dők számára, akik Itáliából jöttek, hogy hajói
kat különböző tárgyakkal megtöltsék és akiknek 
kényelmesebb volt kikötni Delosban, mint Ró- 
dusban vagy Corinthusban. Mások viszont De- 
los és Róma vagy a Földközi-tenger nyugati ré
szén űztek kereskedést. Az itáliai partokon sok 
kicsiny hajóműhely épült, a silai állami erdőket, 
ahol szurkot szedtek, drágán bérbeadták, any- 
nyira megnövelte a sok újonnan épített hajó 
ennek a cikknek a fogyasztását. Még a szenátori 
nemesség is kivette részét ennek a tengerentúli 
kereskedelemnek a hasznából, a középosztály
beli rómaiaknak vagy a fölszabadítottaknak a 
kereskedéshez szükséges tőkéket kölcsönözve. A 
katonai terjeszkedést a kereskedelmi terjeszke
dés követte. Időközben, miután a vagyonnal a 
mesterségek, a kereskedelem és a lakosság gya
rapodtak, kevéssel a második pún háború vége 
után megnyíltak Rómában az első nyilvános für
dők, és 174-ben az első nyilvános sütőkemencék, 
ama nőtlen és rabszolgátlan mesteremberek és 
kereskedők számára, akik otthon készítették ke
nyerüket. A hadvezérek sok görög kézművest 
hoztak magukkal, hogy ünnepélyeiket és diadal
meneteiket fölkészítsék. Annyi idegen pénz ke
rült Rómába, hogy sok aranyműves a pénzváltóé
val cserélte föl mesterségét. Sok pénzváltó pedig 
a nyereségtől és a tőkebőségtől nekibátorodva, 
bankárrá lett. Elfogadtak letéteket és kölcsönö
ket nyújtottak. Sok idegen és itáliai korcsmát,
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fürdőt, festőműhelyt, cipész-, aranyműves- és 
szabóüzletet nyitott, színházi vállalkozással fog
lalkozott és darabot írt. Egy Sarsinából való 
umbriai, Plán tus nevezetű, miután több vállal
kozása balul ütött ki és kényszerűségből sok ala
csony mesterséget végigpróbált, végül Rómában 
„pénzt csinált44 azzal, hogy sok kómikai szellem
mel és irodalmi ügyességgel görög komédiákat le
rövidített a római közönség számára. A vidéki la
kosság a falvakból oly nagy számban özönlött 
Rómába, hogv a latin városok 187-ben és 
177-ben e miatt panaszt tettek a szenátusnál. A 
lakossággal együtt növekedett a telek ára is. A 
spekulációra épített, magas, fából való házak, — 
amelyeket egy fölszabadított vagy egy főbérlő 
igazgatott, s amelyekben a római mesteremberek 
vagy kiskereskedők igen drága pénzen béreltek 
egy-egy szobát, — nagyon sokat hoztak. Róma 
közelében nagy haszonnal adták bérbe a folyó
víz egyes részeit festőműhelyeknek, a tavacská
kat, a meleg forrásokat fürdők céljaira, azonkí
vül a konyhakerteket is. Aki Róma közelében te
rülettel bírt, vagy földet tudott vásárolni, az 
gyorsan meggazdagodott.

Végül: az általános gazdagodás eredménye
ként rohamosan emelkedett a rabszolgakereske
delem. Itáliában ebben a harminc évben minden
kinek szüksége volt munkásokra. A legelők bér
lőinek az állattenyésztés miatt, más bérlőknek 
a közmunkák és a katonai szállítások miatt, az 
államnak az alacsonyabb közszolgálatok szá
mára, a hajózó kereskedőknek evezősök kellet
tek, a gazdagoknak háziszolgák és gladiá
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torok. A kisbirtokosoknak és a középosztálynak 
pedig azért kellettek munkások, hogy a nehezebb 
munka fáradságait megkönnyítsék. De az ókori 
civilizációban minden olyan nemzet, amelynek 
hatalma és gazdagsága növekedésével sok mun
kásra volt szüksége, sosem talált elegendő em
bert, aki csak a saját maga fönntartása miatt 
hajlandó lett volna bérért dolgozni, és ezért 
mindegyik rabszolgára szorult. A barbár (és eb
ben a tekintetben az ókori ember, még a civili- 
záltja is, hasonlított a barbárhoz) nem igen sze
reti a munkát és még kevésbbé az alárendeltsé
get. Valami keveset dolgozik, mint kézműves, 
vagy kereskedő, ha nincs alárendelve senkinek. 
Abba is beletörődik, hogy fegyveres háznépként 
függjön mástól, csak ne kelljen dolgoznia érte. 
Dolgozni is, mástól is függeni, erre sosem adja 
magát jószántából és inkább koldúlni megy, 
vagy rabolni. Itáliában is hamarosan nagy rab
szolgakereskedelem keletkezett. Nemcsak a tá
borokban, ahol a hadifoglyokat alacsony áron 
azonnal elkótyavetyélték a tiszteknek, a kato
náknak és a kereskedőknek, akik a hadsereget 
követték, hanem a birodalom minden határán 
rabszolgakereskedésbe bocsátkoztak a barbárok 
törzsfőnökeivel, akik, mint az afrikai négerek, 
eladták hadi foglyaikat és gyakran saját alatt
valóikat is. Gallia széléről, Germániából, a Kau
kázus hegyeiből megláncolt rabszolgáknak 
hosszú menetei szálltak alá állandóan a Föld
közi-tenger mosolygó partjai felé és a Fekete
tenger felé, Massiliába, Aquileiába, Pantica- 
peumba, Fanagoriába, Dioscuriasba, ahol a



46 FERRERO

benszülött és itáliai kereskedők vártak rájuk. A 
barbár törzsfőnököknek vagy ügynökeiknek bor
ral, sóval, arannyal és ezüsttel fizettek a rab
szolgákért. Ezeket a többi ázsiai árúcikkel együtt 
hajóra tették, hogy vagy egyenesen Itáliába, 
vagy pedig a Fekete-tenger mellől jöttékét De- 
losba szállítsák, ahová kereskedők érkeztek, 
hogy Itália számára rabszolgákat vásároljanak. 
Sok itáliai meggazdagodott az emberkereskedé
sen. Egyesek pedig, akik Rómában vagy Itáliá
ban rabszolganeveléssel foglalkoztak, egészen 
fiatal embereket mesterségekre oktattak ki, hogy 
azután újra eladják őket. Vagy pedig megtanítot
ták őket vívni, hogy azután a nagy fényűzésű 
temetésekre gladiátorokként adják őket bérbe.

A Krisztus előtt második század első har
minc éve Itália számára ama boldog korszakok 
egyikét jelentette, amelyekben a kevés tőkével 
kezdő is vagyont gyűjthet. Az életmód, az igé
nyek, az ipar, a kereskedelem, az ötletesség, a 
vállalkozási merészség ilyenkor mind egyszerre 
és gyorsan növekszik. Munkabőség van, könnyű 
a zsíros kereset, minden új gazdagságból a ha
szonszerzésnek sok új alkalma születik. A gazdag
ság fejlődő termékenységgel fiadzik és a tőkék
nek fölhalmozódása gyors, könnyű, intenziv. Sok 
szegényből jómódú lett, sok jómódúból gazdag 
ember, a történelmi nemesség mellett új polgári 
osztály nőtt fel milliomos tőkésekből, akik rab
szolgakereskedésen, tengerentúli kereskedelmen, 
állami földek és bányák bérletén, katonai szállí
tásokon, építkezési spekulációkon meggazdagod
tak és akiket a cenzorok fölvettek a lovagok cen-
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túriáiba. A kereskedelmi szellem minden osz
tályban terjedt, az alsó néptől egészen az arisz
tokráciáig. Lassan-lassan a szívósabb szellemek
ben is legyőzte a földmívelő korszak balitéleteit 
és a kereskedelem iránt érzett ellenszenvét. Ilyen 
volt például Gato, aki elsőnek jutott be, mint 
egy sabini kisbirtokos család tagja, a szená
tusba, és eleinte az uzsorások üldözésével a régi 
szabású landlord mintaképe volt. Később azon
ban üzletekre vetette magát, modern emberré 
vált: uzsorás, földspekuláns, rabszolgatenyésztő 
és hajókereskedők társa lett belőle.

E bőség mögött azonban minden dolgok 
óriási és borzasztó változása készülődött. Minden 
osztályban megkezdődött a régi és az új közötti 
ellentét, amely lassan-lassan megváltoztatta a 
szerkezetét is. Ha az a római nép, amelyik még 
megmaradt a vidéken, a régi mód szerint élt is, 
takarékosan, termékenyen, becsületesen, a ne
mességet és a törvényeket tisztelőn, már a pol
gároknak az a része, amelyik elvárosiasodott, 
mesterségekre, kereskedelemre, hajózásra, bérle
tekre adta magát, egyszersmind magába szívta a 
kereskedő városok gazdag népének hibáit is. Az 
izgékonyságot, a kicsapongásokat, a kapzsisá
got, a kényelemnek és a mulatozásnak szeretetét, 
a biráló szellemet, a fegyelmezetlenséget, a cöli
bátus önzését, a ravaszságot. Róma nagysága és 
a saját jóléte révén mértéktelenül gőgös lett. Ez 
a nemzetség lassan-lassan elvesztette a maga ere
deti latin tisztaságát és amilyen mértékben a 
keleti, spanyol, gallus, hispán, szittya fölszaba
dított rabszolgák római polgárokká váltak, olyan
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mértékben alakult át egy minden fajból és or
szágból való zavaros, keverék népséggé. Rövid 
idő alatt a hannibáli korszak öregjei nem ös- 
mertek rá az ő egykori csöndes és jól rendezett 
Rómájukra. Milyen zajjal köszöntöttek mmost 
minden kis barbár törzzsel való győzedelmes 
ütközetecskét! A diadalmenettel való megtisz- 
telést rápazarolták minden hadvezérre, csak 
azért, hogy az ne tartson kemény fegyelmet, 
nagylelkű diadalmi ajándékokat adjon és gyor
san fejezze be háborúját. Rómában mindenki a 
stratégia és a taktika mesterének érezte magát. 
A táborban, szemben az ellenséggel, ezek az aka
ratos, pénzéhes plebejusok bírálták a hadvezé
rek mozdulatait s nem szívesen engedelmesked
tek. Alattvalóknak nézték le a latinokat és a szö
vetségeseket.

A történelmi nemességből viszont sok csa
lád, amint ez a civilizáció minden változásánál 
megtörténik, keveset értett a most kezdődött 
merkantilis korszak új kereseti alkalmainak ki
használásához, úgy, amint a mi századunkban is 
a régi Európának csak kevés nemesi családja tu
dott ipartelepeket alapítani vagy a tőzsdén spe
kulálni. Ezek továbbra is a régi módra éltek 
öröklött uradalmaikon, amelyek az egykori gaz
dag napokban nagyok voltak. így az Aeliusok, 
akiknek, tizenhatan lévén, mindegyike gyerme
keivel a birtokán lévő házban lakott, így a Fab- 
ricius Luscinusok, az Attilius Calatinusok, a 
Manlius Acidinusok, a Paulus Aemiliusok. Mások 
viszont, ámbár hogy meggazdagodtak, nemesi 
hagyományokként őrizték meg a régi szokáso
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kát és eszméket, önmagukat, mint a hagyomá
nyok példaképét dicsőítve. Ilyen volt Tiberius 
Sempronius Gracchus, aki mint prétor pacifi- 
kálta Spanyolországot és az ottani főbb néptör
zsekkel egyenjogú szövetségeket kötött, és így 
megmentette őket a tőkésektől, amennyiben a 
tartományokban adóként nem az adóbérlőknek 
bérbe adott tizedet hozta be, amint az 
Szardíniában és Szicíliában szokásban volt, 
hanem a stipendiumot, egy részben pénz
ből, részben termésekből álló, pontosan 
megállapított adónemet, amelyet maga a 
kormányzó hajtott be. De a római arisz
tokráciában igen hamar fiatal, becsvágyó, büszke 
és kapzsi politikusok nemzedéke tűnt föl, akik 
az újításnak a Scipio és pártja által képviselt 
mérsékelt és intellektuális szellemét forradalmi 
erőre szökkentették. A magán- és közéletben a 
régi családi és társadalmi fegyelem szellemének 
a legerőszakosabb egyéni szenvedélyeket: a kap
zsiságot, a gőgöt, a mindenáron való gyors ér
vényesülést, a hagyomány megvetését, a görög
ázsiai műveltség olcsó csodálatát helyezték fö
lébe. Egyesek a törvényes életkor előtt pályáztak 
a hivatalokra, mások nyíltan megvesztegették a 
választókat, ismét mások a hivatalok útján spe
kulálni és gazdagodni kezdtek, amennyiben cen
zor barátaik által a licinusi törvényben meg
szabottaknál nagyobb közföldeket adattak ma
guknak bérbe, azokat sajátjuknak tekintették, a 
zsákmányok eladásából befolyó pénzt maguk
nak tartották, s az alárendelt és szövetséges né
peket kifosztották. Voltak, akik Róma diplomá-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 4
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ciáját elvadították és megrontották, s pedanté
riának becsülték le azokat a népjogokat, amelye
ket Róma korábbi háborúiban addig lelkiisme
retesen megtartott. Az új diplomácia elvei ezek 
voltak: minden idegen népnek a megvetése* min
den áron azt hinni, hogy magunknak van iga
zunk, s a mindenhol és minden eszköz útján való 
érvényesülés. A szövetséges államokat, Rodust, 
a pergámuszi királyt, Egyiptomot a hűbéresek 
hódoltsági állapotára alázták. Görögországban és 
Ázsia független városaiban viszály kodást és kém
rendszert szítottak és a legaljasabb pártokat és 
embereket pártfogolták, hogy csak biztonságban 
uralkodhassanak. A barbárok ellen való minden 
aljasságot megengedettnek tekintettek, még azt 
is, hogy hadüzenet nélkül megtámadják és elpusz
títsák őket. Viszont művelt államok ellen is segí
tették őket, mihelyt az volt számukra előnyö
sebb. A hadseregnél a lovas turmák — ezredek, 
mondanók mi, — amelyekben a gazdag csalá
dokból való ifjak szolgáltak, fegyelmezetlensé
gük által a hadvezérek nyűgeivé váltak. Sok ne
mes családban a nők nagyobb szabadságra tet
tek szert, elhárították magukról a férjnek és a 
férj szüleinek állandó gyámkodását, s maguk 
számára biztosították a hozományukkal való 
szabad rendelkezés jogát. Gyakoriak lettek a há
zasságtörések és a válások, és a házitörvényszé
ket úgyszólván már sosem hívták egybe. Azok 
a büszke és szigorú nemesi családok, akik meg
őrizték a régi hagyományokat, az értelmük és 
jellemük által kiváló férfiak, a hannibáli kor
szakból visszamaradt öregek, a pedánsok, a mo-
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gorvák, az új vagyonokra irigyek, akkoriban ezer 
okból, — akár csak Dante a tizennegyedik szá
zad kezdetén és ma a klerikálisok és konzervati- 
vek,— visszasírták azt az időt, amikor Róma „bé
kében, józanul, tisztesen élt“. Siránkoztak a bér
lők erőszakos kapzsiságán, a családok romlásán, 
az új diplomácia perfidiáján, a római erkölcsök
nek az ázsiai szokások által való elmocskolásán. 
Időről-időre sikerült elfogadtatniok valamely 
törvényt, amely az új visszaélések vakmerőségét 
akarta elnyomni, vagy maguk közül választattak 
meg valakit hivatalnoknak. Néha némelyik, a 
szokottnál nagyobb botrány a közönséget is 
megmozgatta és méltatlankodásra ingerelte . . .  
De a méltatlankodás lassan-lassan elült, a hiva
talok lejártak, a beszédeket és a törvényeket 
utóbb elfelejtették, a pörök elaludtak, a régi 
idők szigora türelmességgé lazult. Nem csupán 
a közvéleményben, hanem a törvényekben is. 
Ügy, hogy a század első harminc évében Róma 
és a vidék római polgáraira vonatkozóan eltö
rölték a halálbüntetést és a vesszőzést, a hadse
regben pedig eltörölték a vesszőzést, és a rögtön
ítélő eljárást meglassították.

Amily mértékben terjedt a nemesség hír
vágya, fényűzése, személyi és családi gőgje, olyan 
mértékben győzedelmeskedtek a kötelességérzés 
fölött a klikk és a kaszt szelleme, a baráti és 
családi tekintetek, a becsvágy és a pénzfalánk
ság. Azok az erők, amelyek a régi rusztikus tár
sadalom merkantilis forradalmát siettetni akar
ták, mindinkább fölszabadultak, erőteljesebbek 
és határozottabbak lettek. Egyes cenzorok, úgy-

4*
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mint Titus Quintius Flaminius, Marcus Claudius 
Marcellus, Marcus Aemilius Lepidus, Marcus 
Fulvius Nobilior a század első harminc évében 
több ízben is megváltoztatták a polgárság  ̂névso
rait, azért, hogy a választó testületekben így a 
legalsóbb, kevéssé konzervatív és könnyen meg
vesztegethető városi népnek a hatalmát a föld- 
mívelő középosztály kárára megnöveljék. Nem
csak könnyen fölvették a polgárság közé a Ró
mába érkezett latinokat, hogy azok is gyakorol
hassák a kiskereskedelmet és a mesterségeket, de 
fölruházták teljes politikai jogokkal a fölszaba
dított rabszolgákat is, akik mind idegenek vol
tak. Őket is szavaztatták a 31 földmívelő törzs
ben, hogy így az összes névjegyzékekben csök
kentsék a falusi választók befolyását és egy koz
mopolita és heterogén demagóg politikájú, nagy 
befogadóképességű választói testületet alkossa
nak, amilyent talán csak az Egyesült-Államok 
jelenlegi választó testületéi között lehet találni. 
Különös iróniája a történelemnek! Egy kozmo
polita demagógia, amelyet a nemességnek a mer- 
kantilis szellemtől korrumpált része a fővárosban 
élő jött-ment idegenek között esetről-esetre szer
vezett, hajtotta végre azt a végleges fölforgató 
munkát, amelyből Róma birodalmi politikájának 
és a római birodalomnak kellett megszületnie. És 
ezt megcsinálta amaz igazi római lakosság ellen
szegülése dacára, amely nem akart apái szoká
saitól, erkölcseitől, politikájától eltérni.

A merkantilis szellemmel, a világi hatalom
mal, a kozmopolitizmussal és az igazi római 
nemzetiességnek romlásával fejlődött azonban
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az intellektuális kultura: ez a régi társadalmat 
elpusztító, végső és rettenetes erő. A görög filo
zófia, különösen a sztoicizmus, elterjedt a nemesi 
családokban és így a szellemeket általánosabb 
eszmék befogadására tágította. A nemesség, 
amely addig pusztán a hagyományos empiriz
mussal kormányzott, ösmerni és egymás közt 
megvitatni kezdte a görögöknek a demokráciá
ról, az arisztokráciáról, a zsarnokságról kidol
gozott politikai elméleteit. Végül a félszázad előtt 
kezdődött irodalmi kísérletezések — Róma etni
kai, értelmi és társadalmi megújhodásának erje
dése közben és a város kozmopolita, keverék né
péből származó írók munkálkodása révén, — 
amaz első, eléggé kerek és teljes művek szeren
csés alkotásába csúcsosodtak, amelyeket ké
sőbb klasszikusoknak lehetett csodálni.

Az umbriai Plautus eleven és hatalmas nyel
vezetén a legszebb latin komédiákat írta. A félig 
görög Calabriából jött Rómába Ennius, a latin 
irodalom apja, aki Latiumban meghonosította 
a hexamétert, tökéletesítette a nyelvet, versbe ön
tötte Róma történetét, hogy a nemzeti büszkeség
nek hizelegjen és a jó konyháról írt értekezésé
vel szolgálta jóakaróinak Ínyencségét. Pacuvius, 
egy brindisii festő és költő olyan tragédiákat írl, 
amelyek sokáig híresek maradtak. És komédiá
kat írt Statius Caecilius is, egy valószínűleg milá
nói születésű gall, akit talán az innenső Gallia 
meghódításáért folytatott háborúkban fogtak el 
és rabszolgaként eladtak Rómában. De a görög 
festészetet és szobrászatot még kevéssé ismerték 
és a délitáliai görög gyarmatok művészei ma
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guk dolgoztak egész Itália és Róma számára. 
A Perseus, macedóniai Fülöp király fia el
leni háború (172— 168), amelyet azért indítot
tak, mert Perseus apja elveszett birtokainak 
visszahódítását kísérelte meg, az új korszak 
inerkantilis szelleme ellen mintha reakciót tá
masztott volna. A háború a hadvezérek ügyet
lensége és a katonák fegyelmezetlensége miatt 
rosszul kezdődött. Elhírhedt veszteségekkel, ame
lyek egy percre megingatták Róma tekintélyét 
a Keleten, míg csak a nép magába nem szállt és 
a háború parancsnokának meg nem választotta 
Lucius Paulus Aemiliust, aki egyik illusztris ma
radéka volt a hannibáli idők nemzedékének és 
aki évekig visszavonúltságban élt, elhanyagol
ta ié n  az új nemzedék által, amelynek szokásait 
és politikáját kevéssé szerette, ő  valóban újra 
megfegyelmezte a hadsereget, a rengeteg zsák
mányból semmit sem tartott meg magának és 
csak kis részét osztotta szét barátai és a katonák 
között, majdnem mindent az állampénztárnak 
szolgáltatott be. ő  volt a szerzője a béke ama 
főbb pontjainak, amelyeket a szenátus is elfoga
dott és amelyek szerint Macedóniát nem annek- 
tálták, hanem négy kerületre osztották. Mind
egyik kerületet önkormányzással látták el és 
nem nehezítették meg a kerületeknek egymás 
közötti kereskedelmi forgalmát. Olyan adót ve
tett ki, amelyik fele volt a Macedónia királya ál
tal fizetett adónak, és bezárta az aranybányákat, 
nehogy itáliai tőkések lepjék el az országot. Amíg 
ő Macedóniában harcolt, addig Rómában Tibe- 
rius Sempronius Gracchus és Caius Claudius
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cenzorok nagy szigorúsággal revideálták a lova
gok névjegyzékét. Igyekeztek a bérlők kapzsi
ságát megfékezni és a kozmopolita demagógia 
hatalmát megszorítani, amennyiben a városi tör
zsekből kikergették a fölszabadítottakat és mind- 
annyiukat egyetlen törzsbe írták össze. Egy pil
lanatig úgy látszott, mintha a megriadt szenátus 
és a komiciumok a történelem útját vissza akar
ták volna fordítani elmúlt korszakok felé. De a 
magábatérés rövid ideig tartott. Mert a Paulus 
által az államkincstárba öntött rengeteg összegek 
folytán a békekötést nemcsak hogy az összes 
osztályok hirtelen meggazdagodása követte, ha
nem a háború után Rómának Földközi-tengeri 
hegemóniája is véglegessé vált. Az első vereségek 
megaláztatásaitól elkeseredett és a nagy sike
rektől fölizgatott római büszkeség a diadal után 
nekimérgesedve, bosszút szomjúhozva fölágas
kodott. Bitinia és Pergamus királyainak hódo
latát fennhéjázón visszalökték. Popilius durván, 
mint egy cselédre, parancsolt IV. Antiochus Epi- 
phanesre, Szíria királyára, hogy szüntesse be 
Alexandria ostromát. Aki Ázsiában vagy Görög
országban csak vonakodott is volna Róma mel
lett pártot foglalni, keményen megbünhődötl. 
Delost az athénieknek adták, Antissát a földdel 
tették egyenlővé, Görögország minden városá
ban a kiválóbb férfiakat vagy megölték vagy 
Itáliába deportálták, csak az Acheusok közül 
ezerrel bántak így, és ezek között volt az ó-kor 
legnagyobb történésze: Polybios. Sokan Rodust 
is le akarták rombolni, mert — úgy mondták, — 
a háború alatt Róma vesztét kívánta és gőgös
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volt; valójában pedig azért, hogy kifoszthassák. 
De a szenátus tartózkodott attól, hogy elpusz
títsa Rodust, ahol nagy letévő-raktárak voltak és 
amely vámhivatala útján tekintélyes jövedel
met hozott. Szabad kikötőnek jelentették ki* De- 
lost, amelynek területe annyira megnagyobbo
dott, hogy már Carthagóval és Corinthusszal ver
senyzett.

De a perseusi háború után minden, a há
ború, a kereskedelem, a spekuláció, úgyszólván 
mechanikai meglassudás folytán, stagnált. Az 
innenső Gallia, Liguria és Spanyolország meg 
voltak fékezve, Pydna után a Kelet is megalázó- 
dott, úgy, hogy 168 és 154 között nem volt 
alkalom közbelépésekre és tekintélvesebb had
viselésekre. A katonai szállítások szűkösebbek 
lettek, és azok a rendkívüli jövedelmek, amelve- 
ket a nemesség és a parasztság a szállításokból 
szerzett, csökkentek. A közmunkák és a bérletek 
ahelyett, hogy minden esztendőben emelkedtek 
volna, állandó arányban zsugorodtak, miután 
az előző harminc évben a Róma és Itália új be
rendezkedéséhez szükséges nagy munkálatokat 
már elvégezték. Az államkincstárban, miután 
ígv nem adhattak ki mindent, olvan pénzáradás 
állott be, hogy a 157-ik évben 16.810 font arany, 
22.070 font ezüst és több mint 61 millió font vert 
pénz maradt vissza. A közföldekkel való speku
láció is szünetelt, mert az ager publicus legna
gyobb és legjava részét már bérbe adták, 
gvarmatosok között fölosztották vagy már 
elrabolták. A kereskedelem sem fejlődött 
már olyan rohamosan, mert a ritkább kereseti
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alkalmak lelohasztották a pénzköltésnek első 
tűzét is. Az új nemzedék, amely a perseusi há
borút követő nagy föllendülésben nőtt föl, men
nél idősebb lett, már nem látta maga körül, mint 
az előtte való nemzedék, a gyors meggazdagodás
nak olyan könnyű korszakát. De azért mindez 
nem lassította meg az erkölcsök változását. Az 
életszükségletek és a kiadások azonban továbbra 
is növekedtek, sőt még intenzivebbek lettek eb
ben a nemzedékben, amely még jobban haj- 
hászta az élvezeteket, a pénzt, az izgalmakat és 
még jobban vonakodott a nehéz fáradalmaktól, 
mint az előző. Mindig így van ez a történelem
ben: a könnyebb élet vágya először csak kis mér
tékben jelentkezik. De ha nem győzi le ellenállá
sával a dolgok régi rendje, melynek kikezdése 
nélkül ki nem elégülhet, akkor az új rend meg
rontja a régit, s ameddig csak lehetséges a gaz
dagságot növelni, évről-évre, nemzedékről-nem- 
zedékre emelkedik azoknak a száma, akik részt 
akarnak az új élet bőségéből. És emelkedik a 
mindenki által szomjúzott élvezetek mértéke is, 
a példa ragadós volta, az emberi szenvedélyben 
gyökeredző izgalmak végtelen ereje, az esemé
nyeknek úgyszólván mechanikai szükségessége 
folytán. Ahogyan a régi társadalom lassan-lassan 
eltűnik, mind többen és többen kénytelenek új 
életmódot keresni azok, akik nem tudnak már 
a régi szokások szerint élni. Hogy a telje
sebb és gazdagabb élet általános szükséglete 
kielégülhessen, minden megváltozik: a hagyomá
nyok, az intézmények, az eszmék, az érzelmek, 
így történt, hogy ennek a századnak második
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harmadában az élet költségei nemcsak Ró
mában, hanem Itália minden vidékén emelked
tek, mert a szükségletek gyarapodtak, mert a 
kicsapongás és a bomlás az egész itáliai társa
ságban hirtelen fejlődött, megrontván az enfbe- 
rek testét, lelket és vagyonát. Azoknak az ipari 
cikkeknek az ára, amelyeket a birtokos-osztály 
vásárolt, növekedett a pénz bősége miatt, habár 
nehéz volna megállapítani, hogy mennyivel. Vi
szont sok birtokosnak a jövedelme apadt, külö
nösen egész Itália földműves-osztályában. Ez az 
osztály a népesedés természetes szaporodásánál 
fogva megnövekedett egy nemzedéken át, de a há
borúk rendkívüli jövedelmei ritkábbak lettek. 
Róma környékén azonban a Város lakosságának 
és gazdagságának növekedésével aránvosan a 
föld is sokat hozott. A páduántúli Gallia, az 
újonnan meghódított Emília és Romagna is, 
úgy látszik, kevesebbet szenvedtek, mint a többi 
vidékek. Valószínűleg azért, mert a Via Aemilián 
állandóan és gyakran jártak a Pó völgyébe had
seregek, s a kereskedők és rabszolgák csapatai, 
csordák és nyájak, amelyeket Róma felé hajtot
tak, úgy hogy az útak mellett alapított városok
ban a közeli vidékek mezőgazdasági terményeit 
jó áron adták el. Nem így volt viszont a magános 
városok vidékein, amelyek távol estek a nagy 
útaktól, különösen Délitáliában. Az itáliai birto
kosok akkor elsősorban gabonát termesztettek 
és csak másodsorban bort és olajat. De a gabo
nát, ahogyan az az egész ókori világban volt, 
még az olyan vidékeken is, amelyek kényelmes 
utakkal voltak ellátva, a szomszédos vásárokon
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kellett eladni, mert a hosszú szállításnak a költ
ségei és a veszedelmei annyira megdrágították 
volna a gabonát, hogy nem lehetett volna eladni. 
Viszont az egyéb termények, mint a bor és az 
olaj, fogyatékosak voltak, rosszak és gyakran 
útak hiányában nem lehetett őket kivinni. Gyak
ran előfordult, hogyha az Itália távoli vidékén 
lakó kis- vagy középbirtokosok pénzszűke vagy 
a növekedő gabonaárak miatt a szokottnál többet 
termeltek, vagy hogy többet eladhassanak, ma
guk fogyasztottak kevesebbet, a szegény és szűk 
piacon az árak annyira leromlottak, hogy a gaz
dag és drága Róma lakói elbámultak rajta.

Itália vidékein nekivadult az uzsora vesze
delme. Sok családnak, amely századok óta nyu
godtan élt az ősi tűzhely körül, hirtelen föl kel
lett kerekednie, szerencsét próbálni Itália és a 
világ országútjain. Az ókori itáliai földművelés 
megromlott és ezzel a romlással egyidejűleg las- 
san-lassan az elmúlt történelem óceánjába me
rült el a régi, soknyelvű és szövetséges Itália, az 
oszkuszok, szabellikuszok, umbriaiak,lapinok, et
ruszkok, görögök, gallok, a számtalan tornyos és 
körülfalazott városok, a magános szövetségesköz- 
társaságocskák, a latin gyarmatok és a római 
municipiumok Itáliája. Sok olyan pénzember és 
szenátor, aki a következő század kezdetén Ró
mában szerepet játszott, a municipiumokból és 
a latin gyarmatokból való családokból szárma
zott. így tehát valószínű az a föltevés, hogy niár 
félszázaddal azelőtt a municipiumok, a latin 
gyarmatok és a szövetséges városok több fényes 
nevű családja, mihelyt otthon szegényedni kéz-



60 FERRERO

dett, Rómába ment, ahol egykori jólétük tanúi
tól távol, minden szégyenkezés nélkül élhettek 
szerény életet az újragazdagodás reményével. A 
középosztálynak sok fiatal férfia elhagyta a falút 
a közeli város kedvéért, ahol azt remélték, *ők is 
meggazdagodnak, amint azt annyi más ember
ről hallották. A legtöbben pedig nem igen talál
ván munkát a kis városokban, amelyeket a fé
nyes családok kivándorlása és a környék növe
kedő nyomorúsága elszegényített, Rómába tere
lődtek . . . Rómában és Itáliában keménnyé vált 
az életért való küzdelem. Mindazokban a mes
terségekben és iparágakban, amelyeket kis tőké
vel is meg lehetett kezdeni, növekedett a verseny 
és soványabb lett a haszon. A nyomor egész Itá
liában nagy miazmás mocsarakba alvadt, ame
lyek levegője hamarosan megmérgezte volna a 
gazdagok lélegzetét is, s Rómában, ahová a leg
többen a főváros bőségének hírétől csábítva 
özönlöttek, a drágaság a növekedő állami nagy
ságnak szinte állandó gyötrelmévé és megalázó
jává nőtt. Róma, amilyen mértékben növekedett 
a lakossága, egyre távolabbi piacokon volt kény
telen a táplálkozásához szükséges gabonát besze
rezni. De amennyire távolodtak a piacok, any- 
nyira megdrágult Rómában a kenyér, úgy, hogy 
egy-egy rosszúl termő esztendőben a nép éhín
séget szenvedett és eladósodott a pékeknél.

Mindehhez még egy súlyosabb baj is járult: 
a régi római nemességnek elszegényedése, eltű
nése és leromlása, Róma uralkodó osztályának 
fizikai, gazdasági és erkölcsi szétoszlása. A szá
zad első és bőséges harminc esztendejében a
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meggazdagodott nemesi családokban a gőg, a 
mértéktelenség és a korai kicsapongások sok 
fiatalembert megrontottak és ezek gyengeségben, 
könnyelműségben, betegségben, ostobaságban és 
bűnben nőttek föl. Azokban a családokban pe
dig, amelyek erőtlenségük vagy gőgjük folytán 
nem tudták vagyonukat növelni, egy nemzedék 
ugyan még az általános fényűzés közepette is tu
dott a régi módon élni, de a következő nemzedék 
már engedett a példa erejének és sok fiatalember 
adósságokkal tette magát tönkre. Egyesek föl
hagytak a régi nemesi klientélájukkal, eladták 
öröklött házaikat és bérházakba vonultak vissza, 
el akarván tűnni a tömegben és vagyonuk ma
radékából akarván megélni. Mások a politika 
mesterségével akartak pénzt csinálni. Rómát 
már nem az a nemesség kormányozta, amely a 
hatalom gyakorlását nemesi kötelességének tar
totta, hanem részben gazdag és elfajzott, 
részben szűkölködő nemesség, amely gazdag
ságra akart szert tenni. És bár a nemesek irigy
ségből lenézték a lovagok rendjébe fölvett millio
mosokat, mégis igen sokan barátkoztak velük, 
olyan okokból, amelyeket könnyű gyanítani, bár 
a vesztegetés ekkor még nem volt orcátlan és 
nyilvános. Olykor kitudódott egy-egy botrány, 
így például 142-ben Hostilius Tubulus prétoré, 
akiről kiderült, hogy egy gyilkossági perben el
adta bírói szavazatát. De ki őrködhetett volna a 
lakomáknak és az orgiáknak láthatatlan korrup
ciója fölött, ama lakomákén, amelyekre a gaz
dag bankárok a falánk és szűkölködő nemes
séget meghívták, hogy utolsó lelkiismeretfurda-
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lásait is elnémítsák? Ki ügyelhetett volna a vá
lasztások alkalmából nyújtott kölcsönökkel való 
vesztegetésre? Ki ügyelhetett volna a titkos 
ajándékokra, a bérlő társaságok által a nemes
ségnek juttatott partes-re (részvényekre, monda- 
nók ma) ? A macedóniai aranybányákat tíz évvel 
azután, hogy Paulus Aemilius bezárta őket, a 
macedóniai király földjeivel együtt római tőke
pénzeseknek adták bérbe, ámbár a naivabbak 
nem tudták megérteni, mi okból. Valahányszor 
pedig a szenátus gazdag római tőkepénzeseket 
bűnök vagy hanyagságok miatt törvény elé idé
zett, azokat mindig illusztris urak védték és föl 
is mentették. A gazdag pénzemberek a színház
ban a fönntartott és díszhelyeken ültek és a 
szenátori rangnak kijáró jelvényeket hordták. 
Ami még rosszabb volt, a hadsereg is bomlado- 
zott. Amilyen mértékben nőtt a jómód, a gőg, 
a bűnös élet, a kapzsiság a mesterembereknek, 
fölszabadítottaknak, bérlőknek és hajóépítőknek 
ebben a merkantilis oligarkiájában, amely most 
a római népet alkotta, amilyen mértékben az 
elfajzott nemesség elvesztette tekintélyét és gaz
dagságát és ahelyett, hogy sajátjából bőven jut
tatott volna a közjó számára, a hatalmat nyerész
kedésre használta föl, oly gyorsan elterjedt a de
mokratikus szellem, az az eszme, hogy minden 
dolognak a nép az ura, és hogy a nép parancsol 
mindenkinek. És amikor mindez még nem is 
fenyegette magát az államot romlással, máris 
lerombolta a hadseregben a fegyelmet. A soro
zásoknál a konzulok, nehogy ellenségeket sze
rezzenek maguknak, nagy számban szabadítot-
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ták ki a római polgárokat, különösen a jómódua- 
kat, akik számára a távoli országokban való ka
tonáskodás elviselhetetlen teher volt, amely meg
fosztotta őket a város üzleteitől és gyönyöreitől. 
Háborúban a tisztek nem merték többé meg
fenyíteni a polgárokat, akik a komiciumokban 
szavazván, utóbb megbosszulták volna magukat. 
Megengedték nekik, hogy a táborba magukkal 
vigyenek rabszolgákat és prostituáltakat, leré- 
szegedjenek, meleg fürdőket vegyenek, kegyet- 
lenkedjenek és raboljanak, megszökjenek a fára
dalmak és a veszélyek elől, úgy, hogy majd min
den hadseregben kiütött a gyávaság és a kislelkü- 
ség. A törvényeknek minden kibúvóját tanulmá
nyozták, hogy a birodalom elgyávult urai szá
mára megkönnyítsék a katonáskodás terhét, 
hogy a szolgálatra kötelesek számát leszállítsák, 
hogy magát a szolgálatot csökkentsék hat évre 
és örökre elbocsássák azokat a katonákat, akik 
mát hat ütközetben részt vettek, és ezzel szemben 
növeljék a latin gyarmatoknak és a szövetsége
seknek kontingenseit, ahol még bőven voltak 
erőteljes parasztok. De mihelyt a római polgá
rok légiói a táboroknak már nem mintaképei, 
hanem botrányai voltak, a szövetségesek és a la
tinok kohorszaiban sem lehetett már többé fönn
tartani a fegyelmet és a hadseregek a kicsapon
gás, rablás, kegyetlenkedés iskoláivá fajzottak.

A harcias földmívelő és arisztokratikus tár
sadalomnak ebből a föloszlásából, — amely a 
plutokrácia és a merkantilis szellem munkája 
folytán akkor kezdődött, amikor Róma a Föld
közi-tengeren már megszerezte az ő katonai he-
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gemóniáját, — született az, amit mi az igazi 
római imperiálizmusnak nevezünk. A brutális 
erőszaknak és a gőgnek az a szelleme, amely a 
gazdagsággal és a birtokkal együtt nőtt ̂ minden 
osztályban, a nemesség és a tőkepénzesek kap
zsisága, a katonai hanyatlás haladásának réme 
az intervenciók Scipio-féle bölcs politikáját a 
pusztításnak és a hódításnak politikájával cse
rélte föl, amelyik a harmadik carthágói háború 
megüzenésével kezdődött (149.) és Macedónia 
(149— 148.) és Görögország (146.) meghódításá
val csak fejlődött. 154-ben Spanyolországban 
háború keletkezett, amelyet, obszkurus szövet
séges népről lévén szó, mindenki kicsinek vélt. 
De csakhamar egymást követték a vereségek és 
ami még rosszabb, amikor Rómában már meg
tudták, hogy a spanyol háború nemcsak egy
szerű katonai séta, hanem hosszú és nehéz meg
próbáltatás lesz, még mindig nem találtak sem 
katonát, sem tisztet, aki indulásra kész lett volna. 
Ez a botrány mindenki előtt leleplezte Rómának 
azt a katonai gyöngeségét, amelynek első jeleit 
az élesszemü megfigyelők már a perseusi háború 
alatt meglátták, s megerősítette a Carthago fej
lődése és gazdagsága miatt egy idő óta támadt 
nyugtalanságot. Cató újra erőteljesen hozzáfo
gott propagandájához, amelyet már többször 
megkisérlett, hogy Rómát arra bírja, hogy pusz
títsa el régi versenytársát, mielőtt az pusztítaná 
el őt. És ezt a szándékot ezúttal helyeselték a 
gazdag tőkepénzesek is*, akik az Afrika belseje 
és a Földközi-tenger közötti kereskedelemnek 
uraivá akartak lenni, helyeselte az Ínséges ne
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messég, amely a háborúban keresni akart, a 
bérlők, akik bő üzleteket reméltek és helyeselte 
a városi nép az ő gőgjében és vad követelődző 
szellemében. A régi római tisztességnek utolsó 
lelkiismeretfurdalásai hiába akarták megakadá
lyozni egy békében élő város igaztalan lerombo
lását. Perfid hadüzenet, szégyenteljes vereségek, 
sok erőkifejtés és három évi háború után Scipio 
Aemilianus fölgyujtotta Garthagot és annak ke
reskedelme teljesen a római kereskedők kezébe 
jutott. Ugyanabban az időben a római fegyve
reknek Afrikában és Spanyolországban való ve
reségein fölbuzdulva, Macedónia és Görögország 
föllázadt, de a rómaiak legyőzték őket s egyik
kel is, másikkal is kiméletlenül bántak el. Meg
tették őket provinciáknak, a birodalom részeivé 
annektálták és kifosztották. Görögország rémü
letére még a fényes Corinthust is fölgyujtották. 
Néhány évvel később, 143-ban Appius Claudius 
konzul az akkor még vad Piemonte-ben, az 
akkori idők tőkepénzeseinek Transzváljában 
minden hadüzenet nélkül megtámadta a szalasz- 
sziakat, elvette tőlük aranymezőik egy részét. 
Egy római társaság azonnal kibérelte a bányá
kat, több mint 5000 rabszolgát vitt oda és Vercel- 
laeben, Victumulum városát a piemontei arany
kereskedelem székhelyévé tette meg. A gyönge- 
ségnek és a hanyatlásnak első tünetei után Róma 
közszelleme a gőg és vadság heves rohamában 
tört ki, amely forgószélként pusztította el Corin
thust és Carthágót.

De a jelesebb férfiak, mint Cato Sempronius 
Gracchus, Scipio Aemilianus, Metellus Macedoni-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 5
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cus, Caius Laelius, Mucius Scaevola, Licinius 
Crassus Mucianus megriadtak. Ezek a férfiak 
megértették, hogy a dühnek ezek a kitörései nem 
gyógyítják, hanem inkább siettetik a hanyatlást. 
Mi is lesz Rómából, ha a vidék továbbra is ̂ el
adósodik és elnéptelenedik? Ha az összes római 
polgárok földmívelőkből kereskedőkké, bér
lőkké, mesteremberekké és koldusokká lesznek? 
Ha a nemesség fényűzése, renyhesége és korrup
ciója folyton növekedik? Ha Róma le is rom
bolta Garthagot és Corinthust, a spanyolországi 
barbár népek még ellentállottak, és Spanyolor
szágban szinte végnélkül folytatódott a háború, 
bár a római tábornokok rémes pusztítást és mé
szárlást vittek ott véghez és az államkincstár 
és a hadsereg folyton gyöngült. Az egyedülállók 
konzervatív ösztöne, amely minden korszakban 
ellent akar állni a történelemnek és meg akarna 
szabadulni a fejlődés szükséges fájdalmaitól, 
megriadt. Minden oldalról fölhangzott a bölcsek
nek az a siránkozása, amelyet mindig hallunk, 
valahányszor egy civilizáció változásban van és 
e változás közben a régi dolgok közül együtte
sen vész el sok jó és sok rossz a dolgok össze
függésének olyan kénytelenségéből, amely gyak
ran kívül esik a kortársak meglátásán. Az az 
ember, aki a történelem zavaros eseményeinek 
közepén áll, a dolgokat első tüneteikből 
ítéli meg, ösztönből áll ellen a jó dolgok lerom
bolásának. Attól tart, hogy a romlás végleges 
lesz az elmerülő és a megszülető civilizáció ret
tenetes küzdelmének közepette, amely az észak
sarki nyár éjszakáinak és napjainak küzdelmei-
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hez hasonló: egyetlenegy hosszú nap, utána 
hosszú alkonyat, azután minden belevész a kurta 
éjszakának vak sötétségébe, aztán újból pirkad 
a hajnal, föltámasztva a világot. De az az ember, 
aki, miután egy művelődési korszak fényes 
napját látta, látja a lassú alkonyodást, attól fél, 
hogy a fény örökre kialszik és kétségbeesetten 
fordul vissza a lenyugvó nap felé . . .  Ennek a 
korszaknak a fölvilágosodott emberei Róma új 
hatalmát, gazdagságát és kultúráját akarták él
vezni és minden erejükkel a kultúra haladását 
pártfogolták. így Macedónia meghódítója, Metel- 
lus Macedonicus, aki Jupiternek és Junonak 
egy-egy templomot akart emelni és azokat nagy 
oszlopcsarnokkal körülvenni, ezekben az eszten
dőkben Görögországból építészeket és szobrá
szokat hozatott, közöttük Polycletost és Timar- 
chidest, akik valószínűen fivérek voltak és elsők
nek ösmertették meg Rómát a tiszta attikai szob
rászattal. De ezek a férfiak sem akartak belenyu
godni abba, hogy nyugodtan szemléljék a régi 
földmívelő és arisztokratikus társadalom leg
jobb részének pusztulását, a családi fegyelemét, 
a polgári buzgalomét, a szenvedélyek mérsékle- 
téét és az osztályok egyetértéséét. Ezért szüksé
ges volt helyreállítani a régi társadalom jó intéz
ményeit és hozzájuk csatolni az új idők kitűnő 
szerzeményeit, a múltat a jelennel vegyíteni, a 
kisbirtokosok osztályát, a katonaságnak ezt a 
nevelő iskoláját újjászervezni, az arisztokrácia 
erkölcseit régi egyszerűségükhöz visszatéríteni 
és a rómaiakat emlékeztetni arra a kötelessé
gükre, hogy sok utódot nemzzenek. Emberek

5*
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örökös illúziója és ellentmondása egy-egy mű
veltségnek fájdalmas búcsúzó szakában! Ez az 
ellentmondás volt e nemzedék vezetőférfiának 
gyötrelme és egyúttal nagysága is. Publius Corne- 
lius Scipio Aemilianus, aki Paulus Aemilius îa 
volt és akit Scipio Africanusnak egyik fia örökbe 
fogadott, gondolatnak és cselekvésnek egyaránt 
nagy embere volt, nem romlott el kicsapon
gásokban, kevéssé vágyott gazdagságra és örö
mökre, de már ifjú korától kezdve fejlesztette 
tanulmányaival és munkáival az ő veleszületett 
fényes tulajdonságait. Mint barátja és kedvenc 
tanítványa Polybiosnak, a nagy gondolkozónak, 
aki az ő számára nagy történelmi tudásának 
minden titkát megnyitotta, világosan átlátta, hogy 
az imperializmus végül is szét fogja rombolni a 
birodalmat és hogy a gőg, a birvágy, az élveze
tek szomjúsága, a nőtlenség, a hódítási politiká
nak és az abból született merkantilis korszak
nak minden szenvedélye le fogják rontani 
Róma háborús hatalmát, a belső rendet, az osz
tályok békéjét és a birodalom fővárosában azt 
a demagóg anarkiát idézik föl, amelyben Görög
országnak annyi köztársasága már elveszett. És 
mégis, mivelhogy egyike volt a züllő nemesség 
kevés nagyképességü, erős, lelkiismeretes férfiai- 
nak, nemzedékének egyetlen nagy, értelmes és 
erélyes tábornoka, neki kellett végrehajtania e 
korszak vad imperializmusának mindama nehéz 
és kegyetlen vállalkozásait, amelyeket a többi tá
bornokok nem tudtak végrehajtani. így Carthago 
első lerombolását és később, a spanyol háborút 
folytatván, Numantia lerombolását. De hát
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egyáltalán lehetséges volt-e a dolgok e végzet- 
szerű menetének ellentszegülni? Polybios tanít
ványa mindenkinél tisztábban hallotta a közeli 
vízesés zúgását, amelybe az idők folyama bu
kott, de egyúttal a többieknél jobban és ijesztő 
világossággal látta azt is, hogy senki kormányos 
nem hajózhatott a történelem folyóján annak 
végzetszerü folyása ellen. Mindazok, akik gyű
lölettel tekintettek saját korukra, a nyomorult 
proletárok, az adósságoktól roskadozó birtoko
sok, az elszegényedett régi nemesség családjai, 
az utrakonzervatívek, akik az eddigi változással 
elégedetlenek voltak és a telhetetlen forradalmá
rok, akik a még befejezetlen változásokon elé
gedetlenkedtek, különböző mértékben részesei 
voltak ennek a tragikus ellentmondásnak. Mert 
hisz senki előre nem láthatta a jelen bajainak 
jövő kárpótlását. Senki meg nem sejthette, hogy 
Itália különböző népei egyazon nyomorúság 
felé rohanva, összekeverednek, az egyik a má
siknak a városában és mind megannyi Rómá
ban, ahol a helyi hagyományokat és nyelvet el
felejtve, fölolvadnak abban a közös becsvágy
ban, hogy új, az eddiginél nagyobb jólétet és 
hazát szerezzenek. Nem sejtették, hogy a római 
szellem föl fog szabadulni gyáva tudatlanságá
ból, szűkös empirizmusából, a régi idők durva 
babonáiból és hogy a görögök iskolájában meg
szerzi a tudományos szellemet, illetve azt a szo
kást, hogy az egyetemleges valóságot bizonyos 
rendszerrel vizsgálja. E tudományos nevelés nél
kül a következő században nem bukkantak 
volna föl azok a nagy építők és munkások, akik
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a birodalom csodálatos építményét fölépítették. 
De Scipio Aemilianus kortársai csak azt látták, 
hogy a régi társadalom romlik, a hadsereg züllik, 
a nyomor terjed és hogy Róma fölé fenyegető 
felhőként emelkedik a történelem legnagyobb 
réme: a gazdagok és szegények polgárháborúja.



A római társadalom kialakulása.

E borzasztó, egy évszázadon át tartó háború 
első összetűzéseire önkéntelenül is Tiberius és 
Caius Gracchus, Tiberius Sempronius Gracchus 
fiai, Scipio Africanus öccsei, Scipio Aemilianus 
sógorai adtak jelt, utolsó sarjai egy nagy család
nak, amely később eltűnt a történelemből. Az 
apai házban, ahol érdemes görög filozófusok ne
velték, a fiatal Tiberius gyakran hallhatta, amint 
a legjelentékenyebb férfiak panaszkodtak Róma 
bajairól, katonai hanyatlásáról és egy olyan re
formnak a szükségességéről, amely a régi társa
dalom teljes züllését megakadályozza és fölujítja 
a szegények közgyámolításának azt a rendszerét, 
amit a római állam legjobb idejében olyan jól 
gyakorolt. Az az univerzális konok babona, hogy 
egy korszaknak a bajait csakis törvényhozó
gyógyszerekkel lehet orvosolni, általános lehetett 
Rómában, ahol az állam a múltban mindig atyai
i g  gyógyította a nyomor bajait, földeket oszt-

III .
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ván, adósságokat törlesztvén és gyarmatokat ala
pítván. Tiberius Gracchus otthon megittasult 
ezektől a gondolatoktól. Mély hatást gyakorolt 
rá az első spanyolországi háború, amelyben részt 
vett és amely húsz költséges és szégyenteljes esz 
tendeig tartván, Rómának már virágzó állam- 
pénztárát romlással fenyegette. Ezt a benyomást 
még növelte az a nagy rabszolgafölkelés, amely 
kevéssel azelőtt Sziciliában tört ki, és amelyet 
Róma el akart nyomni. Különösen megriadt a 
hadsereg gyors bomlása miatt. A fiatalember, 
aki inkább tanult volt, mintsem tapasztalt, aki
ben nem annyira érett tapasztalatok halmozód
tak, mint inkább nagylelkű tervek égtek, hogy 
Rómát bajaiból kigyógyítsa és a hadsereget is 
újra lábraállítsa, nagy erővel akarta fölujítani a 
földek kiutalásának régi agrárpolitikáját. Itália 
nagy közföldjeit, amelyeket a gazdag nagybirto
kosok béreltek vagy raboltak, vissza lehetett 
azoktól venni és apró részekben sok földmíves 
között kiosztani. Az állam különösen Délitáliába 
hívhatta volna Róma és Latium nyomorgóinak 
egy részét, ami egyformán hasznára vált volna 
Rómának és Délitáliának, ahol a hanyatló vá
rosok újra fölvirágoztak volna, mihelyt körü
löttük a földek újra benépesedtek volna azok
kal a kisbirtokosokkal, akik valamikor Rómá
nak a győzhetetlen légiókat adták. Rómában so
kan gondolkoztak hasonlóképpen és Tiberius 
Gracchus, akit a nép a 133-ik év tribunjává vá
lasztott, e gondolatot egy agrár törvénynek a 
segítségével tetté akarta valósítani, amelyet két 
görög bölcsnek, a cumaei Blossiosnak és a íruti-
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lenei Diofanesnek segítségével kidolgozott és 
amely törvényjavaslat, mint valamikor régen, 
most újra a szegények javára akarta fölhasz
nálni az ager publicust. Ez a törvény, amely 
részben fölujította a Licinius Sestius-féle törvé
nyeket, úgy rendelkezett, hogy egyetlen római 
polgár se bírhasson ötszáz hold közföldnél töb
bet. Ehhez járulhatott még 250 hold mindegyik 
fiú számára, de olyanképpen, hogy a fiúk bir
toka összesen nem lehetett több másik 500 hold
nál. A törvény valószínűleg még arról is rendel
kezett, hogy azoktól a latinoktól és itáliaiaktól, 
akiknek a közföldei nem voltak szabályosan ki
utalva, vagy akik másoktól vették, vagy maguk 
szerezték azokat, szintén elvegyék földjeiket. A 
római polgárok, akik majd mind gazdag birto
kosok voltak, a földeken eszközölt javításokért 
készpénzben kárpótlást kaptak volna, míg a lati
nok és a szövetségesek, akik között több volt a 
kis- és középbirtokos, kárpótlás fejében a sze
gény római polgárokkal együtt részesedtek volna 
a földek új elosztásából. Ezek az új bérlők évente 
kis bérösszeget fizettek volna az államnak és 
nem lett volna jogukban a kapott földeket el
adni. A nép által a törzsek komiciumaiban 
évente választott három férfiú osztotta volna föl 
a földeket és ha ellentétek merültek volna föl, 
úgy ők döntötték volna el, hogy melyek a köz- és 
melyek a magánföldek. A régi római parasztság 
maradványa nagy helyesléssel fogadta a tör
vényt. Ügy látszik, jól fogadták a városi szegény 
nép, a kliensek, a fölszabadítottak, s a mester
emberek is, akik a szegények szokása szerint a
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gazdagok fösvénységén és a kormány fukarsá
gán, mint a saját nyomorúságuk egyetlen okozó
ján siránkoztak és ünnepelték az első nemes 
embert, aki hajlandó volt tenni valamit ő értük. 
A javaslatot nem rossz szemmel nézte több föl- 
világosodott konzervatív sem és bizonyára kedv 
vezően fogadták azok a szerényebb vagyonú sze
nátorok, akik az új idők e bősége közepette nem 
éltek jólétben és titkon örültek annak a kárnak, 
amellyel a törvény a rengeteg marhacsordák dús
gazdag urait fenyegette. Az utóbbiak, a dúsgaz
dagok, — valószínűleg igen kis számban voltak 
a szenátusban — nem remélhették, hogy a tör
vén}^'avaslatot megbuktathatják, habár a komi- 
ciumokban hatalmasak is voltak. Ők tehát ügyes, 
ámbár törvényes manőverhez folyamodtak és 
Tiberiusnak egyik kollégáját rábírták arra, hogy 
a javaslatok ellen emelje föl vétóját és így a 
népszerű törvényhozó javaslatait a szentséges 
tribuni tekintéllyel, amelyet a nép mindig vallá
sosan tisztelt, megelleneztették. De az erőszakos
ságra mindinkább hajló római temperamentum, 
amelyet ez a manőver kihívott, maga a tribuni 
sérthetetlenség ellen is kitört, mint első Ízben. 
A lelkek forrongtak és az indulatos Tiberius, 
miután hiába igyekezett hivataltársát szándéká
tól eltéríteni, a népnek új és forradalmi eljárást 
ajánlott: a tribün letételét. A földühödt nép ezt 
megszavazta, a tribünt letették és a törvényt 
így elfogadták. A szenvedélyek még jobban ki- 
gyúltak. A közföldek gazdag bérlőinek oligar- 
kiája azzal kezdte vádolni Tiberiust, hogy egy 
tribün sérthetetlen személyét megbántotta. Tibe-
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rius a nép indulataitól elragadva, e főbenjáró 
vád veszedelmétől megriadva, a nagyok ellenzé
kétől kétségbeejtve, végső elhatározásában a né
pet még radikálisabb demokratikus eszmékkel 
kezdte izgatni. Nagy beszédekben erősítgette, 
hogy a nép akarata a legfőbb tekintély az állam
ban és amikor megtudta, hogy Attalus, Perga- 
mus királya meghalt és országát örökségül a 
római népre hagyta, törvényt fogadtatott el, 
amely szerint az elhalt király kincseiből a szük
séges mezőgazdasági szerszámokkal lássák el 
azokat a szegény új gyarmatosokat, akik ma
guk képtelenek voltak szerszámot vásárolni. 
Azt is javasolta, hogy az új provinciát nem a 
szenátus, hanem a nép igazgassa. De ezúttal el
lenségei azzal vádolták Tiberiust, hogy Róma 
zsarnokává akar lenni és ilyen módon az agrár 
törvény iránt érzett ellenszenvüket ügyesen egy 
politikai ellenzék formája mögé rejtették. Ez 
arra vezette Tiberiust, hogy a jövő esztendőre 
is a nép által tribunná akarta magát választatni, 
hogy így biztosítsa magát egy főbenjáró vád el
len. Ügy látszik, e célból más népszerű törvé
nyeket is jelentett be. De a kölcsönös gyűlölet 
még jobban fölizgatódott. A választásokra a két 
párt gyanakvással és erőszakos, bár bizonytalan 
kedvvel érkezett. Ezt a zavargási kedvet egy úgy 
látszik véletlenül bekövetkezett kis összecsapás 
a komiciumok ülésezése alatt kirobbantotta. Né
hány szenátor, aki hiába kérte a konzult, hogy 
hirdesse ki az ostromállapotot, fegyveresen a tö
meg közé tört és Tiberiust sók barátjával együtt 
megölte. A néhányaknak ez a törvénytelen erő-
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szakossága Tiberius nagyszámú pártját szét
szórta, a fölvilágosult és reformbarát konzerva- 
liveket, akik elkedvetlenedtek Tiberius demok
ratikus agitációja miatt, megriasztotta és a nép 
gőgjét megalázta. Róma rémülettel látta, hogy 
a rend és a törvényesség annyi százada után a 
legelső pártnak, amely saját maga tette meg ma
gát bíróvá, erőszakossága nemcsak büntetlen 
maradt, hanem általános csodálatot is keltett. 
Még Scipio Aemilianus is, aki akkor Numan- 
tiát ostromolta, helybenhagyta az ő túlságosan 
demokratikus sógorának megöletését.

A három biztos, aki a földosztással volt 
megbízva és akiknek az egyike Caius Gracchus, 
Tiberius fiatalabb fivére volt, elutazott, a pón- 
túli Galliába mentek és Délitáliába s a vidéken 
megkezdték munkájukat. Újból helyre akarták 
állítani a régi és erős földmívelő Itáliát, azt, 
amelyik legyőzte Hannibált. Megkezdték a köz
földek fölmérését és kiosztását. Minden esz
tendőben újra megválasztották a három biztost 
és csak haláluk esetén pótolták őket mással. De 
ez a vállalkozás vakmerő volt és csak sok igaz
ságtalanság útján lehetett végrehajtani. Igen 
nehéz volt annyi esztendő után a régi ager pub- 
licust helyreállítani, mert sokan hamis eladási 
szerződéssel más kezére játszották saját, törvé
nyes mértéken felül birt földjüket, mások meg 
nagy költséggel művelték az így kapott földeket 
és sok eladásnak és vételnek az okmányait már 
nem lehetett megtalálni. A középbirtokosok, akik 
között sok volt a latin és a szövetséges, különö
sen szenvedtek e kutatások és igazolások miatt
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és annál kegyetlenebbül, mert amint Plinius 
mondja, Itália éppen ezekben az években kezdte 
saját földmívelő érdekeit jobban fölfogni. Sok 
félig tönkre ment birtokos földjét hasznosabb 
módon kezdte művelni és miután, ha mint az
előtt tették, úgyszólván csak saját szükségle
tükre termesztettek volna szőlőt és olajat és el
adásra egyedül gabonát, nem tudtak volna többé 
megélni, arra gondoltak, hogy ezentúl gabonát 
fognak saját szükségletükre termeszteni és vi
szont olajat és bort eladásra. Az olaj és a bor 
ugyanis többet ért és könnyebben lehetett távoli 
helyekre eladni. A történelem nagy válságait, 
amelyek a megnövekedett igényeknek többé meg 
nem felelős szűkös gazdasági eszközökből szü
letnek, sohsem oldották meg — a mai Olasz
országnak sem szabadna erről megfeledkeznie 
— egyes zseniális törvényhozók gondjai és ta
nulmányai, hanem az egész nemzetnek lassú és 
öntudatlan erőfeszítése, amely munka és alkotás 
közben a gazdasági eszközöket arányba hozza 
a szükségletekkel és így tökéletesebb civilizációt 
teremt. Ekkor azonban ezek a kisbirtokosok, 
akiket egy túlbúzgó törvényhozó zavart meg 
üdvös munkájukban, azzal a veszedelemmel ját
szottak, hogy szép és már virágzó szőlőhegyei
ket valami mocsaras területre cserélik be. Ezek 
a birtokosok Scipio Aemilianushoz folyamodtak, 
aki jóindulattal volt irántuk és a háborúkból 
ismerte ezt a népet. Scipio a szenátusban azt ja
vasolta és bizonyára a nép által is elfogadtatta 
ezt a javaslatát, hogy a jövőben ne a triumvirek, 
hanem a konzulok Ítélkezzenek azokban a kétes
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esetekben, amikor egy birtokról már nem lehe
tett tudni, hogy az vájjon közföld-e vagy ma
gántulajdon. A triumvirek így már nem kutat
hattak földek után, nem oszthatták azt többé 
föl és a konzulok, akik majdnem mindig a 
nép pártjának ellenfelei voltak, a porokét el 
hagyták aludni, úgy, hogy a törvény végrehaj
tása abban is maradt. Csak 125-ben próbálta 
M. Fulvius Flaecus, az agrárbizottság tagja és 
Tiberius barátja, konzullá választatván, a feb 
tartóztatott reform ügyét újra fölvenni. Hogy a 
latinokat és a szövetségeseket az ager publicus 
revíziója folytán ért veszteségért kárpótolja, 
azt javasolta, engedélyezzék számukra a polgár
jogot. De ez is hasztalan volt.

Tiberius Gracchus félbeszakadt vállalkozá
sát tiz évvel utóbb fivére, Caius, egy hatalmas 
és nagy elméje miatt valóban rendkívüli férfi 
újra kezdeményezte. Caius, aki huszonegy éves 
volt, amikor Tiberiust megölték, az azt követő 
tiz évben az életrevalóságnak, a tanultságnak, 
a magán- és közerkölcsöknek fényes példaképe 
volt nemzedékének kiélt nemessége közepette. 
Tagja volt az agrár bizottságnak. Különböző al
kalmakkor résztvett a fivére halálát követő po
litikai harcokban, annak emlékét és művét vé
delmezve. Résztvett több háborúban és Szardí
niában kvesztorkodott, de másként, mint a nagy 
római családok elegáns ifjai. Táborban úgy élt, 
mint katonái és azok jólétével igen sokat törő
dött. Inkább a magáéból adott, mintsemhogy az 
alárendeltjeit fosztogatta volna és tiszta maradt. 
A katonáskodás nem gátolta őt sem a tanulás-
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bán, amelyre elméje nagyon vágyott, sem annak 
a rendkívüli ékesszólásának a gyakorlásában, 
melyet Cicero annyira csodált. Sokat olvasott és 
tanult, miközben kitörölhetetlen emlékek, a 
Tiberius halálát követő eseményeknek a meg
figyelése és hosszas elmélkedések távol Rómától 
folytatták és megérlelték elméjében fivérének 
félbenmaradt gondolatát. Mint Tiberius, úgy 
Caius is átlátta, hogy Róma egész múltját nagy 
veszedelmek nélkül nem lehet lerombolni. De az 
ujjáteremtő és ujramegőrző reformnak az a 
terve, amelyet Caius egy veszendő civilizáció al
konyán gondolt ki, a dolgok szükségességénél 
fogva, amint az hasonló időkben az ilyen ter
vekkel mindig történik, forradalmi szellemű 
akcióvá vált, amely a helyett, hogy a múlt eré
nyeit helyreállította volna, bűneivel együtt 
azoknak a romlását is siettette. Fivérének és 
fivére reformjainak a sorsa bebizonyították, 
hogy Rómában lehetetlen volt a bajok ellen küz
deni, ha előbb szét nem rombolták vagy legalább 
is meg nem alázták a nagy bérlők és a köz
földek bitorlóinak hatalmas pártját. Az a terv 
pedig, hogy Róma szegény népéből új birtokos 
osztályt alakítsanak, nagyon is egyszerű és a 
gyakorlatban kevéssé hatásos volt. Maga Caius 
mint biztos tapasztalhatta, hogy milyen nehéz, 
igazságtalansággal és fájdalommal teli feladat 
volt az ager publicus megállapítása. És azután, 
ha az új telepesek serényen művelik is a kapott 
földeket, ami nem volt bizonyos, azért még nem 
könnyű dolog a birodalmat kormányzó négy- 
százezer római polgárban (a 125 évi cenzus
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394.376-ot számlált össze) a régi szellem jobb 
részét új életre kelteni. A római nép most bir
tokosok, bankárok, bérlők, kereskedők, kéz
művesek, kalandorok és koldusok kicsiny 
oligarkiája volt, amely élvezetekre, izgal
makra és gyors keresetre vágyott, gőgös volt, 
nyugtalan és a városi élettől romlott. Ez az 
oligarkia — fölösleges volt itt minden álta
tás, — saját előnyeit és élvezeteit a legüdvö- 
sebb reform szükségességének is mindig fö
lébe helyezte volna. Viszont a régi földmí- 
velő lakosság utolsó maradványa, amely még 
része volt ennek az oligarkiának, már ke
vés emberből állott, szegény és bizalmatlan volt 
és elvesztette egykori támaszát és vezetőjét: a 
protektorátust gyakorló nemesi családokat. Ez 
oligarchiában sokan, — különösen a szegény 
nép, — siránkoztak a helyzeten, de csak azért, 
mert nem tudták vágyaikat kielégíteni. És ha 
ezek az emberek, hogy kedvetlenségüknek és a 
gazdagok iránt érzett irigységüknek teret adja
nak, minden reformjavaslatot pártoltak is, így 
például az agrárjavaslatot, azért nem voltak 
hajlandók az állam javának kedvéért mun- 
kásabb, becsületesebb és egyszerűbb élet felé 
fordulni. És Caius Gracchus agyában, amig 
hosszú hadjáratokon Rómától távol volt, új esz
mék érlelődtek meg.

Amikor az utolsó szardíniái háborúból 
visszatért és a hajócska, mely a Tiberen fölfelé 
hozta, Rómában horgonyt vetett, a parton nagy 
néptömeget látott, amely kiszállásakor tapssal 
fogadta. Lassan-lassan, amint a Tiberius meg-
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gyilkoltatása okozta rémület elhalványult, Róma 
szegény népében újjá született egy pártfogó 
és megboszuló iránti vágy és nőtt a meggyilkolt 
fivérébe vetett bizalom, aki ismeretes volt eré
nyeiről és akit a nagyok máris gyanújukkal ül
döztek. így megjött végre a nap, amikor Caius 
fivérének emlékétől, az eseményektől, a nép 
várakozásától, ellenségeinek rosszakaratától és 
saját lángeszétől űzve, megpróbálkozott egy 
egyetemleges reform hirdetésével. E reform 
részben fivérének érettebb, részben saját esz
méivel volt telítve, amelyek eredetiek voltak, 
merészek, egyikük-másikuk veszedelmes is. A 
nép a komiciumokban, amelyekben igen sok 
vidéki választó is résztvett, a 123-ik év tribun- 
jává választotta őt. Nyomban megkísérelte, hogy 
a közföldek nagybérlőinek és bitorlóinak hatal
mas pártjától megvonja azt a segélyt, melyet 
azoknak a többi osztályokkal való egyesülésük, 
azoknak elnézése és azoknak a bérlőktől való 
függése adott nekik. A gazdag tőkések és a ne
mesi szenátorok könnyen megegyeztek abban, 
hogy megdézsmálják az államot és a birodal
mat. De miután a tőkések gőgjüknél, a nagyobb 
hatalomra való vágyakozásuknál és irigységük
nél fogva csak igen kedvetlenül tűrték a nemes
ségnek az államban, a törvénykezésben, a had
seregben való korlátlan uralmát, köztük sok 
olyan nemesét, akiknek adósságait és orgiáit 
ők fedezték, Caius fivérének, Tiberiusnak egyik 
eszméjére visszatérve, egy lex judiciariá-1 java
solt. E szerint azok az állandó bizottságok 
(quaestiones perpetaae), amelyek a kormányzók

Ferrero: Róma nagysága és hanyatl'sa. \ 6
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visszaélései és más politikai bűntettek fölött 
Ítélkeztek, többé nem a szenátorokból, hanem a 
lovagokból (tőkésekből) alakuljanak és talán 
szélesebb hatáskörben is Ítélkezhessenek. Ugyan
akkor hivataltársa, Manius Acilius Glabrio egy 
nagy törvényjavaslatot, a lex Acilia Repetun- 
darnm-ot terjesztette be a kormányzók zsaro
lásai ellen. A törvénykezési reformjavaslat szép 
ajándék volt a gazdag pénzembereknek, akik 
most a szenátorok fölött is ítélkezhettek. De 
Caius ehhez egy még fényesebbet is csatolt az
zal a törvénnyel, amellyel újraszervezte az uj 
ázsiai tartományt, Pergamus öröklött királysá
gát, mely egy nemzeti fölkelés megfékezése után 
most már Rómának volt biztos birtoka. Caius, 
ellentétben azzal, amit az apja Spanyolország
ban tett, azt javasolta, hogy az új ázsiai tarto
mányban minden termék után hozzák be a ti
zed római adónemét, a scripturá-1, azaz a köz
földek bérletének adóját, a portoriá-1, azaz a 
kikötővámot, és hogy az adóknak a különböző 
városokban való beszedését, nem mint Szicíliá
ban történt, helyben, hanem magában Rómá
ban a cenzorok adják bérbe, az adók bérlétét a 
gazdag római tőkéseknek fenntartva. Caius azo
kat az összegeket, amelyeket az állam zsebelt 
e bérletekből és azokat, amelyeket a keletről 
hozott fényűzési cikkekre kivetett vám föleme
lése jövedelmezett, arra akarta fölhasználni, 
hogy megnyerje a népet. Ezekkel az összegek
kel örökre meg akarta szabadítani attól a fél
ínségtől, amely még a bőség esztendeiben is 
gyötörte Rómát. E célból a lex frumentaria út-



A VILÁGHÓDÍTÓ RÓMA 83

ján azt javasolta, hogy az élelmezést tegyék 
meg közszolgálattá és hogy az állam lássa el 
Rómát gabonával, vékáját hat és egyharmad asz 
kedvezményes áron adva.

Talán arra is gondolt, hogy a gabonának 
az egész Itáliában történő nagyban való bevá
sárlásával a birtokos osztálynak is kedvez és 
amikor Rómában nagy magtárak építését el
rendeli, azzal a bérlőknek és a munkásoknak 
munkát ad. Hogy a földmívelőknek és a sze
gényeknek is kedvezzen, azt javasolta, hogy lép
tessék újra éltbe Tiberius törvényeit és hogy 
egy lex agraria útján újra bízzák a triumvirekre 
a köz- és magánföldek kérdésében való dön
tést. E törvényekhez, talán fivérének egyik esz
méjét újra fölvéve, egy lex militaris-t csatolt, 
amely szerint senki 17 éves koránál előbb so
rozásra nem kerülhetett és amely szerint a ka
tonai ruházatot többé nem maga a katona, ha
nem az állam fizette. Végül a lex viariá-bán új 
utak nagyszabású tervezetét javasolta. Utakat 
akart építeni Itália különböző vidékein és kü
lönösen Délitáliában, hogy így a bérlőknek és 
a napszámosoknak munkát adjon és hogy a 
földmívelőket terményeiknek jobb áron való el
adásához segítse.

Első tribunsága alatt a törzsek komiciu- 
maiban, ahol nem kellett előbb a szenátusnak 
jóváhagyását kikérni, százféle dolgot hozott ja 
vaslatba, amik hol a gazdag pénzembereknek, 
hol a bérlőknek, hol a szegény polgároknak 
vagy a birtokosoknak tetszettek. így a merkan- 
tilis, a bérlői, a bankári, a kézművesi és a pro-
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letári érdekeknek koalícióját vonta maga köré 
és Caius könnyen fogadtathatta el minden javas
latát és könnyen vált Róma leghatalmasabb, 
legnépszerűbb és legtevékenyebb férfiává. Nem
csak nagy terveket eszelt ki, hanem személye
sen is ügyelt ezek végrehajtására fáradhatatlan 
éberséggel, mindig friss akaraterővel, ami akkor 
ritkaság volt a kiélt római nemesség között. Ő 
adta bérbe és ügyelt föl a római magtárak 
és az itáliai utak építésére. Ezeket hatalmas 
új méretekben építtette, első ízben számítva a 
nagy katonai csapatok menetelésére. Egész nap 
ezer teendővel foglalatoskodott anélkül, hogy el
fáradt volna, házában, mely a római bérlők, a 
szegény mesteremberek, irodalmárok és tudó
sok találkozójává lett. ő  kezdeményezte a mer- 
kantilis érdekek bátorításának azt a politikáját, 
amelyet a római demokrácia azután egy száza
don át fokozódó akaraterővel folytatott. De 
Caius egy különös illúzió folytán azt hitte, hogy 
ezt a politikát az ellenkező cél szolgálatába ál
líthatja: hogy ennek a segítségével legalább 
részben újból talpra állíthatja a régi és egysze
rűbb itáliai társadalmat. Amikor tehát a követ
kező évben fényes sikerrel újra tribunná válasz
tották, merészebb javaslatokra tért át, ame
lyekben végre elméjének egész alkotó képessége 
megmutatkozott. Róma túlságosan megnőtt, a 
világnak ez új, monstruózus fővárosába min
denfelől túlságosan özönlöttek a mesterembe
rek, kereskedők, művészek, bölcsek, kalando
rok és koldusok. E miatt egyik baj a másikat 
szülte. Mind között legsúlyosabb volt e megnő-
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vekedett számú lakosság ellátása. A kenyér és a 
lakás drágasága miatt Rómában nagy volt a nyo
mor, míg Itália más vidékein annyi város el
néptelenedett és a körülöttük levő vidék elsze
gényedett. A lex frumentaria nem volt ép
pen ártalmatlan orvosság. Ennyi költség meg
apaszthatta az államkincstárt, amelyet már a 
spanyol háború megdézsmált. Arra volt tehát 
szükség, hogy Róma lakosságát megcsapolják 
és hogy a számos római pénzembernek és keres
kedőnek, aki Rómából a Földközi-tenger min
den országával kereskedett, egy részét át
helyezzék más, a hajózásra, a kereskedelemre 
alkalmas városokba, mivel őket azután sok ki
sebb ember is követte volna új székhelyükre. 
Gaius a Földközi-tenger partjának három he
lyére vetette szemét. Squilaceben volt már egy 
vámhivatal az ázsiai behozatali cikkek szá
mára, Tarentum már régóta híres volt keres
kedelme és gazdagsága miatt. Azok a kereske
dők, akik Rómából különösen Görögországgal, 
Macedóniával és a Kelettel kereskedtek, nem 
székelhettek volna inkább Tarentumban vagy 
Squilaceben, amelyeket most Neptuniának és 
Minerviának neveztek el, mint Rómában? Af
rika kereskedelme Carthago lerombolása után 
a római piacoké lett. Nyilvánvaló volt tehát, 
hogy azok a római kereskedők, akik főként Af
rikával kereskedtek, sokkal kényelmesebben 
lakhattak volna Afrikában, mint Rómában. 
Valóban többen már le is telepedtek Cirtában. 
És a pún romokból nem lehetett volna-e egy 
új, római Carthagót építeni, amelyet Junoniá-
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nak hívtak volna? Caius tehát azt javasolta, 
hogy Squilaceben, Tarentumban, Carthagóban 
három gyarmatot alapítsanak, de nem, mint 
régen, a szegényekből, hanem a jómódú nép
ből, kereskedőkből és tőkésekből, akiknek, hogy 
kedvet kapjanak Róma elhagyására, nagy föl
deket kellett volna adományozni.

Ezeket a javaslatokat is elfogadták, ámbár 
úgy látszik, nehezen, mert Róma elnéptelení- 
tése sokaknak ártott. De Caius, aki terveiben 
buzgóbb lett, végül kifejezésre juttatta vezér- 
gondolatát, amely fölött csöndben már sokáig 
elmélkedett. Mint barátja, M. Fulvius Flaccus 
javasolta annak idején, ő is az összes itáliaiak 
számára meg akarta adni a római polgárjogot. 
Az itáliai népnek, amely számos volt és ke- 
vésbbé romlott, amelyben még élt a parasztok
nak az az erős fajtája, akiken megtört Hannibál 
ostroma, nagyobb részt akart juttatni a biroda
lom jótéteményeiből és felelősségéből. így 
akarta megerősíteni Róma kicsiny merkantilis 
oligarkiáját, amelyik megromolt, elterméketle- 
nült, elpuhult. Olyan oszlophoz hasonlított, 
amelyet a viszontagságok és az évek megvisel
tek és amelyeken vigyázatlan építőmesterek 
még növelték az óriási építménynek amúgy is 
terhes súlyát. Caius Gracchusnak ez volt a terve: 
Róma legyen egy életerős itáliai nemzetnek a 
feje, a birodalmat pedig ne egy romlott merkan
tilis és fővárosi oligarchiának kapzsiságára és 
gőgjére, hanem a földmívelő osztályok széles és 
erős alapjára helyezzék. A művelődésnek és 
a kereskedelemnek régi lerombolt vagy ha
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nyatló székhelyeit helyre kell állítani, Itáliában 
és a birodalomban az élet egészségesebb egyen
súlyát kell megteremteni, s azt a lakosságot, azt 
a gazdagságot, amely Rómában gyűlt össze és 
amely a birodalom agyvelejét szinte vértolulás
sal fenyegette, jobban szét kellett osztani a kü
lönböző vidékeken. Hat nemzedék dolgozott 
rajta, hogy végrehajtsa ezt a tervet, amelyről 
Caius Gracchus előre meglátta, hogy az lesz 
Rómának történelmi műve. ő  azonban úgy 
hitte, hogy ezt a munkát egyedül, az ő életének 
kurta óráiban, ellentmondó eszközökkel hajt
hatja végre. A történelemben olyan ismerős 
illúzióval egy nép munkáját egyes ember egye- 
dülvaló munkájának mértékéhez kisebbítette.

Valóban, e nagyszerű gondolatoknak sorsa 
még nem érett meg. Az itáliaiaknak adandó pol
gárjog javaslata senkinek sem tetszett, a népnek 
épp úgy nem, mint a nagyoknak. Hiúságból és 
önzésből. A nép attól tartott, hogy ha a pol
gárok száma megnövekszik, akkor a választá
sokból és a háborúkból húzott haszon, a köz
játékokból és a közmulatságokból reáeső rész 
csökkenni fog. Könnyebb az embereket megfosz
tani egy nyereségtől, mint egy, habár formai 
előjogtól is, annyira imádják mindazt, ami 
abban az illúzióban ringatja őket, hogy 
többek másoknál. A nagybirtokosok osztálya 
megragadta az alkalmat, hogv üres intrikákkal 
gyűlöletté változtassa azt a közkedveltséget, 
amelyet Caius eddig élvezett, úgy, hogy a 
121-dik évben egyesek szerint Caiust nem is vá
lasztották meg többé, viszont mások szerint oly
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kis többséget kapott, hogy ellenségeinek köny- 
nyűvé vált a szavazatok megszámlálását meg
hamisítva, őt meg nem választottnak kijelen
teni. Gaius a magánéletbe vonult vissza, amíg 
egy napon, amikor ellenségei azt javasolták, 
hogy töröljék el a carthagói telepet, fölszólalt a 
komiciumokban. Most is mindkét párton föliz- 
gatódtak a lelkek. Zavargás keletkezett, Gaius 
ellenségei a szenátusba futottak és azt kér
ték, hogy hirdessék ki az ostromállapotot, és 
hamis híreikkel még a tisztességesebb és mér
sékeltebb pártot is meg tudták riasztani. Az 
ostromállapotot elrendelték és nyomban utána 
Lucius Opimius konzul semmi törvénnyel nem 
törődve, Gracchus párthívei között vérfürdőt 
rendezett, amelyben Caiust is, Róma legmélyebb 
politikusát és a birodalom négy nagy megalapí
tójának elsejét megölték.

De mindazok a bajok, amelyek ellen a re
formátor orvosságot keresett, halála után oly 
hirtelen megnövekedtek, hogy ebben a meg
gyötört társadalomban még a gyógyszer is mé
reggé vált. Mindig így van ez a történelemben: 
az életmód fokozásának vágya először keve
sekben születik meg; de ha ezeket el nem 
nyomja a dolgok régi rendjének ellentállása, ak
kor azoknak a száma, akik az új mód szerint 
akarnak élni, és a mindenki által óhajtott élve
zeteknek a mértéke, megnő évről-évre, nemze
dékről nemzedékre, amíg csak a gazdagságot 
halmozni lehetséges Az új életmódra vágyók 
száma növekszik a példa ragályossága, az em
beri szenvedélyekben rejtőző meghatározhatatlan
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terjeszkedési erő és az eseményeknek úgyszólván 
mechanikai szükségessége folytán. És amilyen 
mértékben veszik el a régi társadalom, abban a 
mértékben növekedik azoknak a száma, akik 
nem tudván többé a régi módon tovább élni, 
kénytelenek az új módban élni. Minden meg
változik, amíg csak a teljesebb és gazdagabb 
élet után való egyetemleges vágv ki nem elégül, 
így történt most is. Eleinte úgy tűnt, hogy Caius 
célt fog érni, mert hízelgett a merkantilis szen
vedélyeknek és kedvezett a merkantilis érde
keknek. Pedig nemcsak hogy teljesen megbukott 
az a terve, hogy a régi földmívelő és harcias 
Itália utolsó maradványait részben restaurálja 
vagy legalább is megőrzi, hanem halála után 
a merkantilis bomlás egvre gyorsabban terjedt 
a régi Itáliának még egészséges részében is. A 
felsőbb osztályok kicsapongása, az alsóbb osz
tályok munkagyűlölete, az orgiák, a züllöttség, 
az iszákosság pedig minden osztályban egyfor
mán nőttek. így az élet ára, amely már úgyis 
nagyon megnövekedett Carthagó és Corintbos 
lerombolása után, még jobban felszökött, ami
kor Róma a pergámuszi király örökét megkapta. 
Éppen Caius Gracchus halálának esztendejében 
bő szüretet adtak a tíz évvel azelőtt elültetett 
szőlőtőkék és sok bor került Rómába, ahol 
minden utcán korcsmát nyitottak. Megnöveke
dett a rabszolgák kereslete is. Rabszolgákra volt 
szükségük a gazdagoknak, a birtokos középosz- 
tálvnak és a tőkepénzeseknek, hogy tüntethesse
nek gazdagságukkal, minden fáradtságot meg
takarítsanak és rabszolgákkal kereskedhesse
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nek. Amikor a pergámuszi király rengeteg pa
lotaberendezését Rómába vitték és közszem
lére kitették, e körül a berendezés körül, amely
hez hasonlót Rómában még nem láttak, a föl
izgult vásárlók sokasága vitatkozott s az utolsó, 
őrült Attalus hagyatéka, amint így szétszóródott 
Róma és Itália házaiban, mindenütt a mutatós 
bútorok, képek, szobrok, arany és ezüst edények 
iránti kedvet ébresztette föl. A római és az itáliai 
arisztokráciának szükségleteivel megnövekedtek 
adósságai is, ami mindig bekövetkezik, vala
hányszor a gazdagság nagymérvű és hirtelen 
megnövekedéséből olyan plutokrácia alakul ki, 
amely a történelmi arisztokráciával szembe
helyezkedik. A növekedő fényűzéssel megdrágul 
az élet és mindennapivá lesz az élvezetek vágya, 
így van ez mindig, amikor a milliomos parve- 
nük szerencsésen vetélkednek a régi nemesi 
családok felsőbbségével és a dicsvágy, a nemesi 
gőg, az érzékiség és a fényűzés ezeket a családo
kat erejükön felül való költekezésre hajtják. 
Attól a kevés családtól eltekintve, amely mint 
a Licinius Crassusok, a Pompeiusök, a Metellu- 
sok, valamelyik családtag fukarsága folytán 
meggazdagodott, a többi nemesi családban a 
fiatalemberek dőzsölésben, bűnben, gőgben 
nőttek föl és ha gyakran volt is bennük tudás 
vagy művészet vágya, mindig költekezőek és 
tékozlók is voltak. Ezzel szemben a középosz
tályban a szükségletekkel együtt nemcsak az 
adósság növekedett, hanem a becsvágy, a vak
merőség és az erőknek a bátorsága is. Caius az 
ázsiai törvénnyel új és nagyon jövedelmező üz-
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letet teremtett a gazdag római tőkések és azok 
barátai számára. Rómában sok társaság alakul 
az ázsiai adók bérlésére és ezekben a társasá
gokban ügyes pénzemberek helyezték el tőkéjü
ket. Róma katonai és merkantilis terjeszkedése 
után az imperializmus pénzügyi terjeszkedése 
is megkezdődött. A fiatalok immár a régi időben 
ösmeretlen -korai gőgtől hajtva, többé nem tisz
telték az öregeket és a középosztály minden csa
ládjában (még sok ilyen nagy család volt, ám
bár a termékenység valószínűleg nemzedékről 
nemzedékre csökkent)* akadt egy-egy fiú, aki a 
falusias szegénységet megunva, hamarosan ott
hagyta az apai házat, a közeli városba vagy 
Rómába vonult, hogy ott mesterségből, vagy 
üzletekből éljen, önkéntesen állt be katonának, 
vagy pedig rendes sorozás útján lett az és be
járta a világot, a jó szerencsét remélve és kém
lelve. És sokan valóban szerencsét is csináltak, 
amennyiben a birodalom egyik vagy másik ré
szében kereskedőkként telepedtek meg. A szük
ségletekkel és a fényűzéssel együtt növekedett a 
fogyasztás is és a fogyasztással, habár lassab
ban, mint a század első harminc esztendejében, 
a kereskedelem. Az imperializmus kereskedelmi 
terjeszkedése haladt, az itáliai kereskedők tele
pei gyarapodtak a Földközi-tenger körül és 
ezekben az időkben Alexandriában is alakult 
egy ilyen telep. Ázsia felé is megkezdődött az 
itáliai kereskedőknek egy kisebbfajtájú kiván
dorlása és ezek a kereskedők ott a nagybérlő 
társaságok mellett kicsinyben űzték az uzsorát 
és rabszolgákkal vagy ázsiai árúcikkekkel ke-
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reskedtek, amelyek iránt mindjobban növeke
dett a kereslet Itáliában. Delos virágzott és gaz
dag itáliai, görög, sziriai és zsidó kereskedőktől 
volt népes. Gyakran maguk az apák, akik nem 
akarták, hogy fiaik is saját közepes életmódju
kat folytassák, még adósságok árán is elküld
ték őket a szomszédos városba tanulni, hogy 
a fiúk, miután megtanultak jól beszélni, gyako
rolhassák az ügyvédséget, ami akkor még sza
bad foglalkozás volt, hogy ott kitüntessék ma
gukat, hírnévre tegyenek szert, gazdag és hatal
mas emberek protekcióját megszerezzék, s azok 
azután hivatalba való választáshoz segítsék őket. 
A falusi középosztály, amely a félszigetnek oly 
nagy részét művelhetővé tette és legyőzte Hanni
bált, így fölemésztődött. Kapzsi földvásárlók 
egész Itáliában a kisbirtokokat nagybirtokokká 
egyesítették és azokat a gyanakvó, önfejű és 
kapzsi szabad munkások helyett rabszolgákkal 
műveltették. Viszont a vidék szabad lakossága 
a városok felé özönlött, vagy elhagyta Itáliát. 
Bizonyos, hogy azoknak a fiatal embereknek, 
akiknek sem tőkéjük, sem befolyásos rokonsá
guk nem volt, nehezükre esett a gazdagság és 
a hatalom meghódítása egy olyan társadalom
ban, amelyben az arisztokratikus hagyományok 
még oly szilárdak voltak és ahol addig a ha
gyományos tisztelet folytán, a nemzedékeken át 
konszolidálódott klientélák és rokonságok révén 
csak a kevés előjogos családból lettek a préto- 
rok, konzulok, szenátorok és ezek a méltóságok 
is apáról fiúra szálltak. Ennek következtében 
az elhelyezetlenek és az elégedetlenek mind töb-
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ben kezdtek lenni. E bomlásban lévő arisztokrá
cia közepette, amely bűneiben elvesztette java
dalmait, erélyét, az ősök szép erényeit, Gaius 
Gracchus halála után, amint az a társadalmi 
feloszlások korában történni szokott, a csa
lók, az erőszakosak és a geniális gonosztevők 
jártak szerencsével. Obszkurusz emberek is, 
akik elég eszesek, lelkiösmeretlenek, ravaszok 
vagy erőszakosak voltak, self made m an-ekké 
lettek. Az értelmes, becsvágyó, ravasz, szívós, 
lelkiösmeretlen kispolgár, aki egy feloszlóban 
levő uralkodó osztályt szolgál és fényesen meg
jutalmazta a saját szolgálatait, már feltűnt 
ekkor Marcus Aemilius Scaurus személyében. 
Szerény szénkereskedőnek a fia volt, aki tanul
mányozva, hízelegve, örökségre lesve, a korrupt 
oligarkiát szolgálva és ügyesen játszva a tisz
tességest és erényest, magas hivatalokra tudott 
jutni. Amikor Gracchus, akinek heves ellenfele 
volt, meghalt, Scaurus a konzulságra pályázott, 
amit 115-ben el is ért. Másféle, régimódi, élénk 
elméjű, egyszerű szokású, de heves, becsvágyó 
és nagyon erélyes ember volt viszont Caius 
Marius, egy Arpinumból származó szegény pa
raszt, aki Numantia ostrománál bátorságával 
nagy hírnévre tett szert. Ösmertté tette magát a 
tömegek előtt és annyi erővel, gőggel és önbiza
lommal dobta magát előre, hogy amikor a nép 
119-ben csak katonai erényeiért, minden rokon
ság, klientéla és vagyon híjján tribunná válasz
totta őt, Marius egy percig sem habozott, hogy 
megtámadja a nemességet is, a népet is és kö
zömbösségével, úgyszólván nemtörődömségével
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mindegyik pártnak a gyűlöletét felköltötte. 
Mindketten, ámbár különböző temperamentu
muk volt, példaképei lettek annak az új itáliai 
polgárságnak, amelyik lerázván magáról a ne
mességnek százados uralmát, Itália különböző 
vidékein most képződött a régi helyi középosz
tályok közt és Itáliában és a világban nagyobb 
uralomra törekedett. Ez az itáliai burzsoázia volt 
a törzse az első itáliai nemzetnek, amely a tör
ténelemben szerepelt és éppen úgy csinálódott, 
amint 1848-tól napjainkig az az itáliai bur
zsoázia, amely az új Itáliának alkotja törzsét. 
A régi helyi gazdasági viszonyok romjain, a vi
déki lakosságnak egy új és nagyobb nemzeti 
vagyon képződése idején való keveredése köz
ben, az egyazon kultúrának a felső és középosz
tályokban való elterjedése folytán alakult ki a 
burzsoázia. A különböző itáliai városok polgárai 
egymással és valamennyire az egész világgal ke- 
verődtek. A különböző városok lakosai között 
gyakoriak lettek a házasságok, a barátságok, a 
kereskedelmi társulások, a latin nyelv közös 
használata terjedt. Egész Itália lakosainak ha
sonló szokásaik és bűneik voltak, ugyanazt a 
görög filozófiát, ugyanazt a latin retorikát és 
ékesszólást tanulták . . .

Ezenközben pedig a feloszló nemességnek 
erőlködése, hogy hanyatlását feltartóztassa, és 
az új burzsoáziának törekvése, hogy emelkedjék, 
siettette a régi társadalom romlását és e zavaros 
társadalmi bomlásnak és újjáalakulásnak ren
detlenségében minden személyes, családi, klikk, 
párt és osztály-önzés rettentő hevességgel sza
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kadt rá egész Itáliára. A hódító politikát föl kel
lett függeszteni, mert hiányzott a nagy háborúk 
megküzdéséhez szükséges pénz és katona. A so
rozások mind nehezebben voltak eszközölhetők, 
az állam pénzeit, az ázsiai tartomány új jövedel
meinek dacára, hamar kimerítették a gabona
szállítások és talán a katonáknak Gaius Gracchus 
által elrendelt állami ruházása is. A Kr. e. 125-ik 
és 121-ik év között, hogy a barbár galloknak a 
szövetséges Manilia területére való portyázásait 
beszüntessék és hogy az Itália és a Spanyolor
szág közötti utakat biztonságossá tegyék, még 
meghódították és leverték Gallia Narbonensist, 
azaz Franciaországnak az Alpesek és a Rhőne 
vidéke közé eső részét. 121-ben egyik Metellus 
meghódította a Baleárokat, de ezután már csak 
a határon és a már meghódított országok barbár 
törzsei ellen viseltek apró hadjáratokat. így, 
miután a nemesség és a középosztály növekvő 
szükségletei dacára a háborús nyereségekből 
mind kevesebb folyt be Itáliába, az ország csak
hamar magát marcangolta vágyaival. Gaius ha
lálával pártjának az a doktrínája, amely sze
rint minden állami uradalmat a szegények osz
tályának emelésére és a középosztály segítségére 
kell fordítani, hitelét vesztette. A nagybirtokosok 
pártja viszont sietett a Caius halálával vissza
szerzett hatalmát arra fölhasználni, hogy még 
Caius megöletésének esztendejében a szenátus
sal törvényt fogadtasson el, amely szerint a 
triumvirek által kiosztott földek eladhatók. Két 
évvel később, 119-ben pedig a komiciumok 
által eltöröltették a Gracchusok agrártörvényeit,
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kárpótlásul azonban elhatározták, hogy a köz
földek bérletéből befolyó bérösszegek a nép kö
zött osztandók ki. De nemsokára ennél is na
gyobb vakmerőséget kíséreltek meg. A bérletek
nek a Gracchusok által elrendelt felülvizsgálata 
sokakat, akik a közföldek művelésében költ
ségbe verték magukat, kárral fenyegetett és 
megriasztott. Ezek nagyobb biztonságot követel
tek. Sok birtokos, akit adósságok és az élet nö
vekedő költségei gyötörtek, nagyon szeretett 
volna valami rendkívüli keresetforrást. A Grac
chusok által telepített sok gyarmatos, akit az 
egyszerű falusi élet úntatott, azt óhajtotta, hogy 
a triumvirek által neki kiosztott földeket, 
amelyeket sok földbirtokhalmozó és spekuláns 
szívesen megvett volna, eladhassa. Mindezt a 
sokféle vágyat kielégítette az a törvény, amit 
Spurius Torius nép tribün 111-ben ügyesen ösz- 
szeállított. Ez a törvény minden közföldet, 
melyet a triumvirek törvényes birtoknak jelen
tettek ki, azaz 500 holdat a családfő és másik 
500 holdat a fiúk számára, magánvagyonná tett 
meg, azaz olyan földdé, amit el volt szabad 
adni, ajándékozni, vagy örökbehagyni. Magán
vagyonná tették azokat a közföldeket is, ame
lyeket egyesek a felülvizsgálat idején kárpótlás
ként kaptak, azokat, amelyeket a gracchusi 
törvények következtében bármi módon fölosz
tottak és azokat is, amelyeket a gracchusi tör
vények után, 30 holdnyi terjedelemig, művelés 
céljából elfoglaltak. Ezenkívül eltörölték a 
triumvireknek a közföldek ügyében való és a 
nagybirtokos nemességre oly terhes Ítélkezési
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jogát és átruházták a konzulokra, prétorokra, 
cenzorokra, akiket hagyományból még szinte 
mindig a nemesi nagybirtokosok közül válasz
tottak és a törvény jótéteményét úgy a római 
polgárokra, mint a latinokra és a szövetsége
sekre is kiterjesztették. A törvény, ámbár az 
a célzata volt, hogy a nagybirtokosoknak ked
vezzen, a középosztály számára is egyforma 
kedvező intézkedéseket tartalmazott és ezért is 
fogadták el. A magántulajdonná lett közföldek 
értéke nyomban emelkedett. Az eladósodott bir
tokosok eladhatták földjeiket, amelyeknek jö
vedelmét azelőtt nem élvezhették. Azok, akik 
tőkét fektettek be a földekbe, biztonságban 
érezték magukat és a földvásárlás föllendült. 
De eközben a már elszegényedett állam el
vesztette nagy uradalmainak bérjövedelmét és 
azok a tisztánlátó és becsületes férfiak, akikben 
élt a múlt aggodalmas bölcsesége, csak sirán
kozhattak rajta, hogy kevesek kapzsisága ki- 
vetkőztette Rómát azokból a nagy közuradal
maiból, melyek az elmúlt századok viharos 
eseményei közepette oly nagy segítségére voltak 
az államnak. Bizonyos, hogy a törvény a kor- 
társak előtt úgy tűnt föl, és szerzőinek szán
dékai szerint az is volt, mint a magánosok vakr 
sietős kapzsiságának az állami javadalmak 
ellen intézett ostroma. De e törvénynek óriási 
és jótékony hatása volt, mert Itáliában lerom
bolta az agrárkoinmunizmus utolsó marad
ványait. És majdnem az egész itáliai talaj ma- 
gánvagyonná változott egy olyan gazdasági for
radalom által, amelyhez hasonló a múlt század-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 7
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bán állt be Európában, akkor, amikor magá
nosoknak adták el a holtkézi birtokokat. Ez is 
amellett szól, hogy a történelmi személyek 
műveit inkább a szándékaikról és indító okaik
ról kell megítélni, mintsem hatásaikról, ame
lyeket gyakran maguk a szerzőik sem látnak 
előre.

Ha a föloszlófélben lévő arisztokrácia és 
a kialakuló burzsoázia együttesen tékozolták el 
Itáliában Róma anyagi javait, viszont az arisz
tokrácia a külföldön ugyanazon gyors és bru
tális kapzsiság miatt egy még sokkal becsesebb 
javat tékozolt el: Rómának a világban való te
kintélyét. Egyetlen osztály sem veszti el töké
letesebben a jó és a rossz iránt való érzékét, 
mint az eladósodott, Ínséges történelmi arisz
tokrácia, amely irigyli a feltörtető milliomosok 
plutokráciáját, és aggódva akarja megőrizni 
elsőbbségét, a fényűzést, a könnyű szórakozá
sokat, amelyek a szegénységgel arányosan 
mind ritkábbak lesznek. Róma akkoriban sok 
arisztokrata botrányt látott. Tudott a megvásá
rolható bírókról, zsaroló kormányzókról és 
olyan szenátorokról, akik közföldek tolvajai vol
tak. Tudott arról, hogy Lucius Cornelius Sulla, 
egy hanyatlóban lévő nemesi családnak utolsó 
sarja, értelmes és tanulni szerető ember, idejét 
színészek, bohócok, énekesek és táncosok között 
pazarolta el és családjának vagyonát egy görög 
kéjhölgy örökségével állította helyre, aki Rómá
ban meggazdagodott és aggkorára szerelmes 
lett Sullába. De a hosszú időn át híres és ural
kodó arisztokrácia iránt való tisztelet, valamint
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az évszázadokon át hatalmas állam csodálata 
még a hanyatlás beállása után is sokáig tart a 
tudatlan emberek között. Róma még mindig 
illúziókat táplált nemességét illetően. Nem tudta, 
(ahogyan most is egy olyan nemzet, amely
nek nemessége hasonló romlás felé hajlik, az 
angol nemzet illúziókkal viseltetik e nemesség 
iránt és annak romlásáról nem tud), hogy a ne
mesek között az utolsó húsz évben és a Grac- 
chusok kortársai között saját ügyes tettetésük
nek és mások kegyes elnézésének csöndjében 
milyen erőre kapott a gyönyörnek és a telhetet
len élvvágynak beteges láza, a megvásárolható- 
ság, az üzérkedés és a cinizmus. Az afrikai bot
rány, amely 112-ben kezdődött, volt hivatva 
arra, hogy egy csapásra leleplezze Róma előtt 
ezt a riasztó rémet. Micipsa, Numidia királya, 
aki 118-ban meghalt, egy ravasz és becsvágyó 
törvénytelen fiút, névszerint Jugurthát, hagyott 
hátra, aki két törvényes fiának nevelője és 
gyámja volt. De Jugurtha, hogy egyedül ural- 
kodhassék, hamarosan megölte az egyik fiút, 
háborúba keveredett a másikkal és olyan zava
rokat idézett föl, amelyekben a római kormány
nak kellett volna közbelépnie. És ekkor kitűnt, 
hogy az az állam, amely Afrika földjén elpusz
tította Hannibált és elhamvasztotta Carthagót, 
hirtelen annyira elgyöngült, hogy nem érvénye
síthette igazát e nomád és barbár törzsek főnö
kével szemben, aki sorra megvásárolta azokat 
a biztosokat, akiket kiküldtek, hogy üzelmeit 
megvizsgálják, a szenátorokat, akiknek fölötte 
Ítélkezniük és a tábornokokat, akiknek vele

7 *
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hadakozniok kellett volna. Csak nagynehezen ta
lálhattak egy nemes emberre, Metellusra, aki 
valóban hadakozott vele, ahelyett, hogy pénzt 
zsarolt volna tőle ki. Ez a borzasztó arisztok
ratikus botrány egy csapásra föllobban tóttá a 
demokratikus szenvedélyeket, amelyek harminc 
év óta csöndesen forrtak a középosztályban, a 
népben, a gazdag pénzemberek között, akik 
már kevésbbé tisztelték a nemességet, mert az 
új idők szelleme nyugtalan volt, mert őket ma
gukat is új becsvágy égette, mert terjedt a görög 
filozófia és különösen a sztoicizmus, amelyik 
azt állította, hogy minden ember egyenlő. Csoda 
történt. Első ízben választottak konzulnak egy 
parasztot, Caius Mariust. Marius miközben 
Spanyolországban prétor és proprétor volt, óit 
meggazdagodott és rokonságba került a Júliu
sok patriciusi származású, de kissé homályos 
családjával, amennyiben elvette a nemesi rangú, 
de kevéssé tekintélyes Caius Julius Caesar 
nővérét. Azután, mint legátus szolgált Metel- 
lus seregében, Afrikában és az itáliai közszel
lemtől föltüzelve a főparancsnoktól engedélyt 
kért arra, hogy Rómába mehessen és a 107-ik 
évre konzulnak jelöltethesse magát. Metellus, 
aki derék ember volt, de nem minden arisz
tokratikus előítélet nélkül való, megdöbbent 
ennyi becsvágytól, ami ebben a paraszti szii- 
lelésii emberben élt s igyekezett neki kedvét 
szegni és őt elutazásában megakadályozni. 
Marius megsértődött. A protektor és a pro- 
t egált ja összekülönböztek és Marius megcsinálta 
a szerencséjét. Amikor Rómában megtudták,
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hogy az arisztokratikus Metellus csak azért, 
mert Marius viskóban született, nem akarta, 
hogy az konzul legyen, a kézművesek, a pa
rasztok, a középosztály, a plebejus eredetű 
pénzemberek isteníteni kezdték Mariust, aki
nek sikere a nagyok szarvának letörését jelen
tette volna. Mariust megválasztották és ő, aki 
minden becsvágyó ember módjára bosszúálló is 
volt, a maga számára követelte Metellus pa
rancsnoki állását. De mielőtt elutazott volna 
Afrikába, mint konzul, nagy újítást hozott be 
a sorozásnál, és katonának soroztalta azokat a 
szegényeket is, akiknek, miután az öt birtokos 
osztály egyikébe sem voltak fölvéve, a régi al
kotmány értelmében nem volt katonáskodási 
joguk. Az öt osztály tagjai, akik majd mind 
kereskedők, bérlők és gazdag birtokosok vol
tak, ekkor már nem szívesen katonáskodtak. 
Egy bátor hadsereg újraszervezésének szüksé
gessége, ami a felsőbbrendü szellemeket már 
harminc év óta szorongatta és ami a Grac- 
chusokat reformjaikra késztette, oly sürgetően 
lépett föl, hogy Marius nem tekinthetett el, „ 
mint a többiek, a reformnak egy radikálisabb 
mértékétől. De ő előbbrelátó volt és vakmerőbb, 
gyorsabb és forradalmibb eljárást követett, 
mint a Gracchusok, mert nem azzal fáradt, 
hogy lassú reformokkal fölelevenítse azt a falusi 
középosztályt, amely a katonaságnak régi 
termőföldje volt, hanem egy új osztályban ke
resett katonákat, a városoknak és a falvaknak 
legalsóbb és legszegényebb népében. Való
színűen nem is sejtette, hogy Róma katonai
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rendszerében hány más változás fogja követni 
ezt az elsőt.

Marius végül is legyőzte Jugurthát, ami
ben segítségére voltak Bocchus, Mauretánia 
királya és kvesztora, Sulla, aki ebben a háború
ban olyan fizikai elevenségről, annyi parancs
noki erélyességről, biztos Ítéletről és diplomá
ciai ügyességről tett tanúságot, amennyit egy 
ennyire züllött fiatalemberről senki sem téte
lezett volna föl. Jugurthát béklyókban hozták 
Rómába, országát részben az afrikai tarto
mányhoz csatolták, egy másik részét pedig 
Bocchusnak, egy harmadikat Jugurtha egyik 
fivérének adták. De ez a győzelem hét eszten
dei alkudozásba és háborúságba került, ami 
sok volt akkor, amikor egy ilyen nagy biroda
lom ilyen kicsiny királlyal állt szemben. Itália 
azonban annyira fölemésztette magát az ő belső 
bomlásának és társadalmi újjászervezésének 
munkájában, hogy kevéssel utóbb úgy tetszett, 
mintha nem tudna leküzdeni két új s előre 
nem látott veszedelmet. Pergamus királyának 
régi államai közül Róma néhányat Kisázsiában 
is kormányzott és az ő nagykiterjedésü kliens
rendszerével könyen klienseivé tette Rodus, 
Cysicus és Heraclea köztársaságokat. Licia 
köztársaságainak és a galati államoknak szö
vetségét. De ez államok határain túl, a Fekete
tenger partjain terjeszkedett a nagy pontusi 
királyság, amely a Krisztus előtti harmadik 
század elején alakult, amikor Sándor biro
dalma föloszlott. A különböző nyelvű, szokású 
és fajú lakosság ekkor a Mithridateseknek, egy
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hellenizált perzsa nemesi családnak uralma 
alatt egyesült. Ebben az államban, amelyet a 
rómaiak addig úgyszólván nem is ismertek, 
111-ben egy fiatal, becsvágyó és értelmes ural
kodó lépett a trónra, Mithridates Eupator, 
aki egy szinopei ügyes görögnek, Diophantes- 
nek segítségével hamarosan úgy tudta bámul- 
tatni magát a Keleten, mint a hellenizmus 
bősét a barbárok elleni küzdelemben. Mith
ridates Eupator, miután a Fekete-tenger mel
letti görög gyarmatokat megszabadította a 
szittyák uralmától és meghódította a Krim- 
félszigetet, e sikerein fölbuzdúlva, hatalmába 
akarta keríteni a Fekete-tenger egész keleti 
részét. A régi pontusi királyságot ki akarta 
terjeszteni az Eufratesig, összeköttetésbe akart 
lépni a szarmaták és a basztarnok barbár né
peivel, akik a Duna és a Dnyepper között kó
száltak és azokkal a gall törzsekkel, akik meg
maradtak a Duna völgyében, nevezetesen a 
trákokkal és az illyrekkel. A Krim-félszigetről 
elűzött szittya királyok Rómába futottak segít
ségért és Róma figyelme már a fiatal király felé 
kezdett terelődni, de ekkor hirtelen egy új és 
rettenetes zavar nehezedett Itáliára. A 105-ik 
évben Quintus Servilius Capio prokonzult és 
Gneius Manlius Maximus konzult, — mind
kettő arisztokrata volt, — kiküldték, hogy a 
cimbereket és a teutonokat, akik invázióval 
fenyegették Itáliát, verjék vissza. De a két vezér 
egymással ellenségeskedett és mindegyik ön
állóan akart eljárni. Még az ellenség szeme lát
tára sem szüntették be személyes gyűlölködő
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süket és így mindkettői megverték. Róma tör
ténelmi nemessége újra bebizonyította, hogy 
nem ér többé semmit. Ekkor Mithridates, aki 
rövid idővel ezelőtt Bithinia királyával szövet
séget kötött és aki saját sikereiből bátorságot 
merített, szövetségesével együtt megtámadta és 
fölosztotta Paphlagóniát, úgy látszik 104 ta
vaszán, és elűzte onnan a helyi dinasztiákat, 
akik Rómába siettek, hogy mint a köztársaság 
kliensei, onnan kérjenek oltalmat. A segítség- 
kérő királyokat követték Mithridates követei, 
akiket nagy pénzösszegekkel látott el, hogy 
Rómában folytassák Jugurtha megvesztegetési 
módszerét. De amikor Mithridates követei meg
érkeztek Rómába, ott az afrikai botrányok, a 
nép hősének a Jugurtha elleni háborúban ara
tott sikerei, az arisztokratikus tábornokoknak 
a cimberek által való legyőzetése miatt a nép 
pártja igen hatalmassá lett a közvéleményben, 
és vádakkal, félemlítéseivel és vakmerőségével 
fenyegette Róma történelmi nemességét. A de
mokrata-párt arra kényszerítette őket, hogy 
Mariust, aki a nép szava szerint egyedül győz
hette le a cimbereket, már három esztendő 
múlva újra konzullá tegyék meg. Mithridates 
követeit, akik azért jöttek Rómába, hogy a 
nagyok között aranyat szórjanak, tüntetésekkel 
fenyegette a nép, melyet egy tüzes demagóg, 
Lucius Appuleus Saturninus, akkoriban nép- 
tribun, fölizgatott. A szenátus, hogy a látszatot 
megmentse, megbizottakat menesztett a Keletre 
és Antonius prétort bízta meg azzal, hogy ren
dezze Cilicia tartomány ügyeit, aki azonban a
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pontusi aranytól megvesztegetve, eltűrte nem
csak azt, hogy Mithridates és Nicodemes 
Paphlagóniát ki ne ürítsék, hanem azt is, hogy 
elfoglalják Galátiát. Szerencsére északon a nép 
hősének érdeméből az ügyek kedvezőbbre for
dultak. A cimberek és a teutonok, miután a két 
konzult megverték, nem törtek be azonnal Itá
liába, hanem Galliának nem római részében és 
Spanyolországban portyáztak, úgy, hogy Marius- 
nak ideje maradt katonai reformjai tökéletesí
tésére. Eltörölte a manipulálás rendszert és a 
manipuláris rendszerrel együtt a római polgá
rok légiói és a szövetségesek kohorszai közötti 
különbséget. A légiókat úgy osztotta be, mint az 
itáliai kontingensekkel tették, kohorszokba, me
lyek szorosabbak, súlyosabbak és egyöntetűbbek 
voltak, mint a manipulumok és így kevésbbé ki
tűnő katonákból is, olyanokból is, akiket a vá
ros söpredék népéből soroztak, összeállíthatók 
voltak. Tökéletesítette a fegyvereket, a badako- 
zási módszert, a podgyászcsapatokat, és az új 
csapatokat erélyesen begyakorolta. Amíg ő így 
készülődött a revánsra, a demokrata párt Rómá
ban diadalról diadalra haladt és a nemesség el
leni gyűlöletében a törvényekkel mitsem tö
rődve, Mariust évről-évre újra konzulnak válasz
tatta. A nemesség elleni gyűlöletében irgalmat
lan eljárást indíttatott a tolvaj kormányzók el
len és a papi kollégiumokat is, amelyek addig 
kevés nemesi családból való választás útján egé- 
szítődtek ki, a nép választásának vetette alá. 
Minden becsvágyó ember ennek a pártnak ud
varolt. A gazdag pénzemberek neki kedveztek,
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még a fölvilágosodott konzervativek is jóakarat
tal tekintettek társadalmi és politikai reform- 
programjára. Az agrártörvények, amelyeket 
mindig halogattak és sosem hajtottak végre, most 
szinte divatba jöttek. Sokan az ostorozott nem
zet üdvét remélték ettől a párttól, amelyik a 
Gracchusok hagyományainak örököse volt és 
ezenközben mintegy e reményeket megerősítve, 
ennek a pártnak a hőse két ízben megverte a 
barbárokat, Aixben (102) és a raudiumi mezőkön 
(VerceJlae közelében? 101) és végre megszabadí
totta a birodalmat ezektől a hordáktól. Amikor 
visszatért Rómába, ott úgy üdvözölték, mint Ró
mának Romulus és Camillus után való harma
dik megalapítóját. A lehető legnagyobb büszke
sége ennek a parasztnak, aki egy arpinumi 
viskóban született. . .



Marius és az d-kor nagy proletárlázadása.

Ebben az időben, egy évszázaddal Krisztus 
előtt, ámbár hogy az idők némileg megjavultak, 
Itália mintha gyorsított sebességgel rohant volna 
a már annyi idő óta rettegett katasztrófa felé. 
A görög filozófia terjedése, az oktatás, a meg
gazdagodás, a műveltség fejlődése élénkebben 
éreztették a régi jogrend számos kegyetlen for
májának keménységét és bizonyos barbár babo
nákból eredő szokásoknak rémségét. Olyan szo
kásokét, amelyek senkinek sem kedveztek s min
denkinek csak szenvedéseket okoztak. Eltöröl
ték az emberáldozatot, amelynek Itáliában még 
némi nyoma maradt. A jogrendszer is kifejlő
dött, hála a prétoroknak, akik az általuk kibo- 
csájtott rendeletekben mindinkább elismerték 
az egyenlőség eszméit, hála a reformtörvények
nek, amelyek közül a lex Aebutia eltörölte a legis 
actiones régi, szigorú és pedáns eljárási mód
szerét és helyette egy hajlékonyabb és észsze-

IV.
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rűbb, foímuláris eljárást hozott be. Ez jobban 
simult az új merkantilis korszakhoz, amelyben 
a pörösködés mind gyakoribbá és bonyodalma
sabbá lett. De a gazdagságért, a kultúráért, a 
gyönyörért, a hatalomért való ez őrült versen
gésben a lelkek mindinkább elvadultak és az 
osztályok és az állam föloszladoztak. A maga
sabb osztályokban az irodalmi kultúra és a mű
vészi fényűzés, a középosztályban a restség, a 
kicsapongások, a gyors keresetre való vágy és 
a magasabb osztályokba való törekvés oly roha
mosan terjedtek, mint egy győzedelmes járvány 
a legnagyobb és leggyorsabb ragály napjaiban. 
A nemesek és a gazdagok Rómában elegáns pa
lotákat kezdtek építeni és a hazai travertinum 
helyett finomabb külföldi márványt használtak, 
például a himettuszit. Sok úr azzal szórakozott, 
hogy könyveket írt, történelmet, értekezéseket, 
görög és latin verseket. A fórumon most szóno
kok beszéltek, akik, mint Antonius és Licinius 
Crassus a görög mintákat tanulmányozva váltak 
a művészi ékesszólás mestereivé. Az attikai és az 
ázsiai művészet ösmerete és ízlése köznapivá 
vált, görög szobrászok és festők, akik között egy 
nő, a cizikuszi Jaia hírnévre tett szert, nagy 
számban dolgoztak Róma urai számára. De ez 
a fényűzés, a keleti hetérák, a rabszolgák és a 
nemes érc beözönlése, a kicsapongások majd
nem teljesen megrontották Róma történelmi ne
mességét és arra kényszerítették, hogy piszkos 
üzletek, adósságok, zsarolások, rablás útján él
jen és hogy az obszkurusz, de gazdag bérlőkkel 
és pénzemberekkel való barátságokat és házassá*
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gokat keresse. Sok földmívelő a görög agrono- 
mok írásait olvasta vagy pedig a földmívelésnek 
azt a görög vezérfonalát, amit a carthagoi Mago 
írt és amit a szenátus rendeletéből most lefordí
tottak. A mezőgazdák kis tőkéket vettek kölcsön, 
olajai és bort termesztettek és jobb földmi- 
velési módszert igyekeztek megtanulni. De a ta
pasztalatlanság, az utak hiánya, a kereskedelem 
szervezetének tökéletlensége és az erős uzsora 
gyakran meghiúsították ezeket a próbálkozáso
kat és romlásba vitték azokat, a kik vele kísér
leteztek. Rómában, a latin városokban és a szö
vetségesek városaiban, minden esztendőben új 
retorikai iskolák nyíltak meg, amelyekbe éven- 
kint mind számosabban özönlöttek a tanulók és 
ahol nemzeti nyelv, stílus és ékesszólás fejlő
dött. A latin nyelv szóban és írásban új területet 
nyert a szahelli és az oszk kárára, az itáliaiaknak 
a gyarmatokban való kivándorlása növekedett, 
sok fiatal ügyvéd azonban, aki nem talált sem 
protektorra, hogy emelkedjék, sem kliensekre, 
hogy azokat védje, a kereskedelemre adta magát 
és sokan közöltük meggazdagodtak Delosban, 
Ázsiában, Egyiptomban; sokan azonban meg is 
buktak. Spurius Torius törvénye, amely a köz
földeknek oly nagy részét magánvagyonná ala
kította át, a birtokos osztályt költekezésre ösztö
nözte és múló jólét után véglegesen el is sze- 
gényítette, s így siettette azt az agrár és szo
ciális forradalmat, amely Itáliát megdolgozta és 
megújította. A birtoktalanok, a kétségbeesettek, 
a bukott kereskedők, az elűzött birtokosok mind 
nagyobb számban özönlötték el Itáliát, a kisbir-
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tok minden vidéken eltünedezett és a föld keve
sek tulajdonává lett, az uzsora terjedt. Az egye
temleges romlás közepette csak a nagy- és kis- 
tőkéseknek egy kis oligarkiája gazdagodott, 
akik között néhány római nemes, sok fölszaba
dított rabszolga, so«k, üzletek által meggazdago
dott birtokos és Itália régi helyi nemeseinek ma
radéka volt. Az utóbbiak között volt egy etruszk 
királyi családnak a sarja, Caius Cilnius Maece- 
nas is, aki királyi származásának büszkeségét le
vetve, Rómában bérletekre és pénzügyi üzletekre 
vetette magát. Ez a plutokrácia meggazdagodott 
és irgalom nélkül fosztogatta Itáliát és Ázsiát, 
ahol a Caius által életbeléptetett adóknak a nö
vekedése, az adóbérlő pénzemberek visszaélései 
elszegényítették és adósságokba döntötték a kö
zéposztályt és a népet. Az adók bérletének hasz
nához járult az itáliai tőkések számára az uzso
rának is mind könnyebbé vált haszna és az a 
haszon, amire az emberkereskedésből tettek 
szert, a szomszédos országokban raboltatván em
bereket, akiket Itáliában rabszolgákként ad
tak el.

Közben az állam pénzügyei megromlottak 
és a hadsereg elzüllött. Az a hajóraj, amely le
győzte Carthagót, most Itália kikötőiben kor
hadt. Róma nem tudta megfékezni azokat az új 
és véres rabszolgalázadásokat, amelyek Szicíliá
ban és a Campagnaban kitörtek. A mindig éber 
Mithridates a cimberekkel való háborút arra 
használta föl, hogy a bithiniai királlyal volt szö
vetségét fölbontva, egyedül legyen úrrá Cappa- 
dóciában, ahol egyik fiatal fiát tette meg király-
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nak, egyik miniszterének gyámsága alatt. Rómá
ban és Itáliában az osztályok, a családok és az 
egyesek közötti gyűlölet nem szünetelt. A gazdag 
pénzemberek és a történelmi nemesség örökös 
versengése elmérgesedett. A pénzemberek, akik 
átengedték a hivatalokat a nemességnek, hogy 
ők maguk üzletekre vessék magukat, pénzük, 
klientélájuk hatalmánál és ama joguknál fogva, 
hogy a szenátorok fölött Ítélkezhettek, mind kö
vetelőzőbbek és gőgösebbek lettek. Egyenlőknek, 
sőt többnek tekintették magukat a történelmi ne
mességnél és valószínűleg nem csekély mérték
ben járultak hozzá a demokrata pártnak az 
utóbbi években elért diadalaihoz és ahhoz, hogy 
Mariust, aki Itáliát megmentette, több ízben 
diadalmasan újraválasszák konzulnak. A tör
ténelmi nemességnek egy része megundorodott 
az általános korrupciótól és féktelenségtől, 
amelynek látható és érinthető mozgatója a pénz 
volt. Földühödtek a saját szegénységükön és a 
parvenük nagy telhetetlenségén, ezeket rablók 
és tolvajok gyanánt megvetették, mint akik min
dennel, még az igazságszolgáltatással is üzérked
nek, és visszasírták azokat a becsületes időket* 
amikor csak a nemesség volt hatalmas. Szigorú 
törvényeket kértek a kapitalizmus visszaélései 
ellen, gyűlölettel tekintettek azokra a nemesekre, 
akik mint Caius Julius Caesar a haszon és a ha
talom reményében a politikának és a pénzügyek
nek ez alacsony kapaszkodóit magukkal egyen
lőknek tekintették, és a velük való barátságot és 
rokonságot keresték, vagy pedig lemondtak rang
jukról, hogy bérletekkel és üzletekkel foglalkoz-
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hassanak. A demokrata párt tíz esztendő óta 
vádakkal és törvényekkel üldözte a nemességet 
és ebben a munkájában erős segítségre talált 
az összes osztályok elégedetlenjei között. De ez 
a párt is elfajzott a Gracchusok idejének esz
ményi nagyságától és nem rendelkezett semmi 
orvossággal sem, amely az általános bajokat 
meggyógyíthatta volna. Állandóan agrár tör
vényjavaslatokat nyújtott be, amelyek hasonlí
tottak a Gracchusokéhoz, de soha meg nem 
kísérletté azok megvalósítását és e kísérlet 
hiábavaló is lett volna, mert hiszen az embe
rek már nem akartak földeket, amiket a saját 
kezükkel kellett volna megművelni, hanem 
munkanélküli jövedelmekre vágytak. A párt, 
amelyet Saturninus és Glaucia, féktelen és okos
ság nélkül való emberek vezettek, olyanok, ami
lyeneket gyakran lehet találni az ellenzéki de
mokrata párt vezérei között, kimerült abban, 
hogy örökké ismételte a vádakat és a szidalma
kat, miközben a közönség lassankint elfáradt 
és elkedvetlenedett ezektől a vad, kegyetlen és 
mértéktelen támadásoktól. Éhes kalandorok, erő
szakos vagy bolond becsvágyóak, ravasz gonosz
tevők özönlötték el az államhivatalokat és elűz
ték azokból a tisztességes embereket, akik ész- 
szerüek voltak és meg tudtak élni abból, 
amijük volt, anélkül, hogy raboltak vagy eladó
sodtak volna. És ez emberek számára nem ma
radt más vigasz, mint az afölött való siránko
zás, hogy az igazságszolgáltatás ma már csak az 
elnyomásnak és a bosszúállásnak az eszköze, 
melyet a klientélák és a pártok mozgatnak és
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hogy a politika és a társadalmi élet nem egyéb, 
mint a pörök, az intrikák és a rágalmazások 
elrémítő hálózata. Az erőszakosság, a sikkasztás, 
a választási vesztegetés mindenütt terjedt és Ró
mában, mint egykoron Carthágóban, most a 
pénz vált az élet legfőbb vágyává és az egyéni 
érték legfőbb mértékévé. 105-ben a gladiátori 
játékok, amelyek addig csak a temetések szá
mára voltak föntartva, fölvétettek a hivatalos 
játékok közé, amelyeket hivatalos pénzen ren
deztek. Igen sokan elhagyták a szerény, de biz
tos földmívelést, hogy az üzletek bizonytalan 
szerencséjével próbálkozzanak. Sok szerényebb 
birtokos tönkre tette magát, csakhogy kitanít
tathassa a fiait, akik később tudásukra büsz
kén, néhány esztendő alatt Rómában a fórumon 
lármázva vagyont és hatalmat akartak szerezni. 
Különösen a felsőbb osztályokban az volt az ál
talános hit, hogy a íkulturának a középosztály
ban való terjedése baj, mert rakoncátlan, 
dologtalan és gonosztevő embereket teremt. „Aki 
görögül tanúi, abból gazember lesz“, így beszél
tek sokan, akik megrémültek attól a rettenetes 
romlástól, amelyet a művelődés egyes átmeneti 
korszakaiban a kultúra okoz, akkor, amikor nö
veli a vágyakat és a rátartiságot és viszont má
soknak csak a szegénység bajaiból és megaláz
tatásaiból juttat. Valóban azok között a tengeri 
kalózok között, akik most az egész Földközi
tengert elárasztották és emberekre vadásztak, 
hogy foglyaikat azután eladhassák Delos vagy 
Itália piacain, ahol a növekvő szükségletet 
már nem elégítették ki a kevés háború hadi-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 8
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foglyai és a barbárokkal való emberkereskedés, 
igen sokan voltak a foglalkozásnélküli itáliaiak, 
és nem egy régi diák eladván Homeros és Plató 
iratait, kalózhajóra szállt. És ami egyes kon- 
zervativek szerint még rosszabb volt, az itáliai 
polgárjog eszméje mindjobban terjedt. Különö
sen abban az elszegényedett itáliai középosz
tályban, amely azt remélte, hogy mihelyt pol
gárjogot nyer, azzal saját szűkös vagyoni hely
zetén is segít. Az itáliai polgárjog eszméje ter
jedt a fiatalok között is, akik ékesszólást tanúl- 
tak és akik nem érték be azzal, hogy kis dol
gokat védjenek, és saját városkájuk alacsony 
hivatalaira pályázzanak. És terjedt mindazok 
között (és ezek sokan voltak), akik a római pol
gárjog előjogaira vágytak, arra, hogy ne lehes
sen őket halálra ítélni és hogy ők is résztvehes- 
senek a választások és a hivatalok jövedelmei
ben. Az a helyi nemesség, amely annyi évszá
zadon át engedelmes alárendeltségben tartotta 
Itália földmívelő középosztályát, eltűnt. Az a 
kevés meggazdagodott uzsorás és bérlő, aki he
lyükbe lépett, sokkal gyűlöltebb volt, mintsem 
hogy tekintélyre szert tehetett volna és így a 
magára hagyott és adósságoktól gyötört közép- 
osztályt minden évben egyre erősebb forrásba 
hozta az elégedetlenség szelleme. Az eszméknek 
azt a bábeli zűrzavarát, amit Itáliában a sok 
ellentétes érdek, becsvágy és javaslat fölidézett, 
még növelték a görög filozófusoknak számtalan 
és ellentmondó erkölcsi és politikai tanításai, 
amelyeket most már Rómában is ösmertek és vi
tattak. Minden művelt ember a maga módja sze-



,4 VILÁGHÓDÍTÓ RÓMA 115

rint gondolkozott a kor bajai fölött és az el
méletek ködbe merítették az eszméknek és 
a javaslatoknak még azt a világosságát is, ami 
megmaradt. A Róma bajai fölött való viták nem 
szűntek, de tettek nem következtek rájuk. Ebből 
a restség által okozott elernyedésből sokan úgy 
igyekeztek menekülni, hogy kétségbeesetten si
ratták az elmúlt szép időket és gyermekes hit
tel folyton egy megváltó zseni után fohászkod
tak. A bölcsek szerint egy ember, Gaius Gracchus 
(éppen Róma legnagyobb politikusát hibáztat
ták minden bajért!) volt a jelen minden bajai
nak oka. Az élelmezési törvénnyel ő tette tönkre 
az állami pénzügyeket, az igazságszolgáltatási 
törvénnyel ő tette mindenhatóvá a plutokráciát 
és a pénzt, a demagógiát ő bocsájtotta szabadon 
láncairól, ő züllesztette el végleg a hadsereget 
és az ázsiai törvénnyel a tartományokat ő szol
gáltatta ki a pénzemberek dézsmálásának. Majd 
egy másik ember meg fogja váltani Itáliát.

Marius azzal áltatta magát, hogy ő ez a 
megváltó. Eddig egyetlen párthoz sem csatla
kozott, ennél sokkal gőgösebb, parancsolóbb 
és magányosabb természetű volt és első ízben 
való konzullá választása után amúgy is inkább 
csak el kellett fogadnia a szavazatokat, mintsem 
utánuk járnia. De a nagy harcosok és nagy iro
dalmárok könnyen hitetik el magukkal, hogy 
az embereket kormányozni tudják. Azért, mert 
képesek más emberek szellemét egyszerű tettek 
és érzések irányában megmozgatni, képzelgé
sükben elfelejtik azt, hogy egy háborúban levő 
seregnek vagy egy tudásra és esztétikai élve-
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zetekre vágyó közönségnek a lelke kicsiny és 
egyszerű valami egy olyan társadalomnak 
óriási leikéhez viszonyítva, amelyben a legheve
sebb osztályellentétek egymást taszítják, szo
rítják és robbanni készülnek. Marius, akit a 
cimberek fölötti győzelme új becsvágyra sar
kalt, valóban a hatodik konzulátusra vágyolt. 
De a háború végeztével egyúttal vége volt a cim- 
berektől rettegő sok polgár önkéntes, sietős sza
vazatának is. Mariusnak ezúttal, saját természe
tét leküzdve, valamelyik párttal szövetkeznie 
kellett. Ez a párt nem lehetett az arisztokratáké, 
akik nem bocsájtották meg neki, hogy négy 
esztendőn át népszerű hős volt, sem a mérsékelt 
konzervativeké, akik, mivel túlságosan félnek, 
a nagy történeti válságokban soha nem számí
tanak semmit sem, hanem csak a demokrata 
párt, amely egyedül fogadta őt el. Marius, Sa- 
turninus és Glaucia szövetséget kötöttek. Má
riást konzullá választották, Saturninust nép- 
tribunnak, Glauciát prétornak és együttesen al
kották a 100-ik év népszerű kormányát, amely
nek folyamán a két demagóg igen hamar a saját 
eszközévé szállította le a cimberek legyőzőjét. 
Saturninus javaslatba hozott egy agrártörvényt, 
amely, úgy látszik, a szegény rómaiak és itá
liaiak között akarta a Pón túli Galliának a 
a cimberek által elpusztított földjeit kiosztani, 
egy élelmezési-törvényt, amely leszállította az 
állam által Rómában árusított gabonának az 
árát, s egy gyarmati törvényt, amelynek segítsé
gével Caius Gracchus egy eszméjét újra fölvéve, 
Marius veterán katonáival gyarmatokat akart
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alapítani Görögországban, Macedóniában, Szi
cíliában és Afrikában. Ezek nem minden bölcse- 
ség nélkül való javaslatok voltak, de a lelkek 
régóta tartó kétségbeesése miatt nem lehetett 
békén tárgyalni róluk. A konzervativek és a 
demokraták hamarosan erőszakhoz folyamod
tak. Saturninus és Glaucia nem elégedtek meg 
azzal, hogy Rómába szólított fegyveres parasz
tok bandáinak fenyegetése alatt fogadtatták el 
a törvényeket, hanem a 99-ik év konzuli válasz
tásainál, úgy látszik, Saturninus volt a meggyil- 
koltatója Caius Memmiusnak, egy jóravaló és 
tisztelt egyénnek, aki Glaucia ellen jelöltette 
magát nyílt zendülésben. Elég volt. A közönség, 
különösen a gazdag pénzemberek, akik addig 
a demokratákat segítették, megriadtak. A sze
nátus ostromállapotot hirdetett és a jelesebb 
emberek fegyvert ragadtak. Marius, aki e vihar 
közepette elméjének kevéssé forradalmi ösztönei 
és régi politikai ambíciói között ingadozott, ha
tározatlannak, gyengének és önmagával össze
függéstelennek mutatkozott. Végül is kénytelen 
volt a szenátorok és a lovagok élére állni, hogy 
a forrongást elnyomja. De eközben is annyi ha
bozást és gyöngeséget árult el, hogy a konzer
vatív pártban azt hitték róla, hogy szivében a 
forradalmárokkal tart, viszont a hevesebb de
mokraták árulónak mondták, mert végül is ő 
fékezte meg a forrongást és a nemesek és a lö
kések egyik bandája az ő parancsára ölte meg 
Saturninust és Glauciát.

A forradalomtól való rettegés, ami éppen 
úgy fegyvere a konzervatív pártnak, mint a bot-
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rányok a demokrata pártnak, a megfélemlí 
tett, kedvét vesztett és megcsömörlött közönség, 
különösen pedig a gazdagok és hatalmas pénz
emberek között kegyvesztetté tette a demokrata 
pártot és eszméit. A konzervatív párt visszaju
tott a hatalomhoz. A mérsékelt és becsületes 
konzervativek, mint mindig, most is azt tették, 
hogy nagyfélénken mindenkinek jó tanácsokat 
adtak, amelyeket senki nem követett. Marius 
pedig, aki egy esztendővel a cimberek fölölt 
aratott győzelme után, mindenki előtt gyanúba 
keveredett, hosszú útra indúlt a Keletre. A kon
zervatív párt, hogy a közönség kegyét meg
nyerje, megkísértette a külpolitikát újra föl
eleveníti és Cyrenaicát, amelyet Ptolomaeus 
Apion, 96-ban elhalálozván, a római népre ha
gyott, a szenátus útján bölcsen visszautasította, 
mert ennyi baj között nem akarta egy félbarbár 
és rendezetlen ország pacifikálását elvégezni. 
E helyett végleg el akarta intézni a dolgokat a 
Keleten és 95-ben ezúttal komolyan megparan
csolta Mithridatesnek és Nicomedesnek, hogy 
mindazt, amit elvettek, adják vissza. Galatiát 
visszaadták a tetrarkáknak, Paphlagoniát szabad
nak jelentették ki és Cappadociát egy királlyá 
tett perzsa nemesnek, Ariobarcanesnek uralma 
alá helyezték. Amikor pedig Mithridates Tigra- 
nesszel, Armenia királyával szövetkezve, újra 
betört Cappadociába és onnan elűzte Ariobar- 
canest, az arisztokrata párt újabb eréllyel dol
gozott és Lucius Gornelius Sulla proprétort ki
csiny sereggel elküdte, hogy helyezze vissza 
trónjára Ariobarcanest. De ezek a sikerek nem
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voltak elegendőek arra, hogy megnyugtassák 
Itáliát, ahol a nyomor nőttön-nőtt és a polgár
jog eszméje mind nagyobb izgalomba hozta az 
itáliaiakat. A demokrata párt dühöngött, mert 
vissza akarta szerezni a hatalmat és Marius, aki 
nem érte be azzal, hogy még életében történelmi 
személy legyen belőle, visszatért a Keletről. A 
történelmi nemesség és a pénzemberek közötti 
gyűlölség, amit a forradalomtól való rette
gés egy pillanatra elhallgattatott, most újra 
forrni kezdett, amíg végül Publius Rutilius Ru- 
fusnak 93-ban történt elitélése kitörésre hozta. 
Egyike volt ő emez idők maroknyi igazán be
csületes politikusainak. Gáncs és félelem nélkül 
való nemes és konzervatív volt, a demagógok
nak és a tőkéseknek egyformán nyílt ellensége, 
a régi jó időknek intransigens bámulója, aki, 
mikor mint legátus pro pretore kormányozta 
izsiát, az itáliai pénzemberek visszaéléseit eré

lyesen elnyomta. De amikor Rómába visszatért, 
ezek a pénzemberek egy nyomorult ember 
útján malverzációkkal vádolták és a tör
vényszéken lévő barátaik útján elítéltették. 
Rufus száműzetésbe ment, de Rómában, e för
telmes igazságtalanság miatt, amely minden 
erkölcsi rendet megcsúfolt, kétségbe esve, ia ne
messég jobbik része érezte, hogy itt az ideje 
annak, hogy megmozduljon, cselekedjék és har
coljon. Végül is egy ambiciózus és buzgó nemes, 
^ivius Drusus, akit 91-re tribunnak választot
tak, alkalmazta a pénzemberek ellen azt a poli
tikát, amit Caius Gracchus a nagybirtokosok, 
ellen folytatott. A nemességnek egy részét és a
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demokrata pártot szövetségbe akarta hozni és 
többek között két fontos törvényjavaslatot ter
jesztett be, amellyel a nép kegyét akarta meg
nyerni. Az egyik a lovagokat megfosztotta a 
bíráskodási jogtól, a másik polgárjogot adomá
nyozott az itáliaiaknak. A nemesség egy része 
ellenezte a itáliaiak polgárjoguságát részben a 
hagyományok miatt, részben azért, mert okkal 
tartottak attól, hogy a szegény és tudatlan vá
lasztók gyarapodásával a demagóg fejetlenség is 
növekedni fog. A nemesség másik része azonban 
kedvezett ennek a tervnek, mert minden vesze
delme dacára elkerülhetetlennek és igazságos
nak találta ezt a reformot. Ehelyett a pénz
emberek és sok gazdag itáliai hevesen ellenezték 
a reformot, valószínűleg azért, mert átlói tar
tottak, hogy a politikai reformot szociális forra
dalom fogja követni és hogy az itáliaiak, akik
nek nagyobb része szegény és eladósodott volt, 
mihelyt az államhatalmat megszerzi, valamilyen 
forradalmi agrártörvényt szavaztat meg és el
törölteti az adósságokat is, ami az ókori törté
nelemben gyakori eset volt. Rettenetes agitáció 
következett ezután, amelyben a nemesség meg
oszlott. Részben megmaradt a Livius pártján, 
részben szövetkezett a pénzemberekkel és heves 
ellenzékiségükben segítette őket Livius ellen. Az 
annyi idő óta fölhalmozódott gyűlölet mindkét 
párton magas lángokban csapott föl, amíg egy 
reggelen Liviust saját házában egy ismeretlen 
ember tőrrel megölte. A lovagok fölhasználták 
a zavart, amit a gyilkosság Livius pártjában 
okozott és gyorsan elfogadtattak egy törvényt,
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amely rendkívüli törvényszéket léptetett életbe, 
hogy pörbe fogja azokat, akiket az itáliaiaknak 
való kedvezéssel gyanúsítottak. Most a nemes
ségnek és a demokrata pártnak mindazon tag
jait, akik nekik ellenségeik voltak, pörbe fogták 
és elitéltették, hogy Rómát így hosszú időre 
megtisztítsák a lovagok ellenségeitől.

De la föld hirtelen mintha csak nagy ren
gés rázta volna, megreszketett lábaik alatt. Dél- 
Itália, a déli vidékek, — a civilizációnak e leg
régibb helyei, amelyeket az uj idők szegé
nyekké, a nagybirtokok néptelenné és elha
gyottá tettek, s ahol a régi rend támaszai föl
emésztődtek, — a hosszú várakozást megunván, 
fegyvert ragadtak, hogy az itáliaiak közös ügye 
mellett és Róma ellen harcoljanak. Közép- és 
Észak-Olaszország szövetséges városai és latin 
gyarmatai kevesek kivételével azonban hívek 
maradtak. Róma megreszketett a félelemtől. A 
pártviszály egy pillanatra elpihent és a biroda
lomban elszórt légiókat visszaszólították Itá
liába, nemkülönben a Heracleában, Clasoinene- 
ben és a Miletosban levő tengeri kontingenseket 
is. A fölszabadítottakat és a rabszolgákat föl
fegyverezték. Maga Marius is, hogy hitelét el ne 
veszítse, kénytelen volt e küzdelemben parancs
nokságot kérni. Rettenetes háború kezdődött el, 
amelyben a római tábornokok irgalom nélkül 
pusztították Itáliát, úgy mint egy meghódítandó 
országot. Fölgyújtották a majorságokat, kifosz
tották a városokat és hajtóvadászatot indítottak 
férfiak, nők és gyermekek ellen, hogy rabszol
gáknak adhassák el, vagy a saját birtokaikon
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lévő tömlöcökbe kergethessék őket. Ebben a 
háborúban állta első hadi próbáját egv nagyon 
művelt fiatal ember, aki egy arpinumi jómódú 
család sarja volt és akit Marcus Tullius Ciceró
nak hívtak. Mindazonáltal ennek a háborúnak, 
mely Itália szívében dúlt, volt egv jó hatása: a 
nemesség pártjában uralomra juttatta azokat, 
akik a pénzembereknek ellenségei voltak és 
hívei az itáliaiak polgárjogának. Ügy, hogy 
Lucius Julius Caesar konzul 90-ben nemcsak 
azt a törvény fogadtathatta el, amely szerint a 
háborúban híveknek megmaradt városok pol
gárjogot nyertek, hanem kevéssel ezután még 
ennek az évnek a végén, vagy a következő év 
elején két néptribun elfogadtatta a lex Plautia- 
Papiriát is. E törvény szerint a szövetséges váro
sok minden polgára, aki Itáliában lakott, meg
szerezhette a polgárjogot, ha hatvan napon 
belül Rómában, a prétor előtt megfelelő nyilat
kozatot tett. 89-ben egy lex Plautia a törvény
kezést kivette a lovagok kezéből és elrendelte, 
hogy a bírákat ezentúl társadalmi rangra való 
tekintet nélkül minden törzs válassza. És talán 
még ebben az évben volt az is, hogy Gneius 
Pompeius Strabo konzul javaslatára az Alpese- 
ken inneni gallok városainak megadták a latin 
telepesi jogokat, hogy így őket is katonaköte
lesekké tegyék és az u joncozást így kárpótol iák 
azokért a veszteségekért, amelyek a szövetsé
gesek forradalmából támadtak. Ez a sok 
engedmény a hadseregnél is előbb vetett véget 
a háborúnak, hogv hamarosan már csak a szam- 
nituszok és a Inkáink álltak meg fegyverben.
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De alig, hogy Itália ettől a rémülettől ma
gához tért, egy másik, még sokkal borzasztóbb, 
szakadt rá. Mithridatest akkor érte ez a pol
gárháború, amikor éppen vígan készülődött 
arra, hogy egy nagy háborút indítson, amellyel 
Rómát kikergesse Ázsiából. Vakmerő tervét 
most saját és Róma helyzete is bátorította. Azt 
a csodálatot, amelyet Róma a zamai győzelemre 
következő ötven esztendőben élvezett a görög 
világban, Carthago és Corintus lerombolása 
után gyűlölet váltotta fel. Sokan siránkoztak 
amiatt, hogy Róma többé nem az ő szép, sza
badelvű, köztársasági politikáját folytatja, 
hanem egy gyűlöletes és becsvágyó monarchi
kus politikát. Ázsia elégedetlenkedett a római 
tőkések zsarolásai miatt és azért, mert a Föld
közi-tenger egész partvidékén a kalózok az 
itáliai kereskedők számlájára űzték ember- 
vadászatukat. Róma hatalma lehanyatlott. 
Mithridates ellenben saját országaiban és a 
barbárok között is nagy sereget soroztatott, a 
Fekete-tenger partján hatalmas flottát épített 
és a Krim-félszigeten nagy gabonatárt rende
zett be, amelynek révén hatalmas hadseregeket 
élelmezhetett anélkül, hogy Pontust ezért 
éhínségnek tette volna ki. Mithridates még 
nem készült el egészen a háborúra. Közben 
Rithinia királyának ifjabb fivérét segítette 
abban, hogy a királyt megfossza trónjától, ő 
raaga pedig Tigranesszel, Arménia királyával 
szövetségben újra meghódította Cappadóciát 
és ennek trónjára saját fiát helyezte, azt remél
vén, hogy Róma nem fog közbelépni. Rómában
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azonban az arisztokrata párt, amely erélyes 
külpolitikát akart folytatni, 90-ben egy küldött
séget menesztett, élén Manius Aquiliusszal, egy 
igen bátor, de kapzsi és lelkiismeretlen tábor
nokkal, akinek az lett volna a feladata, hogy 
Lucius Cassius prokonzul kicsiny seregének 
segítségével a két királyt visszaterelje saját 
országaiba. Cassius és Aquilius könnyen telje
sítették megbízásukat. De Aquilius, aki nem 
annyira azért jött a Kelelre, hogy a Nicoinedes 
király által Ígért kis összeggel beérje és aki 
éppen ezért nagy háborút akart Mithridatesszel, 
Nicomedest és Ariobarcanest arra ösztökélte, 
hogy törjenek be a Pontusba. A két király 
habozott, de Nicomedes nagy összegekkel 
tartozott az efezusi római bankároknak, akiktől 
még száműzetése idejében vette föl a kölcsönö
ket, hogy Rómában és Ázsiában előkészítse az 
ő visszatérését, és Aquilius a bankárok útján 
oly eréllyel és addig sürgette a fizetést, amíg 
Niconnedes elhatározta, hogy kifizeti őket 
abból a nyereségből, amelyet a Pontusba való 
betörés hozhat. Mithridátes viszont, hogy időt 
nyerjen és hogy az ellenfelet kényszerítse az 
első igazságtalanságra, Aquiliushoz küldöttsé
get menesztett, s igazságos és szerény kárpótlást 
kért. E kéréseket visszautasították a 89-ik év 
végén és ekkor Mithridátes, aki úgy hitte, 
hogy már elkészült a háborúra, fia seregeivel 
elözönlötte Cappadóciát és újabb küldöttséget 
menesztett Aquiliushoz, akitől most már eré
lyesen elégtételt követelt. Manius válaszában 
föl tétlen megadást követelt Mithridatestől és a
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háborút megüzenték. Amikor 88 tavaszán a 
háború kitört, Mithridates 400 hajóból álló 
flottával rendelkezett és egyikével ama rengeteg 
hadseregeknek, amelyeket a keleti stratégia 
éppen a számuk miatt tartott legyőzhetetlennek. 
Ugyanabból az okból, amelyből a modern stra
tégia azokat a hadseregeket tartja győzhetetle
neknek, amelyek most Európát elborítják.
300.000 ember volt e seregben, köztük görög 
zsoldosok, örmény lovasok, kappadóciai, paphla- 
góniai, galátiai, szittya, szarmata, trák, basztarni 
és kelta gyalogosok. Viszont Manius Aquilius 
a télen át csak egy gyönge bithiniai-ázsiai hajó
rajt és egy alig 200.000 emberből álló hadsere
get tudott szervezni, amely a bithiniai király se
regeitől eltekintve, fiatal ázsiai újoncokból ál
lott, akiket a kevés római kontingensek közé ál
lítottak be. Néhány hét alatt az a négy hadtest, 
amelyben a római hadsereg föl volt osztva, vagy 
megveretett vagy föloszlott, a római hajóraj meg
adta magát a pontusinak, Bitliinia királya 
Ilábába szökött, a római tábornokok foglyul 
estek és Mithridates elárasztotta Ázsiát.

Ennek a vereségnek borzasztó visszahatása 
volt Itáliában. A társadalmi harc már sok közép- 
és kisbirtokost tönkretett, elpusztította a marha
csordákat, a falusi házakat és sok gazdag úrnak, 
akinek Közép-Itáliában birtoka volt, a jövedel
mét. Most pedig az ázsiai betörés fölfüggesztette 
azoknak a tőkéknek a jövedelmezőségét, ame
lyeket a római pénzemberek a provinciába be
fektettek. A bérlők nem tudtak fizetni, a növe
kedő nyomorban az egyéb adók keveset jőve-
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delmeztek és az állam pénztárai fogytig ürültek. 
A megfélemlített tőkepénzesek elrejtették pénzü
ket, nem hiteleztek többé, hanem erélyesen be
hajtották künnlevőségeiket. Rómában pénzinség 
volt és annak a kevés pénznek is, ami még for
galomban járt, a nagyobbik része hamis volt. 
Az elvesztett javak miatt való kétségbeesés és 
az a félelem, hogy a még megmaradtakat el fog
ják veszíteni, elvadította a lelkeket. Egy prétort, 
aki a hitelezők kegyetlenségét meg akarta fé
kezni, saját házában gyilkolta meg néhány tőke
pénzes, akkor, amikor a prétor reggeli áldozatát 
hozta. Rómában gyakori volt a zavargás, a gyil
kosság, a rablás, a régi és új polgárok közötti 
viaskodás. Az új polgárok kétségbe voltak esve 
azért, mert a szenátus ahelyett, hogy a 35 
törzsbe hamarosan fölvette volna őket, ezt 
sokáig elhalasztotta, több olyan javaslatot ta
nulmányozván, amelyek mind meghiúsították 
volna az új polgárok új jogait. Szó volt arról, 
hogy tíz új törzsbe fogják őket fölvenni és arról 
is, hogy a 35 törzs közül nyolcba jegyzik be 
őket. Hamarosan még rettenetesebb hírek ér
keztek a Keletről. Most már nem egyik államnak 
a másik ellen való háborújáról volt szó, hanem 
egy proletárlázadásról, ami a római plutokrácia 
ellen tört ki. Az ázsiai mesteremberek, parasztok, 
kereskedő és birtokos középosztály előtt, ame
lyet a római és a bennszülött, zsidó, egyiptomi 
és más, a rómaiak köré csoportosuló bankárok 
és uzsorások elnyomtak, Mithridates nemcsak, 
mint a hellenizmus hőse tűnt föl, hanem, mint 
a nemzetközi plutokrácia kipusztítója is. Mithri-
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dates éppen ezért titkos parancsot küldött a 
meghódított tartományok minden kormányzó
jának, hogy a levele vételétől számított har
mincadik napra rendezzen vérfürdőt az itáliaiak 
között. A plebejusokat, akiket az ő jó védelmező
jüknek Rutilius Rufusnak elitéltetése már amúgy 
is elkeserített, ágensek ügyesen fölizgatták. 
Azoknak a rabszolgáknak és adósoknak, akik 
uraikat vagy hitelezőiket megölték, szabadságot 
és adósságaik felének az elengedését ígértek. S a 
megjelölt napon Ázsia minden nagyobb és kisebb 
városában a földühödt nép százezer itáliait, 
férfit, nőt, gyermeket megtámadott, megölt, meg
fojtott, vagy elevenen elégetett. Rabszolgáikat 
fölszabadították, javaikat a városok és a királyi 
kincstár között fölosztották és az övékkel együtt 
a többi nem itáliai tőkések, valamint a Gos- 
szigetén lévő zsidó bankárok letétjeit is. A for
radalom szelleme közben ragályosan terjedt 
Görögországban is, ahol az athéni nép az Egye
tem tanáraitól fölizgatva, föllázadt, őket is 
Mithridates segítette, aki egyik tábornokát, 
Archelaost hajórajjal és hadsereggel küldte 
Görögországba, hogy azokat a városokat, ame
lyek még nem lázadtak föl a rómaiak ellen, hó
dítsa meg és Delost rombolja le. Nagy háború 
keletkezett a hellén világ fölött való uralomért. 
E háborúban egymással szemben állott a for
radalmár nép által segített ázsiai uralkodó és az 
dáliái plutokrácia, amelyet egy föloszlóban lévő 
arisztokrácia és egy kialakuló félben lévő de
mokrácia segített, míg az értelmiségi osztály, 
a hivatásos irodalmárok és bölcsészek, akik a
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Keleten olyan nagy számmal voltak most is, 
mint minden társadalmi harcban, megoszlottak 
a két ellenség között, ki-ki saját rokonszenvei, 
érdekei és összeköttetései szerint.

A szenátus sietve gondoskodott Róma ügyé
ről. Sorozást rendelt el és Sullát, aki 88-ban 
konzul volt, megbízta azzal, hogy a háború ve
zérletét átvegye. Mivel pedig az államkincstár 
üres volt, eladták az összes római holtkézi bir
tokokat, többek között a templomoknak összes 
Rómában levő javait. Forró idők voltak ezek. 
Itáliában mindenki megzavarodott, úgy, hogy a 
legkétségbeesettebb javaslatokhoz folyamodtak. 
Miközben Ázsia és a birodalom veszélyben fo
rogtak, a szamnitúszok és a lukaiiak, akik még 
fegyverben állottak, követeket küldtek Mithri- 
dateshez, hogy szövetkezzenek vele. Igen sok 
itáliai, akit a társadalmi harc tönkre tett, vagy 
a konzervativ párt iránt való gyűlöletből, amiért 
az a polgárjog engedélyezését el akarta ha
lasztani, vagy pedig csak azért, hogy valami
képpen tovább tengethesse életét, Ázsiába me
nekült, hogy Mithridates zászlai alá sorakozzék. 
Rómában a pénzemberek még mindig dühöng
tek azért, hogy elvesztették a bíráskodási jogot. 
Marius, aki pedig mindenkire és saját magára 
is haragudott, mert úgy érezte, hogy a tömeg 
őt elfelejtette, iszákosságra adta magát és így 
gyengítette szellemi erejét. Arról álmodozott, 
hogy Sullától elveszi a Mithridates elleni háború 
parancsnokságát, magáévá teszi a pontusi király 
megmérhetetlen kincseit és hogy még egyszer át 
fogja élni a cimherek fölött aratott diadal dicső
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napjait. Publius Sulpicius Rufus néptribunnal, 
a nagy szónokkal együtt, aki valamikor arisz
tokrata volt, de később adósságok és személyes 
gyűlölet miatt tüzes demagóggá lett, forradalmat 
akart rendezni. A forradalomban számított az 
itáliaiakra és a pénzembereknek ama részére, 
amelyik e vakmerő manőver útján remélte bírói 
hatalmát visszaszerezhetni. Rufus azzal az 
ürüggyel, hogy az új polgárokat végleg ki kell 
elégíteni és egyúttal fölfogadott bérgyilkosok 
bandáival fenyegetve a választókat és a kon
zulokat, elfogadtatott egy törvényt, amely sze
rint az itáliaiakat a 35 törzs között kell szét
osztani. A konzulok kénytelenek voltak el
hagyni Rómát, Sulla elérte hadseregét, amelyet 
Nolában gyűjtött össze és Marius, aki Rufusszal 
együtt Róma urává lett, törvényt fogadtatott el, 
amely őt bízta meg a keleti háború fővezérleté
vel. Nyomban azt a parancsot küldte Sullának, 
hogy légióit szolgáltassa át neki.

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 9



Suüa és a konzervatív reakció Rómában.

Annak a jelenségnek, hogy a gazdagok 
pártja gyakran olyan gyönge a szegények párt
jával szemben, a főoka az a kegyetlen féltékeny
ség, amelytől saját vezéreiket sem tudják föl
ismerni, és az a különös megvetés, amely min
dig elválasztja egymástól a gazdag és művelt 
embereket, akiknek minden időben gyógyít
hatatlan bajuk a túlságos önérzet. Valóban 
puszta véletlen volt, hogy miközben Rómában 
Máriusszal élén a forradalom uralkodott, a kon- 
zervativek maguk közül való vezérre találtak. 
Sulla, aki becsülettel harcolt a cimberek ellen 
és a polgárháborúban, azelőtt a politikai küz
delmektől távol állott és habozott, hogy milyen 
párt mellé szegődjék. Csak ebben az esztendő
ben, túl az ötvenen jutott a konzulátusra és sem 
dühös fölforgatónak, sem becsvágyó nagy em
bernek nem lehetett mondani. ' Gőgös és érzéki 
természetű ember volt és valószínűleg továbbra

V.
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is elnézte volna, hogyan gyilkolja egymást a 
két párt, amelyek mindegyikét megvetette, míg 
ö Rómában nőkkel, lakomákkal, színészekkel és 
könyvekkel mulat. S bizonyára sosem tette volna 
azt, amit Marius, hogy saját becsvágya kielégí
tésére polgárháborút idézzen föl. De a véletlen 
úgy akarta, hogy konzulátusa a forradalom ki
törésének esztendejébe essék és hogy a forrada
lom ellene forduljon . . . Sulla nem döbbeni 
meg, amikor Marius üzenetét megkapta. Elő
ítéletek nélkül való és határozott ember lévén, 
aki hadseregének hűsége felől is biztonságban 
volt, hallatlan vakmerőséget kockáztatott meg. 
Rómába ment és minden alkotmányos pedan
tériát levetve, ő, a rómaiak legfőbb embere, ka
tonákkal vonult be a fővárosba. Marius, akit a 
vakmerő támadás meglepett, kénytelen volt 
futni. A forradalomnak tizenkét vezérét szám
űzték. Közülök Sulpicius Rufust megölték, Ma
rius pedig Afrikába menekült. Sulla, aki Róma 
ura maradt, mértékletes volt viselkedésében. 
Nem üldözött senkit sem. Sulpicius törvényeit, 
mint alkotmányelleneseket megsemmisítette és 
megengedte, hogy a következő évi konzulok vá
lasztása szabadon történhessék. Tűrte, hogy az 
arisztokrata Gneius Octaviusszai együtt konzullá 
válasszák a demokrata hírében álló Lucius Cor- 
nelius Cinnát és az utóbbit mindössze arra 
eskette meg, hogy a törvényeket tisztelni fogja. 
Sulla tudta, hogy ha ennél többet cselekszik, 
akkor maguk a konzervativek is ellene fordul
nak, részben a hagyományok tiszteletéből, rész
ben irigységből vagy félelemből.

9 *
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Sulla ezután hadba indult. Hogy a nagy 
keleti birodalmat, ahol a lakosság nagy része 
forrongott és ahol 300.000 főnyi ellenséges had
erő volt, meghódítsa, Brundisiumból, ahonnan a 
87-ik év elején útra kelt, csak öt légiót vitt ma
gával, néhány kis kohorszot és kevés lovasságot. 
Összesen csak kevéssel több, mint 30.000 embert. 
A hajóraja sem volt elegendő arra, hogy az el
lenfél hatalmas hajórajával szemben a hadsereg
nek Itáliából való élelmezését biztosítsa. Sulla, 
amikor elutazott, Rómában egy bosszúvágytól 
türelmetlen demokrata pártot hagyott hátra. 
Tulajdon hazája ellenséges érzülettel, minden 
segítség nélkül távoli, kétségbeejtő veszedelembe 
küldte. Ám mentse meg magát, ha tudja, de 
annál rosszabb a számára, ha elbukik. Amikor 
Sulla Epirusban kikötött, az Archelaos és Aris- 
tion vezérlete alatt álló pontuszi és görög hadak 
ügyesen, szinte minden küzdelem nélkül elfog
lalták előle Görögország nagy részét és Sullát 
bezárták Athénbe és a Pireusba. Az volt a szán
dékuk, hogy a római sereget addig tartóztatják 
Athén körül és addig koplalhatják ottan, amíg 
Mithridates új serege, amelyet Ázsiában elő
készített, meg nem jelenik. Sulla valóban hama
rosan kétségbeejtő helyzetbe jutott. Vele szem
ben állt Archelaos, aki igen ügyesen és erélyesen 
folytatta az ostromot, Ázsiából egy 100.000 em
bernél több és már útban levő hadsereg azzal 
fenyegette, hogy Trácián és Macedónián át hátba 
támadja. A pontuszi hajóraj elrontotta a had
sereg és az Itália között való közlekedést és 
végül magában Itáliában igen hamar újra a de-
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mokrata párt lett a kormányhatalom ura. Ami
kor Sulla elutazott, Cinna, mint mondják egy 
300 talentumnyi ajándék hatása alatt, amit az 
új polgároktól kapott, azt javasolta, hogy az 
itáliaiakat vegyék föl a 35 törzsbe. Ezt a javas
latot Rómában utcai harcok követték, amelyek
ben a két konzul, mindegyik saját párthíveinek 
élén, egymás ellen küzdött. Végül is Cinnát le
győzték, hivataláról letették és száműzték. 
Cinna ekkor az itáliai városokba menekült és 
ott, az itáliaiak előtt, mint az ő jogaiknak me
nekülő védelmezője jelentkezett, embereket és 
pénzt gyűjtött és a szamnituszokat, akik még 
fegyverben állottak, arra ösztönözte, hogy ne 
tegyék le fegyvereiket. Marius ezalatt egy ma
roknyi numidiaival visszatért Afrikából és 
Etruriában járt, nyomorult rongyokba öltözöt
ten mutogatta magát s szabadokat és rabszolgá
kat fegyverzett föl. A szenátus védelemre készü
lődött. Hogy egy újabb itáliai forradalmat el
kerüljön, polgárjogot engedélyezett mindazon 
itáliaiak számára, akik azt a Julius és a Plau- 
zius Papirius törvényei révén meg nem kapták. 
Csak a szamnituszokat és a lukaiakat vették ki, 
mint olyanokat, akik még fegyverben állottak. 
De Sulla Görögországban volt, a konzervatív 
pártnak nem volt többé erélyes vezére és Marius 
újra Róma urává lett. Ez a paraszt, akit sötét 
öregségének hosszú keserűsége és futásának 
dühe tüzelt, ekkor egész életének minden bosz- 
szúját ama nemességre zúdította, amely őt soha
sem akarta elismerni. Rövidesen sok nagynak 
a feje a fórum rosztrumait díszítette vagy pedig
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Marius házába szállíttatott. Sullát a haza ellen
ségének jelentették ki és elvették tőle hadvezéri 
tisztjét, római házát a földdel egyenlővé tették, 
falusi házait lerombolták, javait elkobozták. 
Még a felesége, Metella is kénytelen volt hozzá, 
a táborba menekülni.

Közben Sulla serege Athén körül éhséget 
szenvedett. Fáradalmak, betegségek, az apró 
csatározások, amelyeket naponta küzdöttek az 
ostromvonal mentén, megtizedelték a sereget és, 
ha az ázsiai fölmentő sereg előbb érkezik, mint
sem Athén megadja magát, Sulla és légiói re
ménytelenül elvesznek. De ebben a rettenetes 
örvénylésben ez a nincsetlen nemes, aki életét 
azzal kezdte, hogy családjának elvesztett vagyo
nát egy görög kéjhölgy örökségével pótolta ki, 
ez az érzéketlen, gőgös és eszes egoista, aki 
eddig mintha csak azért vett volna részt háborúk
ban, hogy saját érdemeivel szórakoztassa magát 
és az élvezetekhez szükséges kincseket megsze
rezze, hirtelen csodálatos és félelmetes jelképévé 
lett a történelem egyik legrettentőbb tünemé
nyének. Az egoizmus, a végső társadalmi bom
lásnak ilyen korszakaiban, amikor az emberek 
között minden erkölcsi kötelék megszakadt, ki
tör és az a férfiú, aki nem akar elveszni, kény
telen a saját személyes üdvét megtenni az élet 
legfőbb törvényévé. Mentői sűrűbben soriakoz
nak köréje ellenségei, a gőgös férfiú annál in
kább és mindenáron gvőzedelmesen akar ebből 
a megpróbáltatásból kikerülni. A társadalmi 
bomlásból felszökő pusztító erőt mind ellensé
geire zúdítja és a megszakadásig feszíti saját
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csodálatos képességeinek iját, gondolkozásának 
világosságát, ravaszságát, határozottságát, testé
nek és szellemének fáradhatatlanságát. Sulla, 
hogy seregét fenntarthassa, minden izgalom 
nélkül, óriási rekviziciót kezdett Görögország
ban. Hogy hadi- és ostromlógépeket készíthes
sen, kivágta a Lyceum erdőcskéit és ledöntette 
az akadémia százados platánjait, amelyek ár- 
nvékáhan Plató bölcselkedett. Hogy a háború
hoz szükséges pénzt megszerezze, Görögország 
összes templomainak, a legliszteletreméltóbbak- 
nak is, mérhetetlen kincseit elrabolta. A Pelo- 
ponnesuson egyik fiatal tisztjének, Lucius Lici- 
nius Lucullusnak vezetése alatt pénzverdét léte
sített és azokból a háromlábuakból, vázákból, 
ékszerekből, művészeti cikkekből, amelyeket 
annyi kegyes nemzedék ajánlott föl az istenek
nek, pénzt veretett. Hogy az ellenségnek a 
tenger fölötti uralmát vitássá tegye, Lucullust 
rávette arra, hogy pusztán hat hajóval vergőd
jék át a Görögországot körülvevő pontusi hajó- 
rajon és a Földközi-tenger kikötőiben szerezzen 
hajókat. Hogy az ostromot befejezhesse, a há
borúnak minden furfangját tanulmányozta, 
hogy katonáiban lelket tartson, minden fáradal
mukat megosztotta, minden csatározásban 
maga is résztvett, személyesen vezette a tá
madó hadoszlopokat: és mindenek fölött teli 
marokkal szórta közéjük a pénzt. Athén falai 
alatt, e rettenetes forgatagban ő fejezte be 
Marius katonai reformját és ő teremtette meg 
véglegesen a merkantilis korszaknak azokat a 
zsoldos seregeit, amelyekkel Róma a föld-
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mívelő korszak nemzeti seregeivel kezdett 
hódításokat befejezte. Ezeket a csapatokat, 
amelyeket az itáliai lakosság csőcseléke közül 
soroztak, hosszú évekig lehetett fegyver alatt 
tartani, szigorú fegyelemnek lehetett őket alá
vetni és ha jól vezényelték és bőven fizették 
őket, minden fáradalomnak és veszedelemnek 
eléje lehetett őket vezetni.

És Athén mégis ellenállt egész nyáron, 
egész őszön által, nyakasan, és várta északról a 
segítséget. . .  Szerencsére az a hadsereg, amelyet 
Mithridates Görögországba küldött, a maga 
nagysága miatt csak nehezen mozdult, élelme
zési nehézségek akadályozták, rossz volt a ve
zénylete és lassan haladt, úgy, hogy Caius Sen- 
tius Staturninus, Macedónia kormányzója csekély 
haderejével is föltartóztathatta és arra kénysze- 
ríthette, hogy Macedóniába szoruljon, ahol át 
kellett telelnie. Sulla a téli hónapokat fölhasz
nálhatta. De alig múlt el az egyik veszedelem, 
Itália felől váratlanul egy másik támadta hátba 
Sullát. Marius a 86-ik év elején meghalt. Meg
ölték a kicsapongások, az iszákosság, bomlott 
elméjének végső tébolya. De mihelyt ő meghalt, 
a forradalmi kormány, hogy a tömegeket meg
nyerje, a Marius helyébe kinevezett Lucius Va- 
lerius Flaccus konzul által előterjesztett tör
vényjavaslatot fogadtatott el, amely szerint az 
összes adósságoknak háromnegyed részét el
engedik. A kormány ugyancsak ezt a konzult 
megbízta azzal, hogy 12.000 emberrel, akiket a 
86-ik év elején kezdett sorozni, induljon Sulla 
ellen és vegye el tőle a parancsnokságot. Sulla
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így tavaszra a római és a mithridatesi sereg 
közé került volna . . . Szerencséjére a 86-ik év 
március elsején egy kétségbeesett támadással 
sikerült Athén urává lennie és kevéssel azután a 
Pireust is elfoglalta. Archelaos visszavonult 
Munichia félszigetére, ahol később horgonyt 
oldott, hogy Termopylae mellett az inváziós se
reggel egyesüljön. Sulla hajók híján nem üldöz
hette. Ehelyett némi sereget hátrahagyván az 
Akropolis ostromára, nagy vakmerőséggel az 
övénél sokkal számosabb pontuszi sereg ellen 
indult egészen Boeotiáig és azt Keronaeánál 
megsemmisítette. Mihelyt Görögország urává lett, 
sok lázadó várost elkobzásokkal és kivégzések
kel fenyített meg. A legnagyobb szigorral 
Théba és Athén ellen járt el, ahol elrabolta a 
theosi Apellicones könyvtárát, amely a ró
maiak előtt akkor még ismeretlen Aristoteles 
műveinek egyik másolatát is tartalmazta.

Közben Valerius Flaccus kikötött Epirus- 
ban. Katonáinak szökése, akik Sulla nagylelkű
ségéről hírt szerezvén, tömegesen elhagyták és 
legátusának Caius Flavius Fimbriának, egy rossz 
embernek, de bátor katonának tanácsai arra 
bírták, hogy Sullát ott hagyván, Ázsiába men
jen Mithridates ellen harcolni. Sulla már űzőbe 
akarta venni Flaccust, de Görögország újabb 
veszedelme visszatartotta. Ázsia gazdag osz
tályai, a benszülött és a nemzetközi plutokrácia, 
akiket az itáliaiak lemészárlása meglepett, las- 
san-lassan magukhoz tértek és Róma érdeké
ben kezdtek fondorkodni. Ügyesen fölhasználták 
a szegény nép izgékonyságát és különösen azt
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a fájó elégedetlenséget, amit Mithridates folyto
nos sorozásai a művelt Keletnek békés kedvű 
iparos lakosságában keltettek. A 87-ik év végén 
Efezus, a dúsgazdag kereskedő város már Róma 
érdekében fölkelt Mithridates ellen. A kero- 
neai csata természetesen egész Ázsiában föl
bátorította a rómabarát pártot, Mithridates 
tehát kétszeresen vakmerő vállalkozásra hatá
rozta magát. Dorilaos vezérlete alatt tengeren
70.000 főnyi sereget menesztett útnak, hogy hó
dítsa vissza Görögországot, Ázsiában pedig nyil- 
tan a szociális forradalom királyának jelentette 
ki magát és ugyanazt a politikát akarta csinálni, 
amit a demokrata párt csinált Itáliában. 86-ban 
az összes hozzá hűnek maradt görög városokat 
szabadoknak jelentette ki, eltörölte az adós
ságokat, nagymérvben szabadított föl rabszol
gákat és titkos szövetséget kötött a tengeri 
rablókkal, akik szabad kalózkodás fejében a 
Mithridatesnek ellenséges városokat voltak kö
telesek háborgatni. Sulla kénytelen volt meg
fordulni és Dorilaos hadserege ellen küzdeni. 
Dorilaos, miután Euboeában 10.000 embert, 
akiket Archelaosnak sikerült a keroneai vere
ségből megmentenie, hajóra szállított, elárasz
totta Boeotiát. Sulla ezt a sereget Orchomenes 
mellett véres ütközetben megsemmisítette s 
Archelaost arra kényszerítette, hogy újra Eu- 
bo-eába meneküljön és Görögországot végleg 
meghódította. De Sulla, aki nem rendelkezett 
hajókkal (Lucullusról még nem kapott hírt), 
kénytelen volt ezen a ponton megállani. Miután 
Boeotia és Lokrides városait elrettentőén meg-
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fenyítette, 86. végén Theosszáliában rendezett be 
téli szállást. Míg Valerius Flaccus serege el
árasztotta Macedóniát, Sulla a pontuszi sereg 
utolsó maradványait is visszakényszerítette 
Ázsiába és a Bosporushoz ment, hogy a bizán
ciak hajórajára szálljon.

Az első és legégetőbb veszedelem legyő
zése után Sullát még más, távolabbi veszedel
mek is fenyegették. A demokrata párt, amely 
Itália urává lett, erőszakkal, fondorlatokkal, 
pénzzel a saját embereit választatta minden 
évben a hivatalokba. A pártnak sok híve volt 
az itáliai városok középosztályában, amely 
hálás volt a pártnak az ő jogaik erélyes meg- 
védehnezéseért. A gazdag pénzemberek viszont 
egy konzervatív visszahatástól és egy proletár
forradalomtól való félelem között ingadoztak. 
Féltek, hogy az adósságok 86-ban elhatározott 
redukciója majd ilyen forradalom kezdetét fogja 
jelenteni. A szenátusból pedig minden nap fo
gyott a bátorság, hogy a győzedelmes demagó
giának ellentálljón. A konzervatívok közül sok 
jeles embert meggyilkoltak, mások pedig meg
félemlítve Sulla táborába menekültek vagy a 
birodalom távoli tartományaiba, ahol barátok 
és kliensek közölt nyugodtan élhettek. A fiatal 
Gneius Pompeius a Picenum közelében levő 
birtokaira menekült, Metellus Pius Afrikába, 
Marcus Licinius Crassus pedig Spanyolországba. 
Félelem, féltékenység, alkotmányos aggodalmak 
és korrupció a kevés még életben maradt kon
zervatívtól elrabolta az akaraterőnek u'tolsó ma
radványát is. Ami Suliára nézve még rosszabb
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volt, Fimbriának sikerüllt Ázsiában a katonákat 
Flaccus ellen föllázüania, őt megöletni és magát 
tábornoknak kikiáltatni. Azután seregével telelni 
ment Bithiniába, ahol rettenetes módon pusztí
tott és az volt a terve, hogy 85 tavaszán foly
tatja a háborút Mithridates ellen és ő fogja 
Ázsiát visszahódítani. Sulla, aki a Görögország
ban aratott nagy hadisikerei miatt nem vesz
tette el a dolgok valójának tiszta meglátását, 
megértette, hogy nem harcolhat egyidőben 
Mithridatesszel, Fimbriával és az itáliai dema
gógiával. A rettentő küzdelem végső feszültsége 
közben letett minden hazafias aggodalomról és 
előítéletről, minden vallási kegyeletről és emberi 
irgalomról. Olyan tervet dolgozott ki, amely a 
régi nemzedékek hajthatatlan hazafisága előtt 
ijesztő árulásnak tűnt volna. Tárgyalásokat 
kezdett Archelaosszal, nagy pénzösszegekkel 
megvesztegette, Róma eubőai közuradalmából 
nagy birtokot kihasított, amelyet neki ajándéko
zott és „a római nép barátja44 címet ígérte neki. 
Archelaost így rávette arra, hogy a vezénylete 
alatt álló hajórajt nyomban adja át neki és hogy 
Mithridatesszel békét köthessen a következő föl
tételek mellett: helyreállítják a 89-ik év előtti 
status quo-1, Mithridates érintetlenül megtart
hatja a régi pontusi királyságot és a római nép 
barátjának és szövetségesének fogják nevezni, 
Sullának 2000 talentumot fizet, 70 (vagy 80) 
hadihajót átad neki, kicseréli a hadifoglyokat 
és szökevényeket, Róma viszont a rebellis vá
rosokat bűnbocsánatban részesíti. A régi jó idő
ben egyetlen római tábornok nem engedte volna,
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hogy egy király, aki a birodalom leggazdagabb 
tartományát elárasztotta és elpusztította, egysze
rűen hadisarc fizetése ellenében visszatérhessen 
államaiba. De Sulla nem az az ember volt, aki 
a demokrata párttal szemben a fejét kockáz
tassa csak azért a szégyenért, hogy úgyszólván 
szövetséget köt azzal a királlyal, aki 100.000 
itáliait lemészárolt. Mithridates, aki most de
magóg politikája miatt elvesztette az ázsiai fel
sőbb osztályok kegyét, akinek a hadserege 
komlóban volt, de aki sosem vesztette el bátor
ságát, azon igyekezett, hogy még ezeknél is jobb 
föltételekhez jusson és megfenyegette Sullát, 
hogy Fimbriával szövetkezik ellene. De Sulla 
szerencséjére Fimbria tavaszkor Mithridates 
fáradt seregeire vetette magát és mindent el
pusztítván, Pergamus urává lett, míg Lucullus, 
aki hosszas és változatos kalandok után hajó
rajt gyűjtött, megjelent Ázsia partjain, kalóz
hadjáratot folytatott és a városokat fölkelésre 
biztatta. Mithridates megértette, hogy Sullával 
könnyebben egyezhet meg, mint Fimbriával. 
Sulla e közben Archelaosszal együtt a kerzoneai 
Thrákia felé közeledett, ahová Lucullus hajó
hadával elébe sietett. Sulla és Mithridates Dar- 
danosban találkoztak és Mithridates Sulla föl
tételeit elfogadván, seregének maradékával ten
geren visszatért régi királyságába.

Hátra volt még Fimbria. De Sullának bő 
pénzigéretekkel sikerült Fimbria katonáit saját 
zászlaja alá csalogatni. Fimbria megfutamodott 
és megölte magát, Sulla pedig Ázsia urává lett. 
Most Itáliába kellett visszatérnie, ahol olyan
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párt uralkodott, amelyet ő mélységesen gyűlölt. 
Nem osztályellentétek vagy az eszmék külön
bözősége miatt, hanem azért az engesztelhetet
len vadságért, amellyel ez a párt őt a görög- 
országi hadjárat tartama alatt tönkre akarta 
tenni. Bizonyos, hogy Sulla hírneve hirtelen 
növekedett harci dicsősége miatt. A merkantilis 
burzsoázia, amelynek a számára visszaszerezte 
Ázsiát és a nemesség, akit annyi bizonytalan
ságtól mentett meg, hálát érzett iránta. Ereje is 
megnövekedett, mert hisz most hajóraj és szá
mos és hű hadsereg fölött rendelkezett, továbbá 
igen sok pénze is volt. Azon a pénzen kívül, 
amit Mithridatestől kapott, behajtotta az öt év 
óta hátralékos hűbéreket és a rengeteg, 20.000 
talentumnyi hadisarcot, amit az ázsiai városok* 
hol kipréselt. Sulla, aki gőgös közömbösséggel 
viseltetett minden dolog iránt, ami nem a saját 
gyönyöreit illette és aki* közben visszatért 
Görögországba, hogy Athénben kissé kipihenje 
magát és Euboeában az edepszuszi meleg tüdők
kel köszvényét gyógyítsa, szívesen lépett volna 
a demokrata párttal békére. Megtette volna ezt 
gvülölete ellenére is, ha másért nem, azért, 
hogy a háborúban szerzett gazdagságát nyomban 
kiélvezhesse. De nem voltak illúziói arra nézve, 
hogy egy ilyen vidám és békés visszatérés köny- 
nyen fog menni, mert a demokrata pártnak 
legszélsőbb része nagyon is gyűlölte őt és az 
itáliai középosztály nagyon is bizalmatlan volt 
iránta, akiben a polgárjogok megrontóját félték. 
Sok konzervatív is féltékenyen és gyanakodva 
tekintett rá és egyáltalán nem készülődtek arra,
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hogy tegyenek érle valamit. Csak néhány bátor 
és gazdag ifjú nemes, akit a nép forradalma 
fenyegetett, az eseményekre készülődvén, szer
vezett sereget saját számlájára, így Gneius Pom- 
peius nagy picenumi birtokain, Marcus Crassus 
Spanyolországban, Metellus Pius Afrikában. 
Sulla, amíg Rómával tárgyalt, az utolsó meg
próbáltatásra is fölkészülődött, gazdagon jutal
mazván Fimbria katonáit és azokat, akik annyi 
fáradalmon és munkán által követték őt Görög
országban. A hadsereget Ázsia városaiban úgy 
osztotta szét, mint valami Eldorádóban. Minden 
katona házigazdájától naponta 16 drachmát ka
pott és a házigazdához annyi barátját hív
hatta étkezni, ahányat csak akart. Minden cen- 
turio 50 drachmát kapott és mindegyik katona 
még gazdag pénzbeli ajándékhoz is jutott. Házi
gazdáik pincéit ürítgetvén, — tele voltak Keletnek 
ama pompás boraival, amelyek Itáliában még 
csak a gazdagok drága fényűzésére szolgáltak, 
— dőzsölve, drága érceket, ritka ruhákat, érté
kes illatszereket kaparintva ünnepelték ezek a 
katonák első hosszas fáradalmaik vakációját. 
Viszont körülöttük a hadisarcok és 40.000 ka
tona hathónapos dőzsölése miatt növekedett a 
nyomor. Városok és magánosok eladósodtak és 
az itáliai pénzemberek, akiknek fajtáját úgy 
vélték, egyetlen mészárlással kiölhetik, még 
íiagyobb számban tértek vissza és a réginél 
könnyebb prédára még falánkabbul rávetették 
magukat.

És valóban újabb háború várta Itáliában 
Sullát, amikor a 83-ik év elején Fimbria két
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légióját Ázsiában hagyva, 30.000 katonával 
visszatért. Sulla ekkor a hajóiban fölhalmozott 
óriási összegeknél is nagyobb kincset vitt ma
gával: Aristoteles kéziratait, amelyeket Apelli- 
cones könyvtárából rabolt el. Hiába igyekezett 
az itáliaiakat megnyugtatni afelől, hogy polgár
jogaikat tisztelni akarja és hiába mutatott haj
landóságot arra, hogy a demokrata párt fejei
vel tárgyalni akar. A szenátus is hiába igyeke
zett békeszerzőként közbelépni. A demokrata
párt fejei, akik számosán voltak és egyiküket 
Sertoriust kivéve, mind tele gyűlölettel és böl
csességben szegények, nem bíztak benne, ö k  
talán azt remélték, hogy az itáliaiak segítségével 
legyőzhetik Sulla kicsiny seregét és politikájuk
kal és visszavonulásaikkal minden megegyezést 
lehetetlenné teltek. Sulla megérkezett és kedve
sen fogadta a három arisztokratát, Gneius Pom- 
peiust, Marius Crassust és Metellus Piust, akik 
saját számlájukra fegyvereztek föl katonákat. 
Sulla az ő parancsnokságukat hivatalosnak 
ismerte el és fontos megbízásokat adott nekik. 
Egyébként azonban a konzervatív párt minden 
segedelme nélkül megkezdte a háborút és ha
tározottan és rendszerrel dolgozván, az arany
nyal és vassal úrrá lett e társadalom mérhe
tetlen össze-visszasága fölött, amelyben a hosszú 
társadalmi bomlás után bekövetkezett forrada
lom az emberek minden erkölcsi kötelékét szét
tépte. Sulla a Milhridates aranyát szétszórta a 
demokrata párt katonái és hívei között és így 
sikerült sokjukat magához csalnia. Azokat, akik 
szegények voltak vagy nem értették, miért is
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harcollak, és sok olyant is, aki ravasz vagy 
félénk volt. Azokat, akik a demokrata párthoz 
hívek maradtak, véres csatákban legyőzte és 
amint a vereségek lassan-lassan gyöngítették a 
párt erejét, a pártvezéreket egyiket a másik 
után megölte, kivéve Sertoriust, aki Spanyol- 
országba menekült. Elpusztította a forradalmi 
kormányt és hadseregének élén, a demokrata
párt romjain és a tehetetlen szenátus mellett ő 
maradt Itália ura.

És ekkor ez a gőgös, hideg, érzéketlen szi- 
barita, aki mint minden érzéki gyönyörökre 
túlságosan vágyó ember természetesen brutális 
is volt, akit elkeserített a rettenetes küzdelem, 
amelyben kis híja, hogy el nem veszett, aki 
ellenségeit most már vadul gyűlölte és az egész 
emberi nemet megvetette, számításból és bosszú
vágyból hóhérrá lett. Nem tévesztette meg az 
a hódolat, amivel őt most a személye iránt tel
jesen odaadó hadsereg élén fogadták, hanem 
megértette, hogy szüksége van a hatalomra és 
hogy el kell pusztítania a már úgy is élettelen 
demokrata pártot. Mert ugyanazok a konzer
vatívok, akik most annyira örültek az ő diada
lainak és akiket ő különben ellenségeiként gyű
lölt, részben irigykedtek rá, részben féltek tőle 
és előítéletekkel eltelt, opportunista emberek 
lévén, aznap, amikor a demokrata párt újra föl
emeli a fejét, ők is Suliára zúdíthatják a köz
gyűlöletet. Sulla a régi diktatúrának egy tágabb 
alakját találta ki, amelynek segítségével meg
határozatlan ideig a polgárok életének és halálá
nak korlátlan ura maradt és az alkotmány

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 10
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reformjára is teljes hatalmat kapott. A most már 
teljesen tekintélyefosztott szenátustól könnyen 
kieszközölte a lex Valeriá-nak, amely őt hasonló 
hatalmú diktátorrá tette, az elfogadását. Most 
már családjaikban és leszármazottaikban is ül
dözte mindazokat, akik Itáliában a forradalmi 
mozgalomban résztvettek. Eltüntette őket, a 
házasságukat, amelyeket az őket túlélt roko
naik gazdag és befolyásos családokkal kötöttek, 
fölbontotta és kijelentette, hogy a proskribáltak 
fiai egyetlen közhivatalt sem tölthetnek be, a 
családokat pedig birtokok elkobzásával tette 
tönkre. Úgyszólván ingyen vette meg vagy bará
tainak ajándékozta a proskribáltak földjeit, há
zait, bútorait, rabszolgáit, Itáliában egész városo
kat fenyített meg pénzbüntetéssel, erődítményeik 
lerombolásával, köz- és magánföldek elkobzásá
val, amelyeket, akárcsak ellenséges területek 
lennének, telepesekké vált katonái között szét
osztott. Az üldözésben semmiféle lelkiismeret- 
furdalást, habozást vagy irgalmat nem ismert. 
Ellenségei nagyon is gyűlölték és üldözték és ő, 
aki annyi fáradalom után sietve a tétlenséghez 
és a gyönyörökhöz kívánt visszatérni, hamar 
akart végezni. A harmincéves társadalmi bom
lás zűrzavarában elpusztított Itália fölött meg
suhogott a deszpotizmus korbácsa. Nem a Sulla 
deszpotizmusáé, hanem ami még rosszabb volt, 
egy mészárlásokra és a fosztogatásokra összeve
rődött heterogén bandáé. Lelkiismeret,szemérem, 
becsületérzés, kasztgőg a fosztogatásnak ragá
lyos dühében oszlott föl és rabszolgák, fölszaba
dítottak, plebejusok, nemesek együtt raboltak.
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Szegény nemesek, mint Lucius Domitius Aeno- 
barbus és gazdag nemesek, mint Marcus Crassus, 
aki a polgári háborúban Sullának nyújtott 
segélyért a proskribáltak létig ingyen össze
vásárolt javaival kárpótoltatta magát, mind ra
boltak. Sulla pedig, aki még ekkor nem 
érezte, mint a legfőbb magasságokba emelkedett 
más emberek szokták, annak szükségét, hogy 
őt imádják <s élvezte ama sok akadékoskodás
nak nagy megtorlását, mindenkit megvetve, 
konzervatívokat és demokratákat, gazdagokat 
és szegényeket, a pénzembereket és a népet, 
akik most a terror miatt egyformán megaláz
kodtak előtte. Fényes házában közömbösen fo
gadta Róma legjelesebbjeinek hódolatát, akik 
gyakran gyűlölettel a szívükben jöttek élet és 
halál korlátlan urát üdvözölni. Közömbösen 
szemlélte, mint vetélkedik az egész nemes, il
lusztris és elegáns Róma  ̂ a nagy családok le
származottai, ifjak és öregek, az arisztokrácia 
legszebb hölgyei, azért, hogy meghívja őket 
pompás vacsoráira, amelyeken kedvenc énekesei 
között királyként trónolt, csak az evésre és 
ivásra ügyelve és még csak azzal sem törődve, 
hogy számtalan és kitűnő meghivottjának nevét 
ismerje. Közömbösen engedte, hogy rokonai, a 
régi hívei és új barátok, akik azt akarták el
hitetni, hogy már a veszély napjaiban barátai 
voltak, a becsvágyók, a falánkok, az aljasak 
egymással vetélkedjenek a csarnokába való be
jutásért és az ő nemtörődömsége révén könnyen 
jussanak az elitéltek birtokaihoz, házaihoz, 
rabszolgáihoz, apróságaihoz és magán okokból

10*
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gyűlölt vagy gazdagságuk miatt irigyelt ártatla
nok elítélését kijárják. Az árulkodók aljassága, 
gyűlölete, irigysége a rokonságokat, barátságo
kat, a forradalom legártatlanabb cselekedeteit 
főbenjáró bűnöknek deklarálhatta és halál
büntetéssel büntethették. Sokakat tönkretettek, 
sokan Spanyolországba, Mauretániába, a barbá
rok közé vagy Mithridates pártjára menekültek. 
Akiknek nem sikerült Sulla valamelyik hatal
mas barátjának a védnökségét megnyerni, lát
hatatlan üldözőktől való örök rettegésben éltek. 
A legnagyobb veszély fenyegette annak a Gaius 
Julius Caesarnak a íiát, aki nővérét Mariushoz 
adta férjhez és aki néhány év előtt szélütés kö
vetkeztében Pisában meghalt. A fiatalember, 
akinek ugyanaz a neve volt, mint apjának, 
Cinna lányát, Gornéliát vette el. Sulla, aki előtt 
a család forradalmár rokonsága és a pénz
emberekkel való sok barátsága miatt gyanús 
volt, megparancsolta a fiatal Gaiusnak, hogy 
váljék el a szép Cornéliától. De a fiatal Caesar, 
aki szenvedélyes és kevés itéletü ember volt, 
hévvel szerette fiatal hitvesét, aki miatt, csak
hogy elvehesse, visszautasította a családja által 
számára ajánlott gazdag örökösnőnek, Cor- 
sutiának kezét. Caesar akkor kegyvesztett lett, 
felesége hozományát és apja hagyatékát elko
bozták és Rómát is el kellett hagynia, amíg 
csak bizonyos idő múlva Sulla néhány rokon 
közbenjárására meg nem bocsátott neki.

A demokrata párt elpusztítása után azt kel
lett megakadályoznia, hogy újjászülessen. Sulla 
éppen ezért az alkotmány nagymérvű, arisztok-
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ratikus reformjában alkalmazni akarta annak 
az arisztokrata pártnak kedvenc eszméit, ame
lyik egyformán ellensége lévén a demokrata
pártnak és a tőkés osztálynak, makacsul, ideje- 
múlta csodálattal bámulta a földmívelő kor
szak régi intézményeit és azt remélte, hogy 
annak régi rendjébe és békéjébe visszatérhet. 
Sulla megszüntette Róma ellátásának közintéz
ményét és a cenzurát. A prétorok számát 
nyolcra, a kvesztorokét húszra emelte. A komi- 
ciumokat megfosztotta attól a joguktól, hogy a 
törvényjavaslatokat a szenátus előzetes jóvá
hagyása nélkül megvitathassák, a törzsek ko- 
miciumainak hatalmát átruházta a centuriák 
komiciumaira, a néptribunokniak megtiltotta, 
hogy törvényjavaslatokat terjeszthessenek elő és 
azt is, liogv őket magas hivatalokra választhas
sák. Elrendelte, hogy a hivatalokat ezentúl csak 
a törvényes rend sorjában lehessen megkapni és 
hogy újraválasztások csak tíz esztendei idő
közökben történhessenek. Az erőszak és rablás 
többféle vétségeinek büntetését megszigorította. 
A proskribáltak rabszolgái közül a tízezer leg- 
fiatalabbat és legerősebbet fölszabadította és 
polgárokká tette. Hogy a szenátus politikai ha
talmát növelje és a pénzpolgárságét gyengítse, 
háromszáz lovagot szenátorrá tett meg és az 
egyes szenátoroknak visszaadta a bírói hatal
mat. Ugyanakkor a két új osztálynak, a közép- 
és a pénzemberek osztályának hatalmát úgv 
igyekezett megtörni, hogy kevés változással 
helyreállította a pún háborúk előtti tiszta arisz
tokratikus alkotmányt, azon idő alkot-
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Hiányát, amikor a régi földművelő, arisztok
ratikus és harcias itáliai társadalom az osz
tályoknak tökéletes tagozódása volt. Felül egy 
gazdag, fegyelmezett nemesség, amely egyet
értésben és belső ellentétek nélkül kormánvzott, 
alul a fötdmívelő középosztály, amely aláren
delte magát, türelmes volt, szükségleteiről gon
doskodott és helyzetével meg volt elégedve, még 
alább pedig kevés számú, szigorral bár, de nem 
kegyetlenül kezelt és engedelmes rabszolga. De 
Sulla mindezt akkor restaurálta, amikor ezek a 
rétegek már talajukat vesztették, össze voltak 
zúzva, egyik a másik ellen fordult, előbb las
san a régi nemesség eltűnése és a burzsoázia 
fölemelkedése ideién, utóbb a forradalom heves 
földrengése következtében. Végül pedig akkor, 
amikor a rabszolgákat buzdították arra, hogy 
árulják el proskribált uraikat és amikor a dik
tátor barátainak bandái, rabszolgák, fölszaba
dítottak, középosztály és nemesség együttesen 
pusztították és vérrel öntözték Itáliát, minden 
törvényt összezavarva. Nem volt ez arisztokrati
kus restauráció, mert a római arisztokrácia 
nem létezett többé. Ehelyett Ázsiában és Itáliá
ban, az egész birodalomban a gyilkosok, tolva
jok, egykori rabszolgák, ínséges nemesek, 
lelkiismeretlen kalandorok, rabló uzsorások, 
zsoldos katonák oligankiáia ült orgiaszerü 
véres tort az elnvomottak millióinak nagv biro
dalma fölött, amely a düh nekikeseredésében 
hiába próbált föllázadni. Az érzéketlen Sulla 
színészekkel, énekesekkel és táncosnőkkel teli 
házából, amelyben minden este pompás vacso-



A VILÁGHÓDÍTÓ RÓMA 151

rák voltak, közömbösen szemlélte ezt a véres 
diadalt, amelyet, bár nem ambicionálta, ő szer
zett. Azután hamarosan, mihelyt mint magán
ember is biztonságban hihette magát abban a 
birodalomban, amelyet diktátorként kormány
zott, letette a diktatúrát, hogy átadja magát ama 
gyönyöröknek és kicsapongásoknak, amelyek 
következtében rövidesen megőrlődött s néhány 
év múlva meg is halt.

Sulla — igaztaJanság volna tagadni — 
mint diktátor nem volt becsvágyó, őszinte 
köztársasági volt, aki mihelyt otthagyhatta a 
hatalmat anélkül, hogy a maga és barátai sor
sát kockáztassa, ott is hagyta. De azért nem volt 
Washington György előfutárja. Elméje fölényes 
volt világossága, tájékozottsága és akaratereje 
miatt, de nagy szenvedélyek nélkül való volt, 
nem voltak finom gondolatai és nem volt meg 
benne az isteni őrületnek az a magva és az a 
lelkesedni tudás, amelyben, ha zavarosan és 
összefüggéstelenül is, megnyilvánul a nagy szel
lemek amaz életösztöne, amely a jövő felé igye
kezik. Sulla csak élvvágyó volt, hideg és közöm
bös minden iránt, ami saját élvezete körén kívül 
esett. Ö a maga korában csak egy, az emberi 
gonoszság vagy őrület fölidézte fejetlenséget 
látott, amelyet erőszakosan meg kell fékezni. 
Mint Napóleon, — akinek egyébként végtele
nül fölötte állt szellemének bősége, fénye, egyen
súlya és akaratának igazi elevensége miatt, — 
ő is csak világosan kigondolt és eréllyel végre
hajtott óriási rendőri munkának volt a szerzője. 
Ez a rend helyreállítását célzó rendőri munka
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talán pillanatnyilag szükséges volt arra, hogy 
a birodalmat és az ókori civilizációt megmentse 
ama pusztítástól, amellyel a proletárok kétség- 
beesett lázadása fenyegette. De történelmi értéke 
mégis csak olyan, mint a rendőri munkáké: 
törékeny és múlandó, mert hiszen a rend a leg
jobban rendezett államban is csak az igazság 
nak és a bölcseségnek egy fikciója. Olyan, mint 
a szántóföld, a'melyet időszakonkint az ekével 
föl kell törni és föl kell forgatni, hogy termő 
erejét fölújítsuk. És az az óriási válság, amely 
most Itáliát megdolgozta, valóban az eke késé
hez volt hasonló, amely a régi társadalom bel 
sejébe hatolva, újra és újra megforgatja a rögöt, 
napfényre hozza az eltemetett rétegeket és porrá 
töri azokat, amelyeket a nap már bosszú hó
napok óta megsütött és megkeményített, a föld
nek új csatornáit nyitja az ég vizei elé s az 
életnek már elaludt nemzőerejét újra fölkelti, 
hogy előkészítse az új aratást. Marius bűnös 
ambíciói és aggságának kegyetlenségei dacára 
is hozzájárult ez él'etmegújhodáshoz. Nagy vo
nalakban megjelölte Róma új katonai szerve
zetét és az itáliai polgárjog kérdésének meg
oldásához is hozzájárult. Sulla nem. Az ő mun
kája még a Gracchusokénál is ellentmondóbb 
volt, mert ő az új merkantilis korszak nagy 
erőinek, a barátok és ellenségek között szét
szórt pénznek segítségével meghódított hatal
mat arra akarta fölhasználni, hogy a földműve
lési korszak politikai intézményeit állítsa helyre. 
Törvényhozó munkája éppen azért hamar el
pusztult, mint ahogy egy heves tengeri szél el-
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pusztítja a parton épített nádviskót. Nem ma
radt meg belőle más, csak az újabb római törté
nelem egyik férfiának réme. Kortársai azt hit
ték, hogy ezt az alakot Sulla teremtette, pedig 
nem volt más, mint a merkantilis korszak és az 
ókori demokrácia egyik szükségszerű jelensége: 
egy pénzzel megszelídített szoldateszkának az 
arany és a vas révén mindenható feje.

így végződött ez a viharos korszak, amely 
a Gracchusok meggyilkoltatásával kezdődött és 
amelyben annyi pusztulás között egy óriási ese
mény fejeződött be: a régi oszk, szabelli, um- 
briai, latin, etruszk, görög és gall Itália elsü
llyedt a múltba. Ott, ahol azelőtt szövetséges 
köztársaságocskák sokasága volt, most az itáliai 
nemzet állott. Volt már közös itáliai földművé - 
lése, kereskedelme, erkölcse, katonasága, kultú
rája egy középosztálynak, amely Itália minden 
népeiből alakult és amelyet egybekavart és el
egyített az a vágy, hogy munkájával a saját üz
leteit és fegyvereivel a saját hatalmát és gaz
dagságát megnövelje.



Caius Julius Caesar első kísérletei.

Caius Julius Caesar, az a fiatalember, aki
nek kockázatos kalandját és abból való mene
külését már elmondtuk, mikor Subától kegyel
met nyert, a gazdag és nemes családokból való 
ifjak módjára, akik valami nagy bolondságot 
követtek el, levegőváltozásra ment. Marcus Minu- 
tius Termus proprétor kíséretében részt vett a 
utolsó még forrongó város, Mitilene ostromá
ban és onnan Bithiniába utazott. Diplomáciai 
megbízatással küldte oda Termus, hogy Bithinia 
agg királyától a mitilénei ostrom befejezésére 
hajókat kérjen. Igaz lenne-e, hogy amint ké
sőbb ellenségei állították, a fiatalember Nico- 
medes palotájában, távol Rómától és övéitől, át
élte a bűn ez udvarának legelvetemedettebb és 
legrosszabb kicsapongásait? Lehetséges, de nem 
biztos. Viszont annyi biztos, hogy Caesar több
ször utazott Nicomedes udvarához, egészen a 
78-ik évig, amikor Publius Servilius, a ciliciai 
prokonzul háborút indítván a liciai és a pan-

VI.
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flliai kalózok ellen, fölkérte arra, hogy őt ebbe 
a háborúba elkísérje. De az Itáliától való távol
iét fájdalmas volt Caesarnak, aki kevéssel az
után, hogy Sulla halálát megtudta, visszatért 
Rómába.

Visszatértekor Róma levegőjében mint egy 
szállongó mérget látta szétterjedni azt a gyűlölet
tel és félelemmel kevert bizalmatlanságot, ame
lyet a népies forradalmakat legyőző oligarkia 
mindig maga körül terjeszt. Sulla az egész álla
mot, az összes komiciumoikat, a szenátust, a hiva
talokat, a parancsnokságokat, a törvényszékeket 
egy szövetkezetnek a kezébe tette le, amely az ő 
barátaiból, mulatópajtásaiból és hóhéraiból 
alakult, akik a mások vagyonának elkobzásán 
gazdagodtak meg. Ebbe a szövetkezetbe tartoz
tak a máriuszi párt szökevényei, azután úgyszól
ván az egész régi arisztokrata-párt, amely most 
hálából, érdekből vagy félelemből hozzá tartott, 
a régi fölvilágosult konzervativek, akik a forra
dalom után hajthatatlan reakcionáriusokká let
tek és azok a közömbösök, akik mindig készek 
szolgálni a hatalmon levőnek. De alig, hogy 
Sulla meghalt, a demokrata párt maradéka új
ból bátorságra kapott, annyira, hogy az eszten
dőnek egyik konzulja, Marcus Aemilius Lepidus, 
hirtelen a párt fejévé tette meg magát és azt in
dítványozta, hogy állítsák helyre a közélelme
zést, hívják vissza a számüzötteket, iktassák 
vissza a választói jogot és adják vissza a földe
ket azoknak a városoknak, amelyektől elvették. 
Lepidus nemes és gazdag családból származott,
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Róma legelegánsabb és legpompásabb palotája 
az övé volt. Eddig ő is konzervatív volt és úgy 
növelte a vagyonát, hogy megvásárolta a szám- 
üzöttek javait. De amikor földü'hödött azon, 
hogy Sulla meg akarta akadályozni az ő konzullá 
való választását és mert képzelgő, nagy becs
vágyó és csekély ítéletii, könnyelmű és erősza
kos ember volt, egy csapásra a demokrata oárt- 
hoz szegődött. Ha a forradalom olyan, mint a 
földrengés, úgy, hogy az, aki már egyszer hal
lotta, visszatérésétől való félelmében minden 
szokatlan rengésre kétségbeesik, akkor az új 
népies agitációtól való félelem azért is nagy 
lehetett az uralkodó csoportban, mert sokan kö
zülök a reakció alatt raboltak és más borzasztó 
bűnöket követtek el és mert Rómában nem 
volt hadsereg, amely a hatóságnak biztos ren
delkezésére állott volna. Valóban, a megfélemlí
tett szenátus úgy tett, mintha elfogadná a köz
élelmezésre és a számüzöttek visszahívására 
vonatkozó javaslatokat, de csak azért, hogy 
annál nagyobb eréllyel ellenezzen más javasla
tokat. Mindenek fölött azt, amely a földek visz- 
szatérítésére vonatkozott. De Lepidus agitációja 
egész Itáliában erjedésbe hozta a forradalmi 
szellemet. Etruriában, Fiesole körül sok régi 
birtokos, akit Sulla mindenéből kifosztott és aki 
most koldulásból és rablásból élt, fegyverrel 
űzte el régi birtokainak új gazdáit. A lelkek 
izgalomba estek és több szenátor, élükön a má
sik konzullal, Quintus Lu tátin s Catulusszal, 
egy nagy szónoki erejű és a konzervativek kö
zött nagy tekintéllyel biró arisztokratával, éré-
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lyes rendszabályokat javasoltak, mert ezt a föl
kelést Lepidus izgatása művének tekintették. 
De a szenátus ezeket a javaslatokat nem merte 
egyszerű gyanúra támaszkodva elfogadni és in
kább arra gondolt, hogy Lepidust eltávolítsa 
Rómából. Különböző ürügyekkel, még utódjaik 
megválasztása előtt sürgette, hogy a két konzul 
a számára már kijelölt provinciákba utazzék, 
Lepidus a narbói Galliába, Catulus Itáliába. 
Sok pénzt is adtak nekik a provinciák kor
mányzására, de előbb megeskették őket, hogy 
egyik sem fog a másik ellen harcolni.

Julius Caesar, mikor visszatért Rómába, az 
uralkodó párt részéről fanyar, hideg fogadtatás
ban és irigy gyanakvásban részesült. Még nem 
felejtették el rokonságát és Subával való ellen
kezését, a hirtelen visszatérés is mintha árnyé
kot vetett volna rá az uralmon levő szövetség 
szemében. Ellenben igen jól fogadták őt a má- 
riuszi párt maradékai, akik már az új forradal
mat készítették elő. Lepidus elfogadta a szená
tustól a pénzt és elutazott, de Etruriában meg
állt, hogy nyíltan föllázítsa Toscánának és Itália 
többi részének nyomorultjait. Északon viszont 
egy másik nemes, Marcus Junius Brutus, aki a 
forradalomban kompromittálta magát és akinek 
Sulla talán csak családi tekintetek miatt kegyel
mezett meg s aki a reakció alatt elrejtőzött, 
valószínűleg Lepidusszal egyetértésben a Pó völ
gyének kétségbeesett lakossága között kezdett 
sereget szervezni. Rómában sokan tudtak erről 
a tervről és ezek összefogtak, hogy különböző 
módon segítsék a forradalomnak két fejét. E
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segítőtársak között volt Cinna, Caesar sógora, 
aki Caesart rá akarta bírni, hogy őt kövesse. De 
Caesar visszautasította. Az esztendőkkel és a 
tapasztalatokkal ennek a fiatalembernek, aki 
felesége iránt való szerelméből valamikor a fejét 
kockáztatta, kalandos lendülete meghiggadt és 
temperamentumának egyik leglényegesebb ösz
töne, az okosság, kerekedett benne fölül.

De miután a háború kitört, a bizalmatlan 
uralkodó pártnak, amely minden tábornokban 
forradalmárt gyanított, két egészen biztos em
bert kellett Lepidus és Brutus ellen küldenie. Az 
egyik Catulus volt, de ki legyen a másik? Sulla 
pártjának legbecsvágyóbb, legtürelmetlenebb 
fiatal híve volt akkor Gneius Pompeius, akinek 
semmi hivatala nem volt. 106-ban született egy 
gazdag nagy családból, s egész fiatal fővel jelent
kezett, hogy hadsereget vezényeljen azokban a 
háborúkban, amelyek Sullának Itáliában való 
visszatérésekor kitörtek. Pompeius a nép pártja 
ellen harcolt és a diktátornak egy rokonát vette 
el. így bátran hihette, hogy mindent kérhet 
és mindent meg is kaphat. Abban a tanácstalan
ságban, amelyben a szenátus volt, Pompeius 
sikeresen intrikált és így megkapta a parancs
nokságot. A szenátus megbízott benne és az al
kotmány megsértésével hadsereget bízott rá, 
hogy Brutus ellen harcoljon. Lepidus el akarta 
foglalni Rómát, amelyet Catulus és Appius Clau- 
dius védtek, akiket a szenátus interrexeknek ne
vezett ki és teljhatalommal ruházott föl. Ezen
közben Brutus, akit Pompeius legyőzött és Mo
denában körülzárt, megadta magát azzal a föl-
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[étellel, hogy életét megmentheti, de a győztes 
Pompeius később mégis becstelenül halálba küldte. 
Brutus meghalt és Rómában egy szép özvegy, 
Servilia gyászolta. Fiacskája is maradt, aki alig 
múlott egy éves és aki az ő nevét viselte. Brutus 
bukásának következtében és talán azok miatt 
a vereségek miatt is, amelyeket Róma ismételt 
és hasztalan ostromában szenvedett, Lepidus 
kénytelen volt északra vonulni. De Cossában, 
Etruriában legyőzetvén, seregének maradvá
nyával Szardíniába hajózott, ahol kevés szeren
csével harcolt az ottani kormányzó, Gaius Vale- 
rius Triarius ellen, amíg a saját romlásán való 
dühe, felesége hűtlenségének fölfedezése és foly
tonos balsorsa megölték. Hadseregének romjait 
egy Perpenna nevű tiszt Spanyolországban Ser- 
toriushoz vitte.

Caesarnak volt esze és szerencséje, hogy nem 
állt szolgálatába ennek a vállalkozásnak. De becs
vágyó volt és türelmetlen, hogy maga körül zajt 
verjen . ,  . Régi nemességű, de hanyatló és elfaj
zott családból származott. E családból hat nem
zedékig visszamenően senki a prétorságnál föl
jebb nem vitte. A család összeházasodott parue- 
nük-kel, így Máriusszal is, s a tőkés burzsoázia 
körében keresett barátságot és rokonságot, ami 
által nemcsak elkerülte anyagi tönkrejutását, 
de még meg is gazdagodott. Ö maga is díszes 
gazdagságban élhetett, amit különösen anyjá
nak, Auréliának köszönhetett, aki a régi római 
matrónának nemes mintaképe volt. De mert 
mégis szüksége volt arra, hogy jelt adjon ma
gáról és miután a szónoklásban is már bátrabb-
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nak érezte magát, mint a forradalmi mozgal
mak idején, 77-ben bevádolt két hatalmas sze
mélyiséget. Először Cornelius Dolabellát, Sulla 
barátját és Macedónia volt kormányzóját, az
után Sullának egy másik tábornokát, Caius An
tonius Hibridát, azokért a pusztításokért, ame
lyeket Görögországban a háború tartania alatt 
okoztak. Az a konzervatív reakció, amely egy 
lassú és hosszas társadalmi föloszlás és a forra
dalom után utolsó kalamitásul jelentkezett, a 
büntető törvények és Sulla reform tervei elle
nére minden osztályban, de különösen a felsőb 
bekben megnövelte az emberek elfajultságát. 
Alig, hogy a bosszúállások és a fosztogatások 
első dühe elmúlt, nyomban folytatódott a hata
lommal való korlátlan visszaélés, amelyet most 
a nép forradalmának legyőzői követtek el. El
hallgattatták a néptribunokat, akiknek teljes 
hatalma a római demokráciában fölért azzal a 
szabadsággal, amit a mai korban a sajtó élvez. 
A nép pártja eltűnt és a középosztály, a nép, a 
tőkések, akik e pártnak erejét képezték, meg 
voltak ifélemlítve, mihelyt Lepidus kísérletét 
oly könnyen legyőzték és Sulla hívei úgyszól
ván minden ellenmondás nélkül uralkodhattak. 
Természetes, hogy az uralkodó csoportban, 
amint az egy-egy népies forradalom legyőzése 
után a hatalomra került csoportnál lenni szo
kott, a rosszindulatú és erélyes emberek vitték 
a szót a gyáva tisztességesek kárára, mert ama
zok ezeket a szükséghez képest meg tudták fé
lemlíteni vagy be tudták csapni. A gőg és kor
rupció mindenütt erőszakoskodott és arcátlanul
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bántalmazta a tehetetlen tisztességet és gyönge- 
séget. Rómában a kvesztorok, akiknek leg
többje fiatal volt, könnyelmű, becsvágyó és ké
telkedő, nehogy maguknak kelljen az állam- 
pénztár számadásaival fáradniok, beállították 
a scribákat, azaz állandó pénzügyi hivatalnoko
kat, hamis fizetési meghagyásokra nagy össze
geket fizettek ki és a közpénzekből mindenkép
pen rabolni engedtek. Erőszakos, kapzsi, lelki- 
ösmeretlen emberek, akik gyakran hirhedtekké 
váltak a Sulla-féle elnyomásokban, úgy mint 
Caius Verres, Gneius Dolabella, Publius Getegus 
és sok egyivásu könnyen került a magasabb hi
vatalokba és ezek nagy tekintéllyel rendelkez
hettek a szenátusban, a sok közömbös nemes 
között, aki ebben a testületben helyet foglalt. 
A narboi Galliában a pénzemberek a korrupt 
kormányzókkal rablás és erőszak útján bitorol- 
tatták a szabad népek határos földeit csak azért, 
hogy azután úgyszólván ingyen bérbe vehessék 
ezeket a földeket. A tartományokban az ural
kodó csoport kormányzói gyakran rettentő ke
gyetlenségeket és rablásokat követtek el, ame
lyeket sohasem büntettek meg, mert hiszen a 
Sulla által újra helyreállított szenátori törvény
székek még rosszabbul működtek, mint a régi 
lovagi törvényszékek és így minden gazdag és 
hatalmas ember, ha fondorkodni és fizetni tu
dott, könnyen fölmentethette magát. Érdemle
ges vádakra való anyagban és alkalomban iga
zán nem volt hiány.

De Caesart az ő türelmetlensége kevésbbé 
alkalmas pillanatban sarkalta tettre, akkor, ami-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 11
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kor a Lepidus okozta riadalom elmúlott ugyan, 
de helyébe egy másik és nagyobb lépett. Az 
egész birodalomban Ázsiától Spanyolországig 
újra kitört a proletárforradalom. Sertorius, a 
kicsiny norciai birtokos, akit anyja azért tanít
tatott, hogy ügyvéd legyen belőle, de akiből ké
sőbb harcos vált, most Spanyolországban olyan 
módon, amilyenre senki sem gondolt, védelmébe 
vett egy olyan ügyet, amelyet már mindenki el
veszettnek hitt. Sertorius majdnem az egész 
félszigetet meghódította, fegyvertárat épített, 
hadsereget szervezett és iskolát alapított, amely
ben a spanyol nemesség fiait latin módra ne
velte, maga köré gyűjtötte a máriuszi párt me
nekültjeit, azok közül szenátust alakított, végül 
pedig rendes háborúban egyik vereséggel a má
sik után sújtotta Metellus Piust. A világ másik 
sarkán Mithridates, aki nem érhette el, hogy a 
római szenátus írásba foglalja a dardanusi 
egyezményt, rendkívüli kedvvel készülődött 
újabb háborúra. Mithridates pénzt szerzett és ti
tokban megegyezett a kalózokkal, akik a forra
dalom zavarai alatt számban és bátorságban 
meggyarapodtak a Földközi-tengeren, élelmi
szert halmozott föl, fegyvereket gyártott. Most 
már tapasztalatból meg volt győződve arról, 
hogy egy kicsiny, de bátor hadsereg többet ér, 
mint azok a végtelen keleti hadseregek, amelye
ket nehéz volt táplálni, amelyek lassan mozog
tak s amelyekben a katonák nagy száma inkább 
zavart okozott, mintsem hasznot. A szolgálatába 
szegődött sok itáliai segítségével egy, a római
nál is kisebb hadsereget szervezett. Rómában
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sokan nyugtalankodtak, mert úgy, mint 89-ben, 
most is veszélyt sejtettek. Otthon polgárháború
tól féltek, Mithridates is fegyverben állott, a 
tengeri rablók mind számosabbak és mind bát
rabbak voltak és sokan azt gyanították, hogy 
a tengeren át Spanyolország és a Pontus között 
megegyezés van. Ilyen aggodalmak közepette a 
hatalmas egyéniség ellen, ha mindjárt igazsá
gosan emelt vádakat is, miután azokra a botrá
nyokra emlékeztettek, amelyekkel a demokra
tikus tribünök annyira visszaéltek, gazfickók 
könnyen éppen a vádlók ellen fordíthatták, 
magukat a vádlókat fölforgatóknak és forradal
mároknak bélyegezvén. A tisztességes emberek 
viszont titokban csak örülhettek az elveteme
dett hatalmasok üldözésének. Valóban, a két 
vádlottat a vállalkozó kedvű fiatalember minden 
ékesszólása dacára fölmentették, Caesart pedig 
e pörök után a nagyok még inkább rossz szem
mel nézték, mint Mariusnak nyegle és veszedel
mes öccsét. Caesar megértette, hogy ostobasá
got követett el, s bátorságát vesztve, elutazott, 
vissza a Keletre. Ezúttal Rodusba ment, ami 
akkor nagyon divatban volt azok között a gaz
dag római ifjak között, akik az ékesszólásban 
akarták magukat kiképezni. Caesar is oda uta
zott és nagy cselekedetekről és hőstettekről ál
modozott, amelyekért Rómában majd őt is úgy 
fogják bámulni, mint Pompeiust, aki a Brutus 
elleni háborúból még dicsőségesebben, még több 
becsvággyal és még több önbizalommal tért 
vissza, mint amennyi elutazása előtt tüzelte. 
Nem elégedett meg azokkal a megtiszteltetések-

n *
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kel, amelyekben már része volt és seregét Róma 
közelében fegyver alatt tartván, addig tfondor- 
kodott, hogy Metellus segítségére őt küldjék 
Spanyolországba Sertorius ellen, amíg a gyönge 
szenátus, a hadsereg fölkelésétől tartván, ebbe 
bele is egyezett, ámbár hogy Pompeius eddig 
még semmiféle hivatalt nem gyakorolt. Caesart 
viszont mindjárt kellemetlen kaland érte útjá
ban. A kalózok elfogták és hajójukon ötven na
pon át fogolyként tartották, amíg csak kísérete, 
amelyet váltságdíjért Ázsiába küldött, onnan 
vissza nem tért. Ez kellemetlen szóbeszédekre 
adott okot és Rómában sokan nevettek Caesa
ron, de a becsvágyó, megalázott és elkeseredett 
fiatalember azzal igyekezett magát vigasztalni, 
hogy mihelyt megszabadult, Rómába hosszú 
levelet írt, amelyben valószínűleg igen túlzot
tan azoknak a hőstetteknek a történetét adta 
elő, amelyeket állítólag a kalózok között elkö
vetett. Azt írta, hogy a kalózokat szolgáiként 
kezelte, arra kényszerítette őket, hogy amit írt, 
meghallgassák, kiszidta őket, ha nem figyeltek 
és végül azzal fenyegette meg őket, hogy mihelyt 
kiszabadul, mindannyiokat felkötteti. Végül pe
dig azt írta, hogy mihelyt kiszabadult, néhány 
hajót föl is szerelt, űzőbe vette a kalózokat és 
néhányat közülük felkötött. Egyébként Rodus- 
ban komolyan és nyugodtan tanulni kezdett, 
hogy készülődjék — becsvágyának eredeti 
nagysága miatt maga sem tudta, mire. Ezen
közben körülötte, anélkül, hogy ő vagy mások 
is tudták volna, a világ megújhodott. Marius és 
Sulla nemzedéke lassan-lassan eltűnt és az az
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új nemzedék jutott előtérbe, amelyik Krisztus 
előtt 100 körül született. Az emberek gyáva böl
csessége ime ismét csalódott! Ezeknek a bor
zasztó esztendőknek a bajai, amelyek Itáliát 
mintha örökre tönkretették volna, fényes sze
rencsét hoztak az országra. Itália ama politikai, 
katonai és pénzügyi előjogainál fogva, amelye
ket a Földközi-tengeren élvezett, uzsorakamatra 
pótolhatta a birodalomban és különösen Görög
országban és Ázsiában azokat a hihetetlen vesz
teségeket, amelyek a forradalom alatt érték. 
Itáliának a Földközi-tengeren való diplomáciai, 
katonai, kereskedelmi, pénzügyi terjeszkedését 
az úri vágyaknak és ambícióknak az itáliai tár
sadalom minden osztályában való gyors és nagy
mérvű terjedése követte. Viszont e vágyak ter
jedése újból nagyobb terjeszkedésre ösztönzött. 
Itália lakosságának nagyobb része nem akart 
többé szegénvségben és szükségben élni, földjein 
vagy valamilyen mesterségben rossz ellenszol
gáltatás fejében dolgozni. Mindnyájan urasan 
akartak élni, haszonra elhelyezett tőkéjük gyü
mölcséből, a földmívelésben, vagy a kereskede
lemben alkalmazott rabszolgáik munkája, hasz
not hajtó üzletek után, hirtelen és nagy, habár 
kockázatos hasznok bőségében. Itália ez okból 
már egy évszázad óta azon igyekezett, hogy há
ború útján a birodalom minden részében úrrá 
legyen a kereskedelem, az uzsora, a földek, a 
tőkék, az emberek, szóval az összes javak fö
lött, s így úri vágyait kielégíthesse. De az utolsó 
harminc évben sok itáliai szívében a vágyak 
gyorsabban növekedtek, mint az eszközök, ame-
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lyekkel azokat ki lehet elégíteni és így újra egy 
borzalmas válság született. A rablás és a kalóz
kodás elpusztították a birodalmat és a társa
dalmi harcban, a polgárháborúban és a mithri- 
datesi háborúkban is igen sok vagyon ment 
tönkre és igen sok itáliai veszett el. Bizonyos, 
hogy az embereknek és a vagyonoknak ez a 
pusztulása halálos baj lett volna egy alávetett, 
hűbéres népre, amely tőkében és rabszolgában 
szűkölködik és saját maga kénytelen földjét 
művelni, az életéhez szükséges egyéb tárgyakat 
gyártani, mert hiszen ez a nép az élete fönntar
tásához szükséges tőkének és embereknek igen 
nagy részét elvesztette volna. Viszont Itália, 
ámbár sokat vesztett ebben a válságban, meg
mentette a birodalmat és a belső békét is a leg
jobban helyreállította. A rettenetes esztendők 
vereségeinek és háborúinak révén sok fölösleges 
embertől megszabadult. A háborúk nyereségéért 
versengők száma megfogyott, úgy, hogy a for
radalom által megtizedelt sok családban azok, 
akik életben maradtak, a béke helyreálltával 
gazdagabbak voltak, mint azelőtt. 86-ban mint 
szuverén nemzet saját államadósságait épen 
háromnegyed részükre redukálhatta. Sok birto
kot súlyos adósságoktól szabadíthatott meg és 
így, kevesek kárával, sokaknak visszatéríthette 
a polgárháborúk veszteségeit. Ugyanebben az 
időben pedig Ázsiával és Görögországgal a saját 
forradalmainak költségeit fizettette meg. Sulla 
Görögországban sok város és templom földjeit 
elkobozta és itáliai tőkéseknek adta bérbe, a 
Keletről sok rabszolgát hozott és az ázsiai préda
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maradványából 15.000 aranyfontot és 115.000 
ezüstfontot, — a mai érték szerint 20 millió 
lírát, ami akkor azonban többet jelentett, — 
utalt át az állampénztárnak. Ha ösmernők és 
ehhez hozzáadhatnók azokat az összegeket, ame
lyeket Sulla Ázsiában a katonák között szét
osztott és amit ezek Itáliába hoztak, továbbá az 
Itáliában a forradalmi hadsereg megvesztegeté
sére szétszórt összegeket, valamint azokat, ame
lyeket Sulla részben magának tartott, részben 
barátai között szétszórt, akkor mind e pénznek 
a teljes összegét négyszer vagy ötször annyiban 
kellene megállapítanunk. Itália ezenkívül a régi 
és vereséget szenvedett nemzeti milicia helyébe 
megbízható zsoldos sereget szervezett, amellyel 
újra megkezdhette gyümölcsöző hódításait.

Róma, ha tétovábban is, újra az ő végzet- 
szerű útjára lépett, amely iá világuralom felé 
haladt és amelyen a forradalom megállította. 
Igaz, hogy 81-ben egyenesen visszautasította 
Egyiptomot, amelyet II. Sándor király örök
ségül ia szenátusra hagyott és beérte azzal, hogy 
a király által Tyrusban letétbe helyezett pénzt 
elfogadta. De viszont megtámadta azokat a bar
bár trák nemzetiségeket, amelyek Róma meg
gyöngülésén fölbátorodva, Macedóniát zaklat
ták és a kalózokat, akik az utolsó háborúban 
annyira segítették Mithridatest. Míg Publius 
Servilius az izauriak ellen kezdett háborút, 
addig 78-ban Appius Claudius, Macedónia pro- 
konzula Tráoiába, a rodopeszi hegységekbe 
expedíciót vezetett. Kevéssel ezután 75-ben 
Caius Scribonius Curio, Macedónia kormányzója
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egy, a dardanusiak ellen vezetett ekszpedicióban 
eljuthatott egészen a Dunáig, egy rövid dal- 
máciai háború Salona meghódításával ért véget. 
Ezek apró háborúk voltak ugyan, de viszont 
Itália számára nemes ércben és rabszolgákban 
bő zsákmányt jelentettek, a spanyol háborúval 
és a keleti helyőrségekkel együtt nagy köny- 
nyebbséget az itáliai szegény nép megélhetése 
számára. De e viharnak legváratlanabb és leg
csodálatosabb eredménye az volt, hogy Itália a 
Földközi-tenger körül véglegesen megszerezte a 
pénzügyi uralmat. Itália bővelkedett tőkében, 
mert dacára az utolsó évtizedek tékozlásának 
és pazarlásának, az egész világból szerzett vagy 
rabolt nemes ércnek legalább egy része otthon, 
Itáliában maradt, ha kevesek birtokában is. 
Sulla és katonái sok tőkét, sok rablott vagyont 
hoztak Itáliába és az a forradalom tombolása 
idején a templomok mélyén pihent. Ezzel szem
ben a forradalom végén igen sok más ország 
pénzszűkében szenvedett, különösen Görögor
szág és Ázsia, ahol a hosszú háború pusztításai, 
a katonaság élelmezése, a Sulla által kivetett 
óriási hadisarc sok magánembert és várost arra 
kényszerített, hogy súlyos kamatok mellett ve
gyen kölcsönt. És e terhek alól nem tudtak 
szabadulni, ámbár Ázsia, amely különösen ipari 
és nagy kiviteli tartomány volt, árúi ellenében 
fáradhatatlanul vonzotta magához a világ min
den részéről a nemes ércet és sorra fölhalmozta 
a templomokban, magánemberek házaiban és 
az uralkodók palotáiban. Az itáliaiak, akik kö
zött az utolsó nemzedékben az uzsorás kereskede-
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lem annyira tökéletesedett és elterjedt, nem vol
tak restek a meggazdagodás kínálkozó alkal
mait megragadni. Sokan közülök a narbon 
Galliába mentek, ahol a Sertorius ellen küzdő 
spanyolországi hadsereg által kivetett sarc sok 
magánembert és várost adósságokra kényszerí- 
tett. Az imperializmus pénzügyi terjeszkedése 
különösen a Keleten volt erős. Efesus az itáliai 
tőke nagy piacává vált, ahol ázsiai magánembe
rek és városok vettek föl kölcsönöket. Az itáliai 
pénzügyi részvénytársaságok megsokasodtak 
Görögországban és Ázsiában. Igen sok keres
kedő összerakta kis tőkéjét, Itáliából kivándo
rolt Görögországba vagy Ázsiába, ott fölvirágoz
ta tta Delost, amellyel Mithridates olyan rosszul 
bánt. Letelepedtek az összes kis városokban, 
Pathrassusban, Árgusban, Hellidesben, Laco- 
niában, Tónusban, Mitileneben, Assusban, 
Lampsacusban, Bithiniában. Valószínű, hogy 
ezek a kivándorlók az uzsorán kívül magukhoz 
ragadták a helyi kereskedelemnek és kivitelnek 
egy részét is s így sok benszülött kereskedőt, 
akit a háború és a sarcolás tönkretett, kiszorí
tottak. Ezek között az itáliaiak között volt egy 
fiatalember, Titus Pomponius Atticus, Róma 
egyik leggazdagabb bérlőjének a fia. Ez, miután 
Sulla visszahódította Athént, odament, hogy ta
nuljon, de az elpusztított és elszegényedett Gö
rögországban kitűnő teret talált tőkéinek gyü- 
mölcsöztetésére és Athénben tartózkodván, egy
szerre gyarapította tudását is, vagyonát is, egy 
személyben tanuló és bankár vált belőle. Ázsiá
ban és Görögországban a városok és a magán-
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emberek hitelezőiknek voltak kénytelenek át
adni a középületeket, az érctartalékot, a mű
kincseket, a rabszolgákat, az értékes házi szere
ket, a házakat és a legjobb földeket. Perikies 
országának maradványai, Nagy Sándor hódítá
sainak utolsó romjai, a civilizációnak minden 
kincse, amelyet az Attalidesek uralkodása alatt 
annyi nemzedékeken át gyűjtöttek, sőt maguk az 
emberek is, az itáliai pénzemberek birtokába 
mentek át, akiknek az apák, miután mindenből 
kifosztattak, gyakran eladták fiaikat és leányai
kat, s végül maguk is rabszolgákká lettek.

De a Keletnek az a belterjes kiaknázása, 
amely a Kelet visszahódításával megkezdődött, 
nemcsak kincseket vitt Itáliába, hanem végle
gesen be is fejezte a civilizációnak azt a forra
dalmát, amely másfél évszázaddiai ezelőtt Itáliá
ban megkezdődött. A Keleten voltak a legré
gibb műveltségű országok, a legtökéletesebb 
ipar és földmivelés székhelyei, ott laktak az 
ókori világ legügyesebb mesteremberei, művé
szei és földmívesei, akik a Földközi-tenger kö
rüli országok összes gazdag emberei számára 
dolgoztak. így nemcsak az uzsorával szerzett 
anyagi javak, hanem a számos rabszolga között 
is, akiket Sulla a keleti háborúban rabolt és az 
itáliai kereskedőknek eladott, azok között is, 
akiket későbben a pénzemberek vásároltak 
Ázsiában, vagy akiket a kalózok raboltak el és 
akiket mind Itáliába vittek, bőven volt értékes 
elem. Volt közöttük ügyes földmíves, szövet
festő, takács, illatszerkészítő, szakács, szobrász, 
festő, kovács, vésnök, zenész, mérnök, építész,



A VILÁGHÓDÍTÓ RÓMA 171

irodalmár, nyelvész, finom és gyöngéd szellemű 
férfiak és nők, akik, ha még nem tudták volna, 
könnyű szerrel megtanultak minden megenge
dett és meg nem engedett művészetet. A görög
ázsiai civilizációnak ez a behozatala Itáliát egy 
gyors és hirtelen egyetemleges invázióra készí
tette elő. Amint az ázsiai rabszolgák és fény- 
űzési cikkek olcsón beszerezhetők voltak, a 
polgárháborúban meggazdagodott családok a 
békét arra használták föl, hogy élvezzék va
gyonukat, amelyről senki sem kérdezte, hogy 
hogyan szerezték. Az elszegényedett és meg
tizedelt családok megmaradt tagjai, miután ke
vesen voltak, sokkal hamarabb, mintsem remél
hették volna, visszaszerezték vagyonukat és 
érezték az adósságok elengedésének jótétemé
nyét. Az életmód minden osztályban gyorsan 
tökéletesedett és a hódított gazdagságokat többé 
nem a barbár fényűzési módon költötték el, 
pusztán azért, hogy egy állati étvágyat kielégít
senek, hanem egyre nagyobb mértékben fino
modtak a szokások, tökéletesedett a kultúra, 
megjavult a földmívelés, úgy, hogy most már 
sokkal elegánsabb bűnök vágyait lehetett kielé
gíteni. Amíg Julius Caesar Rodusban tanult, 
Rómában gyorsan kialakult egy itáliai high 
life, egy mondaine világ, amelynek tagjai mű
velt pénzemberek és politikusok voltak, mint 
Titus Pomponius Atticus, milliomosok, akik 
ambicióból politikára adták magukat, mint 
Pompeius és Crassus, régi nemes családok fia
tal sarjai, akik a forradalomban újra meggaz
dagodtak, mint Lucius Domitius Aenobarbus,
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vidéki városokból való gazdag vagy jómódú 
családok fiai, akik fényes nevelésben részesül
tek és Rómába jöttek, hogy ott nagyvilági éle
tet éljenek, vagy pedig hogy az ékesszólással 
dicsőséget, hivatalokat és hadvezérletet szerez
zenek, mint Cicero, Varró, Caius Octavius, aki 
egy Vellitraeből való gazdag uzsorásnak volt a 
fia. Ügyvédek, mint Hortensius, akik híressé 
váltak ékesszólásuk és a tartományok zsaro
lásával vádolt nevezetes kormányzóknak jöve
delmező védelme által, tanult emberek, mint 
Valerius Cato és Cornelius Nepos, továbbá a 
keleti országokból jött heterák, akik szépségük 
miatt nagy hírnévre vergődtek és akikért a 
divatfiak versengtek, a görög és ázsiai bölcsek, 
akiket Róma nagy házaiba befogadtak, az 
emancipált politizáló hölgyek, akik a görög 
nyelvet és filozófiát tanulták. Ebben a high 
h'/e-ben, ami annyi különböző szokású ember
ből tevődött össze, egyik a másiknak adta át 
az ő legerősebb szenvedélyét: a tudományos 
emberek megkedveltették a kultúrát a pénz
emberekkel és a politikusokkal, a korhelyek 
az élvhajhászatot az irodalmárokkal és a keres
kedőkkel, a pénzemberek a spekuláció szelle
mét, sőt a spekulációban való ügyességet a kor
helyekkel, a harcosokkal és az államférfiakkal. 
Lassan-lassan mind e szenvedély ragályosan 
keveredett egymással, az ázsiai kereskedelem 
az uj fényűzésnek anyagát, a rabszolgák pedig 
e fényűzésnek mestereit szállították, úgy hogy 
az életmód költségesebb, finomodottabb és 
több kötelezettséggel járó lelt, mint azelőtt
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volt. Most már mindenki köteles volt villát 
építtetni a vidéken és a fürdőhelyeken, ame
lyek, mint Baia, divatba kezdtek jönni. Min
denkinek sok rabszolgát kellett tartania és e 
rabszolgák közül mindegyiknek megvolt a 
maga tisztje. A rabszolgák között nemcsak házi 
szolgák voltak, nemcsak gyaloghintók és éjjeli 
lámpások vivői, hanem zenészek, titkárok, 
könyvtárosok, másolók, orvosok is. Szokás lett, 
hogy minden dolgot otthon a rabszolgák által 
készíttettek, kivéve azokat a ritka és nagy fény- 
üzési tárgyakat, amelyeket mindenki távoli 
országokból hozatott. Görög műtárgyakat, 
delfii asztalokat, korintuszi vázákat, csészéket, 
gyertyatartókat, faragványokat, szobrokat, 
festményeket és bronztárgyakat tartottak. Sok 
gazdag pénzember és szenátor, egyik a másik 
után, hagyták el azokat az egyszerű és szűk 
házakat, amelyekben születtek és még a Lepi- 
dusénál is nagyobb és pompásabb palotákat 
építettek, amelyekben görög ázsiai utánzatok vol
tak, fogadó- és társalgótermek, könyvtár, vívó
terem, fürdőszoba, gipszornamentumok és fal
festmények. Általános lett az a szokás, hogy 
az emberek levélben közlekedjenek egymással, 
az a szükséglet, hogy barátaiknak írjanak és 
az a türelmetlenség, amivel a választ várták, 
ami minden elegáns embert arra kényszerített, 
hogy állandóan leveleket küldjön a birodalom 
legtávolabb részeibe. Általános lett a kíván
csiság, az emberek pontos hirt akartak mind
arról, ami a birodalomban történt. Gyakoriak 
voltak az ebédekre és a falusi lakokba való



174 FERRERO

meghívások és a pazarlásig fényes vendéglátás 
szinte kötelezővé vált. Az emberek utazni kezd
tek és nem, mint azelőtt, kevés kísérettel, hanem 
sok rabszolgával. A temetések is fényesebbek 
lettek és a máglyákat mind több ritka illatszer
rel öntözték. Divatba jöttek a hatalmas családi 
temetkezési helyek, amelyeket a közönség cso
dálatára Itália nagy útjain emeltek. A ruhák 
formái és díszítései finomodtak, növekedett az 
ezüstnemüekkel való fényűzés, a szöveteknek 
a változatossága és ára. Róma és Itália gazdag 
emberei között kialakult az elegánciának egy 
konvencionális törvénykönyve, a formák tör
vénykönyvének az a zsarnok szeszélye, amely
nek a civilizáció haladásával a gazdag osztá
lyok mindinkább rabszolgái lesznek, egészen 
addig, amíg az elegánciában életük komoly
sága és valódisága elveszik. Mindezen nagyon 
megbotránkoztak azok a kevesek, akik még a 
régi szokások nyers őszinteségéért rajongtak. 
De ezek a megbotránkozók majdnem mind 
öregek voltak, kivéve egy nemes és gazdag 
családból származó fiatal embert, Cato cenzor
nak a leszármazottját, Marcus Portius Catot. 
Ez a Cato a maga módján tiltakozott a köte
lező elegancia ellen, melynek az ő osztálya ifjait 
alá akarták vetni: gyakran szandál és tunika 
nélkül ment ki házából, mint mondá, hozzá
szokni ahhoz, hogy ne piruljon el máson, csak 
a valóban és nem a konvenciók miatt szégyen
letes dolgokon.

A szellemi szükségletek is növekedtek és 
Itália felsőbb osztályában elterjed az a nagy-
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szerű értelmi láz, kigyúlad az a nagy tudás
szomjúság, amely a történelem nagy korszakait 
jellemzi. Egyetlen jómódú családból származó 
művelt fiatal ember sem térhetett ki ama köte
lezettség elől, hogy néhány évre Görögországba 
vagy a Keletre menjen tanulni, valamelyik 
hires rétornak és filozófusnak a tanfolyamát 
hallgatni, amint azt Caesar is csinálta. Mind
nyájan megtanultak beszédeket mondani, vers
ben és prózában írni. Mindnyájan részesei 
akartak lenni egy általános és enciklopédikus 
műveltségnek és mindenféle szakmából vett, 
tehát retorikai, esztétikai, történelmi, földrajzi, 
mezőgazdasági, harcászati, hadászati, a váro
sok ostromára vonatkozó, bölcsészeti és orvosi 
könyveket kezdtek olvasni. Különösen népszerű 
lett Aristoteles enciklopédiája, amelyet Sulla 
hozott Itáliába és amelyet valamikor oly 
kevéssé csodáltak azok a speciálisták, akik a 
két előző évszázadban puszta kutató kedvből 
a keleti királyok által fentartott nagy múzeu
mok titkos magányában tanulmányozták ki a 
csillagászatot, ki a matematikát, ki az irodalom- 
történetet, vagy a természettudományokat. Ol
vasták amaz általános élvvágy miatt, mely Itália 
felsőbb osztályaiban kitört, részben pedig mert 
egy rengeteg birodalmat akarván kormányozni, 
amelynek egyes részei úgyszólván minden elő
készítés nélkül jutottak egymással összekötte
tésbe, sokaknak fölváltva harcosoknak, állam
férfiaknak, szónokoknak, bíráknak, pénzembe
reknek, ünnepségek és közmunkák rendezői
nek, tengernagyoknak, földmíveseknek, a bar-
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bárokhoz vagy a keleti uralkodókhoz küldött 
követeknek kellett lenniök és éppen ezért nem
csak egyik vagy másik tudományra, hanem 
széles, megbízható és általános műveltségre volt 
szükségük, olyanra, amely hamarosan megta
nította őket minden dologra. Aristoteles, az 
alakulóban lévő birodalmak bölcsésze, aki 
előbb Nagy Sándornak, utóbb az araboknak 
volt mestere, az itáliai birodalom megalapítói
nak olyan enciklopédiát nyújtott, amely nagy 
volt, jól rendezett, egyszerűen és világosan 
megírott és különösen gazdag tényekben és 
azokban az általános eszmékben, amelyek ha 
tökéletlenek is, mégis annyira szükségesek 
annak a számára, aki el akar kalandozni a 
megmérhetetlen jövő ösmeretlenjében. Mert 
ezek az általános eszmék azok, amelyek a vál
tozó dolgok zavarosságában irányt jelölnek ki 
az ember elé és megakadályozzák őt abban, hogy 
az események minden múló ellentmondására 
megváltoztassa útját.

A fényűzésnek és a szükségleteknek ez a 
növekedése nemcsak a Kelettel való kereskedel
met mozdította előre és így görögországi és 
ázsiai uzsora hasznát gyarapította meg. Itá
liában, hanem minden osztályban felköltötte 
a költekezés kedvét és a nyereség vágyát is. A 
takarékosság szelleme csökkent és a spekulációé 
mind jobban terjeszkedett a felsőbb osztályok
ban. Ez a szellem bizonyos mértékig egybe
keverte a nagytőkések osztályát és a nagybir
tokosokét, a régi arisztokrata családokat és a 
milliomos parvenü-két, a kard és tóga nemes-
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ségét a pénzével, az üzletembereknek és haszon
lesőknek egyetlen, egyetemleges osztályává 
amelyben a pénzügyi burzsoázia és a hitbizo
mányos nemesség régi ellentétének meg kellett 
gyöngülnie . . . Itáliában akkor kezdődött meg 
a földmívelési újítások és fejlődések láza, amely 
a következő ötven esztendő alatt a földmívelő 
kultúrának ötven esztendeje megkezdett átala
kulását befejezte. A félszigeten csaknem min
denütt a földnek rabszolgákkal való művelését 
részesítették előnyben. Azok a kisbirtokosok, 
akik a maguk és fiaik kezemunkájával művelték 
birtokukat, kevesen voltak és leginkább a magas 
völgyekben laktak. A szabad napszámosokat 
csak igen kis számban lehetett igénybe venni, 
mert az itáliaiak már nem igen akartak ilyen 
fáradságos és kevéssé jövedelmező munkával 
foglalkozni. Minden nagy- és középbirtokos 
rabszolgákat vásárolt, de ezeket a rabszolgákat 
a régieknél ösmeretlen gonddal válogatta ki. A 
durva és a nehezebb fáradalmakra alkalma
sabb, a sötét ergastulum-okba zárt rabszolgák 
mellett, értelmesebb ispánokat és földmívelőket 
is tartottak közöttük, akikkel jobban bántak 
és akik a földmívelést tökéletesíteni és a föld 
hozadékát megnövelni tudták. Akkoriban Rodus 
volt a világ borpiaca. Görögország, az Aegei 
szigetek, Kisázsia az ókori világ Burgundiája és 
Champagneja voltak. Innen vitték ki Dionysos 
isteni italát azokba az országokba, ahol a szőlő 
nem érett meg és a gazdagoknak már nem Íz
lett a durva hazai bor. Azokban a keleti rab
szolgacsapatokban, amelyeket Sulla adott el
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Itáliának, vagy a kalózok, az itáliai vámszedők 
és kereskedők Ázsiában raboltak és vásároltak 
és Itáliába szállítottak, sok olyan földmívelő 
volt, aki a szőlőtőke és olajbogyó művelésének, 
a bor és az olaj készítésének legraffináltabb 
módjait ösmerte. A vámok bérlésén, a katonai 
szállításokon, az ázsiai uzsorán meggazdagodott 
pénzemberek, tőkével biró birtokosok, régi nem
zetségekből származó nemesek megértették, 
hogy Ázsiát és Görögországot meg lehetne fosz
tani a szüretek gazdag elsőbbségétől és ez annál 
könnyebben menne, mentői inkább növekedik 
Itáliában a bornak és az olajnak a fogyasztása. 
Ezek az emberek keleti rabszolgákat vásárol
tak, nagy szőlő- és olajültetvényeket létesítettek 
alkalmas vidékeken, közel a tengerhez vagy a 
nagy országutakhoz, így például a romagnai sík
ságon, Faenza közelében és Szicíliában. A ma
jorokat nagyobb gonddal építették, olyan mó
don, hogy a rabszolgák ott jobban lakhassanak 
és dolgozhassanak. A vándor állattenyésztés, 
amely az elmúlt században a római nemesség 
kedvenc spekulációja volt és amelyet akkor 
arisztokratikus nemtörődömséggel kezelték, mi
helyt az ager publicus kibővült, ezekben az esz
tendőkben szintén tökéletesedett. Ez is szükség- 
szerű volt, mert a talaj megdrágult és az élet költ
ségessé vált Itáliában. Értelmes és tanult rab
szolgákat válogattak ki a pásztorok vezetőinek, 
vigyáztak a csordák fajára, keresztezésére, táp
lálására és higiéniájára. Sokan az állattenyész
tésnek ezt a fajtáját néptelenebb és barbárabb vi
dékeken űzték, így Atticus, aki Epirusban nagy
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földeket vásárolt és azokon óriási csordákat 
legeltetett. Sokan viszont Itáliában a lovaknak 
és szamaraknak észszerűbb tenyésztésével kí
sérleteztek. Ügy látszik, hogy Rieti környékén 
bizonyos itáliai szamárfajtákat is megjavítottak 
ebben az időben. Kormányzók és tisztek a bi
rodalomnak azokban az országaiban, amelyek
ben a háborúk vagy a kormányzás miatt tar
tózkodtak vagy utaztak, megfigyelték az ország 
földmívelését, növényzetét, állatait, csordáit és 
e csordák tartásának módját. Kérdezősködtek 
és hasznos tudnivalókat szereztek. Igen sokan, 
a nemesek is, pénzügyi spekulációra adták ma
gukat, közvetítők és ügynökök útján igyekez
tek, különösen Ázsiában, nagy kamatra pénzt 
elhelyezni. Tőkéket helyeztek gyümölcsöző le
tétbe az efezusi bankároknál. Parteseket vagy 
particulákat — mai szóval: részvényeket — 
szereztek és így részesedtek azokban a társasá
gokban, amelyek birtokokat béreltek vagy bérbe 
vették a vámszedést és az állami szállításokat. 
Mások nagy kemencéket építettek, amelyekben 
agyagtéglákat készítettek, vagy házat építettek 
Rómában, s az évente növekedő középosztály
nak és alsóbb népnek adták bérbe. Sokan vi
szont azokkal a keleti rabszolgákkal spekulál
tak. akik jártasok voltak a fényűzési cikkek ké
szítésében, amelyeket most mind nagyobb mér
tékben fogyasztottak. Mérnököket, nyelvmeste
reket, orvosokat, tanítókat, építő szobrászokat 
vásároltak, hogy bérbe adják őket azoknak, 
akiknek szükségük volt rájok, vagy pedig föl
szabadították a rabszolgákat, olyan föltétellel,
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hogy mesterségbeli nyereségüknek egy részét 
beszolgáltatják volt gazdájuknak.

Itália felsőbb osztályai úgy szétterjesztet
ték Rómából a birodalomba, mint egy nagy szö
vedéket, a nyerészkedésnek óriási rendszerét, 
amely egy uras és bőséges életmód szükségletei
ről gondoskodott. Természetes, hogy utánozták 
őket a kisebb itáliai városok közép polgársága, 
a kisbirtokosok, a Keletről bevándorolt mester
emberek, a minden nemzetből való fölszabadí
tott rabszolgák és a polgárháború által tönkre
ment nyomorultak serege. Rómában a felsőbb 
osztályok ébren tartották a népben a szórako
zás és falánkság szellemét, mert minden évben 
növelték azoknak az ünnepélyeknek a fényét, 
amelyeket a jelöltek és a hivatalnokok adtak a 
népnek, és ugyancsak növelték a lakomák pom
páját, amelyeken a nép megizlelte a jó bort, 
a fenyvesmadarat, kappant, ludat, sőt még a 
pávát is. Sulla katonái, akik gazdagon tértek 
vissza a Keletről, Itália kis városaiban és a vi
déken a paraszti középosztály és a polgárok 
között a Keleten eltanult bűnöknek és fény
űzéseknek, az iszákosságnak, a züllésnek, a 
nemes ércekkel való kevély tüntetésnek meste
reivé lettek és példájukkal fölkeltették a fiata
lok reményét, becsvágyát, kalandos ösztönét és 
kereskedelmi szellemét. Egyesek, a legszegé
nyebbek, távoli ekszpediciók számára jelentkez
tek, mások, akik némi tőke felett rendelkeztek, 
ama számos üzletek egyikére pályáztak, ame
lyek alkalma most már a felsőbb osztályok 
fogyasztásának megnövekedésével szintén gya-
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rapodott, vagy pedig valamilyen bérletet keres
tek. Végül azok, akik egy kis földecskét örököl
tek, a szomszéd gazdag birtokos példáját kö
vetve, igyekeztek néhány rabszolgát venni és 
gabonából csak annyit termesztettek, amennyi 
a saját és a rabszolgáik élelmezésére éppen szük
séges volt. Viszont földjük többi részén szőlő
tőkét, olajfát, gyümölcsfát, méheknek való vi
rágot tenyésztettek, hogy ezeknek a fényűzési 
cikkeknek szüretjéből és eladásából gazdag 
pénzbeli nyereségre tehessenek szert. A legtöbb 
ember nem vágyott arra, hogy sok gyermeke le
gyen, viszont mások nagy költségbe is verték 
magukat, csakhogy fiaikat taníttathassák, s azok 
aztán ne parasztok legyenek, mint apáik, ha
nem nevezetes férfiak Rómában. Miután a nép 
is többet fogyasztott, a megnövekedett fogyasz
tás kedvezett a gazdag tőkepénzesek és neme
sek spekulációinak. A gazdagok és a nemesek 
közül egynéhányan rabszolgáik vagy fölszaba- 
dítottjaik útján kis kereskedéseket rendeztek 
he és úgy, amint azt még néhány évtized előtt 
is a gazdag urak tettek Firenzében, saját palo
táikban üzletet nyitottak és ott egy bizományos
sal, aki vagy rabszolga vagy fölszabadított volt, 
saját terméseiket árulták. Azok számára, akik 
a polgárháború rettenetes korszakát túlélték, 
így a jólét időszaka következett el. A kereske
delmi szellem még jobban terjedt, mint a régi 
nemzedékekben; a javaknak az ára, a földnek 
és a munkának az értéke megnövekedett és 
Itália számára megkezdődött egyike ama boldog 
korszakoknak, amelyekben a gazdagság roha-
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mosan növekszik, az egyik nyerekedési alkalom 
szüli a másikat és mindez haladó gyorsasággal 
növekszik. A forradalom katasztrófáját gyors 
és csodás újjászületés követte; és a gazdag
ságért, a kultúráért, a hatalomért, a gyönyörért 
való küzdelem sokkal egyetemlegesebb és in
tenzivebb lett, mint az előző nemzedék idejé
ben. Spekulációk, üzletek, tanulmányok közben 
így szilárdult meg ez az itáliai burzsoázia, 
amely nagy- és középbirtokosokból, nagy- és 
középkereskedőkből, művelt és becsvágyó poli
tikusokból alakult ki, az Itália minden vidéké
ről származott családokból. Félszázad óta ala
kult ez a burzsoázia, amelynek most már rövi
desen át kellett vennie az úgyszólván telje
sen elpusztult régi római arisztokráciától a bi
rodalom kormányzását. Közben pedig Julius 
Caesar Rodusban ékesszólási és bölcsészeti ta
nulmányokkal töltötte idejét.



Az itáliai pénzemberek meghódítják Keletet.

Caesar tartózkodása nem a jövőnek szinte 
prófétai megsejtéséből szülemlett, mint túlságo
san buzgó bámulói hiszik, hanem a mérséklet
nek és az okosságnak abból az ösztönéből, 
amely az ő szenvedélyes, ideges jellemének mé
lyén rejtőzött. A nagybátyja pártjának két
ségbeesett és forradalmakban dolgozó megma
radt hívei és a jelen hatalmával vadul visszaélő 
uralkodó csoportozat közepette ő valóban nem 
is tehetett mást, mint hogy tartózkodó várako
zásban szemlélte az eseményeket. És valóban, 
a közszellem változott. A jóléttel, a kultúra ter
jedésével, az életmód megfmomodásával, a fajok 
keveredésével, a szükségletek és élvezetek nö
vekedésével, tehát a civilizáció fejlődésével vég
legesen befejeződött a római jellemnek már 
egy század óta tartó átalakulása. Az a római jel
lem, amelyik szilárd, türelmes és kemény volt 
akkor, amikor Itália még csak a parasztok egy

V II.
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kevés gondolatú és kevés igényű nemzete volt, 
most izgékony, ideges lett, nem volt kellőleg 
egyensúlyban és az önzésnek örökös ellentmon
dásai közt ingadozott, fölizgatta a gyönyör 
szomjazása és a morális érzékenység, amelyet a 
kultúra és a jólét kiélesített. Aromái jellemet meg
változtatta a gyávaság, a hiúság beteges érzé
kenysége, a gőg, a lelkiösmeretlenség, az ideges 
kegyetlenség hamar rohamai a vagyonért, hata
lomért, gyönyörért való harcban, mik minden 
osztálynak tulajdonaivá lettek, és a hazafiság, az 
igazságosság és a kegyelet, melyet mindig erő
sen érezték, mihelyt nem fenyegette baj a gaz
dagságukat, becsvágyukat és gyönyörűségeiket. 
Ez egyébként az inkoherenciája minden olyan 
társadalomnak, amely, mint a mienk is, gaz
dag, vágyakkal telített, kultivált és művelt, 
amelyben az egyeseknek a gazdagságért, a ha
talomért és az élvezetekért folytatott harcát alig 
fékezi valami és ezt a laza féket is alig tűrik. Az 
itáliai középosztály, amely az elmúlt nemzedék 
idejében forradalmat csinált, most megbékélt, 
hazafias lett, törvénytisztelő, a rendnek barátja 
abban a mértékben, amelyben jóléte növeke
dett, olajfákat és szőlőtőkéket ültetett, villákat 
és házakat épített, rabszolgákat vásárolt, né
hány garast félrerakott és élt a forradalomban 
szerzett jogaival. Részben amiatt a polgári ma- 
gábatérés miatt, amely a jobb gazdasági viszo
nyokat mindig követi, részben a reakciótól 
való félelem, részben egy fiatalabb és megbiz- 
hatóbb emberekből álló nemzedék megérkezése, 
részben pedig a növekedő kultúra és művelt-
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ség befolyása miatt, a középosztály elhagyta az 
utolsó forradalmárokat is. Először Lepidust, az
után Sertoriust. Az öregek megfeledkeztek ró
luk, a fiatalok nem is ösmerték azokat a szolgá
latokat, amelyeket a forradalom az ő osztályuk
nak tett. Az előző nemzedék menekültjeit, akik 
a nyomor és az üldöztetések elől Mithridates 
szolgálatába szegődtek és a máriuszi párt utolsó 
hőseit, akik Spanyolországban még zavarták 
az új jólét vidámságát, mint árulókat gyűlölték. 
De ugyanakkor egész Itália gyűlölte a szullai 
szövetkezés kormányzását is. Arisztokrácia 
sohasem uralkodhatik egy nemzeten egyedül a 
politikai hatalommal, ha nem gazdagabb és 
nem műveltebb a középosztálynál, annyira, 
hogy azt függésben tarthatja a jótéteményeivel, 
protekciójával, a szegény ember önkéntelen bá
mulatával, mellyel az ama rengeteg vagyonok 
gazdái felé fordul, miknek piszkos eredetét el
nyelte a múlt. Nagy baja az arisztokráciának, 
ha nem protegálja a műveltek ama csoportját, 
amely a középosztályban mindig képződik. De 
az akkori római arisztokráciát csak a véletlen 
dobta újból hatalomra, egyébként pedig részben 
tönkrement, részben pedig mindenki szemelát- 
tára úgy szerezte vissza jólétét, hogy házasságo
kat kötött a gazdag pénzemberek családjaival, 
magához ragadott örökségeket és a polgárhábo
rúban rabolt. Az arisztokrácia már csak a tö
mérdek megvetésre méltó kalandor segítségé
vel tudta hatalmát föntartani. Ezenközben kí
vül, a hatalomból kizárva, a tőkések nagy 
burzsoáziája állt, amely az arisztokráciánál
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sokkal gazdagabb és a Sulla idejében szenvedett 
üldözések és megaláztatások miatt elégedetlen 
volt. Ezekhez csatlakozott egy középosztály, 
amely jómódú birtokosokból állott, kereskedők
ből, bérlőkből és olyan művelt fiatalemberekből, 
akik, mert a kevésszámú gazdag nemesi család 
lenézte és nem protegálta őket, kénytelenek 
voltak a saját erejükből a világon keresztülver
gődni, vagyonuk és műveltségük miatt gő
gösek voltak s az arisztokrata kormánynak el
lenzéket támasztó szellem hevítette őket. Mentül 
jobban terjedt az emberekben a becsvágy és a 
kapzsiság, mentül finomabb lett az erkölcsi ér
zékenység, annál inkább visszatetszővé vált ez 
a zárkózott kormány, ez a szervezetlen és kor
rupt kormányzati rendszer, amelynek a reak
cióból való rettenetes emlékei sokaknak, még a 
nemességben, az uralkodó csoportban sem tet
szettek. És ha a kormányzók visszaélései, a sze- 
nátori bírák megvesztegetettsége, a választá
sok hírhedt visszaélései és a legationes liberae 
(így hívták azt a jogot, amelynek folytán a sze
nátus egyes szenátoroknak megengedhette, 
hogy ingyen utazzanak, a tartományokban in
gyen lakást és közlekedési eszközt kaphassanak 
a maguk és kíséretük részére, és amely jogot 
most magánüzleti utákra használtak föl) mind 
nem lettek volna elegendők arra, hogy Itáliát 
haragba borítsák, megtette volna ezt az a körül
mény, hogy az uralkodó csoport a legvitálisabb 
közérdekeket is szégyenletes módon elhanya
golta. Tűrte, hogy Mithridates a revanchera ké
szülődjék, hogy kalózok elrabolják a római pol
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gárokat, hogy Sertorius Spanyolországot le
igázza. Több szenátor, aki nem tudta megaka
dályozni Pompeius vágyának a teljesülését, de 
irigyelte azt a sok tisztességet, ami ezt a fiatal
embert érte, azzal próbált gáncsot vetni Pom
peius vállalkozásának, hogy a szenátusban 
igyekezett megakadályozni a> hadjárathoz szük
séges összegek megszavazását. Pompeius végre 
is kénytelen volt saját erszényébe nyúlni, a saját 
pénzéből előlegezni a katonák fizetését és élel
mezését. Ennyi botrány következtében Sulla 
emlékezete és az ő elnyomatásai még gyűlöle
tesebbekké lettek. E gyűlölet annál bátrabbá 
vált, mentül inkább csökkent az újabb reakció
tól való félelem. Minden osztályban, még a ne
mességben is újra bámulni kezdték Mariust, a 
hadsereg újjászervezőjét, a diadalmas demokrá
ciának ezt a vezérlő emberét, a cimberek legyő
zőjét. Egyre többen kezdtek undorodni az ural
kodó csoport tagjainak hűtlen pénzkezelésétől, 
gonoszságától és korrupciójától, különösen 
pedig a szenátori törvényszékek pártoskodásá
tól és megvesztegethetőségétől. Az emberek újra 
a régi szólásszabadságra vágyódtak és megfeled
keztek a néptribunok tévedéseiről. Már csak 
azokra a bátor vádakra emlékeztek, amelyekkel 
a régi tribünök az elvetemedett hatalmasokat 
üldözték. Minden esztendőben egy-egy bátrabb 
tribün, így 76-ban Lucius Sicinius, 75-ben 
Quintus Opimius, megtámadták a szullai alkot
mányt, és a népet különösen az arisztokrata 
törvényszékek elleni gyűlöletre és megvetésre 
izgatták. 75-ben végre is Caius Aurelius Cotta
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konzulnak, Caesar nagybátyjának sikerült el
töröltetnie Sullának azt a rendelkezését, amely 
szerint a néptribunt többé semmiféle más hi
vatalra nem lehetett megválasztani. Minden 
osztály lelkesedni kezdett a szép dolgokért, az 
igazságosságért, a szabadságért, a demokráciáért, 
a fényűzésért, a művészetért, az irodalomért, a 
gyönyörért, a spekulációkból eredő gyors nyere
ségekért és a birodalom dicsőségéért . . .

Caesar még Rodusban tartózkodott, amikor 
a belső és külső politikában gyors változás ál
lott be. A 75-ik év végén vagy a 74-ik év elején 
Bithinia rosszmájú zsarnoka meghalt és alatt
valóit örökségképpen a rómaiakra hagyta, pusz
tán azért, hogy még halálában is egymás ellen 
zaklassa Mithridatest és Rómát, hogy sírja körül 
is összecsapjon a két ellenfél. Mithridates való
ban nem engedhette meg, hacsak a Keleten való 
egész tekintélyét elveszíteni nem akarta, hogy 
a rómaiak Bithiniát elfoglalják. Viszont a római 
szenátus, amely most félénk és renyhe volt, és 
az utóbbi években már több hasonló örökséget 
visszautasított, nem tudott határozni, hogy át
vegye-e ezt a veszedelmes örökséget? Mégis a 
szenátus határozatlanságát ezúttal a közvéle
ménynek egy hatalmas lendülete legyőzte. Bithi
nia, — ahol az itáliai pénzemberek már Nico- 
medes uralkodása alatt üzleteket kötöttek, ahol 
egy nagy koronauradalom, halakkal dús tavak, 
bányák voltak, miket az ország anneksziója után 
az itáliai tőkepénzeseknek adtak volna bérbe, 
a gazdag görög városok és kikötők vámjaival 
együtt, — az itáliai tőke számára nagyon is ki-
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vánatos zsákmánynak látszott. Az itáliai tőké
sek a spekuláció szellemének terjedésével bátor
ságban is erőre kaptak, bizalmuk megnöveke
dett, hazafiságuk föllelkesedett és mindenki azt 
mondta, hogy a Mithridates-szel való háború el
kerülhetetlen. A közvélemény nyomása alatt a 
szenátus így annektálta Bithiniát, amennyiben 
Nicomedes fiát egyszerűen törvénytelennek je
lentette ki. Rómában azonnal részvénytársaság 
alakult a bithiniai koronajavak bérletére és meg
kezdődtek a fondorlatok az iránt, hogy ki kapja 
meg e háború különösen jövedelmezőnek és 
dicsőségesnek Ígérkező vezérletét.

Ebben az esztendőben egy híres, de rossz
hírű családból való férfiú volt a konzul: Lucius 
Licinius Lucullus. Atyját azzal gyanúsították, 
hogy 102-ben a föllázadt szicíliai rabszolgák 
megvesztegették, anyját, Metellus Numidicus 
nővérét azzal vádolták, hogy erkölcstelen életet 
él, nagyapját, aki konzul volt, azzal gyanúsí
tották, hogy szobrokat lopott és dédapját, edil 
korában, kötelességmulasztással vádolták. Le
het azonban, hogy ezek a vádak részben csak 
kitalálások voltak, vagy pedig túlzott pletykák, 
aminthogy a gonosz szóbeszéd a forradalom 
alatt az egész társadalmat megmételyezte. Annyi 
bizonyos, hogy a család nemesi rangja dacára 
szegény volt és hogy Lucius és fiatalabb fivére, 
Marcus, ha fényes irodalmi neveltetésüket le
számítjuk, úgy nevelkedtek, amint az a régi 
módi, római nemesi családokban szokás volt. 
Házuk nem volt díszes, egyszerű szokások ural
kodtak ott, már gyermekkoruktól fogva a
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kasztszellem gőgjében és konzervatív elvekben 
nevelkedtek, a nemességnek gyakran túlhajtott 
hagyományaiban, a pénzcsináló burzsoázia 
megvetésében és a nép forradalmának örökös 
fenyegetőzése közben. Lucullus, mint a szegény 
nemesség legjobb része, Rutilius Rufus pártjá
nak volt a követője, a demagógiának és a kapi
talizmusnak ellensége. Kitünően írt görögül és 
latinul, jeles szónok volt és szenvedélyes helle
nista, lelkében arisztokrata, de azért egyenes és 
nagylelkű. Lucullus a keleti háborúk alatt Sulla 
hadseregében szolgált, mint tiszt és nagy be
csületet szerzett magának. Eréllyel és nyíltan 
küzdött a proletárforradalom ellen, de szegény 
létére sem vett részt a legyőzőitek javainak 
zsákmányolásában és egy hozomány nélküli, de 
tiszta fajból származó nőt vett el feleségül, 
Claudiát, Appius Claudiusnak, a 79-ik év kon
zuljának leányát. A polgárháború után, 74-ben 
préter, 76-ban Afrika kormányzója volt és ott 
nagyon becsületesen kormányzott. 77-ben kon
zul lett. Mindent összefoglalva, Lucullus a Sulla 
hívei között, mint tekintélyes ember vezetősze
repet játszott ugyan, de a sok kalandor és go
nosztevő között egyedül ő képviselt komolyan 
egy tiszteletreméltó dolgot: a régi idők nyílt
szívű arisztokrata hagyományait. Becsvágyó 
volt, értelmes, becsületes, de egyúttal gőgös, 
szenvedelmes, egyensúlyozatlan, Ítéleteiben igen 
könnyen túlzásra hajló és cselekedeteiben he
ves. így tisztán arisztokratikus szelleméből ki
folyóan hevesen küzdött a Sulla-féle alkotmány 
lerombolása ellen és erős háborúságban állott
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Lucius Quintusszal, azon esztendő néptribun- 
jával. De ugyanakkor minden tekintet nélkül 
üldözte az uralkodó csoportozat legromlottabb 
részét is, az Ínséges és bűnös nemességet és a 
kalandorokat. Különösen heves küzdelme volt 
e csoport egyik legszemérmetlenebb és leghatal
masabb emberével, Publius Cetegoval. Cetego 
először a máriuszi párt híve volt, utóbb azon
ban azt cserbenhagyván, a száműzöttek javain 
meggazdagodott és mostan, bár titokban min
denki gyűlölte, tisztelt és rettegett személyiség 
volt. Aminthogy a konzervatív reakció idejében 
a hatalmas és erőszakos emberek mindig azok. 
Alig, hogy Rómában a Mithridatesszel való 
háború eshetőségéről beszélni kezdtek, a konzul 
becsvágya tüzet fogott, mert hiszen ő már Sulla 
alatt küzdött a mithridáteszi első háborúban, s 
éppen azért azt hitte, hogy neki mindenki más
nál több joga van e háború parancsnokságához. 
Szerencsétlenségére azonban a tartományok 
fölosztásánál az Alpeseken inneni Gallia jutott 
rája, és nemsokára többen jelentkeztek a pa
rancsnokságra vetélytársként. Jelentkezett hiva
taltársa, Cotta, azután Marcus Antonius, a nagy 
szónokának és az előtte való esztendő prétorának 
a fia, talán Pompeius is, aki Spanyolországból, 
feldühödve azon, hogy a szenátus nem utalta ki 
számára a háború folytatására szükséges össze
geket és belefáradva abba, hogy e sereget folyton 
sajátjából fizesse (már úgyszólván minden va
gyonát elköltötte), azzal fenyegetődzött, hogy 
légióival Rómába jön. Lucius Octaviusnak, Ci- 
licia kormányzójának hirtelen halála azt a tér
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vet vetette föl, hogy Lucullus cserélje el Galliát 
Ciliciával, amelynek a kormányzója majd biz
tosan megbizatást kap arra, hogy Cappadocián 
át a Pontusba hatoljon, mert Rómában min
denki úgy gondolkozott, kényelmesebb a há
borút az ellenség területére átvinni és uralmát 
ott szétrombolni. De a kormányzóságoknak ez 
a cseréje nem volt könnyű dolog. Lucullust 
nemcsak, hogy a demokrata párt nem kedvelte, 
hanem ugyanakkor a szullai csoport legbűnö- 
sebb és leghatalmasabb része is viszálykodásban 
állott vele. Az idő sürgetett, igen sok volt a becs
vágyó ember és a szenvedelmes konzul hirtelen 
vehemenciával egy csapásra ellökte magától 
arisztokrata gőgjét és szigorát és mindenki cso
dálatára térdet hajtott, csúszni-mászni kezdett, 
hogy egy bonyolult intrika zeg-zúgain átvergőd- 
hessék. Mint mindenütt, az itáliai társadalom
ban is a nők őrizték meg legtovább a régi idők 
szokásait, eszméit, érzéseit és sokan voltak kö
zülük, akik, mint Caesar anyja is, a régi nemesi 
családokban egyszerűen és tisztességesen éltek, 
még a kezdetleges latin tájszólást is megőrizvén, 
azt, amit a férfiak kívül a korcsmákban, közön
séges helyeken, a fórumon megrontottak a 
Rómát benépesítő söpredék beszédmódjával. De 
máris jelentkezett az* a négy legfőbb korrupció 
és romlás, amelynek folytán az asszonyvilágban 
a nyers, de fegyelmezett paraszti és arisztokra
tikus társadalom egy merkantilis, gazdag, mű
velt és gyönyörteli civilizációba fordul. Ezek: 
az arisztokratikus prostitúció, másszóval a ne
mesi hölgyek léhasága, amellyel hajlandók vol-
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tak egy gazdag embernek, aki fényűzésüket 
fizette, a szeretői lenni, — az értelmes, de rom
lott nőnek az élvezetektől elgyöngült és a nőben 
inkább a tetszetős bűnöket, mint az unalmas 
tisztességet becsülő férfiak fölött való hatalma, 
— a hozományvadászat és a gazdag nőnek a 
szükséget szenvedő férj fölött való zsarnoksága, 
végül a feminizmus, illetve a felsőbb osztály
beli nőknek az az erőlködése, hogy elférfiasod
janak, tanuljanak, spekuláljanak, lovagoljanak, 
játszanak és politizáljanak, mint a férfiak. Ama 
nők között, akik Rómában ebben az időben az 
„új nőt“ képviselték, volt Cetegus szeretője, bi
zonyos Precia, egy értelmes, romlott, ügyes nő, 
aki fényes szeretőinek, különösen Cetegusnak 
révén nagy hatalomra tett szert. Lucullus arra 
vetemedett, hogy Antoniusszal és nyilván a többi 
vetélytárssal együtt ennek a nőnek udvaroljon, 
ajándékokat adott neki, bókokkal halmozta el, 
ugyanakkor pedig kibékült Quintiusszal, akit 
bőségesen megfizetett. Preciát meghatotta a 
római arisztokraták legbüszkébbikének könyör
gése és Cetegust kibékítette Lucullusszal. Amit 
asszony akar . . .

De a sors kedvére járt a szép intrikusnő- 
nek s az ő imádóinak és protegáltjainak. Mith- 
ridates hirtelen újabb összecsapásra készült 
Rómával. Fegyvereket szerzett be, gabonát 
és pénzt halmozott föl, jó viszonyt tartott Trácia 
barbár népeivel és a Fekete-tenger keleti part
jának görög városaival, Apollóniával, Odessá- 
val és Jomival. Megegyezett a kalózokkal és a 
Fimbria hadseregéből, vezérük megöletése után

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 13
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hozzá átpártolt két tisztnek, Lucius Fannius- 
nak és Lucius Magiusnak segítségével szövet
ségre lépett Sertoriussal, akivel a következő
képpen egyezett meg: Ázsia a rómaiaké marad, 
Bithinia, Paphlagonia, Cappadocia Mithridatesé 
lesz, Mithridates Sertoriusnak 4000 talentumot 
és 40 hajót szállít, viszont kap tőle egy tábor
nokot, Marcus Mariust. Nicomedes halála és 
végrendelete a vállalkozó szellemű uralkodót 
arra bírták, hogy minden habozást félretéve 
egy kedvező pillanatban siettesse az elkerülhe
tetlen támadást. 74 tavaszán, amikor Rómában 
még kényelmesen vitatkoztak arról, hogy ki ve
zényelje a háborút, Mithridates váratlanul moz
gósította 120.000 emberből és 16.000 lóból álló 
hadseregét. Ennek egy részét talán Taxiles és 
Hermocrates vezérlete alatt Bithiniába küldte, 
hogy azt elárasszák és a hadsereg elkergette a 
Bithinia városaiban letelepedett itáliai pénzem
bereket és kereskedőket, akik Ghalcedoniába me
nekültek. Másrészt saját és Március Marius ve
zérletével elárasztotta Ázsiát, de ezúttal nem 
mint régebben tette, a saját nevében és úgy
szólván hódítóként, hanem Sertorius szövetsé
geseként és Marcus Marius kíséretében jött, aki 
a prokonzuli jelvényekkel lépett a városokba, 
Sertorius nevében' fölszabadította azokat és 
adósságaik egy részét elengedte. Mithridates 
végül kicsiny röpülő lovascsapatokat küldött ki 
Eumacus, Fannius és Methrofanes vezérlete 
alatt különböző vidékekre, Nagy-Frigia, Cilicia 
és a Taurusban lakó izauriak felé, hogy ezeket 
a csak nemrég megfékezett népeket Róma ellen
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fölkelésre bírja. Újra régi politikájával kísérle
tezett, a Keleten demokratikus és proletár for
radalmat akart fölkelteni Róma ellen. És a siker 
ha nem is volt olyan nagy, mint elsőizben, azért 
mégis, legalább kezdetben, tekintélyes volt. 
Ázsiában, a Márvány-tenger körül több kisebb 
város, amelynek lakossága fölött nem uralko
dott a pénzes kereskedőknek hatalmas osztálya, 
Parius, Lampsacus, Priapus megadta magát 
Marcus Mariusnak. Nem így Cysicus, ahol a felső 
osztályok, a forradalmi király és a kalózok szö
vetségese ellenében, Rómához szítottak. Bithi- 
niában az összes városok, melyek a római pénz
emberek beözönlésétől megijedtek, Mithridates 
mellé állottak, kivéve Chalcedoniát, amelyet 
valószínűleg az ott tartózkodó rómaiak tartottak 
féken. Az újabb proletárforradalomtól való fé
lelem elfogta egész Ázsiát, ahol csak Fimbriá- 
nak két régi, még Sulla által otthagyott légiója 
tartózkodott és ezeket is csak egy egyszerű pro- 
prétor vezényelte. Viszont a ciliciai két légió a 
prokonzul halála miatt vezér nélkül volt. Azok 
a városok, amelyek hívek maradtak, a legjobb 
módon igyekeztek védelmükre elkészülni és 
Caesar, akiben a nagy háború ismét fölkeltette 
azt a rögeszmét, hogy mindenáron magáról be
széltessen, megszakította tanulmányait Rodus- 
ban és kis sereget szervezett, hogy Charia vá
rosait féken tartsa. Végleg szakított nagybátyja 
pártjának utolsó híveivel és a törvényeknek és 
annak az új imperializmusnak a hívéül vallotta 
magát, amely mindenekfölött Róma tekintélyét 
akarta helyreállítani és megnövelni.
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Ez a váratlan támadás a rómaiakat külö
nösen az előzőnek emlékével riasztotta meg, és 
Rómában egyszerre eltüntetett minden rend
kívüli előkészület iránti ellenszenvet. Senki sem 
gondolt arra, hogy a veszély ezúttal sokkal ki
sebb és mindnyájan azt mondták, hogy ilyen 
esetben lehetetlen dolog Ázsiát egy mindössze 
két légió fölött rendelkező proprétorra bízni, 
Ciliciát pedig a következő esztendőig kormányzó 
nélkül hagyni. Lucullusról, aki már az előző há
borúban bizonyságát adta képességeinek, min
denki elösmerte, hogy ő az a férfiú, akire most 
szükség van. Az ügyes Precia mindent elrendez
hetett és mindenkit kielégíthetett. Pompeius 
megkapta a Sertorius elleni háborúhoz szüksé
ges összegeket. Antonius a hajórajnak és az 
egész partvidéknek a parancsnoka lett, azzal a 
megbízatással, hogy a kalózok ellen harcoljon és 
Krétát, az ő főerősségüket, elfoglalja. Cottát 
azzal bízták meg, hogy Bithiniát és a Márvány
tengert oltalmazza, Lucullus Cilicia prokonzulja 
lett és azt a megbízatást nyerte, hogy az ottani 
két légióval, azután az ázsiai kettővel és egy 
Itáliában sorozottal űzze ki Mithridatest Ázsiá
ból. Mindez a hálófülke-diplomáciának kecses 
mesterműve volt, de óriási katonai baklövés, 
mert hiszen a háborús operációt három tábor
nok között osztotta föl, anélkül, hogy egyiket is 
megbízta volna a főparancsnoksággal. A két 
konzulnak mindenesetre sietnie kellett az eluta
zással. Valószínű, hogy még a tavasz végén, 
vagy nyár elején el is indultak. Cotta, aki a szö
vetségesek között hajórajt gyűjtött, Chalcedo-
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niába ment, hogy ebből a városból, amely még 
a rómaiak birtokában volt, megkísérelje Bithinia 
visszahódítását. Lucullus ezalatt kikötött Ázsiá
ban és az újonnan sorozott légióval újra meg
fegyelmezte Fimbria két régi légióját, Ciliciából 
elhozatta a másik két légiót és azon igyekezett, 
hogy az ázsiai városok helyzetét bizonyos fokig 
megkönnyítse. Azután sebtében előkészítette a 
Mithridates ellen való előnyomulást. Az ázsiai 
királyt a forradalom sovány eredményei, ame
lyek a gyors kezdet után hirtelen mintha meg
akadtak volna, észak felé hajtották.

Úgy látszik, Mithridates, aki tudta, hogy 
Cotta hajóraja Chalcedoniába ment, elhagyta 
ázsiai seregét és a bithiniai seregéhez sietett, hogy 
azt a Chalcedonia elleni ostromra vezesse. Chal- 
cedonia a Boszporus mellett feküdt, szemben 
Bizánccal és egy római hajóraj Chalcedoniából 
könnyen zavarhatta volna azokat a pontuszi 
hajókat, amelyek a Fekete-tengerből a Márvány
tengerbe vitték a hadsereg számára szükséges ga
bonát. De amikor Mithridates seregével a város
hoz közel ért, könnyű elképzelni, mi történt Chal- 
cedoniában: Cotta körül, aki úgy látszik, cse
kély tehetségű ember volt, a gazdag menekülő 
pénzemberek mind türelmetlenül várták, hogy 
üzleteikhez visszatérhessenek, veszekedtek és 
arra sarkalták a hadvezért, hogy cselekedjék 
gyorsan és igyekezzék egyetlen merész csapás
sal megsemmisíteni Mithridatest és fölszabadí
tani Bithiniát. Cotta engedett, de miután az üt
közetben egyrészt szárazföldön súlvos vereséget 
szenvedett, másrészt egész hajóraját is elvesz-
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telte, kénytelen volt Chalcedoniába bezárkózni. 
Ez a vereség, ami őt a háború elején érte, sze
rencsétlenség volt, de a bajt viszont némileg 
helyrehozta az, hogy a vezérlet egységes lett, mi
után Lucullus 30.000 emberével és 2500 lovával, 
amelyekkel egészen Sangariusig előrehatolt, 
egyedül maradt a táborban és most már ő volt 
a szárazföldi háborúnak egyedüli ura és veze
tője. Lucullus nem hallgatott azokra, akik azt 
tanácsolták, hogy azonnal törjön be a Pon- 
tusba, hanem továbbra is az Ázsiában működő 
ponluszi hadsereg ellen közeledett, ama had
sereg ellen, amelyhez, úgy látszik, Mithridates is 
visszatért a chalcedoniai győzelem után. Lucul- 
lus, akire Cotta balsorsa erős hatással volt, nagy 
óvatossággal és aggodalommal kezdte meg a há
borút. Amikor már Mithridates közelségében 
volt, előbb pontos adatokat akart az ellenség 
haderejéről és amikor megtudta, hogy az nálá
nál erősebb, nem akart ütközetet kockáztatni. 
Beérte azzal, hogy minden oldalról gabonát 
szerzett be és ezzel megrakatta azokat az ösz
véreket és lovakat, amelyek mint podgyász- és 
sátorhordók követték a légiókat és a szolgákat, 
akik azért jöttek a hadsereggel, hogy a nagy 
fáradalmakban a katonáknak segítségükre le
gyenek. Beérte azzal, hogy lépésről-lépésre kö
vette az ellenséget, soha ütközetet el nem foga
dott, minden este bezárkózott a táborába és csak 
arra szorítkozott, hogy gyors lovassági kiroha
násokkal megnehezítse az ellenséges hadsereg 
élelmezését. Mithridatesnek az a törekvése, hogy 
a seregét idegen, római módszer szerint szer-
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vezze, csak részben sikerült, aminthogy az ha
sonló kísérleteknél mindig így szokott lenni, 
mert hiszen minden hadsereg szerves része a 
nemzetnek. így tehát dacára a szolgálatába fo
gadott sok itáliainak, dacára a reformoknak, 
Mithridates ezúttal újra kénytelen volt egy nagy
számú, heterogén és lassú hadsereget táborba 
szólítani, olyan hadsereget, amely sokat fogyasz
tott és amelynek az élelmezése mind szűkösebb, 
nehezebb és tökéletlenebb lett. Annál nehezebbé 
vált az élelmezés, mentül inkább Ázsia belseje 
felé haladt a sereg, mentül inkább távozott a 
Pontúsznak a Fekete-tenger mellett levő kikö
tőitől, ahova a hajók a Krim-félszigetről gabo
nát szállítottak. A lampszakuszi kikötő, úgy lát
szik, nem volt elegendő segítség és szárazföldön 
oly lassan szállították a gabonát, a szállítmá
nyok oly rendetlenül érkeztek, hogy a sereg 
gyakran három-négy napig is késlekedett. Lu- 
cullus ezt a magában is tökéletlen élelmezési 
rendszert bolygatván, rövid idő alatt annyi za
vart okozhatott az ellenségnek, hogy Mithrida
tes kénytelen volt Ázsiából visszavonulni a Fe
kete-tenger és a pontuszi kikötők felé, ahol az 
ő nagy magtárai voltak. így föl kellett adnia azt 
a reményt, hogy az ázsiaiakat belekergesse egy 
nagy fölkelésbe és amikor arra szorítkozott, hogy 
saját országában védje meg magát, ezzel a szán
dékával már félig legyőzöttnek vallotta magát. 
De a gőgös uralkodó nem törődött bele végleg 
a visszavonulásba. Még egyszer meg akarta ki
sérteni a szerencsét és vakmerő vállalkozás ter
vét készítette elő. Meg akarta hódítani a Már-
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vány-tenger legnagyobb kikötőjét, Cyzicust és 
így ázsiai párthíveibe újra lelkesedést akart ön
teni. Mindenütt új életre akarta kelteni a forra
dalmat és ugyanakkor Ázsiában újult erővel 
akarta megkezdeni a Lucullus elleni operáció
kat, amelyeket könnyebbnek vélt, mihelyt a kö
zelben kikötője lesz, ahol nagy gabonaszállítmá
nyokat raktározhat el. Valóban, egyik este, mi
közben Lucullus serege a közelben aludt, lassan 
fölszedte a sátorfáit és gyorsított meneteléssel 
hajnalban Cyzicus alá ért, amelyet hirtelen tá
madással akart elfoglalni. De a váratlan táma
dás nem sikerült és Mithridates ostromzár alá 
fogta a várost, szárazföldön és tengeren egy
aránt. Amikor azonban Lucullus megérkezett, 
Mithridatesben nem volt annyi bátorság, hogy 
az ostromló seregnek egyik részével nyilt ütkö
zetben elűzze Cyzicus alól a római vezért. En
gedte, hogy az viszont futóárkokkal és sáncok
kal őt vegye újabb ostromzár alá. Azt remélte, 
hogy idővel mégis csak beveszi Cyzicust és úgy 
számított, hogy ha a rómaiak el is zárják előle a 
szárazföldi útat, ő még mindig élelmezheti ma
gát a tengeren. így kettős ostrom kezdődött meg, 
amelyben a háború sorsa tisztára a cizikusziaik 
ellentállásától függött. Ha Cyzicus elesik, akkor 
Mithridates, aki így kitűnő operációs talajt nyer, 
könnyen kiűzhette volna Lucullust Ázsiából. 
Viszont ha Cyzicus ellentáll, akkor Mithridates 
egy napon rettentő zsákutcában találja magát, 
a város és Lucullus között. De Lucullusnak si
került a cizikusziakba bátorságot önteni azáltal, 
hogy őket jelenlétéről értesítette. Az ostrom el-
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húzódott, Mithridates továbbra is ellent akart 
állni és tűrte, hogy elérje őt a tél, amelynek 
viharai még nehezebbé tették az élelmezést. Már 
nem volt sem kenyér, sem abrak és az elesettek 
temetetlen holttestei és az állatok eltakaríttat- 
lan hullái pestisessé tették a levegőt. Járványok 
ütöttek ki. Csak a büszke pontuszi király, akit 
a hosszú és hiábavaló ostrom a végletekig föl
dühített és aki úgyszólván magánkívül volt és 
aki előtt a tábornokai nem merték a hadsereg 
helyzetét fölfedni, csak ő nem látott és nem tu
dott semmit sem. A katonái már az elesett álla
tok hulláit ették, amikor ő még mindig arra 
gondolt, hogy meghódítja Cysicust. De végül 
neki is meg kellett tudnia a valót és akkor a 
változhatatlanba belenyugodva, szökést kísérelt 
meg. Hogy az ellenséget félrevezesse, először 
kelet felé, Bithinia felé küldte a lovasságát, a 
teherhordó állatokat és a fölösleges embereket, 
ő pedig hajóra szállt és hadseregének zömét nyu
gatra, Lampsacus felé küldte, ahova ő maga 
hajón akart érkezni, hogy ott a hadsereget utol
érje. Lucullus seregével valóban megmozdult és 
a hóval födött síkságokon át követte az ellenséges 
lovasságot, amely lassan visszafelé húzódozott, 
A rindakuszi átkelőnél elérte a sereget és meg
semmisítette rettenetes ütközetben, amelyben
15.000 embert ejtett foglyul, 9000 legfinomabb 
lovat megkaparintott, igen sok teherhordó állatra 
és óriási zsákmányra tett szert. Azután megért
vén, hogy az ellenséges hadseregnek nagyobb 
része valószínűleg másfelé menekült, hirtelen 
megfordult. A szerencse segítségére volt. Mithri-



202 FERRERO

dates serege visszavonuló útjában az Aedepus 
egyik síkságán állott meg, Lucullus itt érte el a 
sereget és azt meg is semmisítette. A seregnek 
csak hitvány maradéka érte el Lampsacust, ahol 
Mithridates már várta és hajóra tette őket. A 
73-ik év első hónapjaiban a rómaiak újra meg
hódították Bithiniát és felszabadították Chalcedo- 
niát. Az első hadjárat a kicsiny, jó és ügyes had
seregnek a nagyszámú és a mozgásban saját 
magát akadályozó hadsereg fölött való fényes 
győzelmével végződött. Mithridates hiába igye
kezett seregét olyan karcsúvá és olyan erőssé 
tenni, mint amilyen a római volt. Lucullusnak 
nagy segítségére volt az ázsiai népek magatar
tása. Az ázsiaiak között ezúttal a forradalom 
kevésbbé terjedt, mert emlékezetükben még na
gyon is erősen élt a legutóbbi, nyomorultul vég
ződött forradalomnak az emléke. A gazdag osz
tályok ezúttal nagyon is éberek voltak, a szegé
nyek pedig túlságosan csüggedtek.



Marcus Licinius Crassus.

Közben, Kr. e. 73-ban Caesar visszatért Ró
mába. Hogy miképpen végződött Mithridates 
elleni vállalkozása, nem tudjuk. De valószínű, 
hogy Caesar egy képzelt forradalomtól való fé
lelmében ragadott fegyvert és hogy Lucullusnak 
Ázsiába érkezése után seregeit gyorsan elbo- 
csájtotta. Ugyanekkor megtudta azt is, hogy 
Galliában elhunyt nagybátyjának, Caius Aure- 
lius Cottá-nak helyébe pontifexszé választották 
és elhatározta, hogy hazatér Rómába. Ott pedig, 
mintha a többi baj nem lett volna elegendő, 
most még a gyakorta visszatérő drágaság is 
(a 75-ik esztendei különösen súlyos volt) fokozta 
a közszellem elégedetlenségét. A drágaságot a 
lakosság növekedése okozta, de talán az is, hogy 
a szőlő-, olaj- és gabonatermesztés Itália min
den gazdaságában arra kezdett szorítkozni, 
hogy csak maguknak a termelőknek a szükség
leteit elégítse ki. A polgárok a kormány ha-

V III.
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nyagsága miatt annyira, olyan élénken panasz
kodtak, hogy ebben az esztendőben a két kon
zul, Caius Cassius Longinus és Marcus Terentius 
Licinius Varró, aki Lucullus ifjabb fivére volt 
és akit Marcus Terentius Varró örökbe fogadott, 
ámbár mindkettő konzervatív volt, törvényt ter
jesztett elő, amely szerint Szicilia gabona- 
tributuma növekedett volna. Azok a városok, 
amelyek már kötelesek voltak tizedet adni, 
újabb tizedre köteleztettek, olyan módon, hogy 
ennek vékáját három szeszterciusszal fizették 
volna meg nekik. A tizedmentes városok pedig 
Rómának 800.000 véka (körülbelül 70.000 hek
toliter) gabonát szállítottak, amelynek vékájáért 
három és fél szeszterciuszt kaptak. Szicilia így 
részben ingyen, részben kedvezményes áron 
évente 600.000 hektoliter gabonát volt kényte
len Rómának szállítani. Vájjon ezzel ki lehetett-e 
némileg elégíteni a város elégedetlen lakóit? 
Ebben az esztendőben a régi helyett még na
gyobb veszedelem riasztotta meg Itáliát. Rab
szolgák, akik egy Spartacus nevű trák rabszol
gának a vezetése alatt a cápuai gladiátorok ka
szárnyájából megszöktek, föllázadtak és kicsiny 
seregük valóságos hadsereggé növekedett, amely 
már néhány sebtében sorozott légiót tönkre tett. 
Lucullus győzedelmei nagy örömre adtak okot, 
de Marcus Antoniusnak krétai vállalkozása nyo
morultul végződött és Antoniust, miután Szicí
liát kissé megzsákmányolta, a kalózok gyaláza
tosán megverték. Az öröm így hamarosan riada
lommá változott. Ugyanekkor Mithridates, akit 
a szárazföldön megvertek, fokozott dühvei újra
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fölvette a harcot a tengeren és a Trácia lakosai
val való barátságát és szövetségét a rómaiak 
ellen fölhasználta. Amíg Lucullus hadnagyai, 
Caiiis Valerius Triarius és Barba elindultak, 
hogy Bithiniának a pontuszi királyhoz még hü 
városait visszahódítsák, azon közben az ázsiai 
uralkodó a Márvány-tenger partjait fosztogatta, 
Perintost ostrom alá fogta, Bizáncot fenyegette 
és hajórajának egy részét Marius vezérlete alatt 
az Aegei-tengerre küldte, hogy Kréta és Spanyol- 
ország kalózai között segítséget szerezzen. Itá
liában nagy volt a megrökönyödés. Bizonyosra 
vették, hogy az Aegei-tengeren levő pontusi hajó
raj Itáliát akarja megfenyegetni, odahaza pedig 
nem volt hajóraj, amely Itáliát védelmezte 
volna. Ilyen derekasan gondoskodtak a szená
tus és Sulla hívei a közjóról! A szenátus elhatá
rozta, hogy az esztendő konzulja, Marcus Lucul
lus prokonzulként nagy expedíciót vezessen 
Tráciába, hogy Mithridates szövetségeseit tönkre
tegye. A szenátus hirtelenében 3000 talentumot 
szavazott meg, hogy Lucullus hajórajt építsen, 
mintha csak egyetlen nap alatt lehetne hajórajt 
építeni, Lucullus parancsnokságát meghosszab
bította egy évvel, talán rábízták Bithinia kor
mányzását is és Cottát ő alája rendelték. így 
az erőszak kényszerítette őket arra, amit a böl- 
cseség már elejétől fogva megkívánt volna: hogy 
a háború legfőbb parancsnokságát, szárazföldön 
és tengeren, egyetlen emberre bízzák.

A régi klikk kormányzása ellen való elége* 
detlenség, az eseményektől föltüzelve, mindén 
osztályban általános lett és ebben az elégedet-



206 FERRERO

lenségben újra megszületett a demokrata-párt, 
de ezúttal egészen új arculattal. Ez a párt most 
már nem volt forradalmi és nem a kétségbeesett 
elemekből alakult, hanem törvényes volt és a 
közép- és a felső-osztályok legjobbjaiból való. 
Mindenfelé igazságosabb, becsületesebb és eré
lyesebb kormányt óhajtottak, amely nem engedi 
át az államot a rablók, Itáliát a föllázadt rab
szolgák és a tengert a kalózok erőszakosságá
nak. Sok úri ház ellenzéki klubbá alakult, ahol 
a nemesi családok ifjai is megittasultak az új 
eszmékért való lelkesüléstől és a legközelebbi 
változások várásától. Az összes ilyen házak kö
zül a leglátogatottabb volt a Serviliáé, Marcus 
Június Brutus fiatal és szellemes özvegyéé, aki
nek férjét a 78-as forradalomban Pompeius 
ölette meg és aki, miután másodszor egy de
mokratikus érzésű nemeshez, Decimus Junius 
Silanushoz ment nőül, házát a felsőbb osz
tályok egész „modern44 fiatalsága számára meg
nyitotta. Caesart most már nemcsak a Ser- 
vilia házában látták szívesen, hanem sok más 
olyan házban is, amely akkor, amikor ő először 
tért vissza a Keletről, kevéssé volt barátságos 
iránta. Kedvelték, mert csak 27 éves volt, szép 
volt, nemes, művelt, ékesszóló és mert azt a 
körülményt, hogy annak idején föl mert lázadni 
Sulla ellen és hogy Mariusnak az öccse volt, 
most már érdemszámba vették. A demokrata
párt hamar tribunus militum-nak választotta, 
vagy amint ma mondanók: ezredesnek, szóval 
olyan parancsnoknak, aki háborúban 1000 em
ber fölött rendelkezik. Caesar e fogadtatáson
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fölbátorodva, a népszerűséget keresve, megin
dult a kitüntetések útján. De vállalkozása nem 
volt könnyű. Amióta az itáliaiak választójogot 
kaptak, a választók száma ezidőben 901.000-re 
szaporodott föl. S miután a választóknak csak 
egy része lakott állandóan Rómában és a töb- 
biekről, akik Itália városaiban laktak, nehéz volt 
tudni, hogy minden esztendőben a választások 
megejtésekor közülök hányán lesznek Rómában, 
minden választás meglehetősen bizonytalan ügy
let volt. De még bizonytalanabbá vált ez a vá
lasztók testületének összeállítása miatt. A vá
lasztók egy része a kisebb néphez tartozott, a 
kiskereskedőkből, mesteremberekből, az urak 
klienseiből és parazitáiból állott, alacsony állami 
közegekből, koldusokból, semmittevőkből, facé
rokból. Ez a népség könnyen adta el szavazatát, 
úgy, hogy a szavazatokkal való kereskedést mi
hamarabb néhány ügyes ember valósággal meg
szervezte. Ezek a választók csőcselékét klubokba  
vagy collégiákba szervezték, a szavazatokat ebé
dek, kedvezések és apró kölcsönök útján meg
vásárolták és azután á fórjait tovább adták a 
jelölteknek, bonyolult szerződések révén, ame
lyekkel a megállapodások végrehajtását biztosí
tották. Róma és Itália jómódú polgárai viszont, 
a bérlők, a kereskedők, a birtokosok, a pénzes 
fölszabadítottak, a művelt emberek, a nagytőké
sek, akiket a jólét, Itália hatalma, a kultúra, az 
idők szelleme gőgössé és szeszélyessé tett, a leg
különbözőbb okok miatt egyik időpontról a 
másikra megváltoztatták pártállásukat. Szava
zatukat személyes rokonszenv, a hatalmas sze-
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mélyiségekre való tekintet, saját reménységeik 
és becsvágyaik, múló lelkesülésnek, vagy gyűlö
letnek ragálya, népies előítéletek, hazug plety
kák befolyásolták . . .  A nép kegyének ingadozó 
szellőcskéje a komiciumokban úgyszólván órá- 
ról-órára változott, a valószínűségek kis inciden
sek miatt gyakran estétől reggelig megfordultak, 
a leghosszabb előkészületeket gyakran egyetlen 
merész vállalkozás megzavarta. A választási küz
delem hosszas bizonytalanságait gyakran az 
utolsó percben a közszellemnek egy nem várt 
eredmény vagy meglepetés hatása miatt való 
megmozdulása oldotta meg hirtelen. Nem volt 
könnyű dolog egy ilyen nagy, heterogén és inga
dozó választói testület fölött az uralkodó cso
port segítsége nélkül hatalmat gyakorolni. Caesar 
is megkezdte a közvetítésnek és hízelgésnek ama 
nehéz munkáját, amelyre minden római poli
tikus kárhoztatva volt. Hajnalban kellett kelnie, 
hogy fogadhassa a Rómából és Itália más részei
ből érkező zaklatókat, akik vagy pusztán azért 
jöttek, hogy a híres római férfiút láthassák, vagy 
pedig azzal a sokkal gyakorlatiasabb céllal, hogy 
segítséget kérjenek tőle valamilyen pörben, 
pénzsegélyt, kölcsönt, közbérletet, katonaság alól 
való mentesítést, valamelyik távoli tartomány 
kormányzójához szóló ajánló levelet. Azután 
már kora reggel ki kellett mennie a fórumra, 
hogy ott ügyeket védjen, azután a hivatalokban 
kellett eljárnia, vagy a szenátusba, vagy vala
melyik gazdag bankárhoz elmennie, hogy ennek, 
vagy annak a számára kérjen valamit. Tűrnie 
kellett, hogy az utcán minden alkalmatlankodó
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föltartóztassa és meg kellett ösmernie, vagy a 
saját emlékezőtehetségéből, vagy az úgynevezett 
megnevező rabszolgának a segítségével, akinek 
az volt a tisztje, hogy a legtöbb választót név- 
szerint ösmerje és a nevét ügyesen megsúgja 
urának, de úgy, hogy a választó azt képzelhesse, 
a híres római politikus személy szerint ösmeri 
őt. Mindenki számára kellett, hogy legyen egy 
kedves szava, egy bókja, egy gyors Ígérete. Min
den este sok embert kellett ebédre hívnia, jelen 
kellett lennie az esküvőkön, a temetéseken, igen 
sok polgár családi ünnepélyein. Minden válasz
táson emellett vagy amellett a jelölt melleti kel
lett veszekednie és a római csőcselék között bi
zonyos számú klienst kellett egybegyüjtenie és 
segélyeznie. Ezek a kliensek azután kémkedtek 
a nép között, választásokon futári szolgálatokat 
teljesítettek és miközben a politikus a fórumon 
beszélt, ők voltak a claque, és verekedések alkal
mával bérgyilkosokként is szerepeltek.

De Caesar ideje még messze volt. Ebben a 
pillanatban más emberek növekedtek a nép cso
dálatában: Pompeius, ki habár lassan és fárad
ságosan is, azért Spanyolországban mégis Ser- 
torius fölé kerekedett, Lucullus, aki a cizikuszi 
sikereken fölbátorodva és nekilelkesedve, gyor
san hajórajt szervezett a szövetségesek között és 
ezzel az Aegei-tengeren a pontuszi hajóraj ül
dözésére indult, a különböző ellenséges hajó
rajokat egyiket a másik után támadva és pusz
títva. Különös hajszával üldözte az itáliai me
nekülteket és Marcus Mariust, akit ez összecsa
pások egyikében meg is ölt, miközben hadnagyai

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. T. 14
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a még fegyverben álló bithiniai városokat igye
keztek megfenyíteni, igen sok rabszolgát és ér
téktárgyat rabolván. így a 73-ik év közepén Lu- 
cullus, az egy Herakleát kivéve, az összes bithiniai 
városokat hatalma alá hajtotta és Mithridatest 
arra kényszerítette, hogy birodalmába tengeren 
át térjen vissza annak a hadseregnek a romjai
val, amelyet egy esztendeje Bithinia meghódítá
sára elindított. E győzelmek után 73 nyarán 
Lucullus Nicomediában hadi tanácsot tartott, 
amelyen több tábornoka azt javasolta, hogy a 
jövő tavaszig pihentessék a katonákat. De Lu
cullus nem akart pihenni. Különös változás 
ment benne végbe. Ez az ember, aki már az öt
ven körül járt és aki addig mindig annyi arisz
tokratikus büszkeségről tett tanúságot, olyan 
egyszerűen élt és annyi gőggel és megvetéssel 
viseltetett a becsvágy köznapi mesterkedései 
iránt, hamarosan önmagának ellentmondóan 
megváltozott. Az történt vele, ami minden szen
vedélyes természetű intelligens, vehemens, ke
véssé egyensúlyozott férfiúval történik, aki kü
lönböző dolgok benyomása alatt áll. Mindegyik 
változásban túloz és e szenvedélyes túlzásaival 
áltatja azokat, akik őt a jellem nagyszerű pél
dájának hitték. Lucullus a konzervatív nemes
ség körében nőtt föl, ennek a szegény, a tőkések 
és a demagógia ellen gyűlölködő, a régi szoká
sokhoz hű nemességnek a körében. Ö maga is 
hosszú esztendőkön át szigorú volt, egyszerű, a 
fényűzésnek, a pénznek és minden új szokásnak 
az ellensége. Büszke volt szegénységére és érde
meire, megvetette azoknak a hiú mesterségét,
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akik köznapi ügyeskedések által akartak híre
sekké lenni. De lassan-lassan ennek a régi arisz
tokratikus világnak utolsó maradványai is el
tűntek, a gazdagság, a fényűzés, a gyönyörök 
hajhászása, a népszerűségre való vágy terjedt el 
körülötte mindenütt. Látta, hogy Pompeius a 
népszerűség erejével milyen magasra hágott és 
hogy sok barátja, aki a polgárháborúban meg
gazdagodott, most milyen jólétben van és az 
érzékeknek és az értelemnek minden gyönyörét 
hogy élvezi. Megváltozott hát ő is. Azok a szöve
vényes fondorlatok, amelyekkel a háború pa
rancsnokságához jutott, első jelei voltak ennek 
a változásnak, amely addig láthatatlan volt min
denki számára, talán még magának annak a fér
fiúnak is, aki ilyen öntudatlanul megújhodott... 
A siker lelkesültsége, a keleti világnak, amely
nek ő most Róma nevében ura lett, mérhetetlen 
hatalma, gazdagsága és nagysága, siettették ezt 
a változást és a Cyzicusban és az Aegei-tengeren 
aratott győzelem után Lucullusból más ember 
lett: becsvágyó, fondorkodó, vágyakozó, aki pa
rancsnokságát annyi esztendőre akarta meg
hosszabbítani, amennyire az csak lehetséges 
volt. Ázsia kormányzója akart lenni és az egész 
Keletet uralma alatt akarta egyesíteni. Rómá
ban megfizette a demokrata-párt fejeit, nehogy 
ezek megakadályozzák az ő hatalmának növe
kedését és minden ütközet, minden városnak a 
bevétele, minden sarcolás után mérhetetlen sok 
pénzt, drágakövet és műtárgyat küldött Rómába 
jószágigazgatóinak. Most gyorsan egy újabb, 
nasv ekszpedicióra készülődött, ami közben ok-

14*
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talanság lett volna őt visszaszólítani, önző volt 
és ahogy minden zseniális ember, akit a tettvágy 
elragad, a mások erejét a sajátjához szokta 
mérni, ő is most még arra sem volt tekintettel, 
hogy a fáradt katonák képesek lesznek-e az ő 
képzelőtehetségének ez újabb lendületét követni, 
hanem elhatározta, hogy azonnal elárasztja 
Mithridates birodalmát. Egész hadseregével két 
kikötőben, Amisusban és Temescirában helyez
kedett el. Az volt a célja, hogy ezekben a kikö
tőkben élelmezési alapot szervez egy hosszú 
hadjárat számára, amelyet az óriási Pontus bel
sejében tervezett. Mithridates ezalatt birodal
mába húzódott vissza, hogy ott Cabira-Amasia- 
Eupatoria háromszögében egy új hadsereget 
szervezzen és így várja be azt a segítséget, amit 
vejétől, Tigranes arméniai király fiától, Maca- 
restól, a Krim-félsziget alkirályától és a szittyák
tól remélt. Közben Cotta, — Lucullus terve sze
rint, — Heraklea ostromára indult volna, Tria- 
rius pedig 70 hajóval a Hellespontusban várta 
volna a Spanyolországból és Krétából visszatérő 
pontusi hajórajt. ö  maga pedig, tudván, hogy 
birodalmakat nem csupán vassal, hanem arany
nyal is hódítanak, közben Mithridates táborno
kait és főbb tisztviselőit nagy Ígéretekkel tar
totta volna. És Lucullus, Bithinián és Galátián 
való hosszú és nehéz menetelés után seregével 
a védtelen Poníusra vetette magát. A római 
vezér ezt a gazdag, népes, hosszú idő óta békén 
tartott országot átengedte katonáinak, akik 
marhacsordákat, élelmiszereket és mindenféle 
értéktárgyakat raboltak és rengeteg sok rabszol-
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gát szedtek össze, minden embert, aki csak ha
talmukba esett, férfiakat, nőket, parasztikat, 
polgárokat, gazdagokat, szegényeket egyaránt 
foglyul ejtvén. Azokat, akik váltságdíjat tudtak 
fizetni, mint rendesen, most is szabadon bocsá
tották, a többieket eladták a hadsereggel járó 
itáliai kereskedőknek. A római táborban nem
sokára egy-egy rabszolga csak négy drachmába, 
azaz négy franknál kevesebbe került. De a had
sereg még így is elégedetlen volt és panaszko
dott, hogy a sietős vezér a gyors menetelés köz
ben alig hagy nekik időt arra, hogy valamit ve
gyenek a maguk számára és igen gyakran elfo
gadja városoknak és falvaknak a megadását 
azzal a föltétellel, hogy tulajdonjogukat tiszte
letben tartják. De mindez hiábavaló volt. Lu- 
cullus, aki túlságos buzgalommal haladt előre 
tervében, alig figyelt ezekre a siránkozásokra és 
a légiót gyorsan Amisus és Temiscira alá ve
zette. E két város erőteljes védekezésével arra 
kényszerítette a római sereget, hogy a 73— 72-ős 
telet a sáncokban töltse.

72 tavaszán a háború teljes erővel újult ki 
a Pontusban, Tráciában, Spanyolországban 
Mithridates és szövetségesei ellen. Lucullus, aki 
tudta, hogy Mithridates új hadserege már úgy
szólván készen áll és nem akarta, hogy a két 
város fala alatt támadják meg, bölcs vakmerő
séggel elhatározta, hogy hadseregének egy ré
szével Mithridates elé megy, míg a hadsereg 
másik része egyik tábornokának, Lucius Lici- 
nius Murenának vezérlete alatt folytatni fogja 
az ostromot. Lucullusnak olyan meneteléssel és
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olyan hadjárattal, amelyet az élelmezés nehéz
sége veszedelmessé és súlyossá tett, s az általa 
megvesztegetett különböző pontusi tábornokok 
segítségével sikerült döntő vereséget mérni 
Mithridatesre, aki már a múlt évben Ázsia és 
Bithinia elárasztásakor elveszítette jobbik had
seregét és most sehonnan sem kapta meg a kért 
segélyt. Lucúllus ura lett Mithridates seregének 
és annak a sok kincsnek, amelyet a király és 
tábornokai magukkal vittek. Hogy ezeket a kin
cseket magukhoz ragadhassák, megengedték, 
hogy Mithridates a vereség zavarában Armé- 
niába szökhessék, miután a király elrendelte, 
hogy háremének összes hölgyeit megöljék. 
Ugyanebben az időben Lucullus fivére, Marcus, 
Macedónia prokonzulja, véglegesen elfoglalta 
Tráciát, a balkáni hegyeket kivéve, egészen a 
Dunáig. Marcus egész törzseknek levágatta a 
kezét, hogy így a többieket megriassza és nem
csak a barbárok falvait fosztogatta, hanem a 
partvidéknek ama szép és híres görög városait 
is, amelyek barátságos viszonyban voltak Mithri- 
datesszel. Viszont Pompeiusnak ugyanekkor 
Spanyolországban végre sikerült befejeznie a 
háborút, nem annyira a saját érdeméből, mint 
inkább azért, mert Perpenna megölte Sertoriust. 
Itt is elpusztították és megsemmisítették azokat 
a városokat, melyek Sertorius mellett állást fog
laltak, vagy pedig menedéket nyújtottak a Ser
torius szenátorjáinak. Itáliában azonban Spar
tacus az esztendő két konzulját megverte és dia
dalmasan haladt a félsziget egyik részéből a má
sikba. Hiába üldözték a légiók Spartacust, akit
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a kevésbbé hazafias kereskedők csoportja köve
tett és vasat adott el neki, a kardok és háborús 
eszközök készítéséhez szükséges más anyagok
kal. A felső osztályok és a jómódú burzsoázia 
reszkettek a szőleikért és a nem régen ültetett 
olajfákért, amelyeket ezek a bandák most fosz
togathattak, reszkettek a majorokért, amelyek
nek jól fölhalmozott pincéit most a zendülők 
kiürítették. Reszkettek annak a sok rabszolgának 
a hűségéért, akiket még csak nemrég hoztak 
Itáliába mindenfelől, akikben még élt hazájuk
nak az emléke és még nem törődtek bele az új 
viszonyokba. Ezekben a rabszolgákban az új for
radalom, amely a sietős és erőszakos rabszolga
behozatalnak volt a következménye, bizonyosan 
a maga katonáira talált. Mit tett azonban ez idő 
alatt az a szenátus, amely üzletemberekből és 
tolvajokból állott, akik csak arra voltak képe
sek, hogy a védtelen tartományokat kirabolják? 
Ebben az izgékony és ideges nemzedékben min
den ragályos volt, a bátorság csak úgy, mint a 
gyávaság, és a Spartacus ellen küldött katonák, 
a tisztek, az egész politikai világ annyira kis
hitű volt, hogy a 71-ik esztendő választásai szá
mára alig akadt jelölt, mert mindenkit megdöb
bentett az a gondolat, hogy esetleg őt bízzák 
meg a győzhetetlen rabszolgák ellen való pa
rancsnoksággal. A szenátus végre megértette, 
hogy bármi áron is, de egy erős akaratú és nagy- 
képességű embert kell találnia, aki befejezi ezt 
a háborút. Ilyen férfiúra talált ennek az eszten
dőnek egyik prétorában, egy nagy család leszár
mazottjában, akit a reakció alatt Sulla párthí-
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veinek legelsői között láttunk és aki bőven részt 
vett a polgárháború zsákmányában. Marcus 
Licinius Crassus volt ez az ember. Crassus a 
szerencse fia volt, akit a szerencse minden jóval 
ellátott. Fényes származású volt, anyagiakban 
gazdag, gyors és könnyű alkalmak kínálkoztak 
arra, hogy magát kitüntesse, fényes nevelésű 
volt, intelligens, mindenben járatos és kultúrára 
vágyó, vidám és kitartó. Crassus már is jó ka
tonai hímek örvendett, mert a polgárháború
ban idejekorán közbelépvén, megnyerte a Porta 
Collina melletti ütközetet, Sullának egyik leg
fontosabb ütközetét, amelyet Sulla már úgyszól
ván elvesztett. Később, mert részt vett a Sulla- 
féle elnyomatásokban és a gazdagsága miatt is, 
tekintélyes személy lett belőle, s úgyszólván 
minden nehézség nélkül választották meg tör
vényes rend szerint különféle hivatalokra, egé
szen a prétorságig. Szerencsével vetette magát az 
üzletekre és most Rómának egyik leghatalma
sabb tőkepénzese volt. Háza nyitva állott a keleti 
bölcsek számára, ő maga is tanult bölcsészetet, 
s irodalmi és ékesszólási képességeit szerencsé
sen gyakorolta. Gazdag volt, értelmes, hírneves, 
hatalmas. Mindene megvolt, hogy boldog legyen. 
És mégis gyötörte őt valami: a Pompeius dicső
sége. Pompeiusé, aki úgyszólván vele egykorú 
volt és a forradalom ellen folytatott polgárhá
borúban fegyvertársa. Szerencsés üzletei köze
pette Crassus elhitette magával, hogy ő mint 
tábornok ugyanannyit ér, mint Pompeius és Lu- 
cullus, hogy ékesszólásban hasonlatos Caesar
hoz, tisztességben, hatalomban és köztisztelet-
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ben senki mögött sem maradhat. De az ő ter
mészete nem a nagy és becsvágyó emberek ter
mészete volt, nem volt bátor, izgatott, fantasz
tikus, tékozló természetű. Inkább csak bölcs és 
óvatos bankár volt, aminő olyan sok volt a zsi
dóknak abban a nemzedékében, amely most 
van letünőben: kevés szükségletű, kicsapongá
sok nélkül való ember, tiszteletreméltó szoká
sokkal, aki szerette családját, az életben és az 
üzletekben a rendnek páratlan érzékéről tett 
tanúságot, minuciózusán szerény volt és óvatos 
minden vállalkozásában, és akár kevés, akár 
sok nyereségért fogott ebbe a vállalkozá
sába, okossággal és kitartással használta ki 
minden nyereség alkalmát, kicsinyét és na
gyét egyaránt. Amíg Pompeius mintha fölé
nyes közömbösséggel fogadta volna azt a tisz
teletet és azt a hódolatot, amiben része volt, 
és legalább látszólag nem is kereste, hanem 
csak úgy fogadta őket, mintha természetszerűen 
megilletnék, addig Crassus, hogy hatalmát nö
velje, bőven kölcsönzött pénzt kamatok nélkül, 
minden ügyet, amit elébe terjesztettek, megvé
dett, még olyan közönséges és gyanús embe
rekét is, akiknek az ügyeit Caesar visszautasí
totta, s kedvességet, üdvözleteket és bókokat 
pazarolt mindenféle személyekre. Nem volt 
olyan átható és zseniális szellemű, mint Caesar, 
nem volt olyan viharos és szenvedélyes, mint 
Lucullus, nem volt olyan arisztokratikus és gő
gös, mint Pompeius, hanem ötletes, kicsinyes 
és óvatos. így tudta elérni azokat a célokat, 
amelyeket maga elé kitűzött. Senkit a világon
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halálosan nem gyűlölt, sem teljes szívvel nem 
szeretett. Nem volt saját kedvtelésére kegyetlen, 
de nem voltak meg benne sem a becsületnek, 
sem az osztályszellemnek, sem a gőgösségnek 
skrupulusai. Anélkül, hogy maga is észrevette 
volna, sőt talán azt hívén, hogy nagylelkű, min
den egyes cselekedetével közvetlen hasznot ke
resett. Sohasem volt ösztönből nagyszerű, ha
nem mindig számításból. Fényes, bőkezű csele
kedeteit szégyenletes koldulások váltották föl, 
aszerint, amint ez neki pillanatnyira megfelelt. 
Sokan, akik az ő nagy és bőkezű kölcsöneiből 
élveztek és akik ezt az őszinte barátság próbá
jának hitték, később azt látták, hogy Crassus 
kérlelhetetlenül visszakövetelte a tőkéjét, ha e 
kölcsön lejáratakor úgy hitte, nincs már szük
sége az illetőnek barátságára vagy jóindulatára. 
És mégis, dacára a sok kölcsönnek, a sok jól 
védett ügynek, a mindenféle emberre rápazarolt 
üdvözleteknek, ennek a következetes munká
nak, hogy mindenki számára tessék, Crassust 
mégis sokkal kevésbbé tisztelték, mint Pom- 
peiust, aki sokkal kisebb fáradtsággal, sokkal 
nagyobb hódolathoz jutott, mint ő. Már diadal
menetet is kapott és prokonzuli parancsnokság
hoz jutott, mielőtt még bármily hivatalt is gya
korolt volna. Versenytársának ez a szerencséje 
elegendő volt arra, hogy Crassus számára meg
keserítse az ő minden egyéb javainak élvezetét.

Ha tekintetbe vesszük azokat a kölcsönö
ket, amiket ez a tékozló nagytőkés osztogatott 
és az ő jó katonai hírnevét is, könnyű lesz meg
érteni, hogy miképpen választották meg őt a
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Spartacus elleni háború parancsnokának. Cras- 
sus, akit Pompeius spanyolországi diadalai iz
gattak és aki tudta, hogy a rabszolgák legyőzője 
lesz a legnépszerűbb ember, szívesen fogadta 
el a parancsnokságot. Nagy eréllyel látott mun
kájához és hogy a katonáknak immár ragályos 
gyávaságát legyőzze, azzal kezdte, hogy egy már 
a gyakorlatból régóta kiment szigorú büntetést 
fölújított, tudniillik megtizedeltette azokat az 
első kohorszokat, amelyek az ellenség elől meg
szöktek. De bár néhányszor megverte az ellen
séget, neki sem sikerült megsemmisítenie és 
nem sikerült elfognia a rabszolgalázadás fejét, 
úgy, hogy egy pillanatra mintha ő maga is bá
torságát vesztette volna . . . Itália jómódú osz
tályainak kétségbeesése növekedett és a szenátus 
végre is elhatározta, hogy Pompeiust Itáliába 
szólítja és őt bízza meg azzal, hogy Spartacus- 
szal végezzen. Crassus, nehogy elvétessék tőle a 
háború befejezésének dicsősége, megkettőzte 
gyorsaságát, erélyét, bátorságát. Visszautasította 
azokat a békeföltételeket, amelyeket Spartacus 
eléje terjesztett és vad hajszában kezdte őt ül
dözni . . . Spartacus zseniális ember volt, aki 
csodákat művelt, de szedett-vedett és heterogén 
serege nem tudott végleg ellentállni. A Sparta
cus seregében levő egyenetlenségek, fegyelmezet
lenségek és szökések segítségére voltak Crassus- 
nak, aki végül megnyert egy olyan csatát, amely
ben maga Spartacus is elesett. Pompeius szá
mára, aki Spanyolországból visszatért, már nem 
maradt más hátra, mint az, hogy egy 5000 szö
kevényből álló csapatot, amelyen az Alpesekben
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rajtütött, szétszórjon. A győzelmet követő bosszú- 
állás rettenetes volt. 6000 elfogott rabszolgát a 
Via Appia mentén elevenen keresztre feszítet
tek. így akarták fogságban lévő társaikat meg
félemlíteni és ezzel a kegyetlenséggel elégtételt 
akartak szerezni nem csupán a forradalmárok 
ellen mindig kegyetlen nemesség, hanem ama 
középosztály számára is, amely már szintén 
kezdett rabszolgákat tartani és amely, ha min
den más alkalommal hajlandó volt is emberi 
érzésekre, megvadult, mihelyt vagyonát bajban 
látta.

Közben Lucullus, aki a 72—71-es telet Ca- 
birában, a szökött király palotájában töltötte, 
kis hadseregét olyan módon használta föl a Pon- 
tus végleges meghódítására, mint hogy ha az 
nem is élő és érző test, hanem lélektelen szer
szám volna. Nem volt kegyetlen, hanem mint 
minden szenvedélyes és gőgös ember, kevés türe
lemmel viseltetett az ellenkezés iránt és a vak
ságnak és a legszélsőbb önzésnek állapotába 
esett, mihelyt egy gondolat vagy vágv megszállta 
őt. Korlátlan hadvezéri hatalma, sikereinek di
csősége, terveinek nagysága, amelyek izgatott 
szellemében dolgoztak, hivatásának végtelen 
gondjai, a becsvágy és a kapzsiság, amely annál 
is erősebben élt benne, mert hiszen még új volt, 
szinte a mértéktelenségig fokozták az ő türel
metlenségét, gőgjét, nyers nyíltságát, önzését és 
vakságát. A katonák amiatt panaszkodtak, hogy 
soha nem jön fegyvertársként közéjük, hogy 
sátorról-sátorra járva, fölkeresse őket, sohsem 
beszél velük barátilag, sohsem dicséri, sohsem
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bátorítja őket. Mindig csak gyorsan, lóháton és 
kíséretével járt a katonái között, mindig csak 
szolgálati okokból, savanykásan, hallgatagon. 
Nem látott és nem beszélt, csak ha arról volt 
szó, hogy valami hiányt fölfedezzen, hogy vala
mit büntessen, vagy hogy egyik veszélyesebb 
szolgálatot a másik után kérje. Ha a zsákmá
nyokból részesítette is a katonákat, azt igen 
irigyen tette, mintha csak attól tartott volna, 
hogy elrontja őket. A tisztek, akik leginkább 
tekintélyes családok sarjai voltak, amiatt pa
naszkodtak, hogy Lucullus állandóan rosszul 
bánik velük az ő elpuhultságuk, lassúságuk, te- 
hetségtelenségük miatt és ilyenkor nincsen te
kintettel se névre, se családra. Türelmetlenül 
osztogat parancsot parancsra, megbízatást meg
bízatásra halmoz, mintha a tisztjei nem húsból, 
hanem vasból volnának és mintha ők soha el 
nem fáradhatnának. Végül pedig akármit is csi
náltak, sohsem tudták őt kielégíteni. És mégis, 
Lucullus szerette katonáit és a tisztjei közül is 
sokakat becsült. De gondolatainak és cselekede
teinek sietségében sohsem gondolt arra a nagy 
jótéteményre, amit bizonyos pillanatokban egy 
dicséret vagy kedvesség jelent. Nem vette észre, 
milyen összefüggéstelenül cselekszik, amikor ő 
a gazdagság démonjától elkapatva, itáliai jó
szágkormányzóinak rengeteg pénzt, mű- és ér
téktárgyat küld, másrészt katonáinak mohó 
kapzsiságát fékezni akarja, minthogyha a ka
tonáknak pusztán az ő dicsőségéért kellett volna 
fáradozniok. így katonái most azt várták, hogy 
Lucullus a magas sziklákon álló kis erődítmé-
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nyékét fogja bevenni, ahol az udvar kincsei, a 
drágakövek, az értéktárgyak, az ékszerek voltak 
és hogy fáradságuk jutalmául nekik fogja át
engedni Róma ellenségének ládáit és vagyoná
nak maradványait. De Lucullus úgy érvelt, hogy 
bölcsebb dolog lesz elébb az egész Pontus urává 
lenni és a nagy görög városokat, Amasiát, Ami- 
sust és Sinopét meghódítani, s mint rendesen, 
most sem hallgatott katonáinak kívánságára. 
Pénzzel elérte néhány várnak a megadását, 
majd az elégedetlen légiókat a szép és virágzó 
városok, Görögország civilizatórikus hatalmá
nak a Fekete-tenger mellett lévő utolsó marad
ványai meghódítására vezényelte. A városok 
hosszasan ellentállottak, mert Ázsia összes gö
rögjei a pergámuszi király rossz kormányzása 
óta félték és gyűlölték a római uralmat. A 71-ik 
év vége előtt csak Amisus esett el. Borzasztó es
téje volt Lucullusnak, amikor a város bevétele 
után katonái, akik egy váratlan támadás útján 
lettek a város urai, fáklyákkal fölfegyverkezve 
szétszóródtak a város utcáiban, hogy mészárol
janak és raboljanak és a rablás hevében sok 
házat föl is perzseltek . . . Lucullus, aki nagy
lelkű és a kultúrában elfinomodott ember volt, 
a hellenizmusnak bátor csodálója, amikor látta, 
hogy Amisus, Athén szép alkotása, a Pontus 
Athénje lángba borul, mint egy esztelen, úgy ve
tette magát katonái közé. Vissza akarta őket 
tartani, észre akarta őket téríteni, rendbe akarta 
őket szedni, el akarta velük oltatni a tüzet és 
meg akarta akadályozni, hogy a barbár erőszak 
pusztítson annak a civilizációnak, amelyet ő
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annyira imádott, egy ilyen jelentékeny művé
ben. De a pohár már betelt. A katonák, akik 
tábornokukkal már hosszú idő óta elégedetle
nek voltak, türelmüket vesztették. Ez a kelle
metlen hadvezér még akkor is lehetetlen kéré
sekkel zavarja őket, amikor ők hosszas fáradal
maik végén saját módjuk szerint, bestiálisán 
rajta ütnek egy gazdag városon, hogy végre kár
pótolják magukat? Kis híjjá volt, hogy az álla
tias katonacsorda Lucullust darabokra nem sza
kította. Lucullusnak vissza kellett vonulnia és 
sírva tűrte, hogy a katonai vadság Athén szép 
leányán rajtaüssön. Ez a jelenet borzasztó jel
képe volt ennek a korszaknak, amelyben ugyan
akkor, mikor a szellem legfelsőbb képességei az 
élet legválogatottabb javainak vágyában és él
vezetében megfinomodtak, állatias ösztönök dü
höngtek az embernek ember ellen gazdagságért 
és hatalomért való küzdelmében. A filhellén tá
bornok nem tehetett mást, mint hogy később 
azokat, akik a sarcolást túlélték, fölszabadí
totta és ő maga gondoskodott arról, hogy a vá
ros hamvaiból föltámadjon.



Az új demokrata-párt,

Pompeius, aki a 71-ik év második felében 
hadseregével visszatért Spanyolországból, a sze
rencsének nem kevésbbé volt kedvence, mint 
Crassus. Harminchat éves volt és anélkül, hogy 
valaha is szenátor lett volna, vagy bármilyen 
más hivatalt gyakorolt volna, szerencsés esemé
nyek következtében már az imperátori címet 
megkapta, már prokonzuli hatáskörrel vezetett 
és nyert háborúkat, diadalmenetben is volt 
része és spanyolországi győzelmeivel nagy nép
szerűségre tett szert a középosztályban, amely 
e győzelmei miatt elfelejtette, hogy Pompeius 
valamikor részt vett a Sulla-féle hóhérlásokban. 
Mindazon törvények közül, amelyek minden 
polgárt köteleztek, mintha egyik sem lett volna 
mérvadó őrá nézve. De a rendkívüli szerencse, 
amely kezdetben olyan embert ér, aki nem egé
szen méltatlan rá, sokszor világéletére halálossá 
válható gőgnek okozója. így hát nem kell cső-
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dálkozni azon, hogy Pompeius, amikor vissza
tért Rómába, elhatározta, hogy első rohamra az 
összes hivatalok legelsejére, a konzulságra fog 
pályázni, ámbár még csak kvesztor sem volt és 
sem az alkotmányban, sem a politikai szertartá
sokban ösmerete vagy gyakorlata nem volt és 
páratlan szerencséje miatt már igen sok irigye 
akadt. Pompeius, aki már prokonzulként vezé
nyelt hadseregeket, nem törődhetett abba bele, 
hogy mint kvesztor vagy edil aláírói kezdje a 
hivatalos ranglajtorján. Amikor Rómába vissza
tért, méltatlankodott pártja ellen, mert az annak 
idején megtagadta tőle a spanyolországi háború 
folytatásához szükséges eszközöket és pénzeket 
és mert e pártból sokan irigységükkel üldözték. 
A növekedő népszerűség őt még nagyobb dicső
ségek reményére izgatta. Ösmerte azt a válto
zást, ami közben a közszellemet érte és már ez 
okoknál fogva is, valamint azért is, mert saját 
pártja ellenségesen viselkedett vele szemben, haj
landó volt azok felé a demokratikus gondolatok 
és érzések felé fordulni, amelyek ebben az idő
ben a középosztályban, a műveltebb osztályok
ban és a nemességnek elfogulatlan és szabad 
részében elterjedtek. De a nagyok gyűlöletének 
dacára szokatlan és furcsa szerencséből köny- 
nyen ment a konzullá választása. És pedig: 
Crassus, akinek a Pompeius ellen való régi gyű
löletét a kétségbeesésig fokozta az, hogy Pom
peius a rabszolgák elleni háborúba közbelépett, 
mihelyt Pompeius jelöltségéről értesült, maga 
is konzul akart lenni. Ezek a jelölések annyira 
szabálytalanok voltak, hogy a két tábornok meg-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 15



226 FERRERO

értette, hogy szükségük van az egyesülésre, ám
bár teljes bosszúval gyűlölték egymást. Pom- 
peiusnak szüksége volt Crassusra, hogy a szená
tusban oly hatalmas férfiú segítségével legyőz
hesse a szenátorok ellenzékét, Grassusnak pedig, 
aki viszont sokkal kevésbbé volt népszerű, mint 
Pompeius, azért volt szüksége ő rá, hogy ez őt 
a népnek ajánlja. Mindketten azzal az ürüggyel, 
hogy bevárják a diadalmenetet, seregeiket fegy
verben tartották Róma alatt. A szenátus a sere
gektől megfélemlítve, engedett és mind a két 
jelöltséghez hozzájárult. Pompeius a néptribu- 
noknak megígérte, hogy helyreállítja a tribuni 
hatalmat, Crassus a saját számlájára dolgozott 
és mind a kettőt megválasztották. Pompeius 
akkor megkérte barátját, Marcus Terentius 
Varrót, hogy készítsen számára emlékiratot a 
konzul kötelességeiről, amelyekről semmit sem 
tudott.

Pompeius Ígéretei és az a népszerűség, 
melynek a középosztályban örvendett, a demok
rata-pártba azt a reménységet öntötték, hogy 
ettől a konzulátustól valamilyen jelentékeny 
változást várhat. Ugyanez okból az uralkodó 
csoport is igen nyugtalankodni kezdett. De 
azokban a hónapokban, amelyek a választástól 
(amely júliusban történt) az év végéig elteltek 
(a konzulok január 1-én léptek hivatalba), a 
demokrata-párt reményét állandóan megzavarta 
az a rossz viszony, mely választási koalíciójuk 
dacára is a két konzul között volt. Pompeius 
nem bízott Grassusban, aki annyira gazdag és 
hatalmas volt, ő benne a sullai csoportozat lég-
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erősebb emberét félte és mindenféle ürüggyel 
elhalasztotta a diadalmenetet, csakhogy hadse
regét ne kelljen elbocsátania. Viszont Crassus, 
aki nem bizott Pompeiusban és szeretett volna 
neki ártani, de viszont nem mert túlsókat koc
káztatni, nem tudta, vájjon kövesse-e Pom- 
peiust az ő demokratikus elváltozásaiban, vagy 
pedig lépjen vele szemben ellenzékbe? Crassus 
már akkor is, amikor egy ovatio szertartása 
közben Rómába lépett, kijelentette, hogy had
seregét csak a Pompeiusé után oszlatja föl. Pom- 
peius válaszul egyre nyiltabban a demokrácia 
mellett nyilatkozott. Amikor november vége és 
december eleje között Marcus Lollius Palicanus 
néptribun Pompeiust a város falai elé vezette, 
akkor Pompeius seregének, amellyel még min
dig a diadalmenetre várt, és az ő konzuli pro- 
grammja meghallgatására egybesereglett nagy 
néptömegnek közepette egy népies színezetű 
heves beszédet mondott. Azt mondta, hogy véget 
kell vetni az igazságszolgáltatás és a tartományi 
kormányzás hallatlan visszaéléseinek és a nép
nek értésére adta, hogy a tribuni hatalmat az ő 
régi teljességében helyre akarja állítani. Sikere 
óriási volt. Viszont Crassus, akinek nem voltak 
politikai eszméi és csak a saját előnyére ügyelt, 
még mindig habozott. A két konzul szerencsét
len disszonánciája a legkitűnőbb javaslatokat is 
meghiúsíthatta, úgy, hogy közös barátaik közbe
léptek és népies tüntetéseket rendeztettek, ame
lyeken a nép kérte Crassust és Pompeiust, hogy 
béküljenek ki egymással. így tartott ez, amig 
Pompeius december utolsó napján végre meg

lő*
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tartotta diadalmenetét és január elsején hiva
talba lépvén, Grassust végre meghatotta a nép
nek Pompeius eszméi érdekében indított nagy 
mozgalma és végül is a két konzul közül első
nek ő jelentette ki, hogy hajlandó a kibékülésre. 
A kibékülést a konzulátusnak első napjaiban 
nyilvánosan megpecsételték, a hadseregeket 
nyomban elbocsátották és ama fölvidulásban, 
amelyet egyrészt a Crassus által a nép között ki
osztott gabona, másrészt a Pompeius-féle pom
pás ünnepségekre való készülődések okoztak, 
lerombolták és elpusztították a Sulla-féle alkot
mányt, a reakciónak ezt a nagy faltörő kosát, 
egész Itália ujjongására. Pompeius azt javasolta, 
hogy a tribunoknak adják vissza a Sulla által 
elvett hatalmukat és különösen azt a jogukat, 
hogy a szenátus előleges jóváhagyása nélkül is 
törvényjavaslatokat terjeszthessenek elő. De mi
után mégis szükség volt arra, hogy ezt az utolsó 
javaslatot a szenátus helybenhagyja, Caesar, mint 
az új törvényes demokrácia legelevenebb minta
képe és mint Pompeius leghathatósabb eszköze, 
azon dolgozott, hogy e javaslatot a szenátusban 
keresztülvigye. Több népgyülést tartottak, Cras
sus ügyesen megmozgatta minden befolyását, 
amivel a szenátusban rendelkezett. Nagy agitá- 
ciót indítottak, amelynek az volt a célja, hogy 
a szenátus többségét megnyerjék. Az agitáció 
közben mindazok, akik már jó ideje elégedet
lenek voltak az uralkodó csoporttal, bátran tá
madni kezdték, s a rabló kormányzók és meg
vásárolható szenátorok gyűlölete egyre jobban 
égett a középosztálynak abban a sokadalmában,
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amelyben igen sokan szintén raboltak volna, ha 
tudtak volna, de akik éppen azért, mert ők ma
guk nem juthattak hozzá, annál hevesebben 
gyűlölték a könnyű szerrel gonoszkodókat. Ügy 
látszik, kevéssel azelőtt, hogy az agitáció meg
kezdődött, több sziciliai városnak a követe Ró
mába érkezett, hogy ott port indítson Gaius 
Verres ellen, aki a demokrata-pártnak egyik 
szökevénye volt és akárcsak Cetegus, idejében el 
tudott a sülyedő hajóról menekülni. Belőle a 
reakciós párt egyik leggonoszabb hóhéra vált. 
A 74-ik évben prétor lett és később proprétor- 
ként kormányzónak küldték Szicíliába, ahol 
római barátainak kedvezése folytán sikerült a 
törvényes egy esztendő helyett hármat eltöl- 
tenie. A szenvedésnek három nagyon hosszú 
esztendeje volt ez Proserpina és Polifemus sze
rencsétlen szigetén. Verres, akit a kalandorok, 
hetérák, fölszabadítottak udvara vett körül, az 
egész szigettel egy keleti zsarnok szeszélyes ke
gyetlenségét és féktelen kapzsiságát éreztette. 
Irgalom nélkül rabolt és sarcolt, a templomok
ból és a magánházakból a legszebb műtárgya
kat, amelyeket fanatikusan gyűjtött, elvitte és 
számtalan visszaélést követett el nemcsak a 
szicíliaiak, hanem a római polgárok ellen is. 
Egy idő óta már Rómában is ösmerték ezeket a 
bajokat és végül is Rómában azt mondták, hogy 
Verres az ő rablásaival tönkre tette Róma leg
nagyobb magtárának a földmívelését. Az utóbbi 
időkben már oly hangosan méltatlankodtak 
Verres ellen, hogy utódja, Lucius Metellus, ám
bár, hogy ő is konzervatív volt, azzal a becsű-
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Ietes szándékkal ment Szicíliába, hogy ott az 
elődje által okozott bajokat helyrehozza. Ez 
intézkedéseken fölbátorodva, a szicíliai városok 
küldöttséget menesztettek Rómába, hogy vádat 
emeljenek Verres ellen és egy fiatal ügyvédhez 
fordultak, aki egy jómódú és művelt arpinumi 
családból született, 75-ben kvesztor volt Szicíliá
ban és nagy hírnévre vergődött azáltal, hogy a 
legkülönbözőbb ügyekben az ékesszólásnak 
addig ösmeretlen művészetével és hevével szólalt 
föl. Ez a fiatal ügyvéd Marcus Tullius Cicero 
volt. Pompeius és az új demokratikus mozga
lom fejei, nyomban megértették, hogy egy nagy 
zsarolási pör nagyszerűen használna az ural
kodó csoportok elleni agitációnak. Cicero, aki 
akkor 36 éves volt, mint Pompeius, és egy idő 
óta leste az alkalmat, hogy egy nagy pörben az 
ékesszólás elsőbbségét nyerje el és aki a jövő 
évre edilnek akarta magát megválasztatni, lel
kesedéssel fogadta el a pör vitelét. Még január 
hónapban sikerült neki Manius Acilius Glabrio 
prétor által egy hasonló port, amit Verresnek 
egyik régi kvesztora, Caecilius ő ellene, Cicero 
ellen, indított, visszavettetnie. Egyébként nem 
lehet tudni, hogy ez a pör komoly volt-e vagy 
pedig Verres adatta azt csak be. Cicero, mi
után a bizonyítékok gyűjtésére 110 napos határ
időt kapott, azonnal elutazott Szicíliába.

Közben a sullai csoportozat, amelyet a sok 
botrány meggyöngített, nem tudott többé Pom
peius támadásának ellentállni. Amikor a tri- 
buni hatalomról szóló törvényjavaslatot tár
gyalták. a szenátusban csak kevesen mertek e
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javaslattal ellenkezni, így: Catulus, aki azon
ban szintén elösmerte, hogy a pompeiusi javas
latot a szenátori törvényszékek szégyenletes 
korrupciója igazolni látszik, továbbá Marcus 
Lepidus és Marcus Lucullus. De a többség el
fogadta a javaslatot, ami legfőbb bizonyítéka 
volt annak, hogy az arisztokratikus kormány 
iránt való ellenzéki érzés tíz évi politikai bot
rányok és küzdelmek után minden osztályban, 
még a nemességnek egy részében is, a legjob- 
bakban és a legrosszabbakban, a legfiatalab- 
bakban, a legerélyesebbekben és legértelmeseb
bekben, a legelfajulatlanabbak, a legbecsvágyób
bak és legromlottabbak közt egyformán elter
jedt. Mint mindannyiszor, amikor egy arisztokra
tikus és földmívelő társadalom úgyszólván tel
jesen merkantilis és plutokratikus társadalommá 
változik át, most sem maradt meg a római arisz
tokráciából más, csak egy bizonyos számú fé
nyes és régi család, úgyszólván mindannyian 
szegények. Ezek a családok, hogy megmarad
hassanak a felsőbb osztályokban, amelyek most 
már a gazdagságért, a kultúráért és a hata
lomért való egyetemleges versenyben legügyesebb, 
legmerészebb és a legszerencsésebb férfiakból 
állottak, maguk is nagykereskedést űztek, speku
láltak, tanultak és a hivatalok útján igyekeztek 
meggazdagodni, akárcsak a burzsoázia új em
berei. Néhányan, különösen a gazdagok — igaz 
— még megőrizték azokat az eszméket és azokat 
az érzéseket, amelyek minden arisztokráciában 
túlélik az arisztokráciának politikai romlását és 
amely eszméket és érzéseket ezúttal a szullai
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reakció fölélesztett. Ezek az érzések: az új osztá
lyok gyűlölete, a jelennek, mint valami köznapi
nak és romlottnak megvetése, a tekintély elvé
nek bálványozása és ebből folyólag minden poli
tikai zavartól való irtózás, legyen bár az a zavar 
őrült, gonosz, vagy pedig a fejlődéshez szüksé
ges. Nem tűrhették, hogy az uzsoráival millio
mossá lett vellitrei parasztnak a fia velük ver
senyezzen a gazdagságban, hogy az arpinumi 
polgárnak a fia velük osztozzék a hivatalokban, 
hogy a homályos ügyvédek és nem nemes tri
bünök csapata közvádakkal ostromolja őket, 
hogy a cipészek, mesteremberek, utcai kisáru- 
sok, a kozmopolita fölszabadítottak a fórumon 
őket kifütyüljék. Nem akarták tűrni, hogy ez a 
nép többé ne azokat a patríciusokat válassza a 
hivatalokba, akiket a régi jó idők népe féliste
nekként tisztel. És nem tűrhették, hogy végered
ményben már semmit sem tiszteltek: sem a böl
csességet, sem a régi származást, sem a va
gyoni cenzust. De viszont mások becsvágyból, 
érdekből, filozófiai meggyőződésből vagy szük
ségből megértették, hogy az ellenkezés haszon
talan dolog. Elösmerték, sőt gyakran örültek is 
annak, hogy most egy demokratikus rend épül 
föl, olyan társadalmi rezsim, amelyben az érte
lem és a gazdagság többet számít a leszárma
zásnál. Ezek a nemesek hajlandók voltak úgy 
cselekedni, úgy érezni, úgy gondolkozni, ahogy 
a szükség kívánta, hogy jobban élhessenek, mint 
azelőtt, az ő korukban éltek és anélkül, hogy 
egy immár elmúlt korszak fölött keseregtek 
volna. Az első siker után minden párt támadást
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kísérelt meg a hatalmas uralkodó csoport ellen. 
Plotius tribün Caesar segítségével általános bűn
bocsánatot fogadtatott el a polgárháborúk, bele
értve a lepiduszit és szertoriuszit, túléltjei szá
mára. A cenzúrát, amely már 17 év óta föl volt 
függesztve, újra helyreállították. Lucius Galleius 
és Gnaeus Lentulus cenzorok, miután a cenzust 
áprilisban vagy májusban helyreállították, köz- 
megelégedésre megtisztították a szenátust Sul- 
lának sok barátjától és többek között kiűzték 
onnan azt a Caius Antonius Hibridát is, akit 
Caesar 77-ben oly kevés szerencsével vádolt. Lu
cius Aurelius Cotta prétor, egyike a szabadelvű 
érzésű nemeseknek, azt javasolta, hogy a lova
goknak adják vissza törvénykezési jogukat, 
mert hiszen a lovagok majdnem mind gazdagok 
lévén, nem igen hagyják magukat megveszte
getni. De ezt a javaslatot nem fogadták el olyan 
könnyen, mint a többit, ámbár Cotta igen eré
lyes propagandát fejtett ki az érdekében. Cicero 
ezekben az időkben kötött ki Szicíliában, ahol 
Lucius Metellus kormányzó mintha egyetlen 
éjszaka alatt megváltozott volna. A kormányzó
ból most Verres buzgó barátja lett és ahelyett, 
hogy az elődje által okozott bajokon segített 
volna, fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy a 
Verres elleni vizsgálatot minden eszközzel össze
bonyolítsa és útvesztőbe vigye. Mi történt? Az 
uralkodó csoport ama tagjai, akik akár múlt
juknál, akár temperamentumuknál fogva nem 
akartak vagy nem tudtak a demokrata-párttal 
kibékülni és akiket ennek a pártnak győzelme 
minden hatalmuktól megfosztott volna, az első
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vereségek ijedelmeit kihevervén, ellentállást 
kezdtek. Minden pártnak és minden osztálynak 
csak addig vannak jó szándékai és szép erköl
csei, ameddig ezekkel meg lehet őrizni a hatal
mat. így a konzervatív párt, amelyben pedig 
sokan szükségesnek látták, hogy magukba száll- 
janak, igazságot tegyenek és a visszaéléseket 
elnyomják, hirtelen félretett minden javulási 
szándékot. így a konzervativek nemcsak hogy 
a bíráskodási törvényjavaslatot akarták meg
buktatni, hanem megkísérelték Verres „meg- 
mentését“ is, mert úgy gondolkoztak, hogy Ver
res pőre, ha elítéltetésével végződik, az egész 
pártot szégyenbe hozza és hitelvesztetté teszi. 
Néhány tekintélyes konzervatív a jövő eszten
dőre konzulokként Quintus Hortensiust, a híres 
ügyvédet és Quintus Metellust jelölték. Prétor- 
nak Marcus Metellust, Quintusnak és Lucius- 
nak, Szicília kormányzójának a fivérét jelölték. 
Ezek a jelöltek és az arisztokráciának más te
kintélyes tagjai, így Caius Scribonius Curio is 
megegyeztek Verresszel, aki kész volt teljes ere
jével dolgozni értük a választásokon. Horten- 
sius elfogadta Verres védelmét, Quintus és Mar
cus Metellus írtak fivérüknek, Luciusnak, hogy 
Verres bűnjelei közül, amennyit csak tud, tün
tessen el. Ha a választásokon ők győznének, ha 
a Cotta-féle törvényjavaslat megbuknék, akkor 
a port el lehetne húzni a következő esztendeig, 
amikor is ezt a port egy szenátori törvényszék 
előtt tárgyalták volna, amelynek az elnöke talán 
maga Marcus Metellus lett volna, Verres védője 
pedig talán maga az egyik konzul,
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A Metellus okozta zavarok dacára Cicero 
mégis befejezte a vizsgálatot és a meghatározott 
időpontra, április végére egész sereg bizonyíték
kal és a tanúknak egész kíséretével térhetett 
vissza Rómába. De a port nem tárgyaltathatta 
azonnal, meg kellett előbb várnia, hogy egy 
másik, Macedónia kormányzója ellen folytatott 
por befejeződjék. Ezt a port valószínűleg mes
terségesen húzták ki olyan sokáig, csak azért, 
hogy Verresnek kedvezzenek. A késlekedés 
azonban inkább előnyös, mintsem ártalmas lett 
volna Cicerónak, akinek júliusra, az edili vá
lasztásokra kellett készülődnie, ha a demokrata 
pártot kevés hónappal első győzelme után hir
telen újabb válság nem fenyegeti. Crassus és 
Pompeius rövid békesség után újra elkezdtek 
egymással civakodni. A régi történetírók, saj
nos, alig mondanak valamit ez egyenetlenség 
okairól és alkalmairól, pedig ez az egyenetlen
ség annyi későbbi eseménynek lett az okozója. 
De valószínű, hogy az egyenetlenség Pompeius 
becsvágyából és a két konzul temperamentumá
ból fakadt. Pompeius gőgös, akaratos és önma
gában biztos volt, és talán már akkor is arra 
gondolt, hogy őt küldik ki helyettesíteni Lucul- 
lust a nagy keleti háborúban. Crassus viszont 
igazi bankár módjára bizalmatlan, önös és fél
tékeny volt, állandóan attól félt, hogy szeren
csés hivataltársa, ha ő annak a terveit szol
gálja, „kijátssza" őt. Tudta, hogy nem érhet el 
ahhoz hasonló tisztséget, mint amilyent Pom
peius ambicionált és így abban tetszelgett ma
gának, hogy makacs küzdelemmel, rosszakara*
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tuan dolgozott azon, nehogy Pompeiusnak ez 
a vágya, a Keletre küldetés, teljesüljön. így az
tán a két konzul, akárcsak két akaratosan ve
szekedő asszonyszemély, mást sem tett, mint 
egymásnak folyton ellentmondott és minden 
kérdésben egymás ellen küzdött. Bárhogyan is 
lett légyen, ez az egyenetlenség gyászos volt a 
demokrata pártra nézve. A párt a hosszú ül
döztetések után nem rendelkezett sem kellő 
szervezettel, sem kellő férfiakkal, sem kellő ér
dekekkel, amelyeket szembe helyezhetett volna 
a szullai csoporttal, mely vereségei dacára is 
klientélái, emberei és pénze miatt még mindig 
igen hatalmas volt. Ha a párt két feje nem 
gondoskodik arról, hogy egymással egyetértés
ben folytassa a hatalomnak már megkezdett 
meghódítását, akkor a párt igen hamarosan el
vesztette volna azt a keveset is, amit eddig már 
meghódított. És valóban, engedték, hogy Cotta 
egyedül szónokoljon az ő törvényjavaslata ér
dekében. A 69-iki választásokon a demokrata 
párt, úgy látszik, nem is állított saját jelölteket, 
s az uralkodó pártnak minden jelöltjét, Horten- 
siust, Quintust és Marcus Metellust megválasz
tották. Verres ujjongott és védnökeivel egye
temben győzelmi vidámsággal merész tervet 
dolgozott ki. Hortensius és Metellus útján meg 
akarta félemlíteni a sziciliai követeket és arra 
akarta őket rábírni, hogy álljanak el a vádtól. 
Az edili választásokon a pénznek és az intri
kának özönével dolgoztak Cicero ellen, mert 
arra számítottak, hogy Cicero bukása véglege
sen megfélemlíti a szicíliaiakat, akiket a kon-
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zuli választások kimenetele már úgyis meg
zavart. Verres azt hitte, hogy így néhány nap 
alatt minden véget ér. De Cicerót, aki ezalatt 
alaposan tanulmányozta az ügyet és a bizonyí
tékokat megrostálta és osztályozta, megválasz
tották és a szicíliaiak nem engedték magukat 
megriasztani.

Mindazonáltal Verresnek a helyzete a vá
lasztások után annyira jó volt, hogy Pompeius, 
a demokrata párt fő emberei és a közvélemény 
kissé föléledtek merevségükből. A Cotta-féle 
törvényjavaslatot ügyesen úgy meghigították, 
hogy nemcsak a lovagok, hanem a szená
torok közül is választottak bírákat. Ezt a 
javaslatot könnyen elfogadták. A közvélemény 
már előre is fölháborodott azon az eshetőségen, 
hogy Verrest fölmenthetnék. Rómában és Itá
liában másról sem beszéltek, csak a közelgő 
pörről, de úgy, mint egy gladiátori játékról, 
amelyben a szenvedélyes és fölindulásra éhes 
közönség szeme előtt két párt küzd Verres el- 
ítéltetése körül. Egy fiatal és sokat Ígérő ügy
véd szembe fog szállni a római szónokok el
veivel és mindkét párt mesterien és könyörte
lenül fogja alkalmazni a fórumi védekezés és 
támadás eszközeit. Pletykák és jóslások kuszál- 
ták egymást. Volt, aki arról tudott, hogy a ki
sorsolt bírákat igyekeznek megvesztegetni, volt 
aki meg arról, hogy Szicíliában megsemmisítő 
bizonyítékokat találtak, amelyeket most csak 
azért őriznek, hogy Verresnek később ezekkel 
adják meg a kegyelemdöfést. Volt, aki kételke
dőén azt tartotta, hogy Verres is, mint már
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annyi más, ügyesen ki fog mászni a csapdából 
és még csak egy porcikáját sem hagyja ott. Az 
ékesszólásnak sok műkedvelője különös vára
kozással tekintett Cicero és Hortensius szónoki 
párbaja elé. Cicero, mondták fontoskodva azok, 
akik a dolgokhoz érteni véltek, igen tanult és 
ügyes fiatalember ugyan, a fórumnak egyik 
reménysége, de nem rendelkezik rettentő ellen
felének tapasztaltságával . . . Közben a felek 
készülődtek. Cicerót, akinek képzelőtehetségét 
az egyetemes várakozás és a cél elhatározó nagy
sága fölizgatta, rendkívüli éleslátás fogta el. 
Megértette, hogy ily ügyes és hatalmas ellen
féllel szemben haszontalan dolog volna a ravaszt 
játszani. A közönségre kell hatni, azt kell rend
kívüli leleplezésekkel meglepni és éppen azért 
oly módon igyekezett a tanúvallomásokat cso
portosítani, hogy azok a tömeg szellemében 
mély benyomást hagyjanak hátra és mindenik 
tanucsoport számára rövid, de hatásos bevezető 
és magyarázó beszédet készített. Viszont Verres 
és barátai, akiket a választások sikere fölbáto
rított, a tanukat igyekeztek megkörnyékezni 
és engesztelni. Szicilia városai által Verres szá
mára megtisztelő nyilatkozatokat küldettek. 
Tüskés, a legfinomabb ravaszságokkal teli vé
delmi tervet dolgoztak ki, hogy megakadályoz
zák a vád támadásait. Közben a pert el akar
ták húzni augusztus 16-ikáig, addig a napig, 
amelyen tizenöt napra fölfüggesztették a tanú
kihallgatásokat, hogy a Pompeius által a Ser- 
toriuson aratott győzelem óta Ígért közjátéko
kat megtartsák és azután ezt a halasztási tak
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tikát tovább akarták folytatni, hogy a port az 
új esztendőre átvigyék. Volt remény arra, hogy 
ez a terv sikerüljön, mert a hátralevő hónapok
ban gyakoriak voltak a törvénykezési szünetek, 
így szeptember 4-ike és 19-ike között a római 
közjátékok, október 26-ika és november 4-ike 
között a győzelem tiszteletére rendezett közjáté
kok és november 4-ike és 17-ike között a Ludi 
plebei miatt szünetelt a törvénykezés.

Augusztus 5-én reggel, amikor a pör meg
kezdődött, rengeteg néptömeg szorongott a fó
rumon, a bírák, a tanuk, a felek padjai körül. 
Verres Hortensiusszal érkezett, sok nagy sze
mélyiség kiséretében. Biztos volt a föllépése és 
vakmerő a tekintete. Bizott azokban a ravasz
ságokban, amelyeket ügyvédjével együtt olyan 
hosszú ideig eszelt ki. De Cicero sokkal jobban 
megérezte a közvélemény hangulatát, mint 
Hortensius . . . Ahogy a közönség lassan-las- 
san megösmerte azokat az okmányokat és 
azokat a tanúvallomásokat, melyeket Cicero 
ügyesen elébe terjesztett, ahogyan a saját szen
vedéseik miatt is elkeseredett tanuk természe
tes túlzással elmondták a fórumon Szicilia 
szenvedéseit, a közönségben a Sulla-csoport 
ellen már tíz év óta fölgyülemlett minden harag 
leküzdhetetlen erővel tört ki. Egyes patétikus 
tanúvallomásoknál a közönség úgyszólván sírt, 
másoknál méltatlankodva mormogott, egyes 
vallomásoknál dühében ordítozott. Egy-egy ki
hallgatás végén a pör leleplezései villámgyorsa
sággal terjedtek el egész Rómában, az emberek 
egymásnak mondták el a vallomásokat, meg-
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változtatva, szájról-szájra túlozva és minden 
osztályban minden lelket méltatlankodásra in
dítva. Másnap azután még nagyobb tömeg szo
rongott a fórumon, hogy a rettenetes elbeszélé
seket meghallgathassa és akkor is fölháboro
dott, ha ő maga nem is hallott semmit, de látta, 
hogyan kiabálnak és háborodnak föl azok, akik 
a törvényszékhez közelebb állanak. így egy na
pon, amikor az egyik tanú azt beszélte el, hogy 
Verres mint feszíttetett keresztre egy római 
polgárt, aki hiába kiáltotta, hogy: Cívis romanus 
síim, a tömeg szinte őrjöngve mozdult meg és 
ha a prétor nyomban föl nem függeszti a ki
hallgatást, akkor Verrest ezen a napon dara
bokra tépték volna a fórumon. Nem egy párt, 
hanem egész Itália, amely pedig annyi vidékre 
küldött hadseregeket, hogy embereket pusztít
son és rabul ejtsen, amely uzsorájával a világ
nak annyi részét kifosztotta, volt az, amelyik 
most a római fórumon egyetlen, a saját nagy 
hatalmától megőrült gyilkosnak kicsiny kegyet
lenségei miatt fölzúdult. És Róma oly heves 
dühvei zúdult föl, hogy Verres és barátjai, aki
ket ez meglepett és megdöbbentett, elvesztették 
biztonságukat, büszkeségüket és nem bíztak 
többé fondorlataikban. Egyszer csak megérez
ték, hogyha ezt a néperőt még továbbra is hara
gítják, akkor borzasztó dolog fog történni. A 
port a tizennegyedik napján fölfüggesztették és 
Verres, hogy vagyonának egy részét megmentse, 
önkéntesen száműzetésbe ment. Örökre eltűnt 
az általános feledésnek magányos és sötét út
ján, míg viszont Cicero, akiből most Róma
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egyik legelső személyisége lett, a dicsőség hosszú 
és napfényes útján indult meg. Sem az egyik, 
sem a másik nem gondolta, amikor oly ellen
tétes sors elé érkeztek, hogy útjukban 27 esz
tendő múlva egy pillanatra ugyanazon örvény
nek a szélén találkozni fognak

Amíg Itáliában ezek a dolgok történtek, 
Lucullus a 71— 70-diki tél eltöltésére az ázsiai 
tartományba ment, amelynek kormányzójává 
nevezték ki. Lucullus itt fölháborodott és meg
döbbent ama zsarolásokon, melyekkel az itáliai 
pénzemberek a lakosságot nyomták és azon a 
vak kegyetlenségen, amellyel minden korlátot 
ledöntve, a lehető leggyorsabban akarták győ
zelmük gyümölcsét bezsebelni. Lucullus, aki 
szegény arisztokrata családban nevelkedett, 
olyan időben, amikor az egész római nemesség 
bensőségesen gyűlölte a meggazdagodott parasz
tokat és a kapitalista burzsoáziát, már akkor 
sem nagyon szerette a pénzembereket. Tiszta 
és becsületes szellem lévén, erővel és folytonos 
eréllyel akarta különböző módon és különféle 
intézkedésekkel megfékezni a bérlők kapzsi
ságát és ebben a munkájában nem volt tekin
tettel arra, hogy emberséges politikájával milyen 
hatalmas ellenségeket haragít magára. Oly erős
nek, oly nagynak, annyira biztosnak érezte 
magát. Fölizgatott agyvelejében nagy tervet 
forgatott. El akarta árasztani és meg akarta 
hódítani Tigranesnak, Arménia királyának és 
Mithridates vejének, akinél Mithridates mene
déket keresett, az egész birodalmát. Hála a 
római politika ama közömbösségének, amely

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 16
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az itáliai válság alatt jelentkezett, később pedig 
amia gyorsaságnak, amellyel a rómaiak Bithiniát 
meg akarták hódítani, és a hosszú mithridatesi 
háborúnak, Tigranes 15 esztendő alatt hódítá
sok, szövetségek, hűbéres szerződések útján bi
rodalmát kiterjeszthette a látóhatár minden 
irányában. Észak felé a Kaukázusig terjeszke
dett, hűbéreseivé téve az albánok és ibérek fél- 
barbár népét, dél felé, nyugat felé és délnyugat 
felé meghódította a szelencidoknak úgyszólván 
egész birodalmát, a ciliciai síkságot, Szíriát, 
Föníciát, a partuszoktól sok tartományt és hű
bérest hódított el, így például Nagy Mediának, 
az atropaténei és a gordiénei Mediának satra- 
páit. De a kicsiny és harcias római sas a Pon- 
tusból már dühösen csattogtatta szárnyát, hogy 
az óriási és álmos birodalomra lecsapjon . . . 
Lucullus, mielőtt Arméniát elárasztotta volna, 
nehogy a hátamögött ellenségeket hagyjon, vég
legesen el akarta foglalni a Pontust. Éppen ezért, 
miközben sógorát, Appiust Claudiust elküldte 
Tigraneshez, hogy tőle Mithridates kiadatását 
kérje, csak azért, hogy ez a biztos visszautasítás 
háború ürügyéül szolgáljon, ő maga a 70-ik év 
tavaszán elindult, hogy befejezze Sinope és 
Amasia ostromát. A két város még az év őszén 
megadta magát és Lucullus ezúttal legalább 
részben megkímélhette ezeket a városokat a ka
tonai brutalitástól, ámbár e városokban is sok 
lakóst elfogtak és rabul ejtettek. Sokkal szeren
csétlenebbül, járt a tavaszkor Heraclea, amelyet 
szárazföldön az ostoba és vad Gotta, tengeren a 
bátor és dühös Triarius ostromoltak. A két
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római hadvezér, miután a várost bevette és min
den irgalom nélkül kirabolták a házak és temp
lomok értékes bútorait, a pénzkészleteket, az 
aranyat és az ezüstöt, az egész lakosságot rész
ben lemészárolták, részben rabszolgákká tették, 
a város teréről elemelték még Heraclesnek azt a 
csodálatos szobrát is, amely híres volt az egész 
Fekete-tenger partjain, a vésővel kidolgozott 
csodálatos bunkója, a szobron lévő oroszlánbőr, 
uyíl és íj jak miatt, ami mind szilárd aranyból 
készült. Azután fölgyujtották a városokat és mi
közben a füst az ég felé szállt, a kikötőből ki
eveztek a római hajók, amelyek a zsákmánnyal 
annyira megleltek, hogy egynéhányuk útközben 
el is sülyedt.

Közben megérkezett Tigranes válasza. 
Visszautasította azt a kérést, hogy Mithridatest 
kiadja. Gőgből utasította vissza és nem mintha 
szerette volna apósát, mert hiszen olyan taná
csosok vették körül, akik Mithridatesban vetély- 
társat féltek. Az arméniai király éppen azért 
nem is szívesen fogadta oltalmába Mithridatest 
és székhelyétől messzire, egyik kastélyába küldte 
őt. De most, hogy Tigranes megtagadta Mithri- 
dates kiadatását, a rómaiaknak többé nem 
hiányzott az ürügy Arménia elözönlésére, amit 
Lucullus 69 tavaszára tervezett.

is*



Arménia meghódítása és Itália adósságai.

Rómában a 70-ik év a demokrata pártra 
nézve rosszul végződött. Pompeius, aki talán 
könnyű sikereitől elvakíttatva azt hitte, hogy 
minden nehézség nélkül megkaphatja a Kelet 
parancsnokságát, ami őt még nem illette meg, 
Crassus fondorlataitól annyira meglepődött, 
megdöbbent és magánkívül volt, hogy — éleié
ben először — lemondott tervéről. Pompeius 
türelmetlenségi rohamában, hogy egy közömbös 
cselekedettel elrejtse a sikertelenségen érzett dü
hét: kijelentette, hogy konzulátusa után visszatér 
a magánéletbe. Meg is tartotta Ígéretét, Rómá
ban maradt, de roppantál méltatlankodva. Cras
sus viszont visszatért üzleteihez és lemondott 
arról, hogy mint szokásos volt, olyan tarto
mányt kapjon, amely sokkal kevesebbet jöve
delmezett volna neki, mint a spekulációi. Vi
szont igen meg volt elégedve azzal, hogy Pom
peius t Rómában maradásra kényszerítette. A

X .
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konzervativek, akik igen örültek Pompeius si
kertelenségének, újra elfoglalták úgyszólván az 
összes hivatalokat. A birodalom egyébként 
Mithridates bukása után nyugodt volt és e pil
lanatban nem is volt kilátásban egyéb hadi vál
lalkozás, mint a krétai kalózok elleni háború. 
A kalózok Marcus Antonius veresége után hiába 
küldtek követeket Rómába, hogy ott békét 
kössenek.

Egyedül Lucullus nem pihent. 69 tavaszán 
a legmerészebb hadjáratok egyikébe fogott. A 
szenátus fölhatalmazása nélkül két légiójával és 
nehány ázsiai segítőcsapattal, amelyek legin
kább galatiaiakból és trákokból állottak, nem 
is egészen 20.000 emberrel el akarta árasztani 
Armeniát. Arménia nagy ország volt, amelyről 
Lucullus kevés ösmerettel bírt és ahol Mithrida
tes és Tigranes, akik most Lucullus megfélem
lítése után barátságot kötöttek, nagy hadsere
get szerveztek ellene. Lucullus gyorsan, csak 
éjszaka pihenve meg, és sem magának, sem had
seregének más pihenőt nem adva, haladt azon 
a nagy karavánúton, amely Melitenet átvágja 
és így ért el egészen az Eufrateszig. Átment a 
folyón, Tigranocertáig menetelt és olyan erő
vel verte vissza Mitrobarcanes tábornok hadse
regét, hogy a megriadt Tigranes hirtelen Ar- 
menia északi részébe vonult vissza, és kincseit 
és háremét Tigranocertában egyik tábornokára 
bízta. Lucullus Tigranocertát ostrom alá fogta. 
De Tigranes, aki 80.000 főnyi hadsereg fölött 
rendelkezett, hamarosan magához tért ijedtsé
géből, amint azt Lucullus előrelátta és heves tü-
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relmetlenségi rohamtól elkapatva a város segít
ségére sietett, meg sem várván Mithridatest, aki 
erős lovascsapatokkal útban volt. Lucullus 
ekkor ahhoz a manőverhez folyamodott, ame
lyet minden ügyes hadvezér használ, amikor 
várost ostromol és az ostromolt város segítsé
gére fölszabadító hadsereg érkezik. 6000 kato
nát Muréna vezérlete alatt az ostromló sáncok
ban hagyott és körülbelül 14.000 gyalog és 
lovaskatonával a szabadító hadsereg elé ment. 
Amikor a két hadsereg a Tigris két partján 
egymás látóhatárába került, Tigranes és az 
armeniai hadsereg vezérlőkara — néhány tá
bornokot, akik a rómaiakat jobban ösmerték, 
kivéve — a hivatásos katonának gyakori egy
ügyű önhittségével azt hitték, hogy a rómaiak 
az ötszörösen nagyobb hadsereg elől visszavo
nultak. De Lucullus, akinek vakmerő és gyors 
fölbuzdulása, amelyet a győzelmek csak fokoz
tak, semmitől sem tudott visszariadni, nem 
habozott. Egy reggelen a Tigrisen átlábolva kis 
hadseregével, úgy rávetette magát az arme- 
niaiakra, mint ahogyan a juhászkutyák fal 
káiát szokták egy rengeteg birkanyájra uszí
tani. A rómaiak lemészárolták az armeniaiakat, 
tönkretették őket, a királyt futásba kergették, 
úgv, hogy az csak 150 lovaskatona kíséretében 
szökhetett meg. A római vezér ezután visszatért 
Tigranocerta ostromához és kevéssel utána be
vette a várost. És ekkor ennyi sikernek az 
öröme után Lucullus jellemének nagylelkű 
ösztönei, amelyeket a cselekvés gyorsasága, ide
ges izgékonysága, türelmetlensége, szelleme
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féktelen ambíciójának elérésére való végtelen 
vágya elnyomott, most újra kitörtek. Megparan
csolta, hogy a görögök hölgyeit és vagyonát 
tiszteletben tartsák és azoknak a görög és bar
bár városoknak a lakosait, akiket Tigranes erő
szakkal hurcolt ide, hogy ezeket a városokat 
benépesítsék, visszaküldte hazájukba. A város 
többi részét azután szabad sarcnak engedte át. 
Lucullus azzal a 8000 talentummal (körülbelül 
48 millió), amit a királyi kincstárban talált, és 
a másik 16 millióval, amit az elkobzott tárgyak 
eladásából nyert, ezúttal nemcsak magáról és 
a római államkincstárról gondoskodott, hanem 
a katonáiról is. Mindegyik katonáját 800 drach- 
mányi ajándékkal lepte meg. Tigranes régi hű
béresei, akikkel Lucullus kedvesen bánt, meg
adták magukat. Az ázsiai Antiochust elösmerte 
Szíria királyának, a hadsereget Gordienes gaz
dag vidékére vitte telelni. Lucullus, aki most 
már Tigranesnek a Tigristől délre eső tarto
mányai fölött úr volt, a jövő évre az eddiginél 
is hatalmasabb vállalkozást tervezett. Meg 
akarta ismételni Nagy Sándor kalandját, el 
akarta árasztani Perzsiát, meg akarta hódí
tani a partusok birodalmát és a partusok kirá
lyához nyomban követett küldött, hogy a Tig- 
ranesszel való szövetségét bontsa föl.

Az a haragos szenátor, aki Rómában egy 
feloszlásban levő arisztokráciának rosszakaratú 
viszálykodásai közben, egy szép kurtizán fon
dorlatai segítségével, nagy nehezen kapta meg 
egy kicsiny hegyes tartománynak a parancs
nokságát és aki Ázsiában egy piciny hadsereg-



248 FERRERO

nek az élén jelent meg (mint sokan Ázsiában 
hitték, egy haldokló állam utolsó erőfeszítésé
vel), most hat esztendő után Ázsiában az ő ke
vésszámú légióival Nagy Sándor tanítványának 
érezte magát. Állandóan útban volt és minden 
újabb sikere után újabb távoli vállalkozásra 
gondolt. Oly gyorsan, oly vakmerőén, oly fárad- 
hatatlanúl haladt síkságokon és hegyeken ál
tal, mérhetetlen hadseregek és bevehetetlen 
erősségek ellen, mintha sohasem lett volna szük
sége pihenőre és mintha sohsem tudta volna 
végét látni becsvágyának, önmagában bizonyos 
volt, most már a szenátus tekintélyétől is füg
getlen, és ezért elhatározásában és munkájában 
sohasem habozott. S nemcsak gazdagságra és 
dicsőségre vágyott, hanem mindig ki akarta 
elégíteni azt a lángoló csodálatot is, amellyel 
a hellén műveltséget tisztelte, és amelyet úgy elé
gített ki, hogy mindig nagylelkű volt a legyő
zőitekkel szemben . . .  És amikor a Kelet ba
bonás népei úgy bámulták őt, mint egy isteni 
jelenséget, akkor Itáliának nem kellett volna-e 
úgy csodálni őt, mint az új imperializmus első 
hősét? De ha Lucullus az ő nemzedéke bizo
nyos számú felsőbb embereinek legelsője is 
volt, ama felsőbb embereké, akik saját ere
jüket a végletekig fokozva és fölhasználva, az 
emberi nagyság legfényesebb mintaképei gya
nánt kerültek bele a történelembe, azért ugyanaz 
a démon, amelyik ő benne dolgozott, kisebb mér
tékben bár, de egész Itáliában is dolgozott és 
egy kitörőben levő válság éles fájdalmaival 
gyötörte az egész országot. Az arany és az ezüst
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bőven folyl Itáliába, ahol az előbbi nemzedé
kek által fölhalmozott rengeteg kincsekhez újak 
kerültek, miket vagy a fegyverek, vagy a már 
birt pénz erejével hódítottak meg. Ide özönlöt
tek azok a tőkék, amelyeket Marcus Lucullus 
a Fekete-tenger partján lévő trák falvak és 
görög városok sarcolásából hozott haza, azok 
a kincsek, amelyeket fivére, Lucius küldött haza 
Ázsiából. Ide özönlöttek az uzsorára kölcsönzött 
tőkéknek a kamatai, vagy pedig a birodalom 
különböző részeiben földekbe, birtokokba, há
zakba befektetett tőkének a nyereségei. Mind e 
pénzhez járult a háborúból visszatért katonák 
és tisztek személyes zsákmánya és az állam
nak fizetett hűbérösszege. A római állam évi 
mérlege akkor 50 millió drachma volt, ami az 
arany és ezüst közötti 1-től 151/2-ig terjedő 
árviszonylatot számítva, ami Európában a fehér 
ércnek legutolsó áresése előtt volt, körülbelül 
38 vagy 39 millió franknak felelne meg. Ez 
összeg legnagyobb része a tartományokból jött. 
De ennél is sokkal gyorsabban növekedett a 
pénzszükséglet. Egyre nagyobb mértékben volt 
szükség pénzre, hogy a birodalom minden ré
szében a Róma táplálására szükséges gabonát 
össze lehessen vásárolni. Pénzre volt szükség, 
hogy a háborúkat előkészítsék, hogy a sok had
sereget fizethessék és fönntarthassák Spanyol- 
országban, Macedóniában, a narbon Galliában. 
Pénzre volt szükség, hogy magánosoknak, vá
rosoknak, tőkeszükségben szenvedő idegen 
uralkodóknak kölcsönözni lehessen, hogy a 
gyorsan és általánosan növekedő fogyasztás
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szükségleteit ki lehessen elégíteni. Mindenek- 
fölött pedig azért, hogy ki lehessen elégíteni a 
spekulációnak azt a ragályos dühét, amelyben 
most egész Itália kereskedelmi szelleme égett 
és ezzel együtt mindenkinek azt a vágyát, hogy 
a saját nyereségeit fokozza, ami a fényűzésnek 
ilyen növekedése mellett természetes is volt. Az 
az üzleti mozgalom, ami a rend helyreállítása 
után megkezdődött, néhány év alatt szédületesen 
gyorssá vált. Most már mindnyájan, férfiak és 
nők, nemesek és plebejusok, gazdag tőkések és 
a kisebb városok birtokosai, szerény kereske
dők, mesteremberek, fölszabadítottak, a vak
merő és csalóka reménységeknek attól a lázától, 
amely nélkül az ember soha semmit nem tenne, 
mintegy hallucinálva, féktelenül spekuláltak. 
Mindenekfölött Itália földjét vette, eladta, újra 
visszavásárolta, szünet nélkül gyötörte az agrá
rius spekuláció őrülete, amely egy fél század
dal a birtokokban való lassú változások után 
hirtelen kitört és amelyet három jelentős tény 
hozott erjedésbe. A Spurius Torius törvénye, 
amely a talaj nagy részét magánvagyonná vál
toztatva, megnövelte a földdel való kereskede
lem anyagát, — a merkantilis szellem, amely 
másfél század óta terjedt, — s a polgárjog meg
adása, amely az összes itáliaiak számára a régi 
római jogot adományozta. Most már az összes 
itáliaiak hét római polgárnak a jelenlétében 
az úgynevezett mancipatio segítségével vásárol
hattak és eladhattak itáliai földeket, olyanokat 
is, amelyek a szerződéskötés helyétől egészen 
távol estek. Mérték szerint vehették a földet,
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épen úgy, mint a gabonát, azaz nem annyira a 
fundust határozták meg, a birtoknak a hatá
rait, hanem csak általánosságban vásároltak 
ezen vagy azon a vidéken ennyi vagy annyi 
hold földet. Sokan oly gyorsan vették és adták 
el a földeket, ahogy azt mostanában Auszt
ráliában szokták tenni, csak azért üzérkedvén 
a földdel, hogy az időleges árkülönbségekkel 
spekuláljanak. Viszont sokan olyan rabszolgá
kat szereztek be, akik ügyes földmivesek vol
tak, szőlőt, olajfákat és gyümölcsfákat ültettek, 
hogy a Kelettel konkuráljanak. De miután a 
legtöbbnek nem volt elegendő tőkéje és a görög 
jelzálogintézménynek hirtelen való meghonosí
tása könnyűvé tette a hitelt, a hitellel való visz- 
szaélés általános lett. Aki csak valahol földet 
vett, rögtön megterhelte Jelzálogteherrel, hogy 
rabszolgákat vásárolhasson és szőlőt ültethes
sen. Akinek a városban telke volt, a telkén há
zat épített, abból a pénzből, amit jelzáloghitei
ként a telekre kapott. Mások jelzálogkölcsönt 
vettek föl itáliai földeikre csak azért, hogy az 
így jelzálogkölcsönként fölvett pénzt nagyobb 
nyereség reményében elkölcsönözhessék Ázsiá
ban, vagv Afrikában magánosoknak, városok
nak, fejedelmeknek. És csak kevesen ijedtek 
meg, ha ennvi kereslet közben a pénz megdrá
gult. Itália tele volt olyan birtokosokkal, akik, 
miután vakmerőén egy első kölcsönt fölvettek, 
hogy ültetvényeiket megjavítsák, azután másik 
kölcsönt vettek föl, hogy a nagy kamatokat 
fizethessék, és nemhogy kötelezettségeiknek 
igyekeztek volna eleget tenni, hanem mind job-
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bán belebonyolultak azokba, úgy reményked
vén, egy szép napon majd csak rendbe jönnek. 
Róma tele volt olyan emberekkel, akiket tönk
retett az a kő, amelyet magas kamatra vettek 
kölcsön, hogv házakat építsenek, és az emberek 
adósságból adósságba merülvén, még azt a kis 
tőkéjüket is kockáztatták, amely telekbe vagy 
házba volt befektetve. Itália tele volt olyan poli
tikusokkal, birtokosokkal, családok fiaival, akik 
eladósodtak, mert túlságosan sokat költekeztek, 
és akik adósságot adósságra halmozva, tenget
ték létüket

Olyan válság kezdődött, amelynek kereté
ben a népies politikai mozgalom szociális moz
galommá vált, amint ez mindig megtörténik az 
olyan demokráciákban, amelyekben kevés a 
gazdag ember és sok az eladósodott és szűköl
ködő. Crassus nyugodtan és önmagával megelé
gedve üzletei közben, várakozott, Pompeius vi
szont ahelyett, hogy a konzulsága idejében meg
kezdett reformokat folytatta volna, nem gon
dolt másra, mint a Crassus és a konzervativek 
elleni bosszúállásra. Gőgös volt, kevéssé vidám, 
az életnek kicsiny bajaival és kötelezettségeivel 
szemben türelmetlen, mint a túlságos szeren
csétől megrontott emberek gyakran, és alig mu
tatkozott nyilvánosan. Úgyszólván sohasem 
ment a fórumra, hogy ott ügyeket védjen, és 
csak igen keveseket fogadott barátságába. Caesar 
az elegáns és gáláns életre adta magát, fékte
len életével rontotta magát, sok adósságot csi
nált, és családjának a kapitalista nagyburzsoá
ziával való barátságát hasznosította. De ekkor
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még csak kevéssé volt gazdag, híres és befolyá
sos, ámbár hogy tékozlása, gavalléri ügyessége, 
az ügyek védelmében tanúsított ékesszólása, 
modorának szívessége a nép alsó osztályaiban 
nagy népszerűséghez juttatták. A demokrata 
pártnak nem voltak erélyes vezetői és így az 
itáliai középosztályból és a homályos eredetű 
családokból erőszakos néptribunok törtek föl, 
akik igen hamarosan növekedő élességgel izgat
ták föl a sokaságban lappangó dühöt és hara
got, amely mindazokat elfogta, akik saját adós
ságaik miatt elégedetlenek voltak a meggazda
godottakkal és különösen azokkal a tábornokok
kal szemben, akik a háborúkban javadalmakra 
tettek szert. Ezek a néptribunok mindig azt is
mételték, hogy amíg Itáliában oly sokan ver
gődnek, addig kevés szabadalmazott ember ren
geteget ragad magához abból a zsákmányból, 
amely tulajdonképpen közjavadalom s az állam
nak a tulajdona. A tribünök mind vadabbul 
támadták Lucullust, akit a nép csodált ugyan, 
de nem szeretett és aki akkoriban az összes had
vezérek közül a legköltségesebb háborút foly* 
tatta. Igaz, hogy sok gazdag és jeles polgár, 
ugyan a Lucullus iránti csodálatának tanujeléül 
gyakran hagyományozott ő rá, vagy őt tette 
meg örökösének (ez olyan szokás volt, ami 
akkoriban mind jobban elterjedt és aminek a 
gyakori nőtlenség is kedvezett), de viszont a 
sokaságot rosszindulatúvá tette az a sok fan
tasztikus szóbeszéd, ami a Lucullus által Itáliába 
küldött kincsekről keringett. Sokan még Ar- 
meniának és a Keletnek királyait is sajnálták,
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akiket — mint mondták — Lucullus, ahelyett, 
hogy ellenük a szenátus rendelete szerint hada
kozott volna, saját számlájára kirabolt. A nép 
úgy találta, hogy Lucullus keleti parancsnok
sága máris túlságos sok ideig tart. így a tigrano 
certai háború után a közvélemény azzal vá* 
dolta, hogy csak azért nem vette Tigranest 
űzőbe, hogy a háborút kihúzhassa és még töb
bet rabolhasson.

Lucullus Ázsia belsejében alig ügyelt a so
kaságnak ellene való mormogására. Es ez ta
lán kevés kárt is okozott volna neki, ha nem 
támadtak volna más ellenségei is, hatalmasab
bak, mint az általában elégedetlenkedők soka
sága: a pénzemberek, akik megharagudtak ama 
reformokért, amelyeket Lucullus Ázsia közigaz
gatásában érvényre léptetett, és Pompeius, aki 
bosszút akarván állni, Lucullus helyébe akart a 
Keletre menni. A közvélemény és a pénzembe
rek fondorlatai arra kényszerítették a szená
tust, amelyben pedig Lucullusnak sok barátja 
volt, hogy tegyen valamit. És a szenátus talán 
azért, hogy megmentse, amit lehet és tévhitbe 
ejtse Pompeiust, valamint, hogy lényegileg ki
elégítse Pompeius leghatalmasabb szövetsége
seit, a pénzembereket, elhatározta, hogy a 68-ik 
évre megfosztja Lucullust Ázsia kormányzósá
gától és proprétort ad melléje. Ez volt az előző 
esztendők rendkívüli diadalaiért való fizetség I 
De ami ennél is súlyosabb volt: kevéssel ezután 
a Pontusban hagyott légiók föllázadtak akkor, 
amikor legátusukhoz, Sornatiushoz az a pa
rancs érkezett, hogy csatlakozzék Lucullushoz*
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hogy vele együtt 68 tavaszán elárassza Perzsiát 
és Ghtesifontes felé meneteljen. A légiók nem 
akartak elindulni. Az annyi kalandtól kifáradt 
katonaságnak önkéntes lázadása volt-e ez, vagy 
pedig valamilyen római rábeszélésnek az ered
ménye? Annyi bizonyos, hogy azok a katonák 
is, akiket Lucullus Gordienesben saját parancs
noksága alatt tartott, nem akartak a perzsiai 
kalandban részt venni. Lucullus kénytelen volt 
tervéről lemondani, és most arra gondolt, hogy 
68 tavaszán elárasztja Arméniát. Nem vette 
észre, hogy a fondorlatok láthatatlan hálója, 
amelynek műhelye Róma és a Pompeius háza 
volt, körülfonja őt is, hadseregét is.



Lucullus kegyvesztése.

Ugyanebben az esztendőben Quintus Metel- 
lus mint prokonzul a krétai vállalkozásba fo
gott. Caesar pedig, akit kvesztornak választot
tak, az új demokratapárt egyik vezérférfiaként 
megkezdte a hivatalos tisztségek útját. Caesar 
ezúttal zsenialitásával, ékesszólásával, kedves
ségével, eszméinek tűzével az összes osztályok
ban a legszélesebb rokonszenvre és együttér
zésre tett szert, még a nem fanatikus konzer- 
vativek között is. De ha nem tudjuk is ponto
san, hogy mik voltak ebben az időben politikai 
eszméi, ha tekintetbe vesszük az ő elméjének 
állapotát és természetét és azt a nagy be
folyást, amivel a görög gondolkodás az ő 
idejében a műveltek osztályára volt, sok való
színűséggel föltehetjük, hogy eszméi nem sok
ban különbözhettek az összes pártok hasonlelkű 
embereinek eszméitől. Amikor az itáliaiak a 
görögök tanítványai kezdtek lenni, akkor már

X I.
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két Hellas is élt egymás után. Az egyik volt a 
Sophokles, Demostenes, Phidias, Plató, Perik
ies és Aristoteles klasszikus Görögországa, a 
sok független város, a kicsiny, fényes és viharzó 
demokráciák, a helyi és népies művészetek, a 
tájszólási irodalmak, az enciklopédikus filozófia 
magániskolái. A másik volt az a nagy kozmo
polita Hellas, amelynek bürokratikus monar- 
kiáit Nagy Sándor alapította Ázsiában és Afri
kában, a fényes és művelt fővárosok, a közös 
nyelv, az udvari irodalmak, a királyi kultúr
intézmények, az új sztoikus és epikureus filo
zófia. Caesar Rómájában az ókori civilizáció 
egymással összefüggésben élt és a két Hellas 
gondolatainak és érzéseinek különböző áradatai 
zuhatag módra egymásba keveredve, egymást 
hajtva és egymást emelve folytak egybe. Volt, 
aki a platonizmust űzte, volt aki a sztoicizmust, 
volt, aki az epikureizmust. Volt, aki az alexand
riai dekadens és romantikus költőket utánozta, 
volt, aki az eolikus és tragikus költők tiszta 
klasszicizmusának nyomában járt. Volt, aki az 
ékesszólást gyakorolván, az ázsiai stilusnak 
emfázisát tanulmányozta, volt viszont, aki az 
attikai stilusnak tiszta könnyedségét és átlát
szóságát követte. Volt, akinek a raffinált és 
összetett görög-ázsiai, vagy görög-egyptomi mű
vészetben telt kedve, volt, aki csak a Phidias 
korszakának archaikus józanságát csodálta. 
Volt, aki valamelyik királyi múzeumban szü
letett különleges tudománynak pontos ku
tatásaiba mélyedt, mások viszont a klasszi
kus Görögország privát tanítómesterei által

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 17
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kigondolt nagy enciklopédiákban búvárkod
tak. Róma egyetlen pillanatban rendkívüli 
bensőséggel újra átélte az öt évszázad alatt 
fejlődött görög kultúrának egész örökségét, 
és ennyi ellentét és ennyi ellentmondás kö
zepette a klasszikus Görögország fokozott 
frissességgel újra született. Demostenes a töké
letességnek azon mintaképévé vált, akit minden 
szónok utánzóit. Cicero az ékesszólást a tékozló 
ázsiai stilustól közelebb hozta a klasszikus mér
séklethez. Pliidiasnak, Polikletosnak, Scopas- 
nak, Praxitelesnek, Lisipnosnak klasszikus atti
kai művészetét sokkal fokozottabb módon és 
sokkal inkább kedvelték, mint a rhodusi iskolát, 
és mint az összes ázsiai iskolákat. A római gaz
dagok között ezekben az időkben tett nagy 
hírre szert ennek a korszaknak nagy szobrásza, 
Pasiteles, egy Délitáliából való görög, aki épen 
ezért római polgár is volt. Pasiteles feje volt 
egy új attikai szobrászi iskolának, ahol a régi 
klasszikus munkák másolatait készítették, de ő 
maga eredeti munkákat is alkotott, miknek nagy 
becsét az az előkelő és egyben mérsékletes ele
gancia adta, amelyet a mester a természet és a 
nagy klasszikus mintaképek tanulmányából 
nyert. De mindenekfölött újra rügyezett és új 
gyümölcsöket hajtott a szabadságnak Aristote- 
les által formulázott elmélete. A görög köztár
saságokban a demokratikus elmélet szerint sza
badság csak ott volt, ahol a nép parancsolt. 
Viszont az arisztokratikus elmélet szerint a 
népet a gazdagoknak és a nemeseknek alája 
kellett rendelni. A harmadik, a monarchikus
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elmélet szerint pedig a legjobb kormányzási 
mód az volt, amelyet egyedül egy ember gya
korolt. De ezeknek az elméleteknek a vitájából 
és annak a küzdelemnek, amelyben a köztár
sasági kormányok fölemésztődtek, a megfigyelé
séből a klasszikus Görögország egy a monar
chikusból, az arisztokratikusból és a demokra
tikusból összetett kormányzási elvet vont le. 
Ez az elv (mint azt mindnyájan tudjuk) Aris- 
toteles politikájának egyik sarkalatos pontja, 
azt mondja: a nép a közügyekben annyi önálló
sággal bírjon, amennyi ahhoz szükséges, hogy 
a nagyok őt el ne nyomják: A gazdagságuk és 
nemességük miatt jeles családok jussanak nagy 
hatalomhoz, de csak a közjó érdekében, és e 
családok legyenek a polgári erény mintaképei. 
Mindenki fölött álljon egy hivatalnok, a szük
séges, mintegy széles jogkörrel fölruházott köz- 
társasági elnök, ez a férfiú legyen a város leg
jobbja, kormányozzon a törvények szerint és 
mindenki számára ő legyen a törvénytisztelet 
legelső mintaképe, mert a törvény kell, hogy 
a város valódi, személytelen uralkodója legyen. 
A különböző elveknek ez üdvös egybehasonu- 
lása nélkül a demokrácia demagógiává, az 
arisztokrácia oligarchiává, a monarchia desz- 
potizmussá fajzik. És az utolsó az, amely min
den kormányok között a legrosszabb és amely 
megfelelhet ugyan a Kelet kiélt és szolgalelkű 
lakosságának, de nem a hellének nemes törzsé
nek. Aristotelesnek ezek a tételei, amelyeket 
Polybios a Scipio Aemilianus korabeli római tár
sadalmat tanulmányozván, fölujított, mindenütt

17*
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elterjedtek. Ezek az elvek látszottak legalkal
masabbaknak arra, hogy Róma történetének 
antimonarchikus és arisztokratikus hagyomá
nyait az új demokratikus áramlatokkal össze
egyeztessék. Ezek az elméletek adtak reményt 
arra, hogy összhang fogja fölváltani a jelennek 
ama zavarait, amelyeknek okául, egy általános 
csalódás folytán, mindenki az állam fogyatékos
ságait tartotta.

Lehetséges, hogy Caesar ezekben az idők
ben az arisztokráciának a demokráciával az 
imperializmusban való kibékülését tekintette 
jónak. Talán egy szabad és hódító, művészies 
és művelt köztársaságra gondolt, ahhoz hason
lóra, amely Athén halmairól ragyogta be a vi
lágot, de nagyobbra és testesebbre, amelynek 
a törzse Itália, a feje pedig Róma lett volna. 
Ezt a köztársaságot egy jómódú és művelt kö
zéposztálynak a segítségével erélyes, bölcs, és 
minden ember és minden új eszme számára 
nyílt arisztokrácia kormányozta volna. Ez a 
köztársaság újra fölvetette és teljesítette volna 
a világuralomnak azt a tervét, ami nem sikerült 
Nagy Sándornak, és Itáliából a műveltség ve
zéroszlopát csinálta volna. Ez a köztársaság 
lett volna az erőnek, a tőkének, a művészetnek, 
a tudománynak, az ékesszólásnak, a szabad
ságnak fővárosa. Caesarban nem volt meg az az 
impulziv temperamentum, az a különleges kép
zelőtehetség, az a heves, sőt gyakran kegyetlen 
gőg, amellyel ama férfiak bírnak, akik csak a 
cselekvés emberei, nem tanulnak, nem figyelnek 
meg semmit, hanem impulzusuknak vakmerő
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ségében minden tekintet nélkül a veszedelmek 
közepébe vetik magukat és ha munkájuk sike
rül, mint nagyok, viszont ha elbuknak, mint 
bolondok szerepelnek a történelemben. Ellenke
zőleg! Caesar nyegle divatfi volt, aki intézkedé
seiben jóakaratú, modorában kedves volt, egész
sége és testalkata kényes, élénk volt, ideges, 
becsvágyó, élvezetekre sóvár, plasztikus intelli
genciájú és lángoló temperamentumu volt, min
den dologban, a barátságban, a tanulásban, a 
gyönyörökben egyformán. Egy elegáns és gá
láns élet szórakozásai közben kényszerítette 
értelmét arra, hogy enciklopédikus kultúrára 
tegyen szert. Nemcsak hogy Róma egyik első 
szónokává lett, de szenvedélyesen foglalkozott 
az asztronómiai tanulmányokkal, és Róma leg
első férfiai között ő terjesztette el a tudományos 
asztronómia ösmeretét, azét a tudományét, 
amelyet körülbelül egy századdal ezelőtt Hip- 
parchos teremtett meg és amely Ázsiában és 
Egyptomban utóbb annyit fejlődött. Szenvedel- 
mesen tanulmányozta a történelmet és a leg
jobb szövegekből készülődött a hadászatra. Ne
velte saját szépízlését és nagylelkűségét, azért, 
hogy valamikor fényes ünnepélyek rendezője és 
nagyszerű szobrok tervezője lehessen. Végered
ményben plasztikus és lángoló zseni volt, inkább 
egyensúlyozott jellem, ámbárhogy tempera
mentumában volt bizonyos kényes, mondhatni 
művészi idegesség, amit szórakozásokkal teli 
élete csak növelt. Éppen azért valószínű, hogy 
politikában ő a kibékítési elméletek felé hajlott, 
amaz elméletek felé, amelyek a felsőbb osztá-
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lyokban is tetszettek azoknak, akik nem voltak 
dühös fölforgatók. Sokat költekezvén, állandó 
pénzszükségben szenvedett és pénzt csak azok 
a gazdag tőkések kölcsönözhettek neki, akik de
mokratikus érzések felé hajlottak, de viszont 
rettegtek a demagógiától. Valóban, amikor a 
demokrata párt már a demagógia felé hajlott, 
Caesar még mindig hazafias motívumokhoz ra
gaszkodott. Ebben az évben halt meg a felesége, 
akit oly nagyon szeretett és a nagynénje, aki 
Marius özvegye volt, és Caesar a gyászmenet
ben Marius képeit hordatta körül. Utóbb azután 
mint Antistius Vetus prétor k vesz tora elutazott 
Spanyolországba.

Pompeius ezalatt Rómában maradt, hogy 
Lucullus romlásán dolgozzék. Lucullus, aki 
minderről nem tudott és aki mint mindig, most 
is vakmerő volt, Arméniában kalandozott és a 
Van tó partjain elérte Mithridates és Tigranes 
egyesült hadseregeit. A két király, aki római 
minta szerint készült, halmon lévő táborban 
várakozott, elhatározta, hogy megvárja, amíg 
a korai arméniai tél a római hadsereget vesze
delmes visszavonulásra kényszeríti. Lucullus vé
gül is, miután több ízben hasztalan igyekezett 
ütközetbe bocsátkozni, úgy akarta az ellenséget 
helyéből kimozdítani, hogy seregével annak fő
városa, Artaxata ellen menetelt. És valóban Tig
ranes, aki nem viselhette el azt a gondolatot, 
hogy háremje és kincsei Lucullus hatalmába 
essenek, fölszedte a sátorfáját, űzőbe vette a ró
mai vezért, s meg akarta akadályozni abban, 
hogy az Arsaniason átkeljen. De újabb veresé



A VILÁGHÓDÍTÓ RÓMA 263

get szenvedett. Lucullus még egyszer katonái
nak legnagyobb erőfeszítését kérte arra, hogy 
Artaxatát elérje, s még csak nem is gyanította, 
hogy ellenségei nemcsak Rómában fondorkod- 
nak és el akarják tőle venni Gilicia prokonzu- 
látusát, hanem hogy saját táborában is több 
tiszt Pompeiusszal egyetértésben azon fáradozott, 
hogy katonáit tőle elcsábítsa. E tisztek közül a 
legveszedelmesebb Lucullus sógora, Publius 
Clodius volt, egyike ama zavaros és nincsetlen 
nemes ifjaknak, akik, hogy karriért csináljanak, 
a demokrata párthoz csatlakoztak. A katonák 
rövid ideig még engedelmeskedtek, de amikor 
a korai arméniai tél rettenetes hidegei megkez
dődtek, oly határozottsággal tagadták meg a 
menetelés folytatását, hogy Lucullus kénytelen 
volt engedni.

Ez a viszonyok ellen való, előre nem látott 
föllázadás Lucullust fölrázta fanatizmusából. 
De már későn volt. Lucullust minden részről 
intrikák fonták körül. Rómában az arisztok
rata párt meg akarta menteni. Sikerült is azt 
a bizottságot, amelynek az új pontusi tarto
mányt rendezni kellett volna, csupa olyan sze
mélyből összeállítani, akik vagy Lucullus ba
rátai voltak, vagy neki engedelmeskedtek. Még 
azt is megtették, hogy a bizottságba az ő fivérét, 
Marcust is kinevezték. De el kellett tőle venni 
Cilicia kormányzását és e kormányzást, hogy 
Lucullus számára a csapás kevésbbé fájdalmas 
és veszedelmes legyen, átadták az esztendő kon
zuljának, Quintus Március Rexnek, aki neki 
sógora volt. De ellenségei nem nyugodtak és
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Clodius, Lucullusnak egy távollétét fölhasználva, 
nyíltan kezdte lázítani azokat a légiókat, ame
lyek Arméniából Mesopotámiába tértek vissza. 
Clodius a katonákat abban a jóléttel teli pihe
nésben részesítette, amelyben Pompeius kato
náinak szokott részük lenni. Lucullus visszaté
rése a zendíilő tisztet szökésre kényszerítette, 
de szerencsétlenségre ugyanebben az időben 
Mithridates 8000 katonával a Pontusba ért, föl- 
lázította a parasztokat és sikerült neki azt a 
legátust, akit Lucullus csekély haderővel a Pon- 
tusban hagyott, Cabirában bezárni. Amikor 
pedig Lucullus legátusának segítségére akart 
sietni, a katonák 67 tavasza előtt megtagadták 
az engedelmességet és nem akartak megmoz
dulni. Clodius rábeszélései nem voltak hiába
valók. Szerencsére Lucullus tengernagya, Tria- 
rius újabb seregeket szállíthatott partra a Pon- 
tusban és a legátust fölmenthette az ostrom alól. 
De nem kergethette ki Mithridatest a Pontusból 
és kénytelen volt szemben az ellenséggel, Ga- 
ziurában, a Pontus szívében, áttelelni. Futárt 
futárra küldött Lucullushoz, hogy tőle segítsé
get kérjen, de Lucullus, aki tekintélyét vesz
tette és tehetetlen volt, nem tehetett mást, mint 
hogy katonáit szemlélte, akik nyugodtan áll
dogáltak a piacon és ott szórakoztak, mint 
hogyha bajtársaik nem is lettek volna veszede
lemben és mintha mindenütt békesség lett 
volna.

Rómában, ahova a 68-ik év végén jutottak 
el ez események hírei, a demokratapárt és a 
Pompeius klikkje ujjongtak. Quintus Márciust
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r&egkörnyékezlék, megfenyegették, hízelegtek 
neki, nehogy sógorának segítsen. Azt remélték, 
hogy a következő évben Ázsiában bizonyosan 
katasztrófa fog bekövetkezni és hogy Pompeius 
így a nép közakaratából, közfelkiáltás útján 
egészen biztosan megkapja a háború parancs
nokságát. Grassus önmagát marcangolva látta, 
hogy vetélytársának fondorlatai milyen csodála
tosan sikerülnek. De mit tehetett ő egy olyan 
ember ellen, akibe a szerencse, úgylátszik, őrül
ten szerelmes volt? És valóban éppen ekkor, 
mintha csak Pompeiusnak akarna kedvezni, a 
demokrata párt agitációja, amely a 70-ik esz
tendő után elerőtlenedett, újból lángra lobbant. 
Rómában, mint minden olyan demokráciában, 
melyet a nyomor demagógiává fejleszt, minden
féle javaslatokat fogalmaztak, zsarnokiakat és 
józanokat is, de mindegyiknek az volt a célja, 
hogy a nagyoknak kárt okozzon, vagy pedig 
megcsufolja őket. Ilyen javaslat volt például az 
is (ezt a javaslatot ebben az esztendőben egy 
derék, de rövideszű ember, Caius Cornelius 
néptribun terjesztette be), amelyik meg akarta 
tiltani, hogy a tartományokba pénzt kölcsönöz
hessenek, s így a gazdagokat megakadályozzák 
abban, hogy Itáliából kivihessék azt a pénzt, 
amelyre az országban annyira szükség volt. Azt 
is akarták, hogy újra életbelépjen a népnek az 
a joga, amelyet most a szenátus bitorolt, hogy 
valakit a törvények megtartása alól fölmenthes
sen. És ami Pompeiusnak még nagyobb szeren
cséje volt, a 68—67-iki télen a drágaság tetőpont
ját érte el. Miután az emberek saját bajaikért,
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még azokért is, amelyeknek oka magukban a 
dolgokban fekszik, más emberek rosszakaratát 
okolják, ezúttal is a drágaság miatt a tengeri 
rablókat vádolták, akik a tengeren a gabona
szállítmányokat elkobozták. Vádolták a szená
tust és a hivatalnokokat, akik annyi esztendő 
alatt sem tudták a tengert megtisztítani. Vádol
ták Lucullust, akinek tengernagya, Triarius, 
akit az Égei-tengerre küldtek egy hajórajjal, 
mit sem tudott ott tenni, és tűrte, hogy Atheno- 
doros kalóz úgyszólván az ő orra alatt sarcolja 
meg Delost. Pompeius megértette, hogy a köz
véleménynek ezt a hangulatát kihasználhatja 
arra, hogy egy olyan rendkívüli küldetéssel biz- 
zák meg, amellyel azután előkészítheti a Lucul- 
lus helyébe való megválasztatását, amit a sze
nátusban még mindig elleneztek. így egy nép- 
tribun, Aulus Gabinius, homályos eredetű és 
közepes vagyonú férfiú, azt javasolta, nevez
zenek ki egy tengeri diktátort, aki a kalózok 
ellen hadjáratot vezetne. Ennek az embernek 
konzuli rangban kell állania, (ő nem nevezett 
meg személyt), kapjon egy 200 hajóból álló hajó
rajt, nagy hadsereget, 6000 talentumot és három 
esztendőre szóló abszolút prokonzuli hatáskört, 
amely az egész Földközi-tengerre és ötven mér- 
földnyi szélességen belül a partokra is szóljon. 
A diktátornak joga lesz tizenöt legátust válasz
tania, katonákat és evezősöket soroznia, és az 
összes tartományokban pénzt szereznie. A kon- 
zervativ párt ellenezte ezt a tengeri diktátorsá- 
got, amit minden kétségen kívül Pompeiusra 
bíztak volna és ami fenyegette volna Lucullus
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és Metellus parancsnokságát, Metellusét, aki 
konzulátusa letelte után Kréta meghódítására 
indult. De Caesar, aki visszatért Spanyolország
ból, és a tribünök fölizgatták a népet. Pompeius 
és klikkje sok eréllyel dolgozott, s hosszú és vi
haros viták után végre is elfogadták a törvényt. 
Pompeiust még a kezdetben javasoltnál is na
gyobb hatalommal ruházták föl, mert jogot 
nyert arra, hogy 120.000 gyalogosból és 5.000 
lovasból álló sereget toborozzon, 500 hajóból 
álló hajórajt szervezzen és huszonnégy legátust 
nevezzen ki.

Caesar azért támogatta Gabinius javaslatát, 
mert Pompeius hatalmas volt és mert a törvény 
is népszerű volt. ő  ugvanekkor igyekezett a fel
sőbb és gazdagabb osztályokban is annyi ba
rátra szert tenni, amennyire csak lehetséges 
volt. Ebben az esztendőben vette el a szép és 
gazdag Pompeiát, Quintus Pompeius Rufusnak, 
aki 88-ban a mariusi párt ellen harcolva halt 
meg és Cornéliának, Sulla lányának a lányát, 
így rokona lett Sullának és ama másik Quintus 
Pompeius Rufusnak, a felesége nagyapjának, 
aki heves arisztokrata volt és a konzuli tisztet 
töltötte be ugyanabban az esztendőben, ame
lyikben fiát Marius hívei megölték. Hogy Marius 
unokaöccse elvehette Sulla unokáját és a né
pies forradalom egyik áldozatának lányát, nem
csak azt bizonyítja, hogy a közvélemény új ala
kulásában a régi családi és pártgyűlölet meny
nyire kiveszett, hanem azt is, hogy Caesar 
ebben az időben még igen kevéssé gondolhatott 
arra, hogy vezére legyen egy olyan demokrata



268 FERRERO

pártnak, amely a nemességgel nyílt és engesz
telhetetlen háborúban áll. Eközben Lucullus 
67 tavaszán légióival Triarius segítségére sietett. 
Pompeius elutazott, nem azért, hogy 120.000 
katonát sorozzon, hanem csak egy kis hadsere
get, és nem 500 hajót gyűjtött, mint az első 
terve volt, hanem csak 270-et. Mindazokat a 
hajókat összegyűjtötte, amelyeket a hajózás 
emez elhanyagolt állapotában a szövetségesek 
különböző kikötőiben találhatott. A hajókat 
számos legátusai között osztotta föl, ezeket a 
legátusokat pedig a felsőbb osztályok, sőt a 
konzervatív párt legtekintélyesebb emberei kö
zül választotta, és mindegyiket azzal bízta meg, 
hogy a Földközi-tengernek egy részét megtisz
títsa. E legátusok egyike volt Marcus Terentius 
Varró. Lucullus útközben megtudta, hogy Tria
rius vagy azért, mert azt ambicionálta, hogy 
egyedül győzzön vagy pedig tévedésből, ütkö
zetbe bocsátkozott Mithridatesszel és Gasiura 
mellett nagy vereséget szenvedett. Lucullus te
hát sógorától Márciustól, Gilicia kormányzójá
tól segítséget kért és gyors menetelésben el is 
érte Mithridatest, de hiába igyekezett az ázsiai 
királyt ütközetbe csalni, hogy győzelemmel meg
semmisítse azt a nagy hatást, amit Mithridates- 
nek Triarius fölötti győzelme okozott. Viszont 
Pompeius nem sokkal több idő alatt, mint egy 
hónap alatt könnyen és kevés fáradsággal be
fejezhette azt a küldetését, amelyet mindnyájan 
olyan óriásinak hittek. Csak a zavarnak egy 
pillanatában tűnhettek föl a gyors, furfangos 
és vakmerő kalózok komoly ellenségként az
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ideges világfőváros előtt. Hiszen a kalózoknak 
csak Krétában volt katonai kormányzatféléjük 
és ezt a kormányzatot is Quintus Metellus már 
egy esztendő óta szorongatta. De a többi szá
mos és kicsi kalózbanda nem állt egymással 
összeköttetésben és csak azért támadtak oly 
vakmerőén a tengeren, mert a római hódítás 
nagy zavarokat és rendetlenséget idézett föl a 
Földközi-tengeren. Az a hír, hogy Rómában 
tengeri diktátort neveztek ki, aki tekintélyes 
tábornokokkal dolgozik és nagy fegyveres föl
készültséggel rendelkezik, hamar elterjedt az 
összes partokon és igen sokakat megriasztott a 
veszedelmesnek hitt kalózok közt. Az első, a 
kalózok elfogalásáról érkezett hirek még csak 
növelték a rablók ijedelmét. Néhány rabló
banda megadta magát. A ravasz Pompeius igen 
jól tudta, hogy a polgárosult, könnyen izgat
ható és könnyen túlzásba vihető világban egy 
ügyes ember a tömeget könnyen tévedésbe ejt
heti mutatós és gyors sikerrel. Éppen ezért a 
kalózokat nem küldte a vesztőhelyre, hanem 
elpusztított városokat népesített be velük. így 
a kalózok, akiket ez az amnesztia megnyugta
tott, minden oldalról siettek, hogy flottáikat és 
fegyvereiket önkéntesen átadják Pompeius tá
bornokainak. Rövid idő alatt a tenger biztossá 
vált, Rómában pedig Pompeiust csodálatos hős
ként üdvözölték, aki egy csapásra olyan ve
szedelmes ellenséget semmisített meg. Valójá
ban pedig Pompeius semmit sem tett, mert alig, 
hogy a tengeri diktátortól való félelem elmúlt, 
a kalózhajókat gyorsan újra fölszerelték és a
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különböző partokról újra tengerre bocsájtották. 
A kalózkodás kiújult és a kalózok éppen olyan 
vakmerőén keresztezték a tengert, mint azelőtt, 

Viszont a szegény Lucullust, aki pedig va
lóban örökre megsemmisített egy nagy birodal
mat, az a sors érte, hogy fáradságának minden 
gyümölcsétől megfosztották. Amikor Rómában 
Triarius vereségének híre megérkezett, a nép- 
tribunok Lucullusra vetették magukat. Gabinius, 
valószínűleg Pompeiusszal való egyetértésben 
újra támadni kezdte őt, és egy új törvényt java
solt, amely Lucullust megfosztotta a Mithridates 
elleni háború parancsnokságától, és Pontus és 
Cilicia tartományoktól, amelyeket Manius Aci- 
lius Glabrio konzulra biztak. Fimbria légióit 
elbocsátották és vagyonelkobzással fenyegették 
meg azokat, akik nem engedelmeskednek. Nem
sokára a kegyvesztettség záporesője hullott Lu
cullusra. A szenátus is kénytelen volt cserben
hagyni őt és elfogadta a törvényt. Március, aki 
mit sem akart kockáztatni kegyvesztett sógo
ráért, megtagadta a tőle kért segítséget, azt hoz
ván föl ürügyül, hogy katonái nem akarnak el
indulni. Tigranes, legalább így beszélték, nagy 
hadsereggel közeledett, hogy Mithridatesszel 
egyesüljön. Ázsia prokonzulja pedig közzétette 
azt az ediktumot, amellyel a szenátus Lucullust 
visszahívta. De Lucullus még most sem enge
dett sorsának, és a rendeletekre mit sem ügyelve, 
Tigranes ellen menetelt, hogy őt útközben 
utolérje és megakadályozza Mithridatesszel való 
egyesülését, és olyan vereséget mérjen rá, amely 
még egyszer megfordítaná a szerencsét. De ez
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már az utolsó, kétségbeesett erőfeszítés volt. A 
fáradt és elcsábított katonákból végre is kitört 
a gyűlölet és föllázadtak. Nem akarták követni 
azt, aki nem volt többé tábornok. Lucullus 
ekkor egy csapásra, mintegy hirtelen reveláció 
folytán megértette mindazokat a hibákat, mind
azt a sok szigort, mindazt a nemtörődömséget, 
amellyel katonáit elkedvetlenítette. Gyermekes 
türelmetlenséggel akarta hibáit jóvátenni és 
azzal a mozgékonysággal, amely benne állandó 
volt, az ő szokott gőgjéből alázatos és gyengéd 
bánásmódra tért át. Ebben az új modorában 
szinte hirtelen fölébredt benne az a szeretet, 
amelyet tényleg érzett katonái iránt, de amely 
szeretet rendesen, amikor az ő szellemét nagy 
becsvágyának gondjai és tervei teljesen betöl
tötték, mintha el lett volna zárva. Lucullus most 
katonái közé sietett, sírt, könyörgött, a forra
dalom vezéreit kezüknél fogta meg. Hiába! A 
katonák kijelentették, hogy várni fognak a 
nyár végéig és ha ellenség addig nem jelentke
zik, akkor eltávoznak. Akiknek szolgálati ide
jük már letelt, azok hazamennek, a többiek 
pedig Glabrio konzulhoz csatlakoznak. Lucul
lus kénytelen volt sorsának engedni. És miköz
ben Mithridates újra visszahódította birodal
mát, Tigranes pedig Cappadóciát sarcolta, az 
a férfiú, aki még két esztendővel ezelőtt Ázsiá
ban mint egy második Nagy Sándor szerepelt, 
táborában katonáinak bohócává és csúfságává 
sülyedt.



Marcus Tullius Cicero.

Pompeius a tenger jóakaratú urának szere
pében tetszelgett, viszont Quintus Metellus, aki 
68 óta küzdött a krétai tengeri rablók ellen, 
tűzzel-vassal pusztított a szigeten, megölette a 
foglyokat és a kalózok holmiján mértéktelenül 
meggazdagodott. Metellus ama hajthatatlan 
arisztokraták közé tartozott, akik úgy szerették 
volna a birodalmat kormányozni, amint azt 
Scipio Africanus korában tették. Ezek az arisz
tokraták abban tetszelegtek, hogy a belső és a 
külső politikában, a hagyományok iránt való 
vonzalomból, gőgből és az új demokratikus ér
zelmek vegyüle léből esztelen és veszedelmes 
szigorral tüntettek. Végül is a kétségbeesett ka
lózok fölajánlották Pompeiusnak, hogy őneki 
megadják magukat. Pompeius, aki szívesen 
alázott volna meg egy olyan tekintélyes konzer
vatív embert, amilyen Metellus volt, elfogadta 
ezt az ajánlatot. Cselekedetében arra támasz-

X I I .
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kodott, hogy a gabiniusi törvény Metellus 
prokonzult is ő alája rendeli. Éppen ezért Lu- 
cius Octaviust azzal a megbízással küldte 
Krétába, hogy Metellus függessze föl a háborút 
és hogy az ottani városok ne engedelmesked
jenek többé Metellusnak. De a határozott és 
gőgös patrícius gorombán fogadta Octaviust. 
Azt mondta, hogy Krétán csak ő és senki más 
nem parancsnokol, és kegyetlenül megbüntette 
azokat a városokat, amelyek a pompeiusi ren
deletek alapján megtagadták az iránta való en
gedelmességet. Lucius Octavius végre is, hogy 
tábornokának jogait megvédelmezze, azon a 
ponton volt, hogy — ami botrányos lett volna! 
— a kalózok védelmében a római prokonzul 
ellen háborúba elegyedjék. Szerencsére súlyo
sabb események Pompeiust mihamarabb elvon
ták ettől a viszálytól.

67 vége felé Rómába igen rossz hírek ér
keztek a Keletről. A gazdag pénzemberek ázsiai 
levelezői levélről levélre mind félelmesebb mó
don írták le a tartomány rendetlenségét. Lucul- 
lus nem volt többé parancsnok, Glabrio és Már
cius tehetetlenek voltak, Mithridates újra a 
Pontus ura, Cappadóciát Tigranes elpusztította 
és Bithiniában már száguldó csapatok tűntek föl, 
hogy a határfalvakat lángba borítsák . . .  A 
könnyen izgatható felsőbb pénzvilág, a szenátus, 
a nép megriadt. Már látták, hogy Mithridates 
újra megjelenik Pergamusban, az itáliaiakat 
mészárolja, a tőkéket elkobozza és a tartomány 
elvész. Az a gondolat, hogy ennyi veszedelmet 
nem lehet többé a rendes hivatalnokok útján

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I, 1$
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leküzdeni, amely a demokrata pártban a nemes
ség elleni gyűlölet miatt máris népszerű volt, 
hirtelen mindenkinek, még a pénzembereknek 
is meggyőződésévé vált. 66 elején Manilius tribün 
azt javasolta, hogy a gabiniusi törvény által már 
ráruházott jogokkal együtt bízzák Pompeiusra 
Ázsiának, Bithiniának és Ciliciának kormányzá
sát, a Mithridates és a Tigranes elleni háború 
vezényletét és azt a jogot is, hogy a római nép 
nevében hadat üzenhessen bárkinek és szövetsé
get köthessen bárkivel. Crassus, akit Pompeius- 
nak a kalózok elleni háborúban elért sikere 
máris haragba borított, szinte megdühödöü, 
amikor látta, hogy versenytársa egész Itália 
szemeláttára győztes lesz ebben a párbajban, 
amelyet négy évvel ezelőtt kezdtek el és hogy 
most eléri mindazt a megtiszteltetést, amitől őt 
három esztendőre elütötte. A konzervatív párt, 
amely már úgy is szigorúan ostorozta azt a 
demokratikus enyheséget, amellyel Pompeius a 
kalózokat kezelte, természetesen ellenezte, hogy 
ellenségük most a birodalom felerésze fölött 
katonai diktatúrával rendelkezzék. A párt jele- 
sebbjei közül néhányan, így Catulus és Horten- 
sius is, a törvény ellen harcolni igyekeztek. Fel
izgatták a köztársasági érzelmeket és kimutat
ták, hogy ez a diktatúra a monarchiához hasonló. 
De ezúttal Pompeius, ámbár távol és egyedül 
volt, hála a kalózok ellen elért sikereinek, hatal
masabb volt Rómában, mint Crassus, mint a 
konzervativ párt, mint a hagyományok, mint 
minden és mint mindenki. Az itáliai társadalom
ban most világosan jelentkezett egy uj tünemény:



A VILÁGHÓDÍTÓ RÓMA 275

a közvéleménynek váltakozó, de győzhetetlen 
hatalma. Mint ez a demokráciákban szokott, 
úgy történt itt is. Amikor a műveltség és a gaz
dagság növelte a gyönyör és a munka változatos
ságát, fokozta a temperamentum befolyásol
hatóságát, akkor a felsőbb és művelt osztályok, 
a gazdag és jómódú birtokosok, a tőkések, a 
kereskedők, a művészek, a mesteremberek és 
a művelt emberek, akik sokféle ügylettel és 
élvezettel voltak elfoglalva, ki az írással, ki a 
spekulációval, ki a tanulmányaival, ki a mulat
ságaival, ki a földjei művelésével, csak időről- 
időre érdeklődtek a közügyek iránt. Csak akkor, 
ha valami rendkívüli esemény minden szellemet 
mozgásba hozott. Közben azonban önzésből, 
érkezés híján vagy érzéseiknek uralkodó gyen
gédség e miatt az államot a csekély számú poli- 
tician hatalmába engedték át. De viszont, mi
helyt egyszer a közszellem egész Itáliában meg
mozdult, akkor egyetlen politikai párt, csoport 
vagy testület sem mert neki ellentállani, annyira 
féltek mindnyájan a népszerűtlenségtől. így 
például 70-ben a konzervatív klikk ellen támadt 
szinte ragályos düh még a konzervativeket is 
arra kényszerítette, hogy a demokratikus tör
vényeket elfogadják. Későbben a közfelbuzdulás 
apadt és Caesar, Pompeius és a néptribunok 
mesterséges hangulatkeltéssel igyekeztek föliz
gatni. De most a közönség újra megmozdult. 
Egész Itália örült a kalózok ellen elért sikernek. 
Pompeiust csodálatos hadvezérként bámulta, 
nem bízott csak ő benne és csak őt akarta, hogy 
Mithridatesszel végezzen. Nem csupán a nép-

18*
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izgatok kívánták a keleti diktatúrát, hanem a 
nagytőke, a pénzes emberek és a számos szená
tor és lovag is, aki Ázsiában helyezte el tőkéit. 
Caesar nem egyedül buzgólkodott azon, hogy 
ezt a törvényt elfogadják, hanem vele együtt az 
a férfiú is, aki Rómában elsőnek képviselte a 
polgárosodó demokrácia uj alakját: az irodal
márt, aki az irodalom erejéből lesz hatalmassá 
az emberek között. A Verres elleni hangos vád 
után Cicero folytatta tanulmányait és saját mű
veltségének gyarapítását. Számtalan könyvet 
olvasott, megtanult sokat és gyorsan írni, úgy, 
hogy korának egyik legbelterjesebb és leggyor
sabb kulturmunkásává lett, és tökéletesítette 
ékesszólási képességét, ő  volt az első, aki ebben 
a szellemi élvezetekre vágyó társadalomban any- 
nyi tiszteletre és hitelre tett szert, hogy szerény 
származása és vagyona ellenére is edilnek és 
prótornak választották és most már Róma egyik 
legtekintélyesebb emberének számított. Bizo
nyos, hogy mint minden irodalmár, őt is sokkal 
könnyebben uralta a tömegek képzelőtehetsége 
és érzése, mint az egyes emberek akarata. És 
ha a hallgatók sokaságával szemben hatalmas 
parancsoló is volt, ha rendkívüli sikere és cso
dás szellemi fensőbbsége ilyen vágyaktól és 
reményektől erjedő korban föl is keltették 
benne azt a határozatlan vágyat, hogy belőle az 
óriási itáliai demokráciának Demostenese vál
jék, ha mint annyi harcos és irodalmár, ő is azt 
kezdte képzelni, hogy nagy államkormányzó 
válhat belőle, Cicero azért amaz emberek 
között, akiket ő tömegbe gyűjtve, beszédeivel
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megbabonázott, mégis megbízhatatlan és gyönge 
emberkévé vált, akit minden szép erkölcsi kva
litása dacára könnyű volt megcsalni és meg
riasztani. Születésénél fogva ment volt a római 
nemességnek a saját hanyatlásából fakadó bor
zasztó romlásától. Polgári származású volt és 
az itáliai középosztály régi és megbízható er
kölcsi kvalitásaival ékes. Tisztességes volt, nem 
volt sem kapzsi, sem kegyetlen, sem ledér, övéit 
szerette. De érzékeny és ideges volt és szinte nőies 
hiúság és az üldözési mániának egy könnyebb 
fajtája gyötörte. Úgy, hogy még olyan lelkesült 
pillanatokban is, amikor mások fölött uralkodó
nak képzelte magát és amikor saját bátorságát 
egy mindenki ellen szóló éles birálatba öntötte, 
még legnagyobb becsvágyában is, még a magá
ról való legnagyobb dicséretek közben is, idő
közönként, mintha csak két ember élne benne, 
elgyávult. Ilyenkor a gyávaságtól szinte leterítve, 
mindenkinek az ellenségeskedésétől félt, min
denki dicséretét koldulta és egészen megindult, 
ha valami fecsegő köznapi bókot mondott neki. 
Mindenekfölött sosem tudott szabadulni a fel
sőbb osztályok iránt érzett alázatosságtól és 
amikor dicsőségre vágyva tetszelgett magának 
abban, hogy mindenki ismeri és hogy a nép az 
utcára tolul, csakhogy őt láthassa, mégis még 
sokkal inkább félt attól, hogy a római nagyok 
házaiban rosszat fognak beszélni róla. Hevesen 
vágyott a még el nem fajzott és hiteles nemesek
kel való nehezen megszerezhető összekötteté
sekre. Odáig volt az örömtől, mert híres szónoki 
tehetségével sok barátot tudott szerezni ama
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gazdag római kapitalisták között, akik demokra- 
tikusabbak és előitélet nélkül valóbbak voltak a 
nemeseknél és ha, mint Atticus, műveltek is 
voltak, egy irodalmi selfmademan-1 sokkal köny- 
nyebben tekintettek magukkal egyenlőnek. Szó
val, Cicero még akkor is, amikor már a világ- 
történelemnek egyik nagy személyisége volt, 
sok dologban az maradt, akinek született: kis
polgár, akit a gazdagság és a nemesség elvakított 
és boldogított. így érthető, hogy akárcsak Caesar, 
miért kereste Cicero is egyszerre a demokraták 
és a konzervativek elismerését. Csakhogy Cicero 
Caesarral ellentétben és éppen azért, mert pol
gár volt, hajlongott a nemesség előtt. így érthető, 
hogy Cicero a népies újraéledés esztendejében 
vádolta Verrest és küzdött a konzervatív klikk 
korrupciója ellen és így érthető az is, hogy utóbb 
visszautasította a néptribunságra való jelöltséget, 
nehogy ezáltal a nágyok szemében lealjasodjék.

A maniliusi törvény nagyon szép alkalmat 
adott arra, hogy kedvében járhasson a felsőbb 
osztályok és a gazdag tőkések tekintélyes párt
jának és az egész népnek. így tehát Cicero, aki 
ebben az esztendőben prétor volt, a törvény 
mellett nagy és igen szép beszédet mondott, azt 
hangoztatván a gazdag kereskedőkből, uzsorás 
szenátorokból, jómódú bérlőkből, mesterembe
rekből és fogadósokból álló közönségnek, hogy 
Ázsia a birodalom leggazdagabb tartománya, 
hogy Ázsiából folynak az állampénztár leg
pompásabb jövedékei, hogy a bérlők, kereske
dők, magánosok tőkéi leginkább Ázsiában van
nak elhelyezve és hogy éppen ezért minden ősz-
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tálynak kötelessége ezt a tartományt az utolsó 
csepp véréig megvédeni. A törvényt, amelyet 
Caesar is támogatott, aki a 65-ik esztendőben 
edil akart lenni s éppen azért kettőzött buzgalom
mal hajhászta a népszerűséget, Crassus minden 
haragja dacára elfogadták. Pompeius Ciliciá- 
ban, ahol a telet töltötte, értesült arról, hogy a 
törvényt elfogadták és 66 tavaszán sietve há
borús munkához látott. A mindig szerencsés 
Pompeiust most azért küldték ki, hogy egy ha
lott embert megöljön. Mert hiszen Mithridates 
újra összeveszett Tigranesszel, aki azzal gvanu- 
sította a pontuszi királyt, hogy fiai között ál
landó forrongást támaszt, hogy így számára 
engedékenyebb szövetséges üljön Arménia 
trónján. Mithridatesnek nem volt többé hajó
raja és hadseregének is már csak romjai fölött 
rendelkezett, 30.000 gyalogos és néhány ezer 
lovas fölött, akik között sok volt az itáliai me
nekült. Talán némi segélyt remélhetett volna a 
partusok új királyától, Fraatestől, Arsaces 
utódjától, de Pompeius gyorsan követséget kül
dött, amely a partusok királyát arra beszélte rá, 
hogy inkább Tigranes ellen vonuljon, hogy el
veszett tartományait igy visszahódíthassa. Pom
peius három légiót Március vezérlete alatt Cili- 
ciában hagyván, talán attól való félelmében, 
hogy az elpusztított Pontusban nem táplálhatja 
az egész sereget, erős csapatokkal útnak indult, 
hogy végleg elvegye a parancsnokságot Lucul- 
lustól, aki továbbra is makacsul engedetlen lé
giói között maradt. Pompeius nem látogathatta 
meg, hiszen hogyan végződhetett volna ez a pár-
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beszéd a kétségbeesett és kegyvesztett tábornok 
és a sors nyegle kegyence között? Közös bará
tok léptek közbe, hogy ez az utolsó szertartás, 
ami oly nehéz volt Pompeiusnak és oly fájdal
mas Lucullusnak, méltóságteljesen és botrány 
nélkül folyjék le. A találkozás Danalában, Ga- 
laliában történt és a megbeszélés jól, kölcsönös 
bókokkal kezdődött. De Lucullus, aki sohasem 
volt nagyon diplomatikus és aki most a méltat
lankodástól magánkivül volt, igen hamarosan 
egy lehetetlen tétel mellett kardoskodott. Azt 
mondta, hogy Pompeiusnak nincs többé keresni 
valója, mert hisz ő maga már befejezte a há
borút, így tehát Pompeius térjen haza. A be
szélgetés mind hevesebb lett és végül is kiálto
zással és sértő szavakkal fejeződött be. A makacs 
Lucullus még most is rendeleteket akart ki
bocsátani és Galatiának általa meghódított te
rületét akarta fölosztani, hogy így másoknak 
megmutathassa és talán önmagát is abba az 
illúzióba ringathassa, hogy nem enged. De Pom
peius összes katonáit ügyesen elvonta tőle és 
mindössze 1600 embert hagyott meg körülötte, 
akiknek őt Itáliába kellett kisérniök. Pompeius 
30.000-nél nem sokkal több emberből álló had
sereggel elárasztotta a Pontust. Mithridates ki
csiny, de éppen azért aránylag ügyes seregiével 
az ellenség útvonalain halasztó és portyázó 
stratégiába kezdett. Ahhoz hasonlóba, amilyent 
Lucullus alkalmazott őellene a 74-es hadjárat
ban. De végül is, miután lovasságának egy ré
szét elvesztette egy olyan ütközetben, amelyben 
a rómaiak lesből támadtak rája, és miután



a v il á g h ó d ít ó  Róma 281

Pompeius Arménia egyik tartományán, Aceli- 
senen át rövid és biztos élelmezési útakra tett 
szert és a ciliciai légióknak is megparancsolta, 
hogy hozzája csatlakozzanak, Mithridates, aki 
Dasteirában jól védett helyen táborozott, meg
értette, hogy az övénél sokkal hatalmasabb erők 
őt hamarosan körül fogják venni. A pontusi 
király egy éjszakán észrevétlenül átjutván a 
római táboron, azon igyekezett, hogy elérje az 
Eufratest, azon átjusson és Arméniába érjen, 
hogy a háborút onnan folytathassa. De Pom
peius utolérte a harmadik napon és ügyesen 
manövrirozván, súlyos vereséget mért rá. Mith- 
ridátesnek még így is sikerült megmenekülnie 
és hadseregének romjaival Sinoriába ment, 
amely Arménia határán feküdt és egyike volt 
az ő legerősebb kastélyainak. Ott sok pénzt vett 
magához, katonáinak egy esztendei zsoldjukat 
kifizette, egyéb vagyonából is igen sokat szét
osztott és végül követséget küldött Tigraneshez, 
Arménia királyához, hogy tőle vendégbarátsá
got kérjen. Azután anélkül, hogy a választ 
Sinoriában, tehát az ellenséghez oly közel be
várta volna, az Eufrátes jobb partján kis had
seregével igen gyors menetelésben a folyó for
rásai felé haladt, útközben katonákat sorozván. 
Colchisban, amely az utóbbi esztendők zavarai 
közben úgyszólván függetlenné vált, megszállt, 
majd továbbmenvén, Dioscuriádesben szállt 
meg, a partvidék ez utolsó nagy görög városá
ban, amelyet a Kaukázus lábainál alapítottak.

Pompeius, aki a Mithridates elleni háború
ban stratégiai mestermunkát végzett, nagy
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hadseregével most nem követhetett a hegyeken 
egy maroknyi menekülő katonát. így tehát 
Arménia meghódítására indult, úgy gondolkoz
ván, hogy tavaszkor könnyen elfoghatja Mith- 
ridatest Colchisban, ahonnan a pontusi király 
sem Arméniába nem mehetett, sem a római 
hajóraj uralma alatt levő tengerre nem szök
hetett. Még a Krim-félszigetre sem menekülhe
tett, ahol a fia, Macares uralkodott, aki apja 
kegyeinek elvesztése után a rómaiak barátjává 
lett. A Krim-félszigettől Mithridatest egyébként 
is -elválasztották a Kaukázus barbár népei, aki
ket még legnagyobb hatalmának idejében sem 
tudott megfékezni. De Arménia meghódításának 
fáradalmait Pompeius számára megtakarította 
Tigranes lemondása. Tigranest Fraates és saját 
zendülő fia megtámadták. Amikor pedig Fraa
tes, aki Artaseata ostromába belefáradt, vissza
vonult, a zendülő fiú pedig megijedt attól, hogy 
most egyedül kell apja ellen háborút folytatni 
és Pompeiushoz sietett segítségért, maga az apa, 
aki Mithridates követeit láncra verette, saját 
fejét kockáztatván, egyedül, gyalog, alázatosan 
és engedelmesen a római táborba ment. Pom
peius szeretetreméltóan fogadta, megvigasztalta, 
visszaadta neki családja minden öröklött bir
tokát, kibékítette őt fiával, akinek Sofenest 
adományozta és végül megtette Tigranest a 
római nép barátjának és szövetségesének. Tig- 
ranesnek ezért 6000 talentumot, körülbelül 28 
milliót kellett fizetnie Pompeius, 50 drachmát 
minden katona, ezret minden centurio, 
10.000-et minden ezredes számára. Pompeius
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ezután katonáit a Cirus partjai mellé vitte te
lelni, Arménia szélső északi határára. Hogy a 
következő esztendőre előkészíthesse Colchis el
árasztását, szövetséget kötött az albánokkal, 
akik Cirvanban és Dagestánban laktak, és a 
georgiai ibérekkel. De csalódott, amikor azt 
hitte, hogy Mithridatest már legyőzte. A fékez- 
hetetlen aggastyán maga is tárgyalásokba bo
csátkozott az ibérekkel és az albánokkal, akiket 
hatalmának idejében is barátilag és jó kereske
delmi szerződésekkel kezelt. Ezt a két néptör
zset rávette arra, hogy őt Róma elleni 
utolsó, kétségbeesett erőfeszítésében segítsék. 
December havában a Cirus mellett telelő római 
légiókat egy albán hadsereg váratlanul meg
támadta. A hirtelen támadás nem sikerült, visz- 
szaverték, és a mindig szerencsés Pompeius 
csekély kár árán megtanulta, hogy máskor óva
tosabbnak kell lennie a barbárokkal szemben.



XIII.
í

Crassus számításai és becsvágya.

De ez az utolsó veszedelem volt. 65 tavaszán 
Pompeius egy hosszú, kedvező, hasznothajtó és 
nem veszedelmes kalandba kezdett, az Ázsiában, 
Nagy Sándor birodalmának romjain keletkezett 
nagy monarchiák, szabad városok, tengeri köz
társaságok, kis teokratikus államok s a rablók 
és kalózok országai között. Útra kelt, hogy meg
lássa a görög legendák és költészet mesés helyeit, 
a Kelet híresebb vidékeit, városait, csatatereit. 
Meg akarta figyelni végtelen tarkaságát ama 
barbár nemzeteknek, melyek a Kaukázustól 
Arábiáig egész Ázsiában szétszórva különböző 
nyelven, különböző szokásokon, különböző 
kultuszok tiszteletében élnek. Meg akarta ismerni 
ennek a régi, eliparosodott és hellenizált Kelet
nek, amely oly eltérő volt az új Itália művelt
ségétől, a csodáit és a romlottságait, a sokféle 
vak hitből támadt rettenetes kultuszokat és a 
legtermékenyebb vidékek nagyszerű és munkás
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ültetvényeit. Meg akarta ismerni a szobrokat, 
a művészeteket és a mesterségeket, amelyek 
ezekben a városokban, hol az egész Földközi
tenger számára fényüzési cikkeket készítettek, 
uralkodtak. Meg akarta ismerni ezeknek az 
iparos, találékony, munkás, józan, takarékos, 
alázatos, izgékony városoknak a lakosait, akik 
annyira elütöttek az agresszív, elfogulatlan, té
kozló, hirtelen nyereségekre vágyó, kockáztató 
szellemű és renyhe itáliaiaktól. Meg akarta is
merni a hivatásos bölcsészek, tudósok és irodal
márok osztályát, amely Itáliában még olyan ritka 
volt: a keleti udvarok fényűzését, vétkeit, bűneit, 
kincseit, az udvarok szertartásait, amelyek a 
még mindig egyszerű itáliai demokrácia kíván
csiságát annyira izgatták. Tavasz kezdetén el
árasztotta az iberek országát és meghódította. 
Távolról látta a Kaukázus havas hegycsúcsait, 
amelyekhez hajdan Prometeus volt odaláncolva. 
Átment a Rioni (az ókori Phasis) völgyén és ki
szállt Colchisban, amely tele volt Medea, Jason 
és az Argonauták emlékével. Itt szállt ki, hogy 
elfogja Mithridatest . . .  De már későn volt. 
A győzhetetlen aggastyán kicsiny hadseregével 
700 kilométeres erőltetett menetelést tett a Kau
kázus szakadékain át, amelyek a tengerbe nyúl
tak le és amelyekben barbár népek laktak s így 
jutott el egészen a Krim-félszigetig. Mithridates 
most rajtaütött zendülő fián, azt szökésre kény- 
szerítette és egy új államot alapított magának. 
Az okos Pompeius nem akarta a Krim-félszige- 
tet tengerről elárasztani, hanem elrendelte a fél
sziget blokádját és visszatért a Kúr, az ókori
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Girus völgyébe és expedíciót vezetett az albánok 
közé, akiket úgy látszik áruláson ért. Azután 
visszatért Kis-Árméniába és a kalandvágyó 
itáliai kereskedőknek biztos híreket szerzett az 
Indiába vezető nagy kereskedelmi útról, amely 
addig ismeretlen volt az itáliaiak előtt és amely 
a Phasis kikötőjéből a Rioni völgyén át a Kúr 
völgyébe torkollott. Azután az iberek és albánok 
földjén áthaladva a Kaspi-tó mellé ért, ott el
érte annak a folyónak a torkolatát, amelyből 
a Kaspi-tó táplálkozik, fölfelé ment az Amudaria 
mentén, amit az ókorban Oxusnak hívtak és 
amely akkor nem, mint ma, az Arai-tóba, ha
nem a Kaspi-tóba torkollott. Természetes, hogy 
ezekben az expedíciókban sok nemes ércet ra
boltak és igen sok rabszolgát ejtettek foglyul. 
Kis-Arméniában Pompeius ebben az évben el 
akarta foglalni az utolsó kastélyokat is, és Mith- 
ridates óriási kincseit el akarta kobozni. Ta- 
laurában megtalálta a volt pontusi király cso
dálatos gyűjteményeit, amelyeknek a leltározása 
egy hónapig tartott. Kétezer arannyal befutta
tott ónix-tálat, rengeteg számú üvegcsészét, 
vázát, ágyat, széket, lószerszámot, páncélt talált 
itt, ami mind drágakővel és arannyal volt ékes. 
Egy másik kastélyban megtalálta Mithridates 
titkos levelezését és emlékiratait, a mérgek 
recipéjét, és szerelmes leveleit, amelyek úgy
látszik eléggé szabados hangúak voltak és ame
lyeket a pontusi király kedvenc nejével, Moni- 
mával váltott. Ázsia utolsó nagy hellenizáló 
uralkodójának minden kincse most már a vak
merő itáliai demokráciáé volt.
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De ez a győzedelmes demokrácia nem tu
dott diadalainak örülni. Az történt ekkor 
ugyanis Itáliával, ami megtörténik minden 
olyan társadalommal, ahol a gazdagok és sze
gények, a nemesség és a középosztály között a 
múltból öröklött és a jelen által megkeserített 
gyűlölet dúl, nem az, amit a nyomor kelt föl, 
hanem ami ennél is rosszabb, mert azok ia ke
véssé jómódú emberek táplálják, akik többet 
költenek, mint amennyivel bírnak. Miközben 
a műveltségnek és a gazdagságnak terjedése a 
politikai szkepticizmust ültette el, két politikai 
kisebbség, a konzervatív és a demokrata nö
vekvő düh vei harcolt egymás ellen a nagykö
zönség szemeláttára, amely, miután a Pompeius 
diktatúrájáért való népies lelkesedés kialudt, 
tartós rosszkedvbe esett. Mindegyik párt ki
csiny klikkjei rendkívüli szemérmetlenséggel 
küzdöttek egymás ellen. Közülök a leghatal
masabb az volt, amely Pompeius elutazása 
után keletkezett a demokrata pártban és amely
nek Grassus és Caesar voltak a fejei. A mani- 
liusi törvény kegyetlen seb volt Grassus gőgjé
nek. Crassus, akit fölizgatott az a győzelem, 
melyet 70-ben Pompeius fölött aratott, a Spar
tacus elleni háború dicsősége és rengeteg va
gyona, most már telhetetlenné vált és ebben a 
négy esztendőben fáradhatatlan makacssággal 
igyekezett a saját hatalmát és vagyonát növelni, 
növelni és mindig csak növelni. Nem tett úgy, 
mint annyi más, kevéssé óvatos ember, hogy 
magas áron földeket vett volna, mesés áremel
kedést remélve, hanem ehelyett, mint tőkebíró



2 8 8 FERRERO

ember, a tőkeszegény spekulánsokkal spekulált. 
Nagy rabszolgakereskedő és tenyésztő lévén, 
sok keleti rabszolgát vásárolt és nagy gonddal 
választotta ki közülük azokat, akik az építke
zéshez értettek, akik mérnökök, építészek, pal
lérok voltak és házában iskolafélét nyitott, 
amelyben a fiatal rabszolgákat ezekre a mes
terségekre kitaníttatta. A kitanult rabszolgákat 
azután a kis és nagy házépítőknek, akik sok
kal szegényebbek voltak, semhogy maguk is 
ilyen drága rabszolgákat vásárolhattak volna, 
bérbeadta és ezen az üzleten rengeteget nyert. 
Ezenkívül, miután a tűzesetek igen gyakoriak 
voltak Rómában, ahol igen sok fából való ház 
volt és ahol az edilek elhanyagolták a tűzoltó- 
szolgálatot, Crassus rabszolgáiból tűzoltó
sereget szervezett és ezt őrségként Róma összes 
városnegyedeinek szolgálatára bocsátotta. Alig 
hogy valami tűz kiütött, az őrség értesítette a 
tűzoltókat, azok a helyszínére siettek és velük 
együtt Crassusnak egy megbízottja, aki a hely
színére érkezve, az égő ház tulajdonosától cse
kélységért megvásárolta a házat és gyakran 
szomszédos, tűztől fenyegetett házakat is. Mi
után a szerződést megkötötték, Crassus el- 
oltatta a tüzet és újra építette a házat. Ily mó
don kevés költséggel igen sok kisebb háztulaj
donosnak, aki leégett házát nem tudta volna 
maga újra fölépíteni, megvette a házat. így lett 
belőle Róma egyik legnagyobb ház- és telek
tulajdonosa, aki azután ezeket a házakat külön
böző módokon cserélgette, eladta és újra vissza
vásárolta. Most ő volt talán egész Rómának
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a leggazdagabb embere, a legjobban ellátott 
bankára, a legnagyobb hitelezője. Milliókat hal
mozott föl és hatalma abban az arányban gya
rapodott, amilyen arányban a pénzszűke szol
gálóivá tette számos hitelezőjét. Házában egész 
sereg lajstromvezető, igazgató, titkár volt, ezek
nek könyveiben névszerint föl volt jegyezve 
egész sereg bérlő, kereskedő, házépítő, akik tőle 
béreltek rabszolgákat, kölcsönöztek, házainak 
számtalan bérlő lakói és a nagyszámú szenátor, 
aiki tőle kölcsönzött pénzt. Egy pillanatra azt 
képzelhette, hogy ő a birodalom leghatalmasabb 
embere. De Pompeius a kielégült ambíciónak 
ezt a boldog izgalmát hirtelen összetörte azzal 
a szinte fanatikus népszerűséggel, amelyben 
Crassusnak sosem volt része. így a milliomos, 
aki aranyai hatalmát csökkenni érezte, két
ségbeesett és mindenáron bosszút akart állni. 
Ö is olyan tisztességre vágyott, amilyet a ma- 
niliusi törvény adott Pimpeiusnak, és főként 
és bármi áron a Pompeiuséval egyenrangú nép
szerűségre törekedett. Pompeius — gondolta 
Crassus — talán azért lett olyan népszerű és 
hatalmas, mert a kalózokat legyőzvén, újra bő
séget teremtett Rómában? Ő többet fog tenni: 
a nép által elrendelteti Egyptom meghódítását 
és megszerzi ennek a háborúnak a parancsnok
ságát. Ez a javaslat csak népszerű lehetett, mert 
hisz Egyptom termékeny ország volt, ahol a 
gabonából minden esztendőben több termett a 
szükségletnél és ahova a király engedelmével 
ínség esetében az összes országok gabonavá
sárlókat küldtek. Ha ez az ország Rómáé lesz,

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 19
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akkor Egyptom évi fölöslege Itália fővárosáé, 
amelyet többé nem fog éhínség fenyegetni. 
Egyptom meghódítása akkor azt jelentette a 
rómaiak számára, amit ma egy ország számára 
a gabonavám eltörlése: olcsó kenyeret. De mi
után ezt az eszmét a nép között terjeszteni kel
lett és Crassus nem érezte magát erre egyedül 
elég erősnek, segítőtársat keresett és könnyen 
megegyezett Caesarral. Crassus szerencséjére, 
Caesar ebben a percben nagy pénzszükségben 
szenvedett. Nem tetszelgett, amint azt a perverz 
emberek szokták tenni, abban, hogy rosszat 
tegyen, de viszont olyan korban és olyan tár
sadalomban élt, amelyben a szenvedélyek heve, 
az érvényesülési vágy és a gőg sokakat a ciniz
mus felé űzött. Olyan politikai világnak volt 
a részese, amelyben a tisztességes elemek mind 
nagyobb teret engedtek az összes pártokban az 
erőszakosoknak és a csalóknak. Becsvágyó volt, 
sok volt az adóssága és becsvágyától és adós
ságaitól űzve, csak azért, hogy becsvágyának 
ártalmas adósságokat egy nap kifizethesse, oda
törekedett, hogy mind tökéletesebb legyen abban 
a nehéz és fáradságos művészetben, hogy a köz
vélemény figyelmét állandóan az ő személye 
köré csoportosítsa. Ez volt az érvényesülésnek 
egyedüli módja ebben az izgékony és feledé
keny demokráciában, amely ma odáig volt egy 
férfiúért és holnap már elfelejtette. Hogy a so
kaság előtt, amely igaz, hogy demokratikus 
volt, de azért mindig sokat adott a fényes le
származásra, saját presztízsét emelje, Caesar 
azt találta ki, hogy anyai ágról Ancus Martius-
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tói és atyai ágon egyenesen Vénustól származik. 
Ancus Martiusnak és Vénusnak a leszárma
zottja azonban, ha koldus marad, örökké nevet
séges lesz. így Caesar, aki 65-ben edillé válasz
tatott, és aki Róma összes bankárainak tarto
zott, kénytelen volt folytatni tékozlásait, kény
telen volt továbbra is ajándékokat osztogatni, 
embereket lakomákra meghivni, kölcsönöket 
nyújtani egészen addig a napig, amikor majd 
prétor lesz és ő is kirabolhatja valamelyik tar
tományt. így edil korában soha nem látott fényű 
játékokat és ünnepélyeket akart rendezni, mert 
hiszen a fényűzés mindennél jobban elbűvölte 
ezt a kapzsi, merkantilis demokráciát. Éppen 
ekkor a válság megnehezítette Caesar hitelét a 
bankároknál, akik pénzszűkében lévén, termé
szetesen kevésbbé voltak bőkezűek a nolitiku- 
sokkal szemben, akiknek kölcsönzés ürügye 
alatt egyszerűen pénzt ajándékoztak, hogy így 
egyszerűen megvesztegessék őket. Ebben a hely
zetben Crassus becsvágya és féltékenysége való
ságos aranybánya volt Caesar számára. Nem is 
habozott. Csakhogy pénzhez juthasson, a mil
liomos szolgálatába szegődött, de azért vigyá
zott, hogy ne keveredjen ellenségeskedésbe Pom- 
peiussal. Ez viszont nem panaszkodhatott, ha 
Caesar, aki őt azelőtt a keleti parancsnoksághoz 
segítette, most Crassust, aki szintén jeles római 
polgár volt, Egyptomhoz segíti. Caesarnak ez a 
megvásárolhatósága kevéssé volt tiszteletreméltó 
és a kettős barátságra fölépített politika igen 
nehéz volt. De Caesar, aki fiatal és becsvágyó 
volt és aki a Pompeiusért folytatott minden ági-
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tációjával sikert aratott, most sem kételkedett 
a sikeren. Hiszen a politician-eknek abban a 
megvásárolható világában, amelyikben élt, any- 
nyian voltak, akik vakmerőén űzték a ciniz
must! Caesar nem tudta, hogy a Crassus kevés 
aranyáért ő most olyan viharba keverődik, ame
lyikben neve és szerencséje majdnem hogy 
elvész.

A 65-ik év valóban rosszul és nagy bot
ránnyal kezdődött. A konzuli választások alkal
mával a szenátus, hogy Lucius Aurelius Gotta és 
Lucius Manlius Torquatus jelölteknek kedvez
zen, a jelöltek névsorából törölte Lucius Sergius 
Catilinát, Sulla egyik régi párthivét. Catilina 
most tért haza Afrikából, ahol proprétor volt. 
Azt, hogy a jelöltek névsorából törölték, azzal 
igazolták, hogy Catilina a maga jelöltségét nem 
jelentette be idejekorán és hogy az afrikaiak 
most zsarolási pörrel fenyegették őt. De miután 
a szenátus minden fondorlata dacára is a két 
hivatalos jelölt helyett Publius Autroniust és 
Publius Sullát, a diktátor unokáját választották 
meg, Lucius Manlius Torquatus jelöltnek a fia 
a két megválasztott konzult választási vesztege
tés miatt pörbe fogta. A vádaskodó, bizonyára 
fondorlatok árán, valóban elérte azt, hogy a két 
megválasztott konzult elitélték és hivataluktól 
megfosztották. Ekkor újra választásokat rendel
tek el és most már a két bukott jelöltet válasz
tották meg. Ez a szemérmetlen fondorlat dühbe 
hozta az embereket és már a pör tartama alatt 
zavargások voltak Rómában. A demokrata párt 
vállalta a két elitéit konzul védelmét azért, hogy
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a nagyok kamorráját bevádolhassa. A két el
itéit, a nép hangulatától fölbátorodva, össze
esküvést szított. Az év első napján meg akarták 
öletni a konzulokat és uj választást akartak el
rendeltetni. Calilina bosszúvágyból és vele né
hány eladósodott fiatal nemes pedig, így Gneus 
Piso is becsvágyból csatlakoztak az összeeskü
véshez. Crassus és Caesar, akik az Egyptom 
meghódításáért való agitációt meg akarták kez
deni, bátorították az összeesküvőket. Talán azt 
remélték, hogy ha az elitélteket újra megvá
lasztják konzuloknak, akkor azok segítségükre 
lesznek Egyptom meghódításának elrendelésé
ben. Az összeesküvést azonban fölfedezték és 
a szenátus tanácskozásra gyűlt össze. A fölizga
tott város példás büntetést várt . . .  De Crassus 
talán azért, hogy elnémítsa azt a sok pletykát, 
amely a városban arról beszélt, hogy ő is részese 
az összeesküvésnek, és talán azért is, hogy min
denkinek megmutathassa az ő hatalmát, erélye
sen közbelépett. Nemcsak hogy meg akarta 
menteni a megbukott összeesküvés vezéreit, ha
nem még meg is akarta őket jutalmaztatni. És 
a szenátus, amelyben Crassusnak annyi 
adósa ült, meghajolt. Gneius Pisonak Spanyol- 
országban rendkívüli parancsnokságot adott, 
viszont Torquatus konzul maga volt kénytelen 
Catilinát a zsarolási pörben védeni. Ha az össze
esküvés nem is sikerült, Crassus azért mégis 
megbosszanthatta Pompeiust, akinek Gneus 
Piso legnagyobb ellensége volt és így Crassus 
önelégültségét végre is jóllakathatta.

Az esztendő folytatása éppen olyan volt,
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mint az eleje. Lucullus szomorúan és haragosan 
tért vissza Itáliába egy 1600 katonából álló nyo
morúságos kísérettel. A Pontusból sok vert 
pénzzel és sok nyersarannyal és'ezüsttel együtt 
egy mindezeknél sokkal szerényebb és mégis 
sokkal értékesebb ajándékot hozott Itáliába: 
egy akkor még ismeretlen fát, a cseresznyefát, 
amelyet ő utána kezdtek Itáliában tenyészteni. 
Ha tavasszal a mező közepén egyedül álló cse
resznyefát látunk, amelyik virágainak violaszín 
pompájában mosolyog és ragyog, gondoljunk 
arra, hogy ez a fa utolsó maradványa a római 
tábornok gigászi bódításainak, és hogy mind e 
bódítás közül egyedül ez a fa menekült meg 
húsz évszázad történelmi hajótöréséből. De ha 
az utódok megfeledkeznek a jótéteményekről, a 
kortársak viszont gyakran nem is tudnak róla. 
És Lucullus, dacára győzelmeinek, dacára a kin
cseknek és a georgiai trofeumoknak, zárt a j
tókra talált Rómában, amikor szerény diadal
menetet kért. A néptribunok, hogy a nagyokat 
bosszantsák, mindannyiszor, valahányszor a 
szenátus el akarta határozni a diadalmenetet, 
fölemelték vétójukat. Ugyanebben az időben 
viszont Lucullus tisztjeit és tábornokait körül
vette a dicsőség. Különösen Cottát, aki legyőzte 
Calcedoniát és lerombolta Herakleát és akit 
Rómában nagy tisztelettel fogadtak és a szená
tus a Ponticus melléknévvel ajándékozott meg. 
De mikor Cotta szemérmetlen fényűzéssel mu
togatta a háborúban nyert gazdagságait, a tri
bünök megtámadták, pörökkel fenyegették és 
azt javasolták, hogy a herakleai foglyo-



A VILÁGHÓDÍTÓ RÓMA 295

kát bocsássák szabadon . . . Cotta, amint érezte, 
hogy vihar kél körülötte, zsákmányának egy 
részét hajlandó volt vízbedobni és nagy össze
geket ajánlott föl az államkincstárnak. De a 
demokratapárt tovább heveskedett. Azt mond
ták, hogy mindez csak színjáték és hogy Cotta 
a zsákmány nagyobb részét magának tartotta. 
A foglyok fölszabadításáról szóló javaslatot a 
komiciumok elé terjesztették. A párt vezérei 
ezen a gyűlésen patétikus előadást akartak tar
tani. A házakban, az utakon, a rabszolgakeres
kedők kunyhóiban annyi herakliai foglyot szed
tek össze, amennyit csak tudtak, gyászba öltöz
tették őket, kezükbe olajágat helyeztek és el
vitték őket a gyűlésre. Amikor pedig egy bizo
nyos Trasimedes nevű herakleai beszélni kez
dett és mindenki emlékezetébe idézte a régi ba
rátságot, amit Heraklea Róma iránt érzett, 
amikor leírta a város ostromát, annak sarco
lását, kifosztását, felgyujtását, a rabszolgák 
zokogni kezdtek, sírni, kezüket tördelték és 
mindezt könyörgő módon . . . Cotta alig jut
hatott szóhoz, a közönség annyira fel volt dü
hödve, és Cotta megelégedhetett azzal, hogy 
megmenekült a száműzetéstől.

Ezekre a provokálásokra a konzervatív párt 
ügy felelt, ahogyan hasonló helyzetekben a 
konzervativek mindig felelnek, tudniillik mind
untalan azzal vádolják ellenségeiket, hogy azok 
föl akarják forgatni az államot. Nem kétséges, 
— mondták — Pompeius, ha visszatér a Kelet
ről az ő diadalmas hadseregével, akkor kikiál
tana magát uralkodónak és megsemmisíti a



296 FERRERO

köztársaságot! És e félelem dacára is a konzer- 
vativek még arra is találtak módot, hogy Cras- 
susszal haragba keveredjenek, és Caesarban ha
lálos ellenségre tegj^enek sízert. Crassus, aki 
ebben az esztendőben Catulusszal együtt cenzor 
volt, az összeesküvés sikertelensége után mint 
egy őrjöngő, úgy igyekezett valamit cselekedni, 
ami növelné az ő népszerűségét, hírnevét, ha
talmát, és hogy előkészíthesse az egyptomi tör
vény elfogadását, a Pón túli Gallia lakosait föl 
akarta vétetni a polgárok lajstromaiba. De 
Catulus megakadályozta őt ebben és Catulust 
az egész konzervatív párt támogatta. A két cen
zor között viszálvkodás tört ki és ezentúl mást 
sem csináltak, csak egymással viszálykodtak. 
Közben Caesar, hogy Crassus és a maga becs
vágyát szolgálja, edili minőségében képek
kel és szobrokkal díszítette a capitoliumot, a 
komiciumot, a fórumot, a bazilikákat. Rend
kívüli fényűzéssel celebrálta a megaleai és a 
római közjátékokat (bizonyosan Crassus fizette 
ezeknek költségeit); apjának emlékezetére fé
nyes gladiálori játékokat rendezett, amelyeken 
a gladiátorok kezében első ízben fényiéit ezüst 
ijj és lándzsa, és minden ezüstből volt. Caesar 
ideiglenes bolthajtások alatt a fórumon és a 
bazilikákban kiállítást rendezett mindazon tár
gyakból, amelyeket a játékoknál és a szobrok 
díszítésénél használt, és egy reggel azzal lente 
meg az emberekét, hogy a Capitoliumon újra 
fölállíttatta Marius trofeumait, amelyeket Sulla 
valamikor elpusztított. Marius régi katonái, a 
cimberek és a teutonok ellen vívott háborúk-
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nak ez utolsó maradványai tömegekben vonul
tak ki a trofeumok csodálására és sokan sírtak 
a megindultságtól. Több napon át egész Róma 
a Capitoliumra zarándokolt és másról sem be
szélt, mint Caesarnak erről a vakmerő tettéről. 
De a konzervativek megharagudtak, a szenátus 
heves vitáknak vált színhelyévé és Catulus azt 
kiáltotta, hogy Caesar most már nyiltan föl 
akarja borítani a íz állam intézményeit. A kon
zervativek egy percig már azért is, hogy Gabi- 
niuson bosszút álljanak, törvényes ürügyekkel 
meg akarták Caesart akadályozni abban, hogy 
Pompeius legátusaként a Keletre menjen, de 
ezzel nem értek el sikert. Ehelyett nagy elég
tétel volt számukra, amikor Caesar, aki azt hitte, 
hogy ezekkel a nagyszerű ünnepélyekkel már 
eléggé előkészítette a népet, a tribünök útján 
népies agitációt indított meg azért, hogy végre 
határozzák már el Egyptom meghódítását és 
erre a célra ürügyként Sándor egyptomi király 
végrendeletét vette elő. Persze mindezt csak 
azért, hogy Crassus nyerje el a háború pa
rancsnokságát. Miután azonban a politikai pár
tok vitái mindig tételekből és ellentételekből áll
nak és mindegyik a maga részéről tagadja és 
állítja azt, amit a másik állít és tagad, ebben 
az esetben a konzervatív párt lett a hazai po
litika védelmezőjévé. Kétségbevonta a végren
delet hitelességét és azt mondta, hogy Róma ne 
vágyjék mindenre a világon, és ne akarjon min
dent a világon megtámadni. De Caesar, akinek 
finom érzéke volt a közhangulat iránt, nyom
ban észrevette, hogy agitációja nem járt siker
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rel és hogy még az olcsó kenyérnek és a világ 
legtermékenyebb magtárának meghódítása sem 
hozza kellő mozgásba a közönséget. A gaz
dag osztályok, különösen a pénzemberek, akik 
idáig a demokratapártnak kedveztek és azt bá
torították, nyugtalankodni kezdtek a demagóg 
heveskedés miatt. Nyugtalankodtak a pénz
emberek ellen irányuló törvények miatt és a de
mokratikus érzésük hirtelen véget ért, mint 
ahogyan egy folyó hirtelen véget ér az örvénylő 
vízesésben. A pénzemberek most a konzervati- 
vek felé hajlottak, akiknek vezérei ügyes ma
nőverekkel magukhoz édesgették őket, így pél
dául ekkor adták vissza a lovagoknak azt a jogát, 
hogy a színházban a szenátorok padjain ülhes
senek, amely jogot Sulla vett el tőlük. A közép- 
osztály kiábrándult a demokratikus győzelmek
ből, amelyek számára csak az elviselhetetlen 
adósságoknak a nyűgét hozták, fáradt volt, ked
vetlen és nem érdeklődött semmi iránt. Hama
rosan el kellett ejteni az ügyet.

E küzdelmek hevességét így fokozták a tá
madások és ellentámadások. És mégis tulajdon
képpen csak árnyakért és fantazmagóriákért 
küzdöttek. Tulajdonképpen csak kevés harcos 
küzdött, miközben a közvélemény mindinkább 
fölhevült. A felsőbb osztályok nem bírtak többé 
azokkal a politikai és gazdasági előjogokkal, 
amelyekkel a Gracchusok idejében és amelyek 
a középosztályok haladását megakadályozták. 
És ha az arisztokratikus korszak hagyományai
ból egyet-mást ebben a demokratikus korszak
ban meg is őriztek e dicsőséges nemesség utolsó
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maradványai, ha bizonyos magas hivatalok, 
mint a cenzúra és a konzulátus, ezeknek a régi 
időkből fennmaradt nagy családoknak is voltak 
fenntartva, azért mégis most már egész Itália 
a birtokosoknak egyetlen osztályából állt. Ezt 
az osztályt egyesítette az a vágy, hogy a biro
dalom rávén mind nagyobb gazdagságot szerez
zen egy olyan nagy és sokoldalú kizsákmányolási 
politika útján, hogy mindnyájan, még a közép- 
osztály is, Itália alsó népe is, kisebb vagy na
gyobb mértékben bár, de részesedhessék a ha
szonban. Akármelyik szegény, nagycsaládú, kis
birtokosnak a fia, ha katonáskodott, könnyen 
megszerezhette azt a tőkécskét, ami szükséges 
volt ahhoz, hogy szép birtokot vásárolhasson és 
néhány rabszolgát és valami kis üzletet szerez
zen. A légiókban a centurio rangfokozata (a ka
pitányi rangfokozat, mondanók mi) gyakran a 
praefectus fabrum, vagyis a műszaki csapatok 
fejének állása is a toscanai, az emiliai, a ro- 
magnai, az abruzzói, a pugliai alacsony vagy 
középosztálybeli származású embereknek volt 
fentartva, akik sor alá állván, értelmük és bá
torságuk által kitűntek. Azok, akik némi tőké
vel és bizonyos szerencsével rendelkeztek, köz
munkák bérlői, vagy katonai szállítók lehettek, 
kivándorolhattak Görögországba és Ázsiába, 
Rómában tribünök, plebejusi edilek, kvesztorok, 
néha prétorok is lehettek, résztvehettek jövedel
mező üzletekben és háborúkban, valamelyik ha
talmas politikus kíséretében a tartományokba 
mehettek. A csekély vagyonú, de tehetséges 
fiatalember is, ha tanulmányokat végzett és ha
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a pártvezéreket szolgálta, ha ügyvéd lelt belőle 
és ha a jogtudományokat gyakorolta, meggaz
dagodhatott, sok örökségre tehetett szert és hír
névhez juthatott. A gazdag pénzemberek fiai, 
ha akartak, gyorsan politikai karriert csinál
hattak. Még a csavargók és á javíthatatlan 
munkakerülők is megélhetésre találtak Rómá
ban a választó-clubokban, ahol szavazataikat el
adták, vagy pedig megélhettek, mint a párt
vezérek kliensei és brávói. Mindenki számára 
volt hely a birodalomban. Arisztokrata, vagy 
demokrata párti tábornokok alatt minden párt
ból való tisztek szolgáltak, és a két párt vezérei 
ugyanazoknak a pénzembereknek voltak a ba
rátai, egyenlő módon kedveztek a kereskedő és 
a földművelő középosztálynak, és a népszerűsé
get ugyanazokkal a vesztegetésekkel és a töme
geknek juttatott ugyanazokkal az ajándékokkal 
hajhászták. A demokratapártiak sokat szavaltak 
a hivatalnokok visszaélése ellen, de csak számí
tásból és azért, hogy az időt töltsék, mert hiszen 
éppen ezek a visszaélések siettették a világnak 
azt a kizsákmányolását, amelyre szükség volt, 
hogy egész Itáliának mélységes kapzsiságát ki
elégítsék. Végül az is igaz, hogy a demokrata
párti hivatalnokok nem követtek el kevesebb 
visszaélést, mint konzervatív hivataltársaik. 
Sokat vitatkoztak és fondorkodtak, de az em
berek és csoportozatok vetélkedésén kívül csak 
egy igazi nagy csapás létezett akkor: az adós
ságok. Az élvezetek és a meggazdagodás roha
mos vágya minden osztályban igen sokakat, akik 
fizetni nem tudtak, adósságokba döntött. És az
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a demokrácia, amely a világ úrnője volt, a nagy- 
nevű szenátoroktól a szerény földműves népig, 
Julius Caesartól a fogadósokig valójában cse- 
kélyszámu nagy, közép- és kis-uzsorás kezében 
volt, akik közül sokan piszkos és sötét fölszaba
dítottak, vagy fölszabadítottaknak a fiai, tudat
lan plebejusok voltak. Nyers és fösvény nép volt 
ez, szegényesen, fényűzés és költséges vágyak 
nélkül élt és amely éppen ezért tudta javait föl
halmozni. Ez a nép mind telhetetlenebből vált 
kapzsivá, és kapzsisága nőtt abban a mértékben, 
amilyen mértékben a fölhalmozott pénz az új 
uzsoráknak még hatalmasabb eszközévé vált. 
Hány esetben volt kénytelen egy híres szenátor, 
hány esetben volt kénytelen maga Julius Caesar 
házába engedni és házában tárgyalni valami 
piszkos öreggel, valamilyen keleti emberrel, akit 
rabszolgaként hoztak Rómába és ott fölszabadul
ván, a rengeteg fővárosban élt, érzéktelenül min
den egyéb iránt, ami nem az aranyait illette! 
Valóságos politikai vihar tört volna ki, ha egy 
vakmerő ember megjelenik és hitelezők és adó
sok között ebben az égető kérdésben, az adós
ságoknak a kérdésében, agitálni kezd.



X IV .

Caesar életének kritikus pontja.

A 66-beli összeesküvés, az egyptomi üzlet, a 
sok adósság és szolgálatainak a Crassus számára 
való nyílt eladása, teljesen hitelvesztetté tették 
Caesart. Caesar a lelkek növekedő nyugtalansá
gában és kétségbeesésében elvesztette a higgadt 
konzervativek és a pártatlan emberek jóakaratát. 
Méltatlankodva látták, hogyan sülyed el az adós
ságok és politikai üzletek ingoványában, akár
csak egy Publius Clodius, aki Lucullus légióit 
annak idején zendülésre bírta és vele együtt egy 
dicsőséges nemességnek annyi más maradéka, 
akit a bűnök tönkretettek és elaljasítottak. Saj
nos, így a nagyoknak és a népnek Caesar által 
megálmodott kibékítése, az arisztokráciának és 
a demokráciának arisztoteleszi elegyítése 
álommá vált. Miközben a józan emberek eltávo
lodtak a politikától, miközben a konzervatív 
párt makacs és heveskedő gyülekezetté nőtt, s 
a jómódú osztályok megfélemlettek, addig a
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demokratapárt a kétségbeesettek pártjává lett 
és az adósságok nyűge, a kielégítetlen vágyak 
dühe, a gazdagok elleni irigység kommunista 
javaslatokat érleltek meg. Ismét agrárius tör
vényekről beszéltek, az adósságok eltörléséről, a 
tábornokok hadizsákmányainak elkobzásáról és 
más forradalmi eljárásokról. Ezek a javaslatok 
tetszettek a nyomorgó alsónépnek, de viszont 
a gazdagokat, akik máris megbánták régi de
mokratikus hajlandóságaikat, a demokratapárt 
vezérei ellen lázították volna.

Caesar ezekben az időkben többször gon
dolhatott irigykedve Pompeiusra. Pompeius, aki 
szerencsés volt, gazdag, dicsőséges, távoltart
hatta magát ezektől a mozgalmaktól, anélkül, 
hogy ezért a nép kegyét elvesztette volna. 64 
tavaszán Misumban maga köré gyüjthette a ke
leti királyoknak valóságos udvarát, birodalma
kat szétoszthatott, megnagyíthatott, megváltoz
tathatott és Paflagóniában és Colchisban két 
új királyt kreálhatott. A galátiai tetrarkák ura
dalmait megnagyította, Archelaost, annak a fiát, 
aki Athént Sulla ellen védelmezte, kinevezte 
Comana főpapjává, a Pontus területét fölosz
totta tizenegy város között és ezekben a váro
sokban a római kormányzó főfelügyelete alatt 
visszaállíthatta a görög polis köztársasági in
tézményét. Pompeius, mint Itália minden mű
velt embere, a klasszikus politikai gondolatnak 
ebben a renaissanceában, a hellén itáliai tipusu 
helyi köztársaságokat tekintette a legjobb kor
mányzati módszernek, örült, hogy ilyen sok 
görög között egy, az itáliai demokrácia által
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megsemmisített keleti monarkia romjain újra 
fölépíthette a régi görög intézményeket. Nem
csak dicsőséget és hatalmat, hanem mérhetetlen 
gazdagságot is szerzett. Nemcsak a hadizsák
mányon nyert sokat, hanem mindenfelé embe
reket fogdostatott össze és míg a szegényekét 
az itáliai kereskedőknek adta el, addig a gaz
dag foglyoktól ő maga szedett váltságdíjat. A 
háborúban szerzett tőkéjének egy részét ő maga 
helyezte el a Keleten úgy, hogy uzsoráskamatra 
kölcsönözte azokat az ottani uralkodóknak, így 
többek között Ariobarcanesnek, Gappadócia 
királyának. Viszont Caesar Rómában kénytelen 
volt ügyességének minden erejével igazgatni 
sajkáját, a demokratapárti mozgalom örvénylő 
folyamán át szűk, mindgyorsabb és mindszédí- 
tőbb folyású úton, vízesés zuhatagának a közel
ségében. Crassus, aki mostan makacsabbul, 
mint bármikor, dolgozott azon, hogy becsvágyát 
kielégítse és hogy Egyptómba küldesse magát, 
64 elején visszatért első tervéhez, ahhoz, hogy 
a 63-ik esztendőre két olyan konzult választat, 
akik hajlandók lesznek őt segíteni. Caesar így 
még egyszer kénytelen volt Crassus tervének 
legfáradságosabb és legveszedelmesebb részét 
vállalni. A 63-ik esztendő konzulságára hét je 
lölt pályázott. Publius Sulpicius Galba és Caius 
Licinius Sacerdos, akik arisztokraták voltak 
ugyan, de kevéssé tekintélyes emberek, Caius 
Antonius Hibrida, Suliénak az a tábornoka, 
akit Caesar 77-ben pörbe fogott és aki rossz 
úton szerzett javait eltékozolván, most jelzálog- 
terhekkel megterhelten jelentkezett a választók
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előtt, vele együtt pályáztak Quintus Cornificius 
és Lucius Cassius Longinus, számba nem igen 
jövő emberek, végül Cicero és Catilina. Az 
utóbbi nagyon értelmes, de lelkiismeretlen, 
kapzsi, becsvágyó, bosszúálló és heves termé
szetű ember volt, akiben a 65. évi vereség csak 
jobban feltüzelte azt a már úgyis régen égő 
becsvágyát, hogy konzul legyen. Kit kellett 
volna ennyi jelölt közül segíteni? Cicero attól 
félt, hogy a konzervatív nemesség, amely gyű
lölte őt a maniliusi törvény érdekében tartott 
beszédéért, ellene fog dolgozni és attól is tar
tott, hogy a nemesség, amely makacsul ragasz
kodott ahhoz, hogy a konzulságra csak előkelő 
származású család sarja jusson, az ő származá
sát igen obszkurusznak fogja találni. Éppen 
ezért azt kérdezte magától, hogy nem kel- 
lene-e Catilinával egyesülnie? De Crassus és 
Caesar ebben megelőzték. Catilina az ő erélyé- 
vel, lelkiismeretlenségével, a konzervatívok 
iránt érzett gyűlöletével, Antonius az ő ciniz
musával, bágyadtságával, a szűkös helyzetéből 
folyó romlottságával nagyon is megfeleltek 
Crassus és Caesar terveinek. Megegyeztek tehát 
ketten Catilinával és Antoniusszal, és hajlandók 
voltak őket minden erejükkel segíteni, Crassus 
a pénzével, Caesar a személyes munkájával. 
Azonban Cicero ebből a szövetkezésből óriási 
és senki által nem is sejtett hasznot húzott. A 
konzervativek annyira féltek ettől a két jelölt
től, akik, ha konzulok lesznek, teljesen a Cras
sus és a Caesar eszközeivé válnak, hogy meg
feledkeztek apró osztálygőgjükről. Szükségük

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 20
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volt arra, hogy Catilinával szemben tekintélyes 
jelöltet léptessenek föl és mivel Cicero a leg
híresebb és legnépszerűbb férfiak egvike volt, 
a konzervativek elhatározták, hogy őt saját je
löltjükként fogják a demagógiával szembe he
lyezni. Mindkét párton erősen dolgoztak. Cae
sar minden erejével dolgozott Gatilináért és 
— a politikának miiven iróniája! — azért a tá
bornokért, akit 13 évvel ezelőtt ő maga helve- 
zett vád alá. Crassus megmozgatta klienseit, 
fölszabadítottjait, elkeseredett bérlőit és a vá
lasztások rendkívüli agitáció közben kezdődtek 
meg. A választások eredménye a választóknak 
telies megdöbbenését és határozatlanságát mu
tatta. A két párt egvike sem aratott teljes győ
zelmet és nem szenvedett telies vereséget sem. 
CatiMnát, a demokratapárt jelöltjét, aki sokak
ban félelmet keltett, nem választották meg és 
helyette Cicerót választották meg, de Antonius- 
sal egvütt. Crassus ismét megbukott, mert hi
szen semmit sem tehetett, ha a két konzul közül 
esek az egyik volt a barátja és az is a kevésbbé 
tehetséges.

Hosszas kísérletezések után rövid pihenő 
következett, amelvnek tartama alatt töredékes 
hírek érkeztek Mithridatesről, aki a Taurus 
mitbologiai távolságaiba veszvén, most már úgy 
tűnt föl a rómaiak előtt, mint aki eltávozott a 
világból. Mithridates, úgv látszik, 64 tavaszán 
békeHrgvalásokat kísérlett meg Pompeiusszal. 
De Pomoeius visszautasította ezeket a tárgya
lásokat és azt követelte, hogy az ázsiai király 
kényre-kedvre adja meg magát. Pompeius ez-
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ulán nagy expedíciót küldött Siriába és Ará
biába, miközben valószínűleg arra is gondolt, 
hogy a partusok ellen háborút is indít. Pom- 
peius tehát Lucius Afraniust, aki már Gor- 
dist elfoglalta, Siriába küldte, még pedig a 
Fraatessel való barátsággal mit sem törődvén, 
Mesopotamián át. Miközben pedig Afranius 
ezeken a kevéssé ismert vidékeken kalandoz
ván, azzal a veszedelemmel játszott, hogy ő 
maga is, hadserege is elvész, Pompeius kard
csapás nélkül lépett Siriába. Előbb azonban 
Föníciába és Cölesiriába, két tábornokát Aulus 
Gabiniust és Marcus Aemilius Scaurust (annak 
a Marcus Aemilius Scaurusnak a fiát, aki egy 
szénkereskedő fiából a szenátus elnökévé lett) 
kiküldte abból a célból, hogy Damaskust elfog
lalják. Újból megkezdte a birodalmak és terüle
tek fölosztását. Annak az Antiochusnak, akit 
Lucullus Siria királyává tett meg, Commagenest 
adta, Seleuciát viszont szabaddá nyilvánította 
és nagy összegek ellenében Antiochiát védelmébe 
fogta. Nagylelkű volt az osroenusok királyával 
szemben és szigorú az iturei arabok vezérével. 
Végül Siriát római tartománynak jelentette ki 
és Siria minden lakosát arra kötelezte, hogy 
jövedelmének egyhuszadát neki fizesse adóba. 
Ennek a rendeletnek az volt az ürügye, hogy 
Siria már úgyis elvesztette nemzeti dinasztiáját, 
de Pompeius valójában ezért cselekedett így, 
hogy ő is egy nagy hódítással dicsekedhessek 
és amiképp Lucullus elmondhatta, hogy elfog
lalta a Pontust, ő is elmondhassa, hogy elfog
lalta Siriát. Súlyos és veszedelmes kérdést ter-

20 *
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jesztettek Pompeius Ítélete elé, amikor Tigranes 
tőle kért segítséget Fraates ellen, aki Afranius- 
tól megijedve és nem mervén magát Pompeiust 
megtámadni, bosszúból Arménia királya ellen 
indított háborút. Pompeiust sok tisztje arra 
ösztönözte, hogy árassza el és hódítsa meg Per
zsiát, amint azt Lucullus is akarta és kezdet
ben talán ő maga is, de Pompeius, aki nem 
volt olyan égő és viharzó temperamentumu, 
mint Lucullus, most már nagyon is híresnek, 
nagyon is hatalmasnak és nagyon is gazdagnak 
érezte magát. Ő most már Lucullusnál is dicső
ségesebben, Crassusnál is dúsabban térhetett 
vissza Itáliába. És Pompeiusban az újonnan szer
zett dicsőség és gazdagság nem annyira a bátor
ságot, mint inkább az okosságot növelte. Attól 
tartott, hogy újabb vakmerő tettel eddigi, si
kereit is kockáztatni fogja. Éppen ezért meg
változtatta a partusok királyával szemben eddig 
tanúsított kihívó magatartását. Azt mondta, 
hogy bölcsnek kell lenni és nem kell túlságosan 
sokra vágyakozni és éppen ezért három biztost 
küldött ki, hogy azok döntsék el a két király 
közötti viszályt. E közben Scaurus és Gabinius 
nagy aranybányára találtak Judea közelében, 
ahol polgárháború dúlt az asmoneusok királyi 
és papi családjának két tagja, Aristobulos és 
Hircanius között. Mind a ketten a római tá
bornokoktól kértek segítséget és végül is Aris- 
tobulus nyerte el ezt a segítséget, mert majd
nem két milliót adott Scaurusnak és másfél 
milliót Gabiniusnak.

A gazdag országok könnyű hódításai egy-
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mást követték és senki nem gyanította azt, hogy 
a Krim-félszigeten a győzhetetlen aggastyán 
hetven éves korában arra gondol, hogy a fél
szigetről fogja megújítani Hannibál egykori vál
lalkozását. Mithridates gyorsan kis hadsereget 
szervezett, amellyel a Fekete-tenger északi part
jain akart útnak indulni, hadseregét útközben 
a sarmatákkal és a barstarniakkal meggyara- 
pítani és ezzel a hadsereggel akart a Duna völ
gyébe ereszkedni, ott a kelta törzseket zászlai 
alá gyűjteni és Pannónián át egy nagy had
sereg élén Itáliába betörni. Még fiatal fővel látta 
az itáliaiak nagy fölkelését és most azt hitte, 
hogy meg tud ismételtetni minden régi ese
ményt, ha új Hannibálként jelenik meg, de 
megfeledkezett arról, hogy Itália viszonyai 
Hannibál óta teljesen megváltoztak. Az itáliaiak, 
csak úgy, mint Pompeius, aki Siriába ment, 
mitsem tudtak erről a különös tervről. Biztos
nak érezték magukat, s figyelmüknek és szen
vedélyüknek minden erejét arra a társadalmi 
harcra egyesítették, amely mind vadabbul és 
mind hevesebbül dúlt a capitoliumi halmok ár
nyékában. Crassus és Caesar, akik Catilina 
bukásától nem kedvetlenedtek -el, miután a jó
módú középosztály nem akart megmozdulni, 
azon gondolkodtak, hogy Rómának szegény, ve
szekedős, mindig elégedetlen és a városban 
lakó, tehát a komiciumokban igen hatalmas 
alsó népjében tovább erjesszék a demagóg moz
galmat. Még mielőtt az esztendő véget ért volna 
és amikor Cicero még csak kijelölt konzul létére 
képzeletben élvezte a gazdagok és a nemesek
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által csodált konzulátus hívságos gyönyöreit, 
arról kezdtek beszélni az emberek, hogy a ki
jelölt néptribunok a gazdagok számára újabb 
ijedelmet készítenek elő: egy új agrártörvényt. 
Cicero, akinek félénksége, jósága és hiúsága 
szinte rögeszmévé tették benne azt a törekvést, 
hogy mindenkinek tessék, még akkor is, ami
kor egy nálánál sokkal kevésbbé tehetséges 
ember megértette volna, hogy most valakit tá
madnia kell, a néptribunoknál jelentkezett s a 
demokráciának akart udvarolni. Azt mondta, 
hogy ő is a népnek akar kedvezni és hogy a 
néptribunok ő vele együtt megegyezhetnének 
valamilyen olyan törvényben, amely mindenki 
számára jótéteményt jelentene. De a tribünök 
gúnyosan visszautasították őt és azt válaszol
ták, hogy nem bocsátkoznak vele tárgyalásba. 
Szerintük a hasonló törvények készítése nem a 
Cicero kenyere és az ő segítsége nélkül saját 
maguk fognak azon dolgozni, hogy a törvénye
ket elfogadtassák. Végül december hónapjában 
nyilvánosságra került, mi van az agrártörvény
ben. Ez a törvény egyike volt ama monstruó- 
zus, zsarnoki és kommunisztikus engedmények
nek, amelyek annyira tetszenek a saját rossz 
helyzetük és a mások gazdagsága miatt való 
irigységtől haragos sokaságnak. A törvény gaz
dasági diktatúra-félét szervezett volna. A nép 
öt esztendőre tíz biztost választott volna, akiket 
senki vissza nem szólíthatott, akik senkinek 
felelősséggel nem tartoztak és akik a tribünök 
közbenlépésének is fölötte állottak. A biztosok 
Itáliában és Itálián kívül eladhatták volna
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mindazokat a birtokokat, amelyek 88-ban köz
birtokokká váltak és amelyeknek az eladását 
a szenátus 81-ben elhatározta. Joguk lett volna 
Pompeiust kivéve az összes tábornokok zsák
mányait átvizsgálni és a tábornokokat arra 
kényszeríthették volna, hogy a saját részüket 
adják ki. Az ilyen módon szerzett pénzen pedig 
Itáliában földet vásároltak volna, hogy a sze
gények között kiosszák. Bizonyos, hogy Caesar 
és Crassus sugalmazták a tribunoknak a javas
latot, azt remélvén, hogy így nagy népies agitá- 
ciót érhetnek el, amelynek zavarában megkap
hatják Egyptomot. De Crassusnak most sem 
volt szerencséje. A fáradt, ernyedt, megfélem
lített Itália oly kevéssé mozdult meg, hogy 
Cicero könnyű szerrel beszélhette rá a népet a 
törvény visszavetésére. Cicero három ügyes 
szónoklatot mondott, amiknek folyamán több
ször ismételte, hogy nem a nagyok javára be
szél, hanem a népért, amelyet anélkül, hogy 
benső szeretetét minden pillanatban mutogatná, 
mégis sokkal jobban szeret, mint a sok demagóg.

Ez a veszély is elmúlt, de Caesar és Cras
sus még most sem érezték magukat legyőzői
teknek. A néptribunok egyik a másik után 
majdnem mind szemérmetlen javaslatokkal ál
lottak elő, amelyekkel az alsóbb nép bosszúvá
gyát és rosszakaratát akarták fölizgatni. E javas
latoknak az volt a céljuk, hogy Cicerót kényes 
helyzetbe hozzák és arra kényszerítsék, hogy 
vagy a konzervativekkel, vagy a néppel rontsa 
el a dolgát. Az egyik tribün nem csekélyebbet 
indítványozott, mint azt, hogy az adósságokat
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töröljék el, egy másik pedig azt, hogy Publius 
Autroniust és Publius Sullát, a 66-iki össze
esküvőket mentsék föl ama büntetésük alól, 
hogy tilos közhivatalt viselniök. Egyik tribün 
még azt indítványozta, hogy a Sulla által pro- 
skribáltak fiai számára adják vissza a hivata
lokba való választhatás jogát. Ki öntött ezekbe 
a homályos tribunokba ennyi vakmerőséget? De 
ha a javaslatok ravaszok és leplezettek voltak 
is. azért nemcsak a konzervativek haragját, ha
nem az összes osztályok kedvetlenségét fölkel
tették. A megriadt tőkések nehezebben hajlot
tak a kölcsönökre és a már rendes időkben is 
szűkös pénz, sok adós veszedelmére, még szű
kösebbé vált. Az akkor érvényben lévő nyers 
jelzálogjog szerint, ha az adós lejáratkor nem 
fizetett, a jelzálogteherrel megterhelt ingatlan 
a hitelezőé lett, még akkor is, ha az kétszer vagy 
háromszor annyit ért, mint a kölcsönzött pénz. 
így sokan, akik nem jutottak új kölcsönpénz
hez, hogy a kamatokat fizethessék, vagy hogy 
a tőkét visszaadhassák, alacsony áron voltak 
kénytelenek eladni földjeiket, házaikat, fény
űzési és műtárgyaikat. A dolgok értéke igen 
gyorsan leromlott. Többé-kevésbbé mindnyájan 
szenvedtek ettől, még a gazdag szenátorok is, 
akiknek hiányzott most a hitel könnyű bősége, 
amelyre szükségük volt, hogy nagy uradalmaik 
bonyolult kezelését elláthassák. A közszellem 
kétségbeesett és mindenkinek a feje fölött az 
ostromállapot ködös levegője lebegett. A javak
kal és pénzzel biró emberek, a rendszerető kon
zervativek, akik feldühödtek, a fogaik közt
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bizonytalan fenyegetéseket mormogtak. Talán 
azt kívánták, hogy valami zavargás történjék 
és akkor ki lehet hirdetni a klasszikus videant 
consules-1, az ostromállapotot. Azután pedig, 
akárcsak Caius Crassus és Saturninus idejében, 
majd gondoskodni fognak arról, hogy minden 
népbolondító számára példát szolgáltassanak. 
Közben pedig, hogy könnyíthessenek magukon, 
áldozatot találtak, akire mind rávethették ma
gukat, akit mindenki bűnéért felelősségre von
hattak: és ez Caesar volt! Crassus, nemcsak 
hogy a magára nézve legveszedelmesebb dolgo
kat eltüntethette, hanem ezen felül még nagyon 
is gazdag, nagyon is hatalmas, nagyon is félel
metes ember volt. A szenátorok és a tőkések 
még csak suttogva sem merték kimondani mind
azt a sok gyűlöletes gondolatot, amit Crassus 
ellen főztek. De Caesar szegény volt, teli adós
ságokkal, mindenki szemeláttára nyiltan dolgo
zott és nem volt hatalmas rokonsága! Valószinü, 
hogv az arisztokráciának az a része, amely fe
lesége révén rokonságban volt Caesarral, már 
elhagyta őt. Ami pedig a saját családját illeti, 
az továbbra is a parvenükkel keveredett rokon
ságokba, hogy így állítsa helyre hanyatló vagyo
nát, amelyet Caius őrült tékozlása már teljesen 
tönkretett. így nem sokkal azelőtt Caesarnak 
egyik unokahuga férjhezment bizonyos Caius 
Octaviushoz, aki egy gazdag, Vellitraeből szár
mazó uzsorásnak igen gazdag fia volt, s apja 
pénzének a segítségével igyekezett a római 
highlife-ben  barátságokra szert tenni és poli
tikai karriért csinálni. Caesar volt tehát az, aki-



314 FERRERO

nek minden egyes dologért Crassus helyett fe
lelnie kellett volna. De viszont vájjon Crassus 
nem fizetett-e meg Caesarnak ezért? Caesar 
— azt mondták a konzervativek, — a tudat
lan nép legrosszabb bolondítója, aki, hogy 
emelkedjék és hogy adósságait kifizethesse, tol 
akarja borítani az államot! És mindnyájan ő 
ellene törtek: a szenátorok gyűlölték, a nagy 
családok megszakították a vele való összeköt
tetéseiket, sok tőkés, részben bosszúállásból, 
részben pedig azért, mert már nem bízott benne, 
nem bízott sem a hitelében, sem a jövőjében, 
becsukta előtte házát. Caesar, aki a nagyok gyű
löletének volt kitéve, abban a percben, amikor 
a konzervativ párt a középosztályban és a meg
félemlített gazdagok osztályában újra vissza
szerezte hitelét, most jutott először súlyos ve
szedelembe és most volt kénytelen első nagy 
harcát végigküzdeni. És ekkor elsőizben mutat
kozott Caesar annak a különös harcosnak, aki 
volt! Ideges volt, de sem gyáva, sem habozó, a 
veszedelmet nagyobbnak látta, mint amilyen 
valóban volt, de azért nem igen tartott tőle, nem 
vesztette el magát, sőt izgalmában is kitartó 
és gvorsan tudott csodálatos és sokoldalú vé
delmi terveket előkészíteni, olyanokat, amelyek 
még a szükségesnél is jobbak voltak. Caesar, 
aki annyi gyűlölettől volt körülvéve, most azon 
igyekezett, hogy a demokratapárt vezéreivel 
való szoros barátságait megerősítse és e célra 
még a nőkhöz is folyamodott, akiknek hatalma 
a római társadalomban mindinkább növeke
dett. Udvarolt és ajándékokat adott Serviliának,
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Crassus feleségének, Pompeius feleségének, 
Gabinius feleségének, még pedig olyan mérték
ben, hogy a közönség azzal rágalmazta meg, 
hogy mindegyiknek a szeretője. Ezek azonban 
valószínűleg csak kitalált vagy túlzott mesék 
voltak, amelyek ezekben az esztendőkben ke
letkeztek. Valószínű, hogy Caesar, Pompeius fe
leségét kivéve, egyiknek sem volt a szeretője, 
és ezeket a dolgokat csak a konzervativek ta
lálták ki, csakhogy meghiúsítsák abbeli fárado
zásait, hogy még a nők segítségével is megőrizze 
ezeknek a befolyásos férjeknek a barátságát. 
Ugyanebben az időben Caesar azzal igyekezett 
ellenségeit megriasztani, hogy a maga részéről 
is támadásba kezdett. Miután a jómódú osztály 
meg volt félemlítve, Caesar a konzervativek 
ellen kezdte megmozgatni Róma izgékony népét, 
amely a forradalom hőseit mindig bámulta. 
Hajszát indított egy öreg szenátor, Caius Ra- 
birius ellen, aki, mint mondják, a saturninusi 
ostromállapot idejében, tehát 37 évvel azelőtt 
saját kezével ölte meg a néptribunt. Caesar a 
szenátort ezért a cselekedetéért felségárulási 
pörbe fogta és egy homályos származású fiatal
ember, Titus Acius Labienus útján, aki Caesar 
barátja és néptribun volt, vádat emeltetett el
lene. A prétor által, akivel előre megegyezett, 
két bíró elé állíttatta, amelyek egyike ő maga 
volt. És a két bíró a szenátort halálra Ítélte. 
Akkor a perduellio bűnéért halálbüntetés járt. 
Ennek a cselekedetnek a vakmerősége és a bol
dogtalan aggastyánnak a sorsa megmozgatta a 
konzervatív pártot. Rabirius föllebbezett a nép
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hez, Cicero elvállalta védelmét és valóban nagy 
ékesszólással védte őt, nyíltan megmondván, 
hogy ebben az esetben nem annyira Rabirius- 
nak a fejét akarják, mint inkább a rend védel
mezőinek a meggyöngítését, hogy így annál 
könnyebben fölboríthassák az államot. Ra- 
biriust mégis elitélték volna, ha egyik szenátor 
csel útján meg nem hiúsítja a gyűlést. Caesar, 
aki nem vágyott Rabirius fejére, békén hagyta 
az aggastyánt és megelégedett azzal, hogy mér
sékelte a konzervativeknek az ostromállapot 
gyors eljárásai iránt való szeretetét, meg
mutatván nekik, hogy mily könnyű a népet még 
37 évvel később is az ostromállapot statáriáiis 
Ítéletei ellen fölizgatni.

Közben Metellus Pius halála folytán meg
üresedett a főpapi állás, amely éleilogytiglani 
hivatal volt és amely a hivatalos kultuszok leg
főbb igazgatását foglalta magában. Ez nagy 
méltóság volt és azzal az előjoggal járt, hogy a 
viselője középületben lakhatott. Sulla elvette a 
néptől azt a jogot, hogy ő választhassa meg a 
pontifex maximust, és a papok kollégiumára 
utalta át. De Caesar, akit a veszedelem vak
merősége izgatott, bátor tervre gondolt. Egy 
Labienus által javasolt törvény útján vissza 
akarta állíttatni a népnek azt a jogát, hogy fő
papot válasszon és az állásra egyúttal jelöltetni 
is akarta magát. Ha sikerül az összes szertar
tások fejévé lenni, akkor bajosan merészeli majd 
valamelyik konzul a videant consules kihirde
tése után őt valamilyen tömegmészárlásban ki
végeztetni. Sok illusztris személyiség, így Ca-
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tulus és Publius Servilius Isauricus is pályáztak 
a főpapi állásra. Ezek eleintén nevettek, ami
kor megtudták, hogy egy még nem is negyven 
éves férfiú, aki istentagadó, tele van adósságok
kal, a legköznapibb demagógiával kompromit
tált ember, Hipparcus astronomiájának szenve
délyes híve, velük együtt pályázik egy ennyire 
ünnepélyesen konzervativ állásra. Catulus azért 
mégsem habozott, hogy Caesarnak szemérmetlen 
javaslatot tegyen, amellyel őt, mint megvásárol- 
hatót tette csúffá: pénzt kínált föl neki azért, 
hogy a jelöltségtől lépjen vissza. De Caesar 
rendkívüli lendülettel vetette magát a harcba, 
mintegy érezvén, hogy életének most olyan vál
ságos pontján áll, amelyben még egy kicsiny 
bukást is csak nehezen hozhatna helyre. És 
Crassustól pénzt és segítséget kapva, annyit 
beszélt, cselekedett és fizetett, hogy miután a 
választás módját megváltoztatták, március 
6-án főpapnak választották. Győzött Crassus- 
nak és ama kevés barátjának a segítségével, 
akik az általános gyűlölet közepette is hívek 
maradtak hozzája és akik közül a legbecsesebb 
Servilia volt. Való lenne-e, amint valamelyik 
régi író mondja, hogy Caesar a szeretője 
volt? Mindenesetre Serviliához fűzte őt értel
mének és nagy szellemének a bámulata, csa
ládjának a története, amely tele volt hadakozás
sal az ellen az oligarchia ellen, amely őt most 
annyira gyűlölte. Serviliához fűzte az az öröm, 
hogy az ő házában, a házat látogató szabad
elvű fiatalság között meríthetett bátorságot küz
delme számára. Ebbe a házba járt a fiatal Mar-
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cus Aemilius Lepidus, aki fia volt a 78-dik esz
tendő ama konzuljának, aki a forradalomban 
Servilia első férjével együtt halt meg. Idejárt 
három, a demokratapárt iránt egyformán jó 
hajlandósággal bíró fivér, Caius, Quintus és 
Lucius Cassius Longinus. És ebben a környe
zetben nőttek föl Servilia leányai és fia, Brutus, 
aki akkor talán tizenöt éves lehetett és tartóz
kodó jellemről és a tanulmányok iránt való 
rendkívüli szeretetéről tett tanúságot. A fiú 
mostohaatyja, Decimus Junius Silanus, aki de
rék ember volt és a demokratapárttal mérsékel
ten rokonszenvezett, engedte, hogy a felesége, 
dacára a konzervatív családokkal való rokonsá
guknak, házukat a demokrata ellenzék clubjává 
tegye meg.



XV,

Catilina és a kapitalisták elleni nagy harc.

A konzervativek e vereségeikért valami kis 
sikerrel is vigasztalhatták magukat. Elrendelhet
ték Lucullus diadalmenetét, aki végre valahára 
kevés katonájával Rómába térhetett. De noha 
Lucullus százezer hordó bort osztatott szét ez 
alkalommal a nép között, a szertartás hideg 
volt. Mintha csak valami obszkurusz tábornok 
térne vissza a barbárok ellen indított kicsiny 
expedíciójából, nem pedig az a férfiú, aki az 
óriási folytatólagos hódítások új és népszerű 
imperializmusát teremtette meg, azt, amelyet 
Pompeius Keleten utánozván, a legnagyobb di
csőséget szerezte magának. A nemzet gyorsan 
megfeledkezett arról, aki nem értett ahhoz, 
hogy a maga iránt való csodálatot állandóan 
táplálja. Lucullus egyébként keveset törődött 
ezzel, ő  annyi esztendei távoliét után elkedvet
lenedve és fáradtan tért vissza az atyai házba 
és beletörődött abba, hogy a felsőbb osztályok
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csodálják őt és hogy rengeteg szerzett kincseit 
élvezze. De hazatértében egy másik gyalázat is 
várt reája. Fölfedezte, hogy Clodia, az a nő, 
akit ő hozomány nélkül vett el, vérfertőző vi
szonyt folytatott fivérével, Publius Clodiusszal, 
aki a saját sógorának, Lucullusnak a légióit 
föllázította. Lucullus megborzadva kergette el 
feleségét. A szerencsés Pompeiust viszont ebben 
az esztendőben egy katonai forrongás megszaba
dította Mithridatestől. Mithridates fia, Farnaces 
és az ő katonái s a Krim-félsziget lakosai meg
riadtak Mithridatesnek attól a tervétől, hogy 
betör Itáliába és attól tartottak, hogy a bolond 
aggastyán romlásba akarja őket vinni. 63 ta
vaszán föllázadtak, Mithridates pedig kétség- 
beesésében, miután látta, hogy a forrongást 
nem tudja legyőzni, megölte magát. így végző
dött ez a király, aki egy self mcide mari érteimé-, 
vei, erejével, bátorságával egyesítette egy keleti 
uralkodó mértéktelen gőgjét és abszolút önzését, 
akinek a számára a siker volt a világon a leg
főbb törvény és aki éppen úgy, mint annak 
idején Hannibál, személyes párbajba keveredett 
Rómával és Itáliával. De mint első ízben, most 
is kifáradt a hatalmas, de egyedül álló ember 
az első sikerek után és kimerült a rómaiak rend
szerével szemben. Amint Hannibál nem tudta 
az évszázadok óta konszolidálódott római arisz
tokráciát legyőzni, most Mithridates sem tudta 
legyőzni az alakulóban levő itáliai demokráciát. 
Hiába gondolt arra a vakmerő tervre, hogy 
Rómát úgy veszejti el, hogy körülötte a Föld
közi-tenger egész környékén és magában Itáliá-
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bán is az ó-világ legborzasztóbb és legnagyobb 
forradalmának lángját gyújtja ki. Ő arról ál
modozott, hogy a Kelet fölött uralkodni fog és 
fiának mint római ajándékkal kellett beérnie 
a Krim-félsziget kicsiny birodalmával. Mithrida- 
tes sorsát azért nem kell siratni, mert ha az 
itáliai demokrácia tele volt is bűnökkel, azért 
az a féktelen abszolutizmus és az a kalmár 
bürokrácia, mellyel a Pontust kormányozták, 
még rosszabb volt. És csak azért pusztulhatott 
el ez a hatalmas görög ázsiai birodalom ily ha
mar, mert a bürokratikus korrupció, a dinasz
tikus romlottság és a hellenizált Kelet buja 
civilizációjának azok a bűnei, amelyek az itáliai 
demokráciában csak most terjedtek el, a meg- 
vásárolhatóság, a társadalmi erkölcs bizony
talansága és a politikai önzés, ezt a birodalmat 
már régebben tönkretették.

Mithridates halálának híre nagy örömet 
okozott Rómában és Pompeius, akinek a pártja 
minden szerencsés eseményt a tábornok érdeme 
gyanánt tudott be, újabb dicsőségre tett szert. 
Caesar Rómában a legünnepélyesebb megtisz
teltetéseket szavaztatta meg Pompeius számára. 
Később a Keletről érkező hírek egyhangúakká 
váltak. Pompeius áthaladt Főnicián és Cöle- 
sirián, és fölosztotta a kis országocskákat. Csak 
egy kicsiny város csukta be előtte kapuit. Ez 
a fővárosa volt egy kicsiny népnek, amellyel 
a rómaiak baráti, úgyszólván távoli védnöki 
viszonyba léptek a 139-dik esztendő óta és ezt 
a várost Jeruzsálemnek hívták. De ebben az 
esetben jelentéktelen dologról volt szó. Az tör-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. L. 21
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tént, hogy a zsidók két viszálykodó uralkodója, 
akiktől Scaurus és Gabinius már annyi pénzt 
zsaroltak ki, Pompeiushoz folyamodott. Pom- 
peius hosszas habozás után arra határozta el 
magát, hogy a két király közül nagyobb pénz- 
igéret ellenében Aristobulost fogja segíteni. De 
amikor Gabinius Jeruzsálembe lépett, hogy a 
pénzt behajtsa, a föllázadt nép elkergette és 
Pompeius kénytelen volt a várost ostrom alá 
venni. A római közönség nem kisérhette élénk 
figyelemmel ezt a kis háborút, mikor Itáliában 
a politikai küzdelem ismét elvadult. A 63-ik év 
a konzervativek számára a riadalmak eszten
dejévé kezdett válni. Igaz, hogy az okos Cras- 
sus, akit annyi balsiker elkedvetlenített és meg
zavart, ebben az esztendőben nem akart a vá
lasztásokba beleavatkozni és megszakított min
den összeköttetést Catilinával. Crassus ezt min
den habozás és átmenet nélkül cselekedte, egy 
bankárnak a brutális sietségével, aki egy csa
pásra szakítja meg szegény ügyfelével való ká
ros üzletét. De tavaszkor Rómában meglepetés
szerűen fölbukkant Quintus Metellus Nepos, 
Pompeius egyik sógora és tábornoka, hogy a 
62-ik esztendő számára néptribunnak jelöltesse 
magát. Metellus sok fölszabadított rabszolgának 
és barátnak a kíséretében érkezett, nagy pod- 
gyásszal, öszvérek és lovak hosszú karavánjá
val, ami mindarról a gazdagságról tett tanúsá
got, melyet a jelölt a Keleten gyűjtött a maga 
számára. Metellus Róma egyik legelőkelőbb ne
mesi családjából származott, fia volt a 98-dik 
esztendő konzuljának, unokája a Baleari-szige-
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tek meghódítójának, dédunokája Metellus Ma- 
cedonicusnak. De mint az ő osztályából annyi 
más, Metellus is a Pompeius demokratapárti kí
séretéhez csatlakozott, becsvágyból, kapzsiság- 
bó, azért, hogy gyorsan érvényesüljön és azért 
is, mert ellenzéki szellemű volt. Világos volt, 
hogy Metellus nem hagyhatta másként ott a 
Pompeius seregében való jövedelmező parancs
nokságot, csak Pompeiusszal egyetértésben és 
valami közös titkos cél érdekében. Ez a jelölt
ség annyira nyugtalanította a konzervativeket, 
hogy rábírták Gatót, pályázzék Metellus mellett 
ő is a tribunságra. Cató az a különc volt, akit 
már láttunk, amint kortársai elegánciája ellen 
tüntetett. Kevés szükségletű ember volt, tiszta, 
józan, eszmékben szegény, akinek a gőgje —  
egyszerű lelkének szívós, de egyedüli szenvedélye 
— csak abban lelt kielégítést, ha bűnök és a 
zavarok korszakában is tüntetőén úgy élt, mint 
egy régi római. Csak egy olyan rettenhetetlen 
különc, mint amilyen ő volt, vehette azt a bá
torságot, hogy hajthatatlan konzervatív létére 
egy ennyire népies állásra jelöltesse magát. De 
vájjon sikerrel fog-e járni jelöltsége? Ugyan
ekkor Caesar bejelentette, hogy a 62-dik esz
tendőre a prétorságra pályázik. Ez már két 
ijedelem volt, amelyhez mihamar egy harmadik, 
a másik kettőnél is nagyobb, járult.

Igen hamar kitudódott, hogy a gőgös és 
erőszakos Catilina újra pályázik a konzulságra, 
ezúttal végső eréllyel és az Afrikában rabolt 
minden vagyonának erejével. Catilina, akit 
Crassus elhagyott és akit dekadens nemesi

21*



3 2 4 FERRERO

élete, a róla szóló pletykák és azok a botrá
nyok, amelyek első és második jelöltségét kö
vették, gyanússá tettek a konzervativek előtt 
és közelebb hoztak a demokratapárthoz, most 
megértette azt, hogy önmagát kell segítenie, ha 
sikert akar aratni. Catilina nem érte be azzal, 
hogy az eladósodott és romlott asszonyok és a 
költekező nemes ifjak között barátokat és se
gítőtársakat keresett, hanem egész Itália közép- 
osztályában és népében nagy népszerűségre 
akart szert tenni. Választási programként az 
eladósodott Itáliában nagy hevességgel az adós
ságok elengedését propagálta. Ez a programm 
égőén forradalmi volt. De azért nem kell hinni, 
hogy Catilina már akkor fegyveres fölkelést 
akart volna szervezni. Ö akkor még csak arra 
gondolt, hogy a tömeget megmozgassa egy olyan 
javaslattal, amely rossznak tűnt föl a tőkések 
előtt, de amely az emberek legnagyobb számát 
nem találta előkészületlenül. A formának bru
talitásától eltekintve, ez a javaslat nem igen 
különbözött attól, mintha egy szociálista kép
viselő ma azt Ígérné a választóinak, hogy a já 
radékokat 2°/0-ra fogja leszállíttatni, vagy 
attól, amit az Egyesült-Államok egyik elnök
választásának demokratikus jelöltje, Bryan tett, 
aki azt akarta, hogy az aranyban kötött állam- 
adósságokat ezüstben fizessék vissza. Az adós
ságok leszállítása, eltörlése, elengedése igen gya
kori jelenség volt a görög történelemben, ame
lyet akkor annyira tanulmányoztak és a római
ban is, a legrégibb kortól egészen a mostaniig, 
hiszen még 86-ban is elhatározták az adósságok
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leszállítását. Olyan módszer ez, amellyel idő- 
közönkint élt majdnem minden nép, amikor a 
művelődés rohamosan növekedett és az élv- 
hajhászásban és a hirtelen való meggazdagodási 
vágyban sokan eladósodtak.

Egy olyan esztendő, amelyikben Metellus 
Nepos néptribun, Caesar prétor és Catilina kon
zul lesz: mi marad meg a köztársaságból, — 
kérdezték az ijedős konzervativek, — ha nem 
a romok és törmelékek halmaza? Ijedtségüket 
csak fokozta Catilina programmjának gyors si
kere. Ez a vakmerő forradalmi javaslat oly ta
lálóan fejezte ki annyi embernek a vágyát, hogy 
Catilina egy csapásra igen népszerűvé vált Róma 
költekező ifjúsága és hanyatló nemesei, az itáliai 
alsónép, sőt még ama középosztálybeli birtoko
sok között is, akik a spekulációs őrület folytán 
nagyon is megterhelték magukat adósságokkal. 
Rómában és Itália sok városában a Catilina 
ügye hamar serény segítőtársakra talált. Ezek 
között sok volt Subának a régi katonája és te
lepese, így a Fiesoleból való Caius Manlius, az
után homályos kispolgárok, másodrendű váro
sok birtokosai, Rómának Ínséges nemesei, mint 
Publius Lentulus Sura, Caius Cetegus, Publius 
Sulla, Marcus Porcius Leca és Sempronia, egy 
igen elegáns és sok adóssággal terhelt hölgy, 
felesége annak a Decimus Brutusnak, aki 77-ben 
konzul volt.

így a frivol és gondtalan fiatalság, a ha
nyatló nemesség maradványai és a középpolgá
rok előkészítették a gazdag tőkések kisajátítá
sát. Ezt, úgy vélték, könnyen elérhetik ama tör*
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vényekkel, amelyeket a komiciumok többsége 
békésen elfogadott volna. De ez a hiedelem csak 
rövid ideig tartott. A gazdag tőkések, akik eleinte 
ezt az agitációt is mint a politikai pártok 
üzletét szokott megvetéssel nézték, hirtelen 
nyugtalanná váltak, amikor észrevették, hogy 
Catilina milyen népszerű lett. A nyugtalanság 
néhány nap alatt őrült félelemmé, riadalommá, 
pánikká változott. Mindezt a szellemeknek az a 
heves és hirtelen izgathatósága okozta, amely 
ebben az ideges korszakban időről-időre hirte
len viharként tört ki és percről-percre növeked
vén erőben, mindenkit átjárt. Egyetlen bankár 
sem akart továbbra is kölcsönt nyújtani, a pénz 
riasztóan megdrágult és az adósok bukása igen 
gyakori lett. Az egész nagytőkés osztály, amely 
rendesen politikailag kételkedő volt, riadalmá
ban egy csapásra a legvakabb konzervatív esz
mékhez pártolt át. Szerencséjükre nem az egész 
nemesség fordult a pénzkirályok, a milliók e 
fölhalmozói ellen, akik a nemesség régi hatal
mának oly nagy részét ragadták magukhoz. A 
nemesség jobb része, azok a családok, amelyek 
még nagy tekintélynek és vagyonnak örvendtek, 
noha megvetették a nagytőkét, azért mégis ké
szek voltak azt segíteni. Nem annyira érdekből, 
mint inkább a demokrácia iránt érzett meg
vetésből és abban a reményben, hogy a demo
kratapártot zavarba fogják ejteni. Catilina — 
úgy mondták és gondolták — nemcsak az adós
ságokról és a hitelről szóló törvényeket akarja 
fölforgatni, hanem magát az egész államot, mert 
hiszen a demagógok vakmerősége már annyira
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megnőhetett abban a nemtörődömségben és 
abban a zavarban, amit ezek az izgatok és rá
galmazók már évek óta fölidéztek . . . Miután 
a félelem így a történelmi arisztokrácia jobb
részének maradványait és a plutokráciát szövet
ségbe hozta, a konzervativ párt hirtelen a táma
dásra és a harcra készülődött. A párt határozott 
volt, haragos és heves, olyan, amilyen már ré
gen nem. A konzervativek hirtelen megzavarták 
a catilinai programm könnyű és termékeny pro
pagandáját, amennyiben a másik pártnak, a 
többi osztályoknak, a politicianoknak intézkedé
seit, szándékait, terveit megzavarták. Az a békés 
itáliai polgárság, amely eleinte kedvvel hallga
tott a catilinai programmra, bátorságát vesztette. 
Crassus megriadt, Caesar pedig félrevonult, mint 
olyan ember, aki pártatlan álláspontból akarja 
az eseményeket megfigyelni. Caesar ideges ke
délyében a bátorság és az okosság különös rit
musra hullámzott ide-oda. ö , aki az imént a 
szenvedélytől és a veszélytől űzve vakmerősége
ket követett el, most okossá vált, ámbár korábbi 
vakmerősége sikerült, most lehiggadt, hogy az
után az első ösztökélésre újabb vakmerőségbe 
törjön ki. így tett ő már akkor is, amikor mint 
egészen fiatalember kihívó volt Subával szem
ben, később pedig Sulla haláláig nyugodtan vi
selkedett és távolmaradt Rómától. Vonakodott 
résztvenni a Lepidus fölkelésében, de később 
bátran perbefogta Dolabellát és Antoniust. Újra 
elhagyta Rómát, de Rbodusban, a mithridatesi 
háború alatt a saját számlájára sereget szerve
zett. Most pedig, miután a két előző évben oly
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erősen küzdött a konzervativek ellen, miután 
Catulus és Servilius ellen főpapnak lépett föl, 
bekövetkezett az ő óvatossági időszaka, amikor 
úgy érezte, máris túlsókat merészelt. Most nem 
akart újabb kalandot kockáztatni és csak arra 
ügyelt, hogy prétornak megválasszák. Viszont 
Cicero, aki már sok tőkésnek a barátja volt és 
aki most a történelmi nemesség kegyét is meg 
akarta nyerni, a felsőbb osztályok uralkodó ér
zésétől fölbátorodott és erélyes lett, s ezúttal ha
tározottan és nyiltan szembehelyezkedett a de
mokráciával. A következő választásokban való 
kartársának semlegességét úgy vásárolta meg, 
hogy az ő javára lemondott Macedónia tarto
mányról és olyan törvénytervezetet készített, 
amely a szenátorok számára súlyosabbá tette 
a vesztegetésért való büntetést és a szavazás 
-módját Catilinára is veszedelmesebbé tette. Ci
cero e törvényjavaslatok részleteinek kidolgozá
sával egy kiváló jogtudóst, Servius Sulpiciust 
bízott meg. Közben, július hava közeledvén, a 
választási munka megkezdődött. De mindenki 
nagy bizonytalanságban volt. A konzervativek 
haragosak voltak, a középosztály habozott, a 
demokratapárt egymással viszálykodott. Á kon
zulátusra Catilinán kívül három jelölt pályázott: 
Servius Sulpicius, a jogtudós, aki a választási 
törvényt kidolgozta; Lucius Licinius Murena, 
aki Lucullusnak volt régebben tábornoka és 
Decimus Junius Silanus, aki Serviliának volt a 
férje. Crassus nyilván Murena érdekében dolgo
zott, Caesar valószínűleg Silanust segítette, Cato 
pedig Sulpiciust. Gatüina egyedül önmagát se-
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gítette. Igen hamar nyugtalanító hírek keringtek. 
Azt mondták, hogy Catilina a választásokra Tos
canából felhozatja Sulla veteránjait, akik min
denre készek és hogy Cicero! meg akarja ölelni. 
Catilina valóban el volt arra határozva, hogy 
parasztcsapatokat vonultat föl Arezzoból és Fie- 
soleból, hogy így szavazóinak a számát meg- 
gyarapítsa, a szóbeszédből tehát valami igaz is 
volt. De a szóbeszéd és a pletyka útközben meg
nőtt, amint ez nyugtalan időkben mindig törté
nik. Mindenki, aki valamit elmond, hatást akar 
gyakorolni arra, akihez beszél, túlozza azt, ami
ről tudomása van, amit neki csak elmondtak, 
úgy adja elő, mint amit saját maga látott, ehhez 
a sajátjából is hozzátesz, kitalál, úgy, hogy mire 
a pletyka ezer és ezer embert megjár, a kicsiny 
gyanúból néhány óra alatt hosszú és részletek
ben gazdag történet lesz. Róma tele volt olyan 
emberekkel, akik hallottak, láttak és tudtak, és 
akik szükségét érezték annak, hogy a hallott és 
látott dolgokat mindenkinek elmondják. Sokan 
a hatóságokhoz szaladtak, hogy a hirtelen pol
gári buzgalomnak mintegy járványos kitörésé
ben azoknak számoljanak be a történtekről, 
így cselekedtek, hogy fontoskodjanak és azért 
is, hogy a közönség mozgolódásában nem pusz
tán mint nézők, hanem mint színjátszók is részt 
vegyenek. A politikai világban ezeket a pletyká
kat sokféleként vitatták és különféleként Ítélték 
meg. A haragos konzervativek nemcsak hogy 
mindent teljes biztonsággal megerősítettek, ha
nem mindenkit arra akartak kényszeríteni, hogy 
a pletykákat higyje eb Minden kételkedőt máris
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bűntársnak mondottak, részben rosszhiszemű
ségből és pártgyűlöletből, részben pedig azért, 
mert maguk is hittek a dolgokban. Viszont a de
mokratapártiak, még a szenátorok is, azt mond
ták, hogy mindez csak tréfa és koholmány. 
Közben a választások közeledtek és a választási 
agitáció megnőtt. Aranyat kezdtek szétszórni 
Caesar, Metellus, Catilina és Murena, aki a Ke
leten sokat keresett. Catilina hívására naponta 
érkeztek a városba a parasztok és a kisbirtoko
sok csapatai. A konzervatívok és a nagytőkések 
minden erejükből dolgoztak Catilina ellen. A 
pletykák mind fenyegetőbben nőttek. Azt mond
ták, hogy Etruriában a Catilina számlájára ka
tonákat soroznak és hogy a Lepiduséhoz hasonló 
fölkelés fenyeget. Catilina meg akarja öletni a 
szenátust.

A kilátások mind bizonytalanabbakká és 
aggodalmasabbakká váltak. Az ijesztő pletykák, 
a konzervativek heves ellenzéke, az annyira akut 
pénzügyi válság megriasztotta a birtokos kö
zéposztályt. De Catilina rendkívüli eréllyel agi
tált Róma viszálykodó és elkeseredett népe kö
zött és Itália proletárjait Rómába szólította. A 
nagytőkések és konzervativek, akik mind két
ségbeesettebben és sötétebben látták a helyzetet, 
reggeltől estéiig azt ismételték, hogy a köztár
saságot nagy összeesküvés fenyegeti, amelyet 
nem egyedül Catilina, hanem Caesar és az egész 
demokratapárt is sző. A hevesebbek erélyes 
rendszabályokat kezdtek követelni. Cicero, aki 
most eleven és buzgó volt, mind jobban beleme
legedett a cselekvésbe és Catilina oldala mellé
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kémet helyezett Quintus Curiusnak a szemé
lyében. Ez egy fecsegő legényke volt, aki mind
azt, amit Catilina mondott és tett, elmondta 
szere tő j éneik, Fulviának, egy nem homályos 
származású, de annál romlottabb nőnek, aki 
azután később mindenről beszámolt. Cicero a 
hallottakat megvizsgálta, kihallgatásokat ren
dezett, minden órában hivatásos és önkéntes ké
meket fogadott. De annyira nem volt elvakulva, 
hogy meg ne lássa: ezek a pletykák csak gyanún 
és föltevésen alapulnak, nem pedig olyan csele
kedeteken, amelyek az erősebb rendszabályokat 
is igazolnák. Hirtelen azonban egy véletlen in
cidens még jobban összebogozta a már eddig is 
zavaros ügyeket. Servius Sulpicius, a jogtudós 
konzulságra készülődött és ezenközben nagy 
tiszteletben tartotta a saját maga által készített 
vesztegetési törvényt és egyetlen fillért sem adott 
ki vesztegetési célra. De igen hamar észrevette, 
hogy így őt senki sem veszi komolyan, míg a 
többi jelölt és különösen Murena úgy szórják az 
aranyat, mint hogyha a vesztegetési törvény 
csak tréfa volna. Servius felháborodva jelentette 
ki a választási agitáció közepette, hogy vissza
vonul és Murenát vesztegetés miatt pörbe fogja 
fogni. És valóban, Cato segítségével hozzá is 
fogott a bizonyítékok gyűjtéséhez, úgy, hogy 
Cato is méltatlankodva távolodott el a konzer
vatív jelöltek e legalkalmasabbikától. Ez a bot
rány, ami közvetlen a választások előtt tört ki, 
megzavarta a konzervativeket és megzavarta 
Catilina bátorságát. Az utóbbi, aki mindjobban 
bízott az alsónép győzelmében, az utolsó napok-



3 3 2 FERRERO

bán választói előtt nagy beszédet tartott, amely
ben azt mondta, hogy a nyomorgók nem remél
hetik, hogy a gazdagok és a boldogok fognak 
az ő sorsukról gondoskodni. A konzervativek 
szerencséjére, Cicero, akit ők körüludvaroltak, 
akinek hízelegtek, akit becéztek és aki most 
egészen az övék volt, nem vesztette el a fejét. 
Nemcsak hogy elvállalta Murena védelmét, aki
nek a számára ennyi zavar közepette is igen 
ügyes védőbeszédet készített, hanem Cato segít
ségével, aki a szenátusnak minden ülésén Cati- 
linát vesztegetési vádakkal támadta és pörbe- 
fogással fenyegette, igen ügyes stratégiát kez
dett, amelynek révén Catilinát és bandáit kitette 
a bizalmatlanságnak és a gyanúnak. így akarta 
Catilinától eltávolítani a középosztályt és ő 
maga erősítette meg azokat a pletykákat, ame
lyek szerint Catilina meg akarja ölni a konzult, 
és a konzuli hivatalt, mint valami erődítményt, 
fegyverekkel akarja bevenni. Nem valószínűt
len, hogy az a falusi nép, amelyet Catilina hoza
tott föl Rómába és amelyből sokakat Sullának 
a régi katonái vezettek, a római korcsmákban 
Catilina pénzén dőzsölvén, vigyázatlan beszé
deket mondott. Az sem lehetetlen, hogy Man- 
lius, Sullának ez a régi katonája, már akkor is 
kinevette azokat a törvényes aggodalmakat, 
amelyekkel az adósságok eltörlésére vonatkozó 
javaslatot ennek a nemzedéknek félénk ifjúsága 
fogadta, ő , aki egy forradalmi nemzedéknek 
a maradványa volt, jól tudta, hogy az adós
ságok elengedését csak karddal lehet végrehaj
tani. De hát ez a frivol, kételkedő és könnyelmű
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közönség, amely mindig kész volt a kormányt 
meggyanúsítani és ellenségeinek igazat adni, 
vájjon elhitte volna-e ezeket a pletykákat és 
vájjon fölháborodott volna-e addig a mértékig, 
amelyre szükség lett volna, hogy a kormány 
Gatilina jelöltségét tönkretehesse? Valami olyas
mit kellett volna tenni, ami közvetlen a válasz
tások előtt a közönséget befolyásolja és meg
riassza. Cicero ügyes cselhez folyamodott. Egy 
nappal a választások előtt hirtelen összehivatta 
a szenátust és bizonyos ünnepélyességgel azt 
javasolta, hogy a választásokat halasszák el né
hány napra, hogy elkerülhessék azokat az eset
leges veszedelmeket, amelyek e választások kö
vetkeztében az államot fenyegetnék. Másnap 
azután Cicero nagy hévvel előadta mindazokat 
a pletykákat, amelyek Catilina terveiről szól
tak és őt mintegy arra akarta kényszeríteni, 
hogy a szenátus előtt védekezzék, azt remélvén, 
hogy ebből a védekezésből botrány fog kelet
kezni. De Catilina vakmerőén azt felelte, hogy 
ő az, aki feje az államban még egyedül élő test
nek: a népnek. Vájjon most elérték-e azt a célt, 
amiért ezt a jelenetet rendezték? Úgy látszik, 
hogy nem, de mindenesetre veszedelmes lett 
volna a választásokat továbbra elhalasztani és 
ezek július utolsó vagy augusztus első napjai
ban meg is történtek. A választásoknál a komi- 
ciumokban Cicero elnökölt barátaitól körülvéve. 
Testét páncél fedte, amelyet időről-időre tógá
ját szétnyitva megvillogtatott, hogy a bizonyta
lanokat és a félénkeket így visszatartsa attól, 
hogy Catilinára szavazzanak. Minden konzer-
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vativ és tőkés eljött szavazni, a félelem és a ha
tározottság egyszerre űzték őket ide, mint 
hogyha ezen a választáson hadüzenetről lett 
volna szó. A közönségben, amelyet a pénzügyi 
válság is már megalázott, a catilinai agitáció, 
— ámbár, hogy a nép nagyon lelkesedett az 
elvért, — nem tudta legyőzni azt az ernyedt
séget, amely ellen Caesar és Crassus is hiába 
küzdöttek. A gazdagok gőgössége hatással volt 
a népre, úgy hogy Catilinát az alsóbb nép min
den szavazata ellenére ezúttal sem választották 
meg. Viszont Caesart megválasztották prétor- 
nak, Metellust pedig tribunnak, de az utóbbit 
Catoval együtt.

Catilina számára még egy reménység ma
radt. Az, hogy Murenát el fogják ítélni abban 
a pörben, amelyet Sulpicius indított ellene. 
Akkor újabb választások lettek volna. De Mure
nát Cicero egy beszéddel, amely még birtokunk
ban van, olyan ékesszólóan védelmezte, hogy 
fölmentették. így, bárom sikertelenség után, 
nem maradt számára más, mint hogy letegyen 
a konzulság gondolatáról és eltűnjék a magán
életben. De a heves és gőgös Catilina nem volt 
a lemondás embere. Viszont a konzervatívek 
és a nagytőkések bosszúálló ellenségek voltak, 
akik nem mulasztották volna el, hogy bosszút 
vegyenek azért az óriási ijedelemért, amit Cati
lina okozott nekik. Catilina, bukása miatt két
ségbeesve s a jövője miatt aggódva, elvesztette 
nyugalmát és dühében vakmerő elhatározást 
eszelt. Manliusnak, aki visszatért Toscanába, 
pénzt adott, megbízta őt azzal, hogy a nyomorú-
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ságos nép között kis hadsereget sorozzon. Vé
gül párthívei közül a legkétségbeesettebbeket 
rávette arra, hogy vakmerő meglepetést kísé
reljenek, öljék meg Cicerót és foglalják el erő
szakkal a konzulságot, mihelyt Manlius had
serege készen lesz. E kísérletezések augusztus 
és szeptember hónapokat vették igénybe. Ennyi 
idő alatt lehetetlen volt minden előkészületet 
annyira eltitkolni, hogy egy közelgő forrada
lomról való aggodalmas pletykák ne keringje
nek az emberek között. A választásokat követő 
rövid békét igen hamar újabb riadalom zavarta 
meg, Cicerót a konzervatívek mind több följe
lentéssel zaklatták, értesítésekkel és azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy vigyázzon . . . Cicero 
újra éberen őrködött, ámbár föltette magában, 
hogy nem fog elhamarkodottan cselekedni. De 
a hevesebb konzervatívek most már részben 
félelemből, részben bosszúvágyból mindenáron 
az ostromállapotra vágyódtak. Ahogyan a plety
kák terjedtek, a konzervatívek mindjobban sür
gették Cicerót, míg végül is Cicero, aki addig 
habozott, a felsőbb osztályoknak agitációja és 
nmiatt a veszedelem miatt, amellyel saját maga 
játszott, gyors cselekedetre határozta magát. 
Végre is október 21-re összehívta a szenátust 
és ott a Catilináról keringő legsúlyosabb plety
kákat, mint való tényeket, mint olyan biztos 
információkat adta elő, amelyek hozzá, a kon
zulhoz érkeztek. Cicero ezt azért tette, hogy a 
szenátus így elrendelhesse az ostromállapotot. 
A 21-iki ülésen, amelyen Catilina is vakmerőén 
megjelent, Cicero kijelentette, hogy „mindent
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tud“, hogy biztos bizonyítékai vannak a sok 
keringő szóbeszédet illetően, amelynek a való
disága azonban Cicero előtt tényleg még nem 
volt bebizonyítva. így többek között azt mondta, 
hogy Caius Manlius október 27-én Etruriában 
egy hadsereg élén fegyvert fog ragadni és hogy 
Catilina 28-ikára a szenátoroknak a lemészár
lását rendelte el. Catilina, akit a konzul fölszó
lított, hogy védekezzék, igen szemérmetlenül 
válaszolt. A szenátus pedig Cicero magyaráza
taitól és kijelentéseitől meggyőzve (senki nem 
gondolt arra, hogy bizonyítékok nélkül állít
hatna ilyen súlyos dolgokat), többé nem mert 
habozni azzal, hogy az ostromállapotot el
rendelje.

Róma e hírt nagy fölindulással fogadta. A 
múlt emlékei, amelyek után az emberek még 
hosszú évek múltán is a jelent szokták meg
ítélni, hirtelen mindenki emlékezetében föltá
madtak. Mindenki arra gondolt, hogy mint a 
Gracchusok és Saturninus korában, most is 
látni fogja a fegyveres szenátorok és lovagok 
gyülekezetét és a demokrata párt lemészárlását. 
Caesar bizonyára néhány borzasztó, aggodal
makkal teli órát élt át. De nem történt semmi 
sem. A város különböző negyedeibe helyőrséget 
küldtek ki, de a szenátorok csöndben hazamen
tek, igen megindulva a legutóbbi hírek, az ülés 
és a határozatok miatt. Megváltoztak az idők. 
A barbárabb korszakok ösztönszerü vakmerő
sége és haragos készsége elmúlott és az embe
rek, amint az minden túlságosan gazdag és túl
ságosan élvvágyó civilizációban be szokott kö-
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vetkezni, már kevésbbé vakmerőén szálltak 
szembe a veszedelmekkel. A félelem, az elpuhult- 
ság, a meggondolás a cselekvésben is lassúb
bakká tették őke*- Néhány bátrabb szenátor azt 
állította, hogy Cicero hazudott. Sokan arra gon
doltak, hogy a demokratapárt, mihelyt a féle
lem elmúlik, meg fogja bosszúim megölt vezé
reit. Sokan gyöngeségből beleegyeztek ugyan 
az ostromállapotba, de azért nem voltak meg
győzve arról, hogy a veszély csakugyan olyan 
nagy. Másokat viszont erkölcsi, törvényes és al
kotmányos meggondolások tartottak vissza. 
Egyébként az ideges és érzékeny nemzetre most 
maga a fenyegetés olyan hatással volt, mint a 
barbár időkben az erőszak. így a konzervatív 
párt a haditörvényekkel való határozatlan fenye
getőzésen kívül beérte azzal, hogy Catilina ellen 
erőszakossági port indíttatott egy Lucius Aemi- 
lius Lepidus nevű fiatalemberrel, aki a 78-iki 
forradalom vezérének fia volt, de ő maga az 
arisztokrata-párthoz tartozott. Mindazonáltal az 
izgalom Rómában terjedt és a riasztó pletykák 
mind magasabbra szöktek, akárcsak a tenger 
hullámai. Mindegyik hatalmas személyiséghez 
figyelmeztetéseket, vádaskodásokat és leleplezé
seket tartalmazó névtelen leveleket juttattak. 
Cicero pedig ezekben a napokban igen nyugtalan 
lehetett, hiszen tudta, hogy ha a szenátusban 
tett állításainak legalább egy része nem lesz 
igaz, ő mindenkinél drágábban fog fizetni 
ezekért a hazugságokért. Éppen ezért nagy meg
nyugvást szerezhetett számára az a nap, amelyi
ken maga Crassus jött hozzá, hogy a névtelen

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 22



338 FERRERO

leveleknek és a vádaskodásoknak, amelyeket ő 
kapott, egész csomagját adja át neki. A hatal
mas bankár is, akit a proletárforradalom réme 
nyugtalanított, hinni kezdett a forradalom ve
szedelmében! Catilina viszont, akit a minden 
oldalról feléje irányzott fenyegetések némileg 
kishitüvé tettek, gyűlölködő ellenségeit igyeke
zett megtéveszteni és olyannak mutatkozott, 
mint aki minden erőszaktól távol áll. Marcus 
Lepidus házában jelentkezett és kérte, hogy 
ott fogadják őt be. Ezzel azt akarta mutatni, 
hogy annyira ártatlannak érzi magát, hogy 
nem fél egy tekintélyes férfiúnak állandó fel
ügyelete alatt élni. Amikor pedig Lepidus nem 
egyezett bele abba, hogy ő a Catilina bizalmi 
börtönőre legyen, ez még nagyobb vakmerőség
gel magához Ciceróhoz ment és fölajánlotta 
neki, hogy a házában fog lakni. Amikor pedig 
Cicero is visszautasította, Catilina egy bizonyos 
Marcus Marcellusra akadt, aki házába fo
gadta őt.

Ez a manőver megzavarta a pártatlan kö- - 
zönséget, amely habozott. Kinek higyjen? Cice
rónak vagy pedig Catilinának? Cicero hírneves 
és becsületes ember volt ugyan, de mégis furcsa 
volt, hogy ő, miután a forradalom hírével meg
riasztotta Rómát, most semmit sem tesz az ellen, 
akit ő maga a forradalom fejeként megjelölt. 
Catilina vakmerő ember volt ugyan, de hát csak 
nem volt annyira arcátlan, hogy magától az őt 
vádoló konzultól kér szállást ugyanakkor, ami
kor a forradalmat előkészíti? Itt-ott a pletykák 
áradatában szünet állott be és ilyenkor mind
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szélesebb körben merült föl az a gyanú, hogy 
mindent csak Cicero talált ki, de utóbb ezt a 
gyanút újabb és félelmetesebb hírek hulláma 
elmosta. Cicero szerencséjére néhány nap múl
tán hivatalos értesítés érkezett arról, hogy Man- 
lius Etruriában egy kicsiny hadsereg élén nyil- 
tan megjelent. Kevéssel ezután pedig magától 
Manliustól levelek érkeztek Quintus Március
hoz és Manlius ezekben a levelekben azt mondta, 
hogy ő és az övéi föl fognak lázadni, mert nem 
tűrhetik tovább is a nyomasztó adósságokat. 
Most már biztos volt: Catilina az elvetemedett, 
Cicero viszont a jó polgár mintaképe! A közön
ség indulatba jött, a konzervativek előtérbe tör
tek. Nincs veszíteni való idő, erélyes cselekedetre 
van szükség! A szenátusban mindenki megvál
tozott és a hosszas habozások után most sietve 
hozták a legszigorúbb határozatokat, mintha 
csak egész Itália zendülésben volna. Jutalmakat 
ígértek azoknak, akik az összeesküvésről híreket 
hoznak. Quintus Metellust, aki még mindig a 
Kréta meghódításáért való diadalmenetre várt, 
Pugliába küldték, Quintus Márciust Toscanába, 
Quintus Pompeius Rufust Campaniába, Quintus 
Metellus Célért pedig Picenumba. Cicero meg
lepetéssel és örömmel látta, hogy egyik napról 
a másikra hogyan csodálja őt mindenki, mint 
csodás erélyű embert, aki fokozott éleslátással 
őrzi az államot. De azért még most sem merte 
Catilinát pörbe fogni. Catilina viszont, miután 
bátor választási manővere megbukott és mivel 
érezte, hogyan fogyatkozik meg körülötte utolsó 
barátainak a rokonszenve is, és érezte, hogyellen-
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ségeinek gyűlölete mind vadabbul irányul ellene, 
egy pillanatig, úgy látszik, arra gondolt, hogy 
november elsején hatalmába keríti Praeneste erő
döt. De miután Cicero ébersége folytán ez a 
terve is megbukott, fölhagyott minden további 
habozással. Vendéglátó gazdájának felügyelete 
alól megszökvén, a november hatodikéról hete
dikére virradó éjszakán Leca házában maga 
köré gyűjtötte hívei közül azokat, akik a legin
kább kompromittálva voltak. Ezeknek bebizo
nyította, hogy egész Itáliában nagy fölkelést 
kell rendezni, amely Manlius támadását segí
tené. Catilina haditervet dolgozott ki, amely 
Cicero megöletésével kezdődött volna. Cicerót a 
többi polgárok a rend csodálatos védelmezőjének 
tartották és így Catilina barátai őt legrettenete
sebb ellenségüknek félték. Amíg Cicero él, addig 
ők nem tehetnek semmit sem. Két jelenlévő 
lovag beleegyezett abba, hogy reggel elmennek 
Ciceróhoz őt üdvözölni és ekkor megölik. De a 
szokott kém rögtön értesítette a konzult, aki 
megparancsolta szolgáinak, hogy az orgyilkoso
kat ne engedjék be házába és másnapra, novem
ber 7-re, a szenátust sürgős ülésre egybehívta. A 
végletekig vakmerő Catilina elment erre az 
ülésre. De mihelyt a terembe lépett, látta, mint 
menekül előle mindenki és mint hagyják őt pad
jában egyedül ülni. Amikor pedig Cicero, a sze
nátusnak ettől a magatartásától fölbátorodva, 
egy mindenki által lelkesen megtapsolt heves 
beszédben síkra szállt ellene, Catilina fölemelke
dett, néhány fenyegető szót mondott és eltá
vozott. Még az este elutazott Toscanába. Szaba-
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dón utazhatott és számos kísérettel. Cicero nem 
merte őt útjában föltartóztatni.

Cicero könnyűszerrel hitette el magával, 
hogy Catilina szökése tulajdonképpen nagy dia
dalt jelent az ő számára. Néhány földühödt kon
zervatív — igaz — tiltakozni fog és azt fogja 
mondani, hogy a konzulnak kötelessége lett volna 
Catilinát elfogatni és megöletni, nem pedig őt 
nyugodtan a városból távozni hagyni, hogy há
borúra készülődhessék. De viszont most már 
csak nagyon kevesen mondták azt, hogy Cicero 
Catilinát megrágalmazta. Cicero azonban kevéssé 
törődött ezekkel a bírálatokkal, most, hogy rövid 
néhány hét alatt ő lett Pompeius után Rómának 
a legnépszerűbb embere és homályba állította 
Caesart és Crassust, akik, úgy látszik, hirtelen 
teljesen közömbösek lettek a közönség számára. 
Cicero, buzgalmát megkettőztetve, igen hamar 
azt hitte, hogy egyedül és gyorsan szállhat 
szembe egy olyan veszedelemmel, amely a haza 
számára még rettenetesebb lesz. Catilina párt
hívei közül a leginkább kompromittáltak, így 
Lentulus, Cetegus, Statilius, Ceparius, mihelyt 
Catilina, aki egyedül volt közöttük értelmes em
ber, elutazott, fejüket vesztették. Veszedelemben 
érezték magukat, látták, hogy elvesznek, hogy 
azok, akik ama szép időkben, amikor az adós
ságok eltörlésének könnyű módjáról álmodoz
tak, őket bátorították, most rájuk sem ösmer- 
nek. így a párthívek hirtelenében és haragjuk
ban arra gondoltak, hogy Catilina tervei szerint 
összeesküvést rendeznek. De ezt igen ostobán 
gondolták el. Az alsóbb népet akarták föllází-
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tani és a rabszolgákat; Rómában meg akarták 
növelni a zavart és mihelyt Catilina seregével 
Róma felé közelednék, gyújtogatni is akartak. 
Mindez olyan embereknek, akik a félelem iránt 
való minden érzéküket elvesztették, a hiú ábrán
dozása volt. Ehhez a tervhez tartozott az is, 
hogy tárgyalásokat kezdenek az allobrogok kö
veteivel, akik Rómába érkeztek, hogy a szená
tusnak panaszaikát terjesszék elé. Az összeeskü
vők az allobrogoktól katonákat és lovasságot 
akartak kérni azért, hogy őket a forradalom
ban segítsék. De az allobrogok elárulták őket és 
az árulás írásbeli bizonyítékai könnyen jutottak 
Cicero kezébe, aki igen ügyesen, december 3-án 
reggel sietve letartóztatta a főbb összeesküvő
ket és a szenátus elé vezette őket. Ott elébük 
terjesztette azokat a leveleket, amiket ők az 
allobrogok törzsfőnökeihez intéztek és a köve
tekkel szembesítette őket. A meglepetéstől za
varba ejtett összeesküvők mindent bevallottak. 
Ennek a leleplezésnek a híre egy csapásra ter
jedt el Rómában, megnőtt és mindenkit meg
riasztott. Arról beszéltek, hogy óriási összeeskü
vésről volt szó, amelv a várost föl akarta per
zselni és a gallokat Itáliára zúdítani! Az ideges 
főváros megremegett és pedig nemcsak a gazdag 
tőkések és a nemesek, de mindazok, akiknek 
valamijük volt, így a bérlőkből, kereskedők
ből, boltosokból álló középosztály is megdöb
bent és fölháborodott, amint azt közvetlen nagy 
veszedelmek előtt szokta. Az a közönség, ame
lyet Caesar és Crassus annak idején hiába akar
tak megmozgatni, most forrongásba jött, de
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egészen másképpen, mint 70-ben. A közönség 
ezúttal a konzervatív párt érdekében mozdult 
meg és oly hevesen, hogy még a demokratapárt 
vezérei, de még az a zavargásra hajló alsó nép 
is, amely mindig kedvelte a demagógokat, ezút
tal megriadtak. A szenátus felé minden oldalról 
nagy, aggodalmas néptömeg özönlött hírekért és 
amikor a kihallgatásnak vége volt és Cicero a 
nép előtt megjelent, el kellett mondania min
dent s a nép őt végül is nagy ünneplésben része
sítette. Álomtalan éjszaka következett Rómára, 
mindenki egymást kereste, tanácsot kért és a 
másnapra úgy készülődött, mint egy végső ve
szedelemre. A konzervativek, akik kétségbe vol
tak esve, de egyúttal ujongtak is, azt hangoztat
ták, hogy véget kell vetni annak a gyöngeség- 
nek, amellyel eddig a demokratapártot kezel
ték és hogy nemcsak Catilina bűntársait kell 
megbüntetni, hanem a demokratapárt minden 
vezérét, különösen Caesart. A tőkések, a közép- 
osztály, amelyet szinte ragályos polgári buzga
lom fogott el, arra ajánlkoztak, hogy másnap 
ők maguk fegyveresen fogják fönntartani a 
rendet az elvetemedettek között. Minden oldal
ról oly hevesen kérték az összeesküvők példás 
büntetését, hogy több apa, akinek fia a Cati- 
lina-féle mozgalomban kompromittálta magát, 
hirtelen visszaemlékezett arra, hogy a régi jog 
szerint ő maga lehet a fia bírája és rabszolgái
val megölette fiát. Másnap a szenátus újra 
összeült, hogy más tanukat kihallgasson és hogy 
a vizsgálatot folytassa. De a közszellem egészen 
föl volt forgatva. A konzervatív párt vezérei és
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különösen Catulus rosszakaratú módon fogós 
kérdéseket intéztek az összeesküvőkhöz. Kival
latni belőlük, hogy Caesar is tudott-e az össze
esküvésről? Az egyik följelentő, bizonyára azért, 
hogy az összeesküvőknek kedvezzen, azt mondta, 
hogy Crassus is a bűntársaik közé tartozott, de 
a szenátus heves zajjal szakította meg ezt a vá
dat. Fenyegető hírek érkeztek, amely szerint az 
alsó nép föl akar lázadni, hogy a foglyokat föl
szabadítsa. Mindnyájan fejüket vesztették, két 
embert kivéve: Cicerót és Caesart. Cicero a nép
nek e rendkívüli izgalmát látva, megriadt. Érezte, 
hogy az az izgalom, amelyben ő már egy hó
napja él, mint múlik el tőle hirtelen, mintegy 
varázsütésre és visszatérve az ő természetéből 
folyó félénkséghez és bölcsességhez, egy csapásra 
ráeszmélt arra a veszedelemre, amit a rend túl
ságosan forradalmi védelme magával hozott 
volna. De vagy nem tudott, vagy pedig lehetet
len volt oly bölcsen határoznia, mint amilyen 
bölcsek az ő aggodalmai voltak és a sok plety
kától megriadva azt határozta, hogy mindennek 
hirtelen véget vet és másnap, december 5-én el
dönti az összeesküvők sorsát. Caesar viszont 
megértette, hogyha még másnap is hallgat, akkor 
gyávasággal fogják vádolni. De viszont azt is 
megértette, hogyha ez izgalom közepette a vád
lottakat védelmezni próbálná, akkor csak ellen
ségeit bátorítaná föl arra, hogy valami erősza
kos cselekedetet kövessenek el ellene. Másnap, 
december 5-én a szenátus újra összeült. A nép, 
amely rengeteg tömegben nyüzsgött a fórumon, 
a templomokban és az összes közeli utcákban,
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nagy izgatottságot árult el. A szenátorok közül 
elsőnek Silanust szólították föl. ö  a halálbünte
tést indítványozta és sokan mások szintén ilyen 
értelemben szólaltak föl. Amikor Caesarra került 
a sor, hogy beszéljen, ő, miután a legszigorúb
ban elítélte a vádlottak bűnét, kimutatta, hogy 
a halálbüntetés törvénytelen és veszedelmes és 
ehelyett életfogytiglani száműzetést és a vádlot
tak vagyonának elkobzását javasolta. Caesar 
ügyes és hatásos beszéde sokakra benyomással 
volt és a gyülekezet habozni látszott. Cicero 
kétértelműen beszélt, úgy éreztetvén, hogy Cae
sar nézete felé hajbk. De ekkor fölállt Cato és 
igen hevesen ellene mondott Caesarnak. Igen 
makacsul és vadul szólott amellett, hogy halál- 
büntetés útján kell helyreállítani a hatóságok 
iránti tiszteletet. Cato beszéde után mindannyian 
annyira megijedtek a felsőbb osztályok izgal
mától, hogy a vesztőhely pártja újra győzött és 
kimondták a halálbüntetést. Cicerónak nyomban 
útra kellett kelnie, hogy egész Rómában össze
szedje a vádlottakat azokban a magánházak
ban, ahol őket őrzés végett elhelyezték és hogy 
a Mamertinus börtönbe vigye, ahol a rabszol
gákból toborzott hóhérok fogják őket megfoj
tani. A hajthatatlan konzervativek azt ajánlot
ták a szenátusnak, hogy Cicerót ünnepélyesen 
kisérjék el ebben a városkörüli gyászútjában 
egészen a börtönig, hogy a hatóság így ünnepé
lyesen jelenjék meg és jelenlétével tüntessen a 
fővárosnak házsártos alsó népe között, amely 
erkölcsileg az összeesküvők bűntársa volt.

Mindannyian elkísérték Cicerót. Csak ke-
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vesen maradtak távol. Ezek közé tartozott Cae
sar is, akit, amikor a szenátusból kilépett, né
hány tőkés kardjával fenyegetett meg. Egész 
Róma látta, hogyan vonul el az a különös és 
ünnepélyes hóhérmenet, amelyben ott voltak a 
szenátori nemesek, a gazdag nagytőkések, a 
hirtelen megnyugodott jómódú kereskedők. A 
konzul vezette ezt a menetet. Cicero a kivégzés 
megtörténte után, tapsok és lelkes ovációk kö
zepette nagy kisérettel léphetett házába. Az igaz
ságnak eleget tettek és Catilinát az ő néhány 
ezer emberével, akiket még fölfegyverezhetett, 
néhány hét múlva Pistoia mellett könnyen le
győzhették és megölhették. Cicero most azt 
képzelte, hogy ő nyomta el erélyes rendszabá
lyokkal azt a nagy forradalmi mozgalmat, ami 
egész Itáliát megmozgatta. Valóban, sok képes
ségről és sok erélyről tett tanúságot ezekben a 
zavaros napokban. A pénzes nagy burzsoáziá
nak és az arisztokráciának egyhangú helyes
lése és csodálata, a veszély okozta izgalom és 
a siker valóban szokatlan bátorságot és erélyt 
öntött Ciceróba. Annyira, hogy ezekben a 
napokban szinte más embernek tűnhetett föl, 
mint amilyen volt. Valójában pedig ez a nagy 
veszedelem sokkal hamarább érkezett, mintsem 
hogy győzhetett volna, mert hiszen Itália még 
nem volt lázadásra készen. Itália kedvezett 
annak a politikai mozgalomnak, amely az adós
ságok eltörlését akarta és amellyel Catilina is 
működését elkezdte, csakhogy az emberek azt 
hitték, hogy az adósságok eltörlése könnyen és 
minden erőszak nélkül történhetik meg. De
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amikor e politikai agitáció közepette egy kis 
forradalmi összeesküvés keletkezett, olyan össze
esküvés, amit inkább az események végzetes 
következése, mintsem a csekély számú vezér 
kitartó és világos munkája hozott létre, akkor 
Itália elhagyta és meggyűlölte ezt a vállalko
zást. A társadalmi és polgári háborúknak forra
dalmi nemzedéke, a Saturninus, a Marius, a 
Sulla, a Carbo, a Sertorius nemzedéke eltűnt. 
Az új nemzedékben pedig kisebb mértékben 
ugyan, de ugyanaz a változás mutatkozott, ami 
Európában a tizenkilencedik század forra
dalmi nemzedékével történt 1870 után. A gaz
dagságnak, a jólétnek, az élvezeteknek, a soka
ság kultúrájának a megnövekedése, a városi 
élet elfinomodása, a jómódú és számos bur
zsoázia kialakulása, kényelmesebb és szélesebb 
életmód elterjedése a lakosságot félénkebbé, óva
tosabbá, határozatlanabbá, rendre és békére 
vágyóvá tette. Itália különböző városainak kö
zépburzsoáziája, amely kereskedett, spekulált, 
műveltségre, élvezetekre, gazdagságra vágyott, 
földjei, házai, rabszolgái voltak, üzérkedett, 
bérelt, s minden módon meggazdagodni igye
kezett, könnyen egyezett volna bele abba, hogy 
számos adósságait elengedjék, ha egy kényel
mes törvény mentette volna őt föl ettől a nyűgös 
kötelességétől. De ez a polgárság nem volt haj
landó javait, jövő élvezeteknek a reményét, éle
tét forradalommal kockáztatni. A földbirtoko
sok pedig még egy külön oknál fogva is ellen
ségei voltak a polgárháborúknak, ők minden
felé szőlőt, olajfákat, gyümölcsfákat tenyésztet-
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tek, amelyek csak sok évi művelés után termet
tek gyümölcsöt. Ezeknek az ültetvényeknek a há
borúban való elpusztítása pedig sokkal nagyobb 
veszedelem, mint hogyha az a termés pusztul 
el, amelyet egy évről a másikra vetettek, le
arattak és elfogyasztottak, és amely a következő 
évben újra megterem.



Jeruzsálem meghódítása.

Pompeius és tisztjei, miközben a kis zsidó 
nép kis fővárosát ostromolták, különös és szo
katlan dolgokat figyelhettek meg. A várost, 
amelynek kapuit Hircanus megnyitotta, köny- 
nyen bevették. De a nép egy része megmene
kült és kétségbeesetten védekezett a templom
ban, amelyet egy, a várost uraló dombra épí
tettek és amelyet erődítvényként magas falak 
vettek körül. Pompeius kénytelen volt Tirusból 
ostromló készletet hozatni. Az ostromló gépeket 
a zsidók lövegei közben állította föl, akik nagy 
erővel nyilaztak és köveket hajítottak a római 
katonákra. Az ostrom hosszúnak és fáradsá
gosnak ígérkezett. De a rómaiak igen hamar 
különös dolgot figyelhettek meg. Időszakonként, 
minden hetedik napon, az ostromlottak, mintha 
csak megdöbbentek volna, hagyták, nyugodtan 
tűrték, hogy a rómaiak gépei dolgozzanak, anél
kül, hogy ők maguk az ostromlókra köveket

X V I.
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vagy dárdákat vetettek volna. Pompeius ebben 
az ügyben kérdést intézett Hircanushoz, akitől 
megtudta, hogy minden hetedik nap a szombat 
napja és ezen a napon a törvény megtiltja a 
híveknek a munkát. Megtudta, hogy a vak
buzgó zsidók e napon még védekezni sem mer
nek. Pompeius erre megparancsolta katonái
nak, hogy csak a szombati napokon dolgozza
nak és így három hónap alatt kényelmesen el
juthatott az erődítmény falainak tornyaiba és 
megkezdhette a közvetlen támadást. Elsőnek 
Sulla fia, Faustus érkezett a falakra, de a zsidók 
még most is hevesen védekeztek és a római ka
tonák borzasztó mészárlást vittek véghez kö
zöttük. Pompeius, miután így meghódította a 
templomot, meg akarta nézni annak legtitko
sabb részeit is, azokat is, ahova csak a főpap 
léphetett be. De ebben a templomban hiába 
keresett szobrot vagy képet, ami az istenséget 
ábrázolta volna. Megbámulhatta a bétkaru 
gyertyatartót, amelyet a zsidók nagy tisztelet
ben látszottak tartani, az arany asztalt, a szer
tartásokra fölhalmozott fűszerek nagy tömegét, 
a földalatti helyiségekben elhelyezett kincseket, 
amelyek a rómaiak hadi fáradozásainak ellen
értékéül szolgálhattak. De a Biblia Istene ezút
tal erős bizonyítékát adta annak a hatalmának, 
amelynek félése később a világ annyi részén 
elterjedt. A kelet összes istenei közül ő volt az 
egyedüli, akinek aranyát a római zsoldos vezér 
tiszteletben tartotta. Pompeiust annyira megha
totta a zsidók bensőséges és különös fanatiz
musa, hogy nem mert a templom kincseihez
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nyúlni. Palesztinából Egyiptomba mehetett 
volna, ahová Ptolomaeus király — aki polgár- 
háborúba keveredett és akit talán Crassus és 
Caesar tervei is nyugtalanítottak, — nagy aján
dékokkal és pénzajánlatokkal csábította a római 
vezért, hogy ő ott végre rendet teremtsen. De 
Pompeius nem volt, mint Lucullus, kielégíthe
tetlen becsvágyú és miután annyi dicsőségre és 
gazdagságra tett szert, miután a Keleten annyi 
mindent megcsodált, vissza akart térni Rómába. 
Palesztinát Cölesiriával együtt római tarto
mánnyá tette, Jeruzsálemre sarcot vetett ki, 
Hircanust nevezte ki a főpapi állásra és Ariosto- 
bulost fogolyként magával viv-én, visszatért a 
Pontusba.

Itália közben magához tért a Catilina-féle 
lázadás rémületéből. De mennyire különbözött 
ez az Itália attól, amilyen még csak néhány hó
nap előtt is volt! Azokban a korszakokban, ame
lyekben az emberek gyorsan élnek, és az or
szágok gyorsan megújulnak, gyakran kicsiny 
események is nagy és váratlan változásokat 
eredményeznek. Ez azért van így, mert a ki
csiny események végképp fölöslegessé teszik és 
megtörik a dolgok régi rendjének passziv ellent- 
állását, a dolgok ama régi rendjét, amelynek 
föloszlása öntudatlanul bár, de már régebb idő 
óta megkezdődött. így a Catilina-féle összees
küvés sem volt oly rettentő veszedelem, de az 
összeesküvés nyomán támadt rémület annyira 
megzavarta a szellemeket, mint egy nagy vihar 
a szántóföld vetését, csomókra tépve és szag
gatva. Az utóbbi események megváltoztatták az
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itáliai társadalom osztályainak, pártjainak, egyes 
embereinek hajlandóságait. így többek közt 
siettették annak az új demokratapártnak a vé
gét, amely uras volt, mérsékelt, reformbarát, 
oly nagy népszerűségre tett szert a 70-ik évben 
s amelynek vezére Pompeius volt. A közép- 
osztály, a felsőbb osztály egy részének, birtoko
soknak, kereskedőknek, a tőkéseknek, a művelt 
embereknek, az elfogulatlan nemeseknek a ro- 
konszenve akkor kedvező szélként hajtotta e 
párt hajóját. De ez a szél lassan-lassan elgyön
gült. A következő esztendőkben a politika iránt 
való közömbösség terjedt el. A pártba helyezett 
bizalom jórészt megcsappant a különböző csaló
dások folytán, az adósságok nyűge sok embert 
elvont a politikától, a demagógia pedig sokak
kal megütáltatta. Ez azért volt így, mert a pol- 
gárosult, de könnyen izgatható és élni vágyó 
demokráciában a sokaságnak a gyűlölete, vagy 
a szeretete csak bizonyos ideig tart. Utóbb a 
tömeg kifárad. A catilinai összeesküvés után 
teljesen megszűnt az a kedvező hangulat, amely- 
lyel eleinte a demokratapártot fogadták. Azok 
a jómódú és művelt osztályok, amelyek mindig 
csak kevés tényleges részt vettek a közügyek
ben, most megriadtak és magánügyeik önző 
magányába zárkóztak el. Sokan tele voltak baj
jal és gonddal, mások viszont gyógyíthatatlan 
bizalmatlansággal viseltettek a demokratapárt 
politician-jei és azok programja iránt. De anél
kül, hogy viszont bizalommal viseltettek volna a 
konzervatív párt politician-]ei iránt. Az emberek 
engedték, hogy mindkét párt politikusai harcol-
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janak egymással és alapjában véve mind a két 
küzdő felet megvetették. De a közszellem ez 
előre nem látott megbénulásának következmé
nyei igen nagyok voltak. A konzervatív párt hir- 
telenében vad reakciósok pártjává alakult, mert 
a párt hevesebb és intranzingensebb tagjai föl
bátorodva azon a nagy sikeren, amellyel a cati- 
linai fölkelést elfojtották és a jómódú osztályok 
riadalmán is, azt képzelték, hogy ez a változás 
örökkévaló lesz. A reakciósok, élükön Catullus- 
szal és Catoval, könnyen úrrá lettek a szenátus
ban, ahol a mérsékeltek, mint rendesen, most 
is félénkebbek voltak. A reakcióspárt véglege
sen győzni akart és halálos harcot hirdetett a 
demokratapárt ellen. A Catilina bűntársai ellen 
elrendelt pereket annyira ki akarták terjeszteni, 
hogy végül mindenki a saját személyes ellensé
gét is üldözőbe vehette volna. A pillanat mintha 
kedvezett volna céljaiknak. Pompeius távol volt, 
Metellus Nepos, akit Pompeius Rómába küldött, 
kevésbbé tekintélyes ember volt. Crassus, aki 
megijedt az összeesküvéstől, sietve menekült a 
demokratapárt fondorlatai és veszedelmei elől, 
úgy hogy a párt élén egyedül a hitelét vesztett, 
eladósodott és gyűlölt Caesar maradt. Az a vihar, 
amely egy pillanatra elült, most ujult és még 
hevesebb erővel látszott kitörni Caesar feje fö
lött. Ja j lett volna neki, ha túlságosan érzékeny 
természetű lett volna az arisztokrata balítéletek
kel vagy erkölcsi skrupulusokkal szemben! De 
éppen ekkor derült ki, hogy ő milyen csodálato
san alkalmas volt éppen e zavaros korszak har
cai számára. Kedélyének mélyén nem lakozott

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 23
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a legtöbb cselekvő politikusnak sem heves
sége, sem kegyetlensége, hanem a rossz és a jó 
iránt egyformán érzett mélységes közömbösség. 
Caesar kalandorok, lezüllött nemesek, romlott 
nők, furfangos üzletemberek között élt és velük 
részben összeköttetésben is állt, s olyan szkepti
cizmusról tett tanúságot, amely nem volt ugyan 
perverz, de viszont nem ösmert sem habozást, 
sem szégyenkezést. Valami élénk idegességgel 
párosult közömbösség alkotta Caesarnak rend
kívül plasztikus jellemét, amely a szükséghez 
képest egyformán tudott jót vagy rosszat csele
kedni. Amikor látta, hogy a közhangulat ked
vező szele elpihen, pillanatig sem habozott, hogy 
ő maga ugorjék evezőkkel a demokratapárt 
hajójának orrára, a gálya többi evezőseit pedig 
ott sorozta, ahol lehetett, a város nyomorúságos 
negyedeiben. így siettette a római demokráciá
nak azt a már négy vagy öt év előtt megkezdő
dött változását, amely a pártot tevékeny, zavargó, 
útszéli, „piaci“ párttá tette. Rómában a kapzsi 
spekulánsok által épített rengeteg házakban igen 
sok fölszabadított rabszolgából, munkásból, 
házalókereskedőkből, igen szegény boltosokból, 
kalandorokból, koldusokból, semmittevőkből álló 
nép lakott, amely Itáliának s a birodalomnak 
minden részéből összesereglett. Ezek az embe
rek mindama megengedett vagy szégyenletes 
mesterségekből éltek, amelyeket a rabszolgák 
hagytak számukra. A közmunkáknál dolgoztak, 
kőművesek voltak, takácsok, virágkereskedők, 
kocsisok, agyagedénykészítők, kőfaragók, szaká
csok, zenészek, politikai klikkek szolgálatába
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szegődlek mint orgyilkosok, mint kémek, mint 
ügynökök; mások polgárjogukkal visszaéltek és 
szavazatukat adták el; voltak, akik loptak, csal
tak, résztvettek a gabona ingyenes szétosztásá
nál s a politikai ebédeken. De a legtöbb munka
kerülő volt, nem volt családja, szeretett jól élni, 
lusta volt, pénzre és gyönyörökre éhes, mindig 
szükséget szenvedett, mindig elégedetlen volt, s 
gyűlölte a gazdagokat azzal a gyűlölettel, ame
lyet a politikai anarkia, az osztályok harca s az 
egyetemleges önzés növelt. Ez emberek közül 
sok munkás egyesülésekben  ̂ vagy collegiumok- 
ban szervezkedett, amely egyesüléseket a szená
tus egy bizonyos idő óta üldözni kezdett, a már 
meglévőket föloszlatván, újabbak alakulását pe
dig megakadályozván. Ez a nép imádta Gatilinát. 
Azt akarták, hogy Catiiina diadalra jusson és ha 
akadt vezér, aki bennük a gazdagok gyűlöletét 
szítja, készek voltak bármely, pillanatban arra, 
hogy zavargásaikkal megbontsák az állam bé
kéjét. Ennek a népnek állt az élére — szinte 
hihetetlen botrány! — Metelius Macedonicus déd
unokája, a Pontifex Maximus. Bírálni kezdték 
az összeesküvők elítéltetésének törvényességét, 
megtámadták a konzervatíveket és minden mó
don udvaroltak Pompeiusnak, nehogy ő is, mint 
Crassus, otthagyja a pártot. Caesar abból az 
okosságból, amiről a catilinai időkben oly nagy 
tanúságot tett, ismét heveskedési rohamokba 
csapott át. Alig hogy birtokába vette a prétori 
hivatalt, egyenesen Catullust támadta meg, azzal 
vádolván őt, hogy bűnösen kezelte azt a tőkét, 
amelyet hivatalból bíztak rá, hogy a polgárhábo-
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rákban a Capitoliumon ejtett sérüléseket helyre
hozza. Caesar azt javasolta, hogy a Capitolium 
tatarozási munkáit bízzák Pompeiusra. A kon- 
zervativek heves ellenzéke megbuktatta ezt az 
indítványt, de ugyanakkor Metellus Nepos, Cae
sar segítségével, egy még vakmerőbb indítványt 
terjesztett elő. Azt, hogy hívják vissza seregévelltá- 
liába Pompeiust, aki majd megakadályozza, hogy 
a jövőben még több polgárt ítéljenek törvény
telenül halálra. Ezzel a javaslattal nyíltan fölve
tették azt a kérdést, hogy az az ítélet, amelyet 
a szenátus hozott Catilina bűntársai ellen, tör
vényes-e vagy sem? Ez a kérdés, mihelyt az 
összeesküvés réme elmúlt, nagyszerű ürüggyé 
vált a konzervativek elleni agitációban és kitűnő 
védelem volt a vádaskodásokkal és perekkel való 
ama visszaélés ellen, ami a Catilina-féle össze
esküvés után lábra kapott. A konzervativek dü
höngtek. Azt mondták, hogy a demokratapárt, 
csakhogy az elvetemedetteket bátorítsa, most 
azokat vádolja, akik csak a minap annyi vesze
delem árán is megmentették és megvédelmezték 
a rendet. Azt mondták, hogy a párt hivatalosan 
akarja Pompeiust megbízni államcsíny elköveté
sével. Cato, aki akkor néptribun volt, annak a 
napnak a reggelén, amikor ezt a javaslatot a ko- 
miciumok elé terjesztették, egyedül ment el a 
gyülekezetekre, hogy vétóját fölemelje. De Caesar 
és Metellus csavargók bandáival űzőbe vétették 
a tribünt, akit ezek a bandák kövekkel dobáltak 
meg. A konzervativek ezen a példán fölbáto
rodva, szintén bandákat toboroztak, s ők viszont 
Caesart és Metellust vették üldözőbe, még mi-
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előtt a törvényt megszavazták volna. A kérdést 
pillanatnyilag botütésekkel intézték el ugyan, 
de a botrány túlságosan nagy volt és ezt még 
csak növelte Metellus, aki bosszúval fenyege- 
tődzvén, elhagyta Rómát, hogy visszatérjen Pom- 
peiushoz. A szenátusban sok volt ugyan az okos 
ember, ezek nem voltak erőszakosak, de viszont 
gyöngék, s így nem tudtak ellentállni a reakciós 
klikk fenyegetéseinek. így a szenátus Metellust 
és Caesart elmozdította hivatalától. De Caesar 
oly ügyesen játszotta ki magát a nagyok áldo
zataként, hogy a zavargásokra amúgy is haj
landó nép zendülésbe tört ki. A szenátus, amely 
a reakciósoknál is inkább félt a piaci néptől, 
megint kénytelen volt őt visszahelyezni hivata
lába. A reakcionárius párt kétségbeesett vezérei 
ekkor azon mesterkedtek, hogy Caesart minden
áron Catilina bűntársai közé keverjék. De az alsó 
nép mozgalma annyira terjedt, hogy maga Cato, 
csakhogy a népet megnyugtassa és a konzerva
tív párttal kibékítse, azt javasolta, hogy a nép 
között kiosztandó ingyen gabona mértékét emel
jék föl körülbelül hét millióra és növeljék meg 
azoknak a számát, akiknek joguk volt az ingyen 
gabonában részesedni.

De ezekben a zavarokban mindenkinél rosz- 
szabbul érezte magát Catilina legyőzője. Cicero, 
ha az az erély, amit az összeesküvés aggodal
mas napjaiban mutatott, nem az ő érzékeny és 
ideges természetének mulékony fölhevülése lett 
volna, hanem a lelke mélyén lakozó energia, 
akkor most ebben a kavargásban Catoval együtt 
bátran a konzervativek élére állt volna. De Cicero
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gyengéd művészlélek volt . . . Miután egy pil
lanatig úgy képzelte, hogy örökre megszerezte a 
római politikusok között való elsőbbséget, most 
azt látta, hogy a nép mind arcátlaniabbul újra 
fölhánvtorgatja Catitina ügvét. A nép kétségbe
vonta Cicero jóhiszeműségét és azt állította, hogy 
december 5-én nem igazságot szolgáltattak, ha
nem gvilkosságot követtek el. Ha legalább a töb
biek tisztelete kárpótolta volna Cicerót a nép 
gyűlöletéért! De sokan, akik a félelem napjai
ban annyira csodálták Cicerót és annyira tapsol
tak neki, most a demokratapárt heves agitáció- 
jától megzavarodva, azt kezdték mondani, hogy 
a konzul túlozta a veszedelmet. Ami pedig a fel
sőbb osztályt illeti, Cicero hamarosan fájdalom 
mai tapasztalhatta, hogv a hála nem a gazdagok 
és nemesek erénye. Ahhoz, hogy a gazdagok őt 
csodálják, nem elég az ő érdekeiket védel
mezni, hanem brutális gőggel kell őket kezelni. 
A felsőbb osztályok tisztelték a rettenetes Sullát. 
De Cicero, ez az annyira szolgálatkész, annyira 
puha, annyira gyönge irodalmár, aki ujjongott 
valahányszor egy főrangú ember a házába meg
hívta, inkább a terhűkre volt. Cicero, aki nem 
volt olyan közömbös, mint Caesar, de sokkal 
tisztességesebb és gőgösebb volt, mintsem hogy 
saját munkáját megtagadni tudná, és aki nem 
volt annyira érzéketlen és kemény, hogv egy
formán tudja megvetni a demokratapártot és 
a konzervativeket, nagvon szenvedett az egvik 
pártnak a gvűlöletétől és a másiknak a közöm
bösségétől. Mint minden gyengéd szellem, aki 
az izgalomnak egy percében nagy erélyről és
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erőről tesz tanúságot, utóbb ő is meggyávult és 
nyugtalan ernyedtségbe esett, amelyben a leg
súlyosabb hibákat követte el. így nem akart el
távozni a tartományába, mert a konzuli teen
dők már túlságosan kifárasztották. De másrészt, 
ámbár Rómában maradt, nem vett erélyes részt 
a harcokban, hanem tűrte, hogy mások védel
mezzék az ő munkáját. Nem merészelt a konzer- 
vativekkel határozottan szövetkezni, hanem ki- 
békítésül minduntalan azzal fárasztotta őket, 
hogy saiát konzulságának érdemeit és dicsősé
geit ismételgette. Amikor a Fórumon a pártok 
bottal támadtak egymásnak, Cicero azt tervezte, 
hogv saját konzulságának történetét görög nyel
ven fosna megírni. Nemsokára egv más gond is 
érte Cicerót, ő  nem volt ugyan sem kapzsi, sem 
tékozló, de csak szerény vagvona volt, amelvet 
rendetlenül kezelt és mint mindenki szemelát- 
tára szereülő politikai férfiú, ő is kénytelen volt 
gyakran tekintélyes összegeket elkölteni. Olyan 
emberek körében élt, akiket a spekuláció rög
eszméje uralt és így Cicerón is erőt vett egy di
lettáns építkezési kedvtelés. Másrészt, ha Cicero 
tisztességes ember volt is, azért nem volt hős, 
akinek a jóravalósága, az arcátlan becstelen
ség ennyi példájának közepette, itt-ott titokban 
nem tett volna szofisztikus engedményeket a 
szükségnek. Igv, amikor tartományát átengedte 
Antoniusnak, úgy egyezett meg vele, hogy An
tonius a nyereségnek egv részét át fogja adni 
neki. De ennek a szerződésnek a híre igen hamar 
köztudomásúvá lett, ami Cicero számára annál 
nagyobb baj és szégyen volt, mert Antonius nem
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tartotta be szerződéses ígéretét és nem küldött 
neki semmit. Ami pedig még rosszabb volt, An- 
toniust egy rablóhadjáratban, amit a dardanu- 
szok ellen kezdeményezett, megverték. Rómában 
vissza akarták őt szólítani és Cicerónak kellett 
közbelépnie, hogy Antonius a parancsnokságát 
továbbra is megtarthassa. E kevéssé hízelgő 
pletykákat más rágalmak is követték. így töb
bek között az, hogy Cicerót a tőkések fizették 
meg, amiért Catilina bűntársait elítéltette. Ezt 
akkor is állították róla, amikor a legnagyobb 
szükségben volt, hogy bizonyos házakat, amiket 
Crassustól, a telkek és házak nagykereskedőjétől 
hitelre vásárolt, kifizethessen.

Ugyanekkor Pompeius elhalasztotta hazaté
rését, amitől a konzervativek annyira rettegtek. 
Ha a politikai harcok közepette még a legértel
mesebb ember is nem volna oly egyoldalú, hogy 
a szereplő személyeket csupán vagy ellenfélként 
gyűlöli, vagy pedig mint saját pártjának bajnokát 
csodálja, akkor senki sem tartott volna attól, 
hogy Pompeiusból a Keletről való visszatérése 
után új Sulla válhatik. Sőt éppen ekkor Pom
peius azzal a tervvel foglalkozott, hogy a kon
zervatívokkal kibékül. A Keleten jelent meg 
végleges valóságában Pompeius sok éven át 
érlelődött igazi jelleme. Régi törzsből származó, 
tekintélyes nagy úr volt, aki finom és értelmes 
dilettáns módjára foglalkozott mindenféle do
loggal, művészettel, irodalommal, tudománnyal, 
politikával, háborúval és üzletekkel. A polgá- 
rosult időkben gyakran találunk efféle műked
velő nemeseket. Ilyen volt Pompeius is, de be-
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lőle hiányzott a Crassus szívóssága, a Lucullus 
elragadó képzelőtehetsége és erélye, a Caesar 
mély értelmisége. Pompeiust is a zseninek egy 
neme hajtotta, de felületes volt, kevés munka- 
kedvű és mély szenvedélyek nélkül való. Becs
vágyó volt és büszke, de azért sem erőszakos, 
sem telhetetlen. Ügyes volt és ravasz, de erélyes 
intrikusok könnyen megcsalták őt, akire min
den szokatlan dolog nagy befolyással volt. Pom- 
peius kedves volt, de mint a nemesek gyakran, 
hideg és önző is. Fiatalkorában a polgárhábo
rúk vérmes és erőszakos harcosai közé tarto
zott. Később, az első sikerek lázában telhetetlen 
intrikussá vált. De végül is a sok szerencse, ami 
érte, kielégítette az ő dicsvágyát, hatalmi és 
meggazdagodási szomját. A Keleten már nem 
úgy tett, mint Lucullus. Nem rohant végig ren
geteg birodalmakon, a vakmerőségnek és a becs
vágynak a sikerrel együtt növekedő rohamá
ban nem pusztított el hadseregeket és nem hódí
tott meg városokat, hanem lassú kedvteléssel 
csavargott kicsiny, hanyatló államok közepette. 
Most, hogy Rómába visszatért, hadi vállalko
zásai által mindenki másnál híresebb, az Ázsiá
ban gyűjtött és haszonra elhelyezett tőkéi által 
mindenki másnál gazdagabb, ama személyes 
szerződések folytán pedig, amit a sok keleti 
királlyal kötött, mindenkinél hatalmasabb is 
volt. Pompeius már nemcsak hogy nem vágyott 
több nagyságra, hanem arisztokratikus és kon
zervatív temperamentumánál fogva benső visz- 
szatetszés támadt benne ama zavargó és útszéli 
demagógia iránt. És ezt az ellenszenvet csak
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növelték Crassus üzelmei, továbbá a Pompeius 
feleségének, Muciénak Caesarral való házasság
töréséről keringő pletykák, valamint Caesarnak a 
római söpredék vezérévé való alacsonyodása. 
Amíg sokan attól féltek, hogy ő agyvelejében a 
legbecsvágyóbb terveket forgatja, addig Pompeius 
nem gondolt másra, csak arra, hogy a saját dia
dalát el ne rontsa és hogy senkit el ne kedvetle- 
nítsen (a szenátushoz intézett leveleiben éppen 
ezért hallgatott Catilina ügyéről), arra, hogy 
Muciétól elváljék, arra, hogy ajándékok és va
lami házasság útján előkészítse a konzervati- 
vekkel való kibékülést és arra, hogy a hellén 
világban tett királyi utazással a szellemi gyö
nyöröknek és saját kedvtelései kielégítésének 
utolsó és dús aratását betakarítsa. Lesbosba 
ment, ahol fölszabadította Mitilenét, hogy ezzel 
kegyencének, az ott született Teofánesnek örö
met okozzon. Megcsodálta a szép színházat és 
azt tervezte, hogy ahhoz hasonlót és még annál 
is nagyobbat építtet Rómában. Később Rho- 
dusba jutott el, ahol meglátogatta Posidoniust, 
a bölcsészt és történetírót, akit a gazdag rómaiak 
nagyon becsültek, és pénzt szórt szét a tanárok 
között, végül pedig Efesusba ment, ahová had
serege és hajóraja gyülekezett. Mielőtt hajóra 
szállt volna, megjutalmazta seregét. Mindegyik 
katonájának 6000 szeszterciuszt, körülbelül 
1500 frankot, a centurióknak és a tribunoknak 
még ennél is többet adott, összesen körülbelül 
hetvenöt millió franknyi jutalmat osztott szét. 
Tábornokainak száz millió szeszterciuszt adott, 
úgy hogy huszonöt tábornokot számítva,
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ezek mindegyike körülbelül egy millió franknyi 
összeget kapott. Ez elég dús kárpótlás volt a 
négy esztendei veszélytelen háborúért. Azután 
seregének azzal a részével, amelyet Itáliába ma
gával akart vinni, Görögország felé hajózott. 
Athénbe ment, ahol huzamosabban tartózkodott, 
hogy a bölcsészeket hallgathassa és körülbelül 
50 talentumot ajándékozott a városnak, hogy az 
dicsőséges építménveit kitatarozhassa. Válóleve
let küldött feleségének, Muciénak, a Metellus 
nővérének. Végül újra hajóra szállt, Itália felé 
tartott és az esztendő vége felé kikötött Brindi- 
siben. A demokratikus Sulla megérkezett! A 
konzervatívok reszkettek és Crassus családjával 
együtt el akarta hagyni Rómát.

Rómában, amíg ott bizonyos aggodalommal 
néztek Pompeius hazatérése elé, december első 
napjaiban lármás botrány tört ki. Caesar fele
sége, Pompeia, aki ledér és könnvelmü nő volt, 
szerelmi viszonyt folvtatott Clodiusszal, azzal, 
aki Lucullus légióit föllázította. De a szigorú 
anyós kegyetlenül őrködött fölöttük . . . Clo- 
dius amaz elfajzottak és erkölcsi őrültek közé 
tartozott, akik gyakran fölbukkannak a hanyatló 
nemesi családok körében, azok nyűgeként. Ám
bár hogy teljes férfi érettségében állott, olyan 
szakáltalan volt, mint egy hermafrodita. Visel
kedésében és ízlésében nőies volt (egyik legna- 
gvobb gyönyörűsége az volt, ha nőnek öltözött). 
Oly perverz volt, hogy csak a botrányos és hír
hedt gyönyöröket hajhászta. Perverzitásával 
makacsul és szemérmetlenül büszkélkedett, gyű
lölködéseiben erőszakos és vad volt, a kicsiny
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ügyekben ravasz, a nagy ügyekben több mint 
értelmes, de viszont ahhoz már túlságosan 
őrült volt, hogy valamilyen józan cél érdekében 
összefüggő munkálkodást fejtsen ki. Ha csak az 
nem volt ez a cél, hogy bomlott szenvedélyeit 
napról-napra kielégítse. Azt beszélték róla Ró
mában, hogy mind a három nővérét, egyiket a 
másik után, megbecstelenítette. Ezúttal Pom- 
peia, mint a prétor felesége elnökölt volna a Jó 
Istennő szertartásán. A szertartáson csak höl
gyek vehettek részt és Clodius inkább valami 
elvetemedett szeszélyből, mintsem szerelemből, 
arra gondolt, hogy nőnek öltözik és Pompeiá- 
nak a szertartás tartama alatt találkát ad. De 
fölfedezték. Az olyan kételkedő és hitetlen társa
dalomnak, amilyen a római volt, nevetnie kellett 
volna ezen a botrányon, annál is inkább, mert 
ezek az idők nem voltak híján olyan súlyos 
eseményeknek, amelyek inkább megérdemelték 
volna, hogy a közfigyelem feléjük forduljon. 
Igaz, hogy éppen a napokban vidáman elmúlt 
a pompeiusi rémület, mert Pompeius, Brindisi- 
ben partra szállva, a konzervativek örömére és 
meglepetésére elbocsájtotta hadseregét és csak 
kicsiny kísérettel tartott Róma felé, hogy a dia
dalmenetet kérje. De viszont éppen ekkor nyug
talanító hírek érkeztek Galliából. Azt beszélték, 
hogy az allobrogok föllázadtak és a narboi 
Galliát részben elpusztították és hogy a helvé
tek, akik resztvettek a teutonok és cimberek 
hadjáratában, utóbb pedig a Genfi-tó mellett 
letelepedtek, most a szvévektől háborgattatván, 
a római tartományon át az Óceán partjai felé
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tartanak. A konzervatív párt e hírek helyett a 
Clodius ügyét fogta föl tragikusan. Azt mond
ták, hogy ebben az esetben nemcsak a rettentő 
szentségtörést kell megbüntetni, hanem új 
példaadással, — miután a Catilina-féle nem 
volt elegendő, — el kell nyomni az ifjúság 
szemérmetlenségét. Azét az ifjúságét, amely még 
a felnőtt nemzedéknél is konokabb, züllöttebb 
és arcátlanabb volt. A szenátus a papok kollé
giumát megkérdezte, hogy vájjon az, amit Clo
dius művelt, szentségtörés-e? Amikor pedig azt a 
választ kapta, hogy — igen, akkor a 61-ik esz
tendő konzuljait: M. Pupius Pisot és M. Valerius 
Messalát megbízta azzal, hogy törvény által 
külön perrendtartást és törvényszéket létesít
senek, egy ily súlyos bűntény megbüntetésére. 
A rendkívüli törvényszék javaslatát akkor, ami
kor a demokratapárt mindennap tiltakozott 
Catilina bűntársainak törvénytelen elítéltetése 
ellen, a párt kihívásnak tekintette és Clodiust 
nyomban védelmébe vette. A törvény ellen élénk 
agitációt kezdtek és ebben vezetett Quintus Fu- 
fius Calenus néptribun, aki homályos szárma
zású, a középosztályból kikerült férfiú volt és 
mindenáron föl akart tűnni. A konzervativek 
viszont, hogy ellenerőszakot fejtsenek ki, maka
csul ragaszkodtak a szentségtörő elítéltetéséhez, 
úgy hogy Clodius gáláns kalandja végül is poli
tikai viszállyá nőtte ki magát, amelyben a leg
nevesebb embereknek részt kellett venniök.

Caesar, akinek el kellett volna utaznia tar
tományába, Spanyolországba, kénytelen volt az 
indulást elhalasztani. De viszont a botrányt föl-
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használta arra, hogy elváljék Pompeiától, aki
nek rokonsága most, hogy már amúgy is nyilt 
háborúban állott a konzervatív párttal, nem volt 
neki többé hasznára. Pompeiust mindkét párt 
rögtön körüludvarolta és habár Pompeius any- 
nyira húzódott, amennyire csak lehetett, végül 
mégis kénytelen volt meglehetősen nyilatko
zatot tenni, amely a dologban kétértelmű volt 
ugyan, de azért mégis inkább a konzervati- 
veknek, mintsem a demokratapártnak látszott 
kedvezni. Cicero sem vonulhatott félre. Ha 
félre is akart volna állni, akkor is előtérbe 
vonzotta őt Clodiusnak egy fondorlata, aki azt 
akarván, hogy Cicero őt segítse, arra a gondo
latra jött, hogy második nővére útján, aki 
Quintus Metellus Celernek volt a felesége, el- 
csábíttatja az államférfiút. Clodiusnak ez a nő
vére egy féktelenül ledér nő volt, aki a Tiberis 
partja mellett kertet vásárolt, ott, ahová a 
fiatalemberek mezítelenül fürdeni jártak és aki 
házában a szerelmet adta és vásárolta, szeretői
nek egyik részével megfizettetvén magát, a má
sik részt ő fizetvén. De Cicero felesége, Teren- 
tia, aki erélyes és rosszmájú nő volt, őrködött. 
Férjét annyi szemrehányással és váddal illette, 
hogy ez, csakhogy a házi békességet megsze
rezze és hűségéről tanúságot tegyen, minden 
erejével azon dolgozott, hogy a Clodius elleni 
bíráskodási törvényt elfogadtassa. Clodius igen 
földühödt ezen és gyalázkodásokkal és fenye
getésekkel illette Cicerót. Többek közt ,,Min
dent tudok úr“-nak szólította őt, ami mérges cél
zás volt arra, hogy Cicero a szenátusban Cati-
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lina ügyének tárgyalása közben azt állította, 
hogy ő mindent tud. Cicerót ezek a zaklatások 
haragossá és ez az éles támadás kétségbeesetté 
tette, úgy, hogy az általános kavarodásban ő is 
bosszúra készülődött . . .  A törvényt elfogad
ták, de Clodiusra nézve kedvező módosítások
kal, amelyeket Calenus hozott javaslatba. Cae
sar rábeszélte Crassust, aki, miután újra biz
tonságban érezte magát, megint hajlott a poli
tikai intrikák felé, hogy erszényét nyissa meg 
és vesztegesse meg a bírákat. A konzervativek 
a Clodiusra nézve leginkább terhelő tanúvallo
másokat gyűjtötték, de amikor a pör megkez
dődött, Clodius arcátlanul tagadta, hogy a Jó 
Istennő ünnepén egyáltalán részt vett volna. Azt 
mondta, hogy az az ember, akit rajta kaptak, 
egészen más valaki volt. ö  maga azon a napon 
nem is tartózkodott Rómában. Caesar, akit 
tanúként hallgattak meg, azt jelentette ki, hogy 
nem tud semmit, Lucullus viszont leleplezte azt 
a vérfertőzést, amit Clodia a saját fivérével 
űzött. De Cicero a vádlottnak kegyelemdöfést 
akarván adni, azt vallotta, hogy Clodius az em
lített napon igenis Rómában volt és a bűntény 
elkövetése előtt három órával őt házában meg
látogatta. Mindnyájan bizonyosra vették az el- 
ítéltetést, de Crassus aranya erősebb volt az 
igazságnál. Clodiust a demokratapárt nagy 
ujjongásának közepette és a konzervativek nagy 
szégyenkezése közben fölmentették.

A konzervativek Caesaron igyekeztek bosz- 
szút állani, aki éppen készülődött, hogy tarto
mányába elutazzék. Sok hitelezője, akit poli-
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tikai ellenségei föllázítottak, régi ki nem fizetett 
syngraphákat — szükségváltókat, mondanók ma 
— vett elő és azzal fenyegette Caesart, 
hogyha nem fizet, akkor lefoglalják nagy pod- 
gyászát, amellyel a tartományok kormányzói 
utazni szoktak. Ez a zaklatás bizonyára poli
tikai intrika volt. Különben igen ostoba dolog 
lett volna, hogy éppen a hitelezői tartsák vissza 
Caesart Rómában és éppen akkor, amikor tar
tományába készülődött, hogy ott a hitelezői ki
fizetésére szükséges pénzt megszerezze. Caesar 
még egyszer Crassushoz folyamodott. Crassus 
fölajánlotta jótállását, amit a hitelezők nem 
mertek visszautasítani és Caesar, aki így meg
szabadult, azonnal elutazott, Rómában hagyván 
Pompeiust, aki diadalmenetére készülődött, 
Lucullust, aki nyugalomba vonult és ezt az 
arisztokráciát, amely már az egész világnak az 
ura volt, mégis kicsinyes gyűlölködésekkel, ki
csinyes fondorlatokkal, kicsinyes ügyekkel törő
dött csak. Ennek a nemzedéknek egész élete nem 
volt más, mint nagyszerű dolgok alkotására 
irányuló szakadatlan törekvés. És még most is, 
e fegyverszünet alatt is, Cicerónak egy magá
nosságban élő barátja Róma egyik eldugott sar
kában azon dolgozott, hogy befejezze a latin iro
dalomnak egy nagysága és bátorsága miatt való
ban mesteri művét. Ez a férfiú Titus Lucretius 
Carus volt, valószínűleg egy szerény rentier, aki 
egy kicsiny római házban élt apró birtokainak 
jövedelmei után, egy szegény beteg, akit rette
netes betegség gyötört, az, amit az elmeorvosok 
váltakozó vagy vándorló őrültségnek hívnak és
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amely abból áll, hogy a beteg a legsötétebb me
lankóliából a legfrenetikusabb ujjongásba csap 
át, a legsötétebb elbutulásból lángoló lelkese
désbe. Ez a geniális beteg kénytelen volt a poli
tikától tanulmányai körébe visszahúzódni és a 
könyvei között élt, csak kevés főrangú emberrel 
barátkozván, erkölcsi és anyagi becsvágy nél
kül. Mindössze azzal foglalkozott, hogy úgy 
szemlélte a végtelent, amint azt Epikuros leírta, 
mint olyan valamit, amit az atomok örökös 
esője eláraszt, ami csillagoktól szikrázik, amit 
világok népesítenek be, ami a saját végtelen élet
erejétől megreszket és aminek az örökkévalóság 
által hajtott végtelen óceánjában Róma és az ő 
birodalma nem volt több egyetlen piciny szik
lánál. De ez az ember nem dilettáns volt, aki 
egy heves szenvedélyektől áthatott korszakban 
csak azért vonult vissza a közpályáról, hogy 
önző értelmi gyönyörökkel mulattassa beteg 
idegeit. Lucretius lelkesültségi rohamaiban lán
goló teremtő elme volt, fáradhatatlan munkás, 
kielégíthetetlen becsvágyó ember, éppen olyan 
áz ő tanulmányainak magányában, amilyen 
Lucullus volt a csatatér zajában. Betegségének 
lázai és gyötrelmei elől úgy menekült meg, hogy 
a természetről írt egy óriási költeményt, amely
ben kortársait fölszólította, hogy azokat a hazug 
isteneket, akiket eddig imádtak, döntsék le légies 
trónjukról. Lucretius egymagában igyekezett, 
nem ugyan fegyverekkel új tartományt, hanem 
a gondolkozás titáni megfeszítésével a ter
mészetnek szellemi uralmát meghódítani. La
tiam parasztjainak nyelve még zagyva volt, sze-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 24
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gény, nagyon is tárgyias, a latin költészet még 
nyers és tökéletlen, fogják mondani sokan. De 
hát amint Lucullus harmincezer emberrel meré
szelte annyi birodalomnak a meghódítását koc
káztatni, éppen úgy Lucretius is erőszakkal 
akarta legyőzni anyanyelvének nehézkességét. 
Azt a nyelvet, amelyről sokan azt mondták, 
hogy sokkal ügyetlenebb, mintsem hogy törvé
nyes parancsoknál, politikai vitáknál és üzleti 
származásoknál egyébre is szolgáljon, ő egy lán
goló indulatban meglágyította és megtisztította. 
A gondolat üllőjén addig kalapálta, amíg el
veszítette régi keménységét és sötétségét, hatal
mas karjaival addig gyűrte és hajlította a ver
selésnek merev ijját, amíg azon könnyed hexa
metereket lövelhetett a Végtelenbe. Azután pe
dig ezen a nyelven és ezzel a versmértékkel nem 
egy elvont elmélet száraz, megverselt kivonatát 
írta meg, hanem a világegyetem festői és lelkes 
bölcsészetét. Ebben a költeményében kifejezte 
azt a legbensőbb lelkesültséget és gyönyörteli 
imádatot, amit emberi lélek a világegyetem éle
iének örökkévalósága előtt csak érezhet. A ter
mészet végtelenjébe vetítette ki azokat a fénye
ket és árnyakat, amelyek örömek és bánatok 
alakjában az ő beteg agyvelejében kergetőztek. 
Csodálatos elevenséggel írta le a létnek édes és 
rettenetes epizódjait: az eső után zöldéi ő mezők
nek tavaszi mosolyát, a legelőkön tanyázó álla
toknak buja ugrándozását, a légkörnek az erdők 
és mezők viharaiban való haragos és zajos kitö
rését, a folyók heves áradását, a tenger békessé
gét és haragját, az állatias emberiségnek azt a
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törekvését, hogy éljen és művelődjék, a járvá
nyoknak és a háborúknak borzalmait, a halál 
őrült borzalmait, minden élő lénynek égő sze
relmi szomjúságát, és végül az életnek örökké
valóságát és azonosságát, amely mindenen, a lé
nyeknek pusztuló formáin át is kering. Nagy
szerű töredékek voltak, amiket Lucretius lelke
sedéseinek viharában írt és amiket erejének 
végső megfeszítésével igyekezett megalkotni 
azokban az időközökben, amikor saját betegsége 
és munkájának óriási arányai ezt megenged
ték. Ez a munka nyolcezer, de azért egyetlen 
óriási életet élő ünnepélyes, szinte vallásos vers
ből állott és ebben a leggyöngédebb lirai bölcsé
szet volt, amit csak ember megírt. Ez a munka 
a latin irodalomnak, ha nem is a legtökélete
sebb, de a legnagyszerűbb műve. Ez nem a biro
dalom fővárosában eltévedt magános embernek 
a szeszélye, hanem egyike ama nagyság, hata
lom és tudomány felé törekvő óriási erőfeszíté
seknek, amelyeket ez a korszak annyiszor kísér
tett meg a valóságos és az eszményi világnak 
minden részében. Lucretius az ő korának éppen 
úgy képviselője volt, mint Lucullus, mint Cae
sar, mint Cicero. Ezek között ő jelentette az ér
telem hősi erejét, amely a tudás kedvéért lerom
bolja a babonát, a hagyományt, a vallást. Költe
ménye, amely a Természetről szól, Rómának 
egyik legnagyobb alkotása, amely, ha kezdetben 
kevesen csodálták is, később, századok múlva, 
akkor, amikor az idő folyásának áradata oly 
sok hadvezér diadalmi jelvényét, szobrát és hír
nevét régen elsodorta, még mindig élt.

24 *



A háromfejü szörnyeteg.

Túlsó-Spanyolországba érkezvén, Caesar, 
akinek ellenségei rosszakarata megmutatta, mi
lyen sürgős anyagi ügyeinek a rendbeszedése, 
nyomban hozzálátott, hogy minden módon 
pénzt szerezzen. Tíz új kohorszával, amelyet a 
tartományban levő húsz másikhoz csatolt, azon
nal expedíciót kezdett a calleciaiak és a luzítá- 
nok ellen. Irgalom nélkül sarcolta falvaikal, 
azokat is, amelyek megadták magukat. Mivél 
pedig a tartományt az a háború, amelyet Ser- 
torius vezetett annak idején az itáliai tőkések 
ellen, sok adósságba döntötte, Caesar Spanyol- 
országban Catilina politikáját alkalmazta. A 
kamatoknak törvényes leszállítását rendelte el 
és ennek fejében nagy összegeket ajándékoz- 
tatott magának a városok által. Ugyanekkor 
Pompeius Itáliában a 60-ik esztendő konzul
jává választatta egyik tábornokát, Lucius Afra- 
niust, annak társává pedig Quintus Metellus

X V II.
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Célért, Clodius sógorát. Diadalmenetét azon
ban elhalasztotta, hogy bevárja, amíg Ázsiá
ból megérkeznek az összes hódított kincsek. 
De szeptember végére már minden rendben volt 
és 29-én a diadalmenet megindult a széles Via 
Appián, amely tele volt néppel, és bevonult Ró
mába. A diadalmenet előtt két nagy kőtáblát 
vittek, amelyen föl voltak sorolva Pompeius 
hadjáratai és amelyeken az állott, hogy ő volt 
az, aki az új tartományok adójával az állam 
jövedelmeit 50-ről 85 millió drachmára emelte. 
Azután a kocsik végtelen sorozata következett, 
amelyek tele voltak kardokkal, páncélokkal, 
sisakokkal, kalózhajók címerével. Majd öszvé
rek következtek, amelyek meg voltak rakodva 
pénzzel, körülbelül 60 milliót hordtak a hátu
kon, 60 milliót, amit a hódító az államkincs
tárba öntött. Azután következett Mithridates 
csodálatos és művésziesen elrendezett drágakő- 
gyűjteménye, majd, mindegyik külön kocsin, a 
különösen nagyértékü zsákmányok. így egy 
csodálatos játékasztal, amely két óriási nagy 
drágakőből készült, három pompás ágy, egy 
masszív aranyból készült ágy, amelyet az ibe- 
rek királya ajándékozott, 35 gyöngykorona, 
kilenc nagy, aranyból és drágakőből készült 
asztali váza, Minervának, Marsnak és Apolló
nak három óriási arany szobra, egy kicsiny 
múzsatemplom, amely drágakövekből készült 
és amely fölött egy óra volt, egy ágy, amely
ben Dárius, Histaspes fia hált, Mithridates 
trónja és kormánypálcája, az ő ezüst szobra, 
óriási arany mellszobra, Farnaces ezüst szobra,
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Pompeius mellszobra, amit egy ügyes keleti 
művész gyöngyökből készített, végül pedig sok 
tropikus növény, közöttük az ébenfa. Órákig 
haladt ez a menet, amelyben az utolsó nagy 
hellenizáló uralkodónak csodálatos kincsei ros
kadoztak. A menet áthaladt a győzelmes itáliai 
demokrácia fővárosának szűk utcáin, rengeteg 
tömeg közepette, amelyben vegyesen szorongtak 
nagy római hölgyek és fölszabadított keleti nők, 
szenátorok, lovagok, szegény munkásnép és 
rabszolgák. A tömeg lármás volt, és végig tü
relmesen tűrte a napsütést, a port, a tolongást, 
a lassú menetnek hosszú pihenőit. Nem fáradt 
ki és nem telt be azzal, hogy mindig új dol
gokat lát, hanem mindig újabbakra és csodála
tosabbakra vágyódott. Ebben a tömegben el
vegyültek az osztályok és egyik a másiktól köl
csönösen kért magyarázatot a diadalmenet tár
gyaira vonatkozóan, megjegyzésekkel kisérték 
őket, a különös és csodálatos tárgyakat pedig 
lelkes kiáltásokkal és tapsokkal üdvözölték. A 
hölgyek szeme különösen fölragyogott, amikor 
ilyen sok, nagy és fényes drágakövet látott. 
A következő napon — Pompeius születése nap
ján — következett az élőzsákmány bemutatása. 
Előbb nagy csapatokban jöttek a különböző 
országokból való foglyok, a kalózoktól kezdve 
arabokig és zsidókig, de ezek nem láncraverve 
jöttek, hanem szabadon és nemzeti ruháikba 
öltözve. Festői néprajzi körmenet volt ez, be
mutatta a népeknek azt az óriási sokaságát, 
amelyek fölé Róma a maga uralmát kiterjesztette. 
Azután egy csapat fejedelem és túsz következett:
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két híres kalózvezér, azután Tigranes fia, aki 
Pompeiusszal összeveszett, ellene föllázadt és 
akit Sofenes szolgáltatott ki, azután Mithri- 
dates hét fia, majd Aristobulos egy fiával és két 
leányával, az iberek és albánok sok előkelő 
embere. Ezután nagy képeket vittek, amelyek 
a pompeiusi hadjáratok főbb epizódjait ábrá
zolták, így Tigranes szökését és Mithridates 
halálát, majd pedig barbár bálványok képét 
hordozták. Legvégül következett maga a diadal
mas hadvezér, aki drágaköves kocsin ült, és 
akin nagyszerű ruha volt, amelyről azt mond
ták, hogy valamikor maga Nagy Sándor hordta. 
Gyalog és lóháton a legátusok és tribünök 
fényes kísérete vette körül. Az itáliai demokrácia 
soha a saját szemével ennyire bensőleg még 
nem örülhetett az ő végtelen nagy birodalmá
nak. Oly bensőleg örvendhetett és ujjonghatott 
a saját létének, hogy ez a demokrácia szinte 
érezte, amint ereje diadalmasan nő minden más 
dologgal és minden más emberrel szemben. De 
a legfőbb csoda, amely az itáliai nemzetben azt a 
büszkeséget kelthette föl, hogy ő minden nem
zet között a legelső, az a körülmény volt, hogy 
a diadalmas hadvezér, aki elmondhatta, hogy a 
birodalmat a világ szélső határáig terjesztette 
ki, mihelyt a diadalmenet véget ért, levetette 
magáról Nagy Sándor ruháját és szerényen, 
mint egyszerű polgár tért vissza az apai házba.

De az ünnep elmúlván, a 61-ik esztendő 
vége és a 60-dik esztendő első hónapjai között 
a viszálykodások megint kiújultak. Pompeius- 
nak az az elhatározása, hogy a konzervativek-
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kel kibékül, szilárd volt. Ebből a célból Catotól 
a saját maga és idősebbik fia számára feleségül 
kérte Gatonak két unokáját, vagy mint mások 
mondják, két lányát. Caesar szerencséje soha 
annyira kockán nem állott, mint mostan . . . 
De a hajthatatlan Gato visszautasította Pompe- 
ius kérését, mert magánügyeit nem akarta a köz
ügyekkel összegabalyítani és mert nem bízott a 
konzervatív párt egykori árulójának megtérésé
ben. A reakcionárius klikk, amely gyűlölködő 
volt és most, hogy Pompeius elbocsátotta had
seregét, nem félt tőle, csak arra várt, hogy bosz- 
szúvágyát kitölthesse Pompeiuson, aki régen 
kedvencük volt, de utóbb elárulta őket. Amikor 
Pompeius azt javasolta, hogy a szenátus hagyja 
helyben azokat az intézkedéseket, amiket ő a 
Keleten tett, sokan ezt azonnal ellenezték. 
Crassus és Lucullus bosszúból tették, Cato és a 
konzervatív párt azért, hogy Pompeius veszítse 
el azt a hitelét, amelynek a Kelet királyai köré
ben örvendett és talán azért is, hogy veszélyez
tessék azokat az összegeket, amelyeket Pom
peius a keleti uralkodóknak kölcsönözött. A 
viszálykodás másik, nem kevésbbé súlyos oka 
a közjövedelmek gyarapodásának és azok föl- 
használásának kérdése volt. Pompeius, igen 
józanul, az állam uj jövedelmeinek egy részét 
katonái javára akarta fordítani és amint azt 
Lucius Flavius tribün útján javasoltatta, Itáliá
ban földeket akart vásároltatni és a régi kato
nák között kiosztani. Másrészt az állam uj jö 
vedelmeit egész Itália javára akarta fordítani, 
amennyiben el akarta töröltetni a behozatali
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vámokat és ez ügyben Metellus Nepos útján 
javaslatot is tett. Sullát is beleértve, Pompeius 
bocsátotta el egyszerre a legtöbb katonát, amióta 
a katonáskodás az alsóbb néposztályoknak 
rendes mesterségévé vált. Szükség volt e hadas- 
tyánok ellátásáról gondoskodni, mert hiszen 
nem minden katona takarított meg a Keleten töl
tött húsz vagy huszonöt esztendőben annyit, hogy 
abból öreg napjait gondtalanná tehesse. A hadas- 
tyánok nyugdíjat kértek: valami földet, amelyen 
a Keleten eszközölt megtakarításaikkal kis há
zat építenének, néhány rabszolgát vásárolnának 
és valamilyen jövedelmező földmivelést kezde
nének. A vámok eltörlését viszont egész Itália 
kívánta, mert a borok, illatszerek, keleti buto- 
roky festékek, szövetek, műtárgyak fogyasztása 
a kisebb városokban is növekedett. Azokban a 
kisebb városokban, amelyek most váltak dísze
sebbekké és ahol a gazdagok és a középosztály 
Róma példáját követve, mind jobban akartak 
élni és mind többet akartak fogyasztani. Ha 
Itália határait megnyitják, a keleti cikkek ára 
leszáll, a fogyasztás növekszik és így megszűn
tek volna a gyakori viszálykodások a vámbér
lőkkel, akik most is nagy haszonra vették bérbe 
az új keleti tartományok adóit, amelyekről 
már is elragadtatással beszéltek. De a közjöve
delmeknek ez a növekedése sajnos, nagyon is 
sok embernek az étvágyát keltette föl. Nemcsak 
a konzervativek kívánták, hogy az uj alapok a 
szenátus rendelkezése alatt álljanak, hogy így 
megnövelhessék a tartományok és közszolgála
tok számára kiutalt összegeket, amelyből annyi
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szenátornak volt haszna. Az ázsiai adókat bérlő 
hatalmas társaság is fölhasználta ezt a jólétet, 
hogy Crassus segítségével, aki nyilván maga is 
részvényes volt, a szenátustól a bérösszeg eny
hítését kérje. A bérlők siránkozva adták elő, 
hogy annak idején túlnagy bérösszeget ajánlot
tak és így most kénytelenek veszteséggel dol
gozni. Ez a kérés annyira szemérmetlen volt, 
hogy teljesítését minden jó érzésű szenátor elle
nezte. Ebből újabb vitatkozások, fondorlatok és 
viszályok származtak, amelyek megtévesztették 
Pompeiust, Cicerónak pedig amúgy is beteg ide
geit teljesen tönkretették. Pompeius, aki sike
reivel jóllakott, azzal a szándékkal tért vissza 
Rómába, hogy ott a dicsőség és a gazdagság 
legkülönbözőbb és legnagyobb gyönyöreit ki
élvezze. Vágyott polgártársainak osztatlan el
ismerésére, az egész birodalomra szóló hírnévre, 
szerette volna bőkezűségét mutogatni és a miti- 
léneihez hasonló nagy színházat, egy fényes 
házat és több falusi lakot kezdett építtetni. 
Ehelyett most kegyetlen fondorlatoknak a har
cában látta magát, ami annál is inkább fájt 
neki, mert ő, bármiként is mutatta, hogy ellen
ségeit megveti, sohasem tudta azokat teljesen 
legyőzni. Cicero viszont, aki a konzervativektől 
elkedvetlenedett, akit a demagógok növekvő 
gyűlölete gondolkodóvá tett és aki megdöbbent 
hitelének gyors hanyatlásán, a szenátusban 
védelmezte a bérlők kérését, csak azért, nehogy 
a bankárokkal is ellenséges viszonyba kerüljön. 
De ugyanakkor Atticusnak levelet írt, amelyben 
a bérlők kapzsiságát szégyenletesnek mondja.
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Cicero igyekezett Pompeiushoz közeledni, de ezt 
is restelte és Atticus előtt azzal mentegetőzött, 
hogy csak azért teszi, hogy a demokratapárt 
vezérét megtérítse. ‘Cicero azonfelül végre befe
jezte konzulátusának görög nyelven írt történe
tét. De ebben a történelemben a maga mente- 
getésére elmondta, hogy Crassus azon az emlé
kezetes estén mint hozta hozzája a Catilina ellen 
szóló leveleket és vádakat. Crassus azonban 
— hiszen most már rég elmúlt a forradalomtól 
való félelem — újra népszerűségre vágyott és 
földühödött ezen a leleplezésen, amely őt ismét 
Catilina üldözői közé sorozta. így Crassus is 
Cicero ellenségévé lett. A köztereken és a sze
nátusban szünetlenül folytak ugyan a viták, de 
azért még semmit sem határoztak el végleg, csak 
az adók eltörlését. Viszont sem a Pompeius 
keleti közigazgatási reformjait, sem az agrár- 
törvényt, sem a bérösszeg leszállítását nem in
tézték el, és hogy a baj még nagyobb legyen, 
Galliából is hirtelen nyugtalanító hirek érkez
tek. Az éduókat, Róma régi barátait és szövet
ségeseit, megverték a szvévek, akiket a szequanok 
hívtak segítségül. Egy éduai druid, névszerint 
Divitiacus, Rómába jött, hogy a szenátus segít
ségét kérje, és ott Cicero vendége volt. A hel
vétek, akik kivándorolni készültek, szintén 
éppen most készülődtek és máris nyugtalansá
got keltettek a tartományban. Rómában egy 
pillanatra minden más kérdést félretettek. Ön
magától jelentkezett az alkalom, hogy Róma 
Galliában közbelépjen. Deaszenátus, amely pedig 
egy esztendővel ezelőtt elrendelte, hogy a nar-
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bói Gallia kormányzója az éduaiakat minden 
ellenségük ellen segítse, mint rendesen, most is 
határozatlan volt és nem mert Galliában nyíl
tan közbelépni. A szenátus elrendelte, hogy a 
két konzul sorshúzás útján ossza föl maga kö
zött Gallia két részét, az Alpeseken inneni Gal
liát és a narbói Galliát, továbbá elrendelte, 
hogy a két konzul soroztasson, a katonaság alól 
való minden mentesítés függesztessék föl és Gal
liába három követet küldjenek, akik az ottani 
állapotokat tanulmányozni fogják.

Caesar közben a 60-ik esztendő közepe felé 
siettette a Spanyolországból való visszatérését, 
hogy az 59-ik esztendő konzulátusára pályáz
zék. Három jelölt volt: ő, azután egy L. Lucceius 
nevű milliomos, aki sokáig élt Egyiptomban és 
műkedvelő történetíró volt, és egy Marcus Bi- 
bulus nevű hajthatatlan konzervatív, aki Caesar
nak már edil- és prétor-korában is hivataltársa 
volt. Bibulust a konzervativek, akik nem bíztak 
abban, hogy Caesart meg tudják buktatni, akar
ták melléje adni. Lucceiust, aki egyik párthoz 
sem tartozott és aki csak azt akarta, hogy meg
válasszák, mind a két jelölt, aki ő vele akarta 
a saját választásának a költségét is kifizettetni, 
támogatta. De miután Lucceius azt határozta, 
hogy csak a Caesar költségeit fizeti, Bibulus 
kénytelen volt saját erszényébe nyúlni és a ba
rátaitól kért segítséget, akik, Catót is beleértve, 
valóban osztozkodtak az ő választási költségei
ben. Caesart és Bibulust megválasztották, vi
szont a szegény milliomos, aki annyit fizetett, 
két szék között a földre esett. Erre a választásra
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a konzervatív párt azzal felelt, hogy a szenátus 
által törvényt szavaztatott meg, amely szerint 
az 59-ik esztendő konzulainak prokonzuli meg
bízatásuk a birodalom erdeire és útjaira való 
felügyelet lesz. Ez egy rosszakaratú közigaz
gatási megbízatás volt, másodrendű fontosságú 
hivatal és a konzervativek így előzetesen és 
szinte nevetséges módon akarták Caesart kiáb
rándítani azokból az ambíciókból, amelyeket 
lelkében a prokonzulátushoz fűzött.

Hogy mik voltak Caesarnak emez ambí
ciói, nem tudjuk. Bizonyos, hogy még három 
nagy vállalkozás várt végrehajtásra, Egyiptom 
meghódítása, Perzsia elfoglalása és a római ura
lomnak az európai kontinensen a Duna és a 
Rajna felé való kiterjesztése. A birodalom e ré
széről úgy látszott, közvetlenül háború fenyeget, 
de Metellus Celer, akinek az Alpesen inneni 
Gallia kormányzósága jutott, hajlandónak mu
tatkozott e háború parancsnokságát átvenni. 
Egyébként is időről időre Galliából békésebb 
birek érkeztek. A szenátusnak ez az első" cse
lekedete azonban mindenesetre arra intette 
Caesart, hogy ne hitegesse magát nagyon a 
konzervatív párt jóindulatával, ő  viszont, aki 
hajlott arra, hogy a nehézségeket és a veszedel
meket túlzottan lássa, nyomban készülődött a 
fenyegető veszedelem ellen, de egészen más
képpen, mint ahogyan azt ellenségei gondolták. 
A spanyolországi kormányzás és a konzul
választás után Caesar még egyszer hajlandó lett 
volna a mérsékletre. A demagóg vakmerőségből, 
a prétorsága alatt elkövetett beveskedésekből
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mintha újra az okosság felé hajladozott volna 
és így most is, hogy a konzervatív párt ellen ezt 
a nehéz háborút megküzdhesse, végtelenül bölcs 
tervet eszelt ki. Helyre akarta állítani a 70-dik 
esztendő uras, mérsékelt, reformbarát demokrá
ciáját, amelyet annak idején a felsőbb és a kö
zéposztályok is pártoltak, de amely utóbb az 
emberek és események hibája folytán hanyat
lásba jutott és a Catilina-féle összeesküvésben 
megbukott. E célból a legtekintélyesebb férfia
kat, Crassust, Pompeiust és Cicerót akarta egy
mással kibékíteni. Nehéz vállalkozás volt. De 
Pompeiusnak szüksége volt arra, hogy keleti 
közigazgatási reformjait helybenhagvják. Cras- 
sus pedig, akit egviptomi tervei hitelvesztetté 
tettek a konzervativek előtt, az összeesküvés 
alatt tanúsított kétértelmű viselkedése pedig a 
demokratapártnál tett lehetetlenné, szükségét 
érezte annak, hogv a nép kegvét valamilven 
úton újra megszerezze. Ami pedig Cicerót illeti, 
vajion ő nem örvendett volna-e annak, ha az 
ő 63-as politikájáról való kínos vitatkozások 
végre is megszűnnek? Caesar azokban a hóna
pokban, amelyeket kijelölt konzulként töltött 
Rómában, annvit beszélt és annyit cseleke
dett, hogy végre is sikerült Crassust és Pom
peiust egvmással kibékítenie. De egyelőre csak 
titokban, nehogy a hatalmas ellenségek értesül
jenek erről a szövetségről és ellene háborút 
kezdienek. Viszont egv P. Cornelius Balbus 
nevű cadixi spanvol, akit Pompeius római pol
gárrá tett, és aki sok tekintélves római ember
nek a barátja volt, saját számlájára beszélt Ci-
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ceroval és mintegy megsejttette vele egy Cras- 
susszal és Pompeiusszal való szövetkezésnek a le
hetőségét. Caesar azt remélte, hogy engedékeny 
magatartással és Cicerónak, Crassusnak és Pom- 
peiusnak a segítségével magához vonzza a mél
tányos és józan szenátorokat, akik többségben 
voltak és akik a catiliniai összeesküvés óta csak 
félelemből szavaztak mindig a hajthatatlan 
konzervativek kicsiny klikkjével. így akarta ő 
a 70-iki szép napokat ismét fölújítani. És való
ban a konzervatív klikk elleni nagy politikai 
háborúban, ha ő, Pompeius, Crassus és Cicero 
egyesülnek, nem győzedelmeskedhettek-e volna 
így békésen is a szenátusban, a komiciumok- 
ban és a fórumon? De Cicero, akit most beteges 
akaratlanság ejtett rabul, ámbár, hogy nagyon 
hizelgett neki a közeledés, nem tudott véglegesen 
sem nemet, sem igent mondani. Caesar szelle
mében a most szerzett vagyon, a spanyolországi 
vállalkozás jó sikere, megnövekedett hatalma 
és a két pártnak annyi dühös harc után való 
elfáradása újra föltámasztották természetes 
mérsékletét és bölcsességét. Ha Cicero nem 
akar — gondolta — akkor a Crassusszal és a 
Pompeiusszal való szövetkezés elegendő lesz 
arra, hogy újra szervezze a pártot. Ezúttal pedig 
ő fogja ennek az iránynak minden előnyét be
zsebelni, amint azt Pompeius tette 70-ben, mert 
nemcsak fontos prokonzuli parancsnokságot 
fog szerezni, hanem folytatni fogja a Spanyol- 
országban megkezdett gazdagodást is. Caesar, 
ámbár hogy a nyomorgók pártjának vezére 
volt, de családjának barátságai és rokonságai
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révén, azután az ebben az időben ragályos gaz- 
dagodási vágy miatt, meg azért is, hogy ő bő
kezűségét kielégíthesse és az ő eleven és ideges 
természete a legújabb, a leggyorsabb és a leg
biztosabb eszközökkel juthasson el az élvezetek
hez és az uralomhoz, mondjuk mindezen okok
nál fogva nem osztozott az alsóbb népnek az 
Arany rendje iránt érzett gyűlöletében. Ellen
kezőleg utánozni akarta a nagvtőkéseket, Cras- 
sus és Pompeius módjára ő maga is hatalmas 
tőkés akart lenni. Becsvágyó és nagylelkű létére 
azért kívánta a pénzt, hogy kiadhassa, nem 
pedig azért, hogy fölhalmozza. Ügyeiben tájé
kozott és pontos lévén, értett ahhoz, hogy té
kozlásának számadásait rendben tartsa. Kétel
kedő, jó és rossz iránt egyformán közömbös 
lelke nem tudott lelkiismereti furdalásokról, 
ügy, hogy most is, ámbár Spanyolországból sok 
pénzzel tért vissza, nem fizette ki a hitelezőit, 
legalább is azokat, akik nem zaklatták. Ezek 
között volt Atticus, akinek több mint 200 ezer 
lírával tartozott és Pompeius. Caesar ugyan
ekkor botrányos üzletet kötött az ázsiai bérlő
társasággal, amely még mindig a bérleti összeg 
leszállítását követelte. Vállalkozott arra, hogy 
amikor konzul lesz, megadja nekik a bérösszeg 
leszállítását, ha viszont ők ezért cserébe áten
gedik neki a bérleti társaság sok részvényét.

Caesar, alig hogy hivatalba lépett, a szená
tushoz intézett beszédében azt a reményét fe
jezte ki, hogy minden ügyben Bibulusszal egyet
értőén fog cselekedhetni és valóban sok csele
kedetében, — lehet ugyan, hogy csak formai
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lag, — nagy tekintettel volt hivataltársára. Töb
bek között olyan közigazgatási reformot létesí
tett, amely nemcsak a középosztálynak tetszett, 
hanem Caesarnak a hirlapírás történetében is 
némi helyet biztosít. Rómában népies újságot 
alapított. A kultúrával és a gazdagsággal együtt 
nőtt az embereknek az újdonság iránt való in
gere is és Rómában ebben az időben már sokan 
egy ujságírószerü foglalkozásból éltek. Össze
gyűjtői ték azokat a köz- és magánhíreket, ame
lyeket a legfontosabbaknak és a legérdekeseb
beknek hittek s naponta ötíves fiizetecskét 
állítottak össze, rabszolgával több másolatot ké
szíttettek és a füzeteket eladták azoknak az urak
nak, akik ezért fizettek, vagy mint ma monda- 
nók, az előfizetőknek. De természetes, hogy erre 
az újságra csak a gazdagok fizethettek elő. 
Caesar ellenben elhatároztatta, hogy egyik hiva
talnok gyűjtse össze a legfontosabb híreket és 
azokat a város különböző helyein a falakra fes
sék, később azután az elavult újságokat lemos
ták a falakról, hogy helyükbe újakat írjanak. 
Ily módon az alsóbb nép is mindent gyorsan 
megtudhatott. Caesar azt is elrendelte, hogy a 
szenátus számadásai is rendesen elkészüljenek 
és közzététessenek. Miután hite szerint ily módon 
előkészítette a közhangulatot, egy agrárius tör
vényt javasolt, amely húsz állami biztost azzal 
bízott volna meg, hogy a hadastyánok és a sze
gények között osszák szét a közföldek utolsó 
maradványait, kivéve a Campagnát. Hasonló
képpen szétosztottak volna olyan földeket is, 
amelyeket a Pompeius-féle zsákmányokból vá-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 25
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sároltak volna. Ezek bölcs és mérsékelt javasla
tok voltak és amikor Caesar őket a szenátusban 
előterjesztette, kijelentette, hogy mindenkinek 
az ellenvetését meg akarja hallgatni. De az a 
reménysége, hogy helyreállítja a 70-diki uras 
demokrácia diadalait, hamarosan füstbe ment. 
Megváltozott az idő és a közhangulat. A hajt
hatatlan konzervativek megvadultak, mihelyt 
csak Caesarnak és az agrárreformoknak a nevét 
hallották. A birtokosok pedig, akik közül sokan 
voltak a szenátusban, nyugtalanúl fogadtak egy 
olyan törvényjavaslatot, amely húsz biztos 
kezébe adta azt a megbízatást, hogy az ő föld
jeiket, habár pénzért is, de kisajátíthassa, amivel 
könnyen lehetett visszaélni. így a konzervativek- 
nek nem esett nehezükre, hogy ebben a kétel
kedőkből és gyengékből álló szenátusban hol 
ezzel, hol azzal az ürüggyel elhalasszák Caesar 
javaslatainak tárgyalását. Caesar több napig tü
relemmel várt, miközben Calenus, aki most 
prétor volt és Publius Vatinius, egy sötét poli
tikai kalandor, aki ezidőszerint a néptribuni 
tisztet töltötte be, törvénykezési reformokat hoz
tak javaslatba. De végül is, amikor látta, hogy 
sem ő, sem Crassus nem tudják a javaslatokat 
a szenátus által letárgyaltatni, kijelentette, hogy 
minden további nélkül a komiciumok elé fogja 
őket terjeszteni. A közhangulat megint kigvúlt. 
Bibulus, akit Cato és a konzervativek segítettek, 
heves liturgiái obstrukciót kezdett, hogy a nép- 
gyüléseket megakadályozza. Caesar makacs lett, 
fölizgatta a népet, végül is, miután Bibulust 
hiába akarta szándékától eltéríteni, végső esz-
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közhöz folyamodott. Nyíltan segítségül hívta 
Crassust és Pompeiust, akik eljöttek a fórumra 
és kijelentették, hogy a konzervativek terhes 
obstrukcióját, ha a rábeszélés nem használ, erő
hatalommal is le kell győzni. A törvényjavas
latot nagy zavargások között fogadták el, amely 
zavargások közben Vatinius Caesar fegyveres 
embereivel és brávóival dolgozott. A törvény- 
javaslathoz különben egy záradékot is csatol
tak, amely a szenátorokat arra kötelezte, hogy 
bizonyos időn belül esküt tegyenek le, amely
ben az új törvényeknek hűséget fogadnak. De 
ez a siker csekély dolog volt azzal a váratlan 
forrongással szemben, amit senki, még Caesar 
sem várt és amelyet e három ellenségnek tar
tott, hatalmas politikus szövetségének leleplezése 
okozott. Crassus és Pompeius viszálya volt a 
legfőbb oka annak, hogy a reakciós klikk, dacára 
a botrányoknak, ilyen nagy politikai hatalmat 
tudott megőrizni. Ez a viszálykodás oly régi, oly 
éles és oly mérges volt, hogy mindenki örökös
nek hitte. És ime, hirtelen, egyik napról a má
sikra, mintha csak bűvölet történt volna, látták, 
hogy a két ellenség egymással egyetért és a 
római nép legnépszerűbb vezérével egyesül. 
Mindnyájan meglepődtek. Nyilvánvaló volt, 
hogy az egymással egyetértő Pompeius, Crassus 
és Caesar, a komiciumok, a hivatalok és a ban
kok urai, — Amerikában az ilyen embereket 
őosse-oknak nevezik, — egy caucus-nak, azaz 
egy hatalmas politikai klikknek a vezérei. Mind
nyájan látták, hogy az ő beleegyezésük nélkül 
nehéz lesz hivatalhoz, hadvezérséghez, szená

25 *
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tusi kiküldetéshez, kedvező kölcsönhöz jutni. 
A pártonkivüli szenátorok többsége, amely csak 
jövedelmező tisztségekre és hatalomra vágyódott 
és mindig a leghatalmasabbhoz húzódott, töme
gestül hagyta ott a hajthatatlan konzervativek 
kicsiny töredékét, amelynek élén Catullus ha
lála után Cato állott. És azok is, akik nem akar
ták a három hatalmast azonal tisztelni és szol
gálni, viszont nem óhajtottak többé nyilt harcba 
keveredni velük.

A szellemi világban is úgy van, mint a 
fizikaiban: ha egy test túlságos erőfeszítéssel 
megy neki valami tárgynak és az hirtelen 
enged, akkor a test elveszti egyensúlyát. így tör
tént Caesarral is. Ha gyorsan össze tudta is ma
gát szedni, viszont könnyen gerjedt szenvede
lemre és így lehetetlen volt elkerülni ennek a poli
tikai világnak a ragályát, amely, amióta a józan 
emberek visszavonultak onnan, mindinkább az 
erőszakosok és maniákusok Bábelévé vált Cató- 
tól Clodiusig és Bibulustól Gabiniusig. A Pom- 
peiusszal és Crassusszal való szövetség hirtelen 
bejelentését követő hatalom, az ellenségei ma
kacssága miatt érzett harag és az a hirtelen 
tehetetlenség, amibe a szenátus esett, arra bírta 
Caesart, hogy szinte hihetetlen gyorsasággal és 
agilitással, szinte egy csapásra, megváltoztassa 
a politikáját. A kezdet okosságát ismét a vak
merőség újabb kitörése követte. Az agrártörvény 
sikerén fölbátorodva és a konzervativek nyűgös 
ellenzékieskedésén megharagudva, hirtelen el
hagyta a kibékítés politikáját. Arra gondolt, 
hogy Rómában alkalmazni fogja a tiszta de-
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mokratikus elméletet, a görög demokrácia min
tájára csinált alkotmányt akart létesíteni, amely 
szenátus nélkül, pusztán a nép gyűléseiben kor
mányozta volna a birodalmat. Három, ékesszó
lásban, dicsőségben és gazdagságban tündöklő 
Perikiesével intézze ez a demokrácia azokat a 
diplomáciai és közgazdasági kérdéseket, ame
lyeknek egyedül illetékes bírája Rómában 
eddig a szenátus volt. Azt hitte, hogy ez a 
demokrácia alkalmas eszköz lesz arra, hogy 
konzulságának közvetlen céljait végrehajtsa. 
Habozás és halasztás nélkül, ahogy gondo
latát is gyorsan változtatta meg, a cseleke
dethez látott. Hogy pedig ebben a vakmerő és 
jövedelmező politikai kalandban magához lán
colja az arisztokratikus Pompieust és az okos 
Crassust, valamint a bizalmatlan tőkéseket is, 
a római nép által Ptolomeus Auletet, Egyptom 
királyát Róma barátjának ismertette el, 6000 
talentum ellenében, amit Pompeiusszal egymás 
közt megosztottak. Ezenkívül a néppel meg
szavaztatta a bérlők által kért bérösszegcsökke
nést, valamint ugyancsak a néppel helyben- 
hagyatta Pompeius keleti intézkedéseit is. Az 
ázsiai bérlőtársaság részvényei néhány nap alatt 
nagyon emelkedtek. Róma, a hajthatatlan kon- 
zervativek, a szenátorok megdöbbentek a sze
nátus hatalmának e bitorlásán, ami már for
radalom volt. De alig tértek magukhoz, Caesar 
máris másik vakmerőségével döbbentette meg 
őket.

Február vége felé Quintus Metellus Celer, 
aki éppen készülődött, hogy prokonzulként az
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Alpeseken inneni Galliába utazzék, fiatalon és 
hirtelenül meghalt. Halála oly váratlanul jött, 
hogy a közbeszéd feleségét, Clodiát azzal vá
dolta, hogy megmérgezte. Az Alpeseken inneni 
Gallia kormányzósága, amellyel szükségként a 
gallok elleni esetleges háborúnak a parancs
noksága is egybe volt kötve, megürült. Caesar 
nyomban intézkedett, nehogy a szenátus ezt a 
tartományt valamelyik konzervatív kedvencé
nek adhassa oda. Elhitette, hogy Galliában a 
közvetlen jövőben nagy háború fog kitörni és 
Vatinius által a nép elé törvényjavaslatot ter
jesztett, amely az Alpeseken inneni Galliának és 
Illíriának a kormányzóságát ő rá bízta, három 
légióval, öt esztendőre. Még pedig a törvény 
meghirdetésének napjától fogva, úgy, hogyha 
a háború még az esztendő vége előtt kitörne, 
akkor Caesar is, amint annak idején Lucullus 
tette, azonnal átvehesse a háború parancsnok
ságát. Caesar oly gyorsan terjesztette be ezt a 
törvényjavaslatot és Róma a három hatalmas 
férfiú szövetségének leleplezése folytán még 
annyira meg volt döbbenve, hogy a törvény- 
javaslatot minden ellenvetés nélkül elfogadták 
és március elsején meghirdették. Ámde Caesar 
új sikerén még inkább fölbátorodva, Róma szá
mára két újabb meglepetést készített elő. Hogy 
a hatalmasnak bizonyult szövetséget határozat
lan időkig megszilárdítsa, április havában Pom- 
peiushoz férjhez adta leányát, Júliát, aki Ser- 
vilius Caepionak a menyasszonya volt és viszont 
az elárvult vőlegénnyel Pompeius lányát vétette 
el. Április vége felé pedig egy második agrárius
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törvényjavaslatot terjesztett be, amellyel a csa
ládos szegények között szétosztatta a Campa- 
gnának a közföldjét is, amelynek bérlete eddig 
tekintélyes összeget jövedelmezett az államnak. 
Ennek a törvénynek talán az is volt a célja, hogy 
szegényebbé tegye az állampénztárt és vele 
együtt a konzervatív pártot is, amely a szená
tusban hatalmas lévén, gyakran közpénzeket 
használt föl saját pártcéljai számára. Minden
esetre az volt a törvénynek a célja, hogy be
fejezze azt az agrárforradalmat, amelyet Spurius 
Torius kezdett meg 111-ben és amely most vé
get ért azzal, hogy Itáliában a kommunizmus
nak utolsó maradványait is megsemmisítette.

Végeredményben a szenátust még soha eny- 
nyire és soha ilyen vakmerőén meg nem támad
ták az ő legrégibb és legszentebb előjogaiban. 
Az a régi támadás, amelyben Caius Grachus sok 
párthivével egyetemben elpusztult, szinte hódo
latnak tetszhetett ehhez az újabb támadáshoz 
viszonyítva. Caesar most már nem is igen hívta 
egybe a szenátust és bármit is tett, bármit is 
alkotott vagy megsemmisített, mindig úgy sze
repelt, mintha Rómának egyedüli ura volna. 
Cato megkisérelte, hogy újra szervezzen egy 
konzervatív ellenzéket. Bibulus liturgiái ürü
gyekkel Caesar minden intézkedést előre is 
semmisnek jelentette ki, és egyik heves rende
letet a másik után bocsátotta ki Caesar, Pom- 
peius és Crassus ellen. Varró a Caesar, Pom- 
peius és Crassus szövetségét a három fejű. ször
nyetegnek nevezte és ez a jelszó szinte forradal
mat keltett Róma arisztokratikus termeiben,
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ahol reggeltől estig a győzedelmes demokrácia 
három vezérét szidalmazták. Grassust fukar 
uzsorásnak mondták, aki szavazatát a szenátus
ban eladja és pénzért gonosztevőket fogad a 
házában. Pompeiust az ütközetek nélküli há
borúk nevetséges győzőjének mondták, tök- 
filkónak, akit Caesar az első feleségével föl- 
szarvazott és aki most mégis az ő lányát veszi 
el. Caesart Catilina bűntársának és Nicomedes 
ázsiai király örömlegényének mondták. A három 
hatalmas férfiú caucusa igába hajtotta ugyan a 
politikusok seregét, de ezt a szövetséget nem 
tisztelte sem a közép, sem a felsőbb osztály, sem 
azok a gazdag és művelt emberek, akik a po
litikai küzdelemben nem vettek részt, hanem 
őket pártatlan döntő bírákként Ítélték meg. 
Az irigység a polgári demokráciák rákfenéje. 
Ennek a hármas uralomnak a hatalma sokat 
zúdított Caesarra, Crassusra és Pompeiusra 
abból a gyűlöletből, amely Rómában és Itáliá
ban mindig üldözte a hatalmon lévő pártot vagy 
embert, bárki lett légyen is az. Azokat az utca
sarkokat, amelyeken Bibulusnak haragos és 
immár népszerűvé lenni kezdő rendeletéi ki 
voltak függesztve, a nép olyan tömegekben lepte 
el, hogy szinte nem lehetett már közlekedni. 
Nyilvános ünnepélyeken és szertartásokon Cae- 
sárt, Pompeiust és Crassust többször igen hide
gen fogadták. A felsőbb osztályok új, fiatal nem
zedéke, — a húsz és harminc év között lévők, 
akik jóban és rosszban még izgékonyabbak, 
gőgösebbek, változékonyabbak, önteltebbek, in- 
gadozóbbak voltak, mint az érett nemzedék —
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nagy megvetést érzett eziránt az útszéli dema
gógia iránt, amelyet Caesar Rómában állandó
sított. Cicero, aki a „dinaszták“ ellen különö
sen mérges és haragos volt, azt írta Atticusnak, 
hogy Pompeius kétségkívül a zsarnokságra vá
gyódik és hogy a köztársaság a nagyok gyáva
sága és kevés becsvágyó ember vakmerősége 
folytán most már monarkiává változott. Ezek 
sötét látomások voltak, amelyekre Cicero sze
mélyi és eszményi okokból is hajlott. Bántotta, 
hogy most a három ember mögött ő másodrendű 
férfiúvá vált, de azért őszintén gyűlölte a de
magóg zsarnokságot és különösen megijedt Clo- 
diusnak, akit Pompeius és Caesar nyíltan párt
fogoltak, növekvő szemérmetlenségétől. Clodius, 
aki egyik különös szeszélyéből patríciusból ple
bejussá akarta magát lefokoztatni, hogy így 
néptribun lehessen, nem hagyhatta el a pat- 
riciusi rangot törvényes okoknál fogva. De Cae
sar segítségére sietett és a lex curiata de arro- 
gatione révén Clodiusból végérvényesen plebe
just csinált, hogy a jövő esztendőre biztosan őt 
válasszák meg néptribunnak.

Mindez egyébként hiábavaló harag és szo
morúság volt. Pompeius — igaz — kissé meg
lepődött és föl volt dúlva a dolgoknak e hir
telen változásától. Azt hitte, hogy, amint 70-ben 
volt, most is egy uras és törvényes demokrata
pártnak lesz a vezére. S most hirtelen Caesar
ral és Crassusszal egyetemben egy demagóg 
caucus részesének érezte magát, ő, akinek 
arisztokrata temperamentuma nem fért meg a 
demagógiával. Titokban keservesen szenvedett
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mind e gyalázat miatt. Ű nem tudott a demok- 
krata szidalmak iszapos kútjából inni. Nem tűrte 
meg azt a gondolatot, hogy egész Róma a Bibu- 
lus heves szidalmait ismételje, mert hiszen Pom- 
peiusban megvolt a nagyuraknál oly gyakran 
szokásos finom érzékenység, ami a nagyurakat 
ma is ösztönszerüleg a sajtószabadság ellen
ségeivé avatja. Pompeiust Caesar demagóg vak
merősége is megriasztotta és ügyes szofizmák- 
kal igyekezett minden felelősséget magáról Cae
sarra áthárítani. De Crassus, aki kevésbbé volt 
kételkedő, és inkább önző, mint Pompeius, ör
vendett új hatalmának és megfeledkezett Pom
peius iránt érzett gyűlöletéről. Caesar pedig 
mind bátrabban és mindinkább mindent és 
mindenkit magával ragadva uralkodott Róma 
fölött, mitsem törődve a felsőbb osztályok rossz
akaratával. Most már senki sem mert vele el
lenkezni, senki sem merte nyilvánosan meg
ismételni azokat a dolgokat, amiket titokban 
mindenki mondott róla. A szenátus szórványos 
ülésein és a konzervativ pártnak ama gyűlésein, 
amelyeket Bibulus házában tartottak, csak ke
vesen jelentek meg, oly kicsiny volt az érdeklő
dés. Cicero a szenátorok gyávaságáról tüzes le
veleket írt Atticusnak, de azért ő is úgy csele
kedett, mint a többi. Pedig, ha a demokrata-párt 
nem volt is iszákosok csordája, mint azt Cato 
állította, viszont Caesar, Pompeius és Crassus 
csak egy olyan politikai szövetségnek a vezérei 
voltak, amelyet a gazdag és művelt felsőbb osz
tályok gyűlöltek. De hát hogyan kormányozha
tott ez a klikk egy olyan szabad államban,
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amelynek összes intézményei választhatók vol
tak? Milyen titokzatos, gonosz erő pusztíthatta 
el egyszerre a felsőbb osztályoknak és annak a 
gyülekezetnek az erejét, amely annyi évszáza
don át először a kicsiny Latiumot, később Itáliát, 
utóbb egy világra szóló birodalmat kormány
zott? A régi, paraszti, arisztokratikus és harcos 
társadalomban a szenátusnak erélye és tekin
télye volt. Hiszen annak az osztálynak volt a 
szerve, amelyik egyedül és teljes biztonságban 
kormányozta az összes többi osztályokat. A sze
nátus akkor abból a nagybirtokos arisztokráciá
ból került ki, amelyet csak a háborúra és a po
litikára neveltek, erős, családi és társadalmi 
fegyelemnek volt alávetve és egy egyszerű ci
vilizáció egyszerű politikájának kevés lényeges 
kérdéseit és kevés végső céljait illetően egyet
értett és legföljebb, ha a részletkérdéseket és az 
eszközöket illetően lehetett közöttük félreértés. 
De az imperializmussal, a merkantilis szellem
nek a haladásával s a fényűzésével, az élvezetek
kel, a kultúrával, egyszóval mindazzal, amit 
civilizációnak szoktak nevezni, a régi életmód 
hagyományai megcsökkentek. Fokozódott az 
egyéni szenvedély, birvágy, becsvágy, gyönyör- 
hajhászás, és mindez a felsőbb osztályok igen 
sok emberét távoltartotta a közügyektől. Eltűn
tek a régi idő ama polgárai, kik fegyelmezettek 
voltak, minden közhivatal viselésére méltók és 
akiket mind ugyanaz a hagyományos nevelés 
szinte egyformává alakított. Ehelyett az em
berek sokfélék és különbözők lettek. Mindegyik 
bizonyos gyönyörökre vágyott, mindenki csak
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bizonyosfajta munkában lelt örömet, mindegyik 
gyönge volt bizonyos bűnökkel szemben. És 
ezek az emberek nem akartak fáradozni és 
magánörömeiket nem akarták a közügyekért 
megzavarni, ezeket az embereket nagyon is el
foglalták a magánügyeik, nagyon is önzők vol
tak és egymástól nagyon is különbözők, mint- 
semhogy együttesen tudtak volna valamilyen 
közcélért dolgozni.

Éppen ebben az időben tűnt föl Rómában 
az első és legnagyobb lirai költő, akinek fék
telenül szenvedélyes és egyéni költészete is je
lezte a korabeli Rómának viharos változását. 
Caius Valerius Catullus, aki 84-ben gazdag 
veronai családból született, miután fényes iro
dalmi nevelésben volt része, húsz éves korá
ban Rómába jött. Ott Cornelius Nepos mutatta 
be a felsőbb társaságnak és Catullus rövid 
idő alatt megismerkedett az összes jeles férfiak
kal, gazdag kereskedőkkel, nagyvilági hölgyek
kel. Annyira szenvedélyes és viharzó volt, akár 
csak egy vadember, de azért könyveket vásárolt 
és tanult, ugyanakkor féktelenül gáláns életet 
folytatott, minden számítás nélkül költekezett, 
pompázott, adósságokat csinált, fukar apjával 
összeveszett és nőknek udvarolt. Végül ment
hetetlenül szerelmes lett a nagyon szép és nagyon 
ledér Clodiába, a Metellus Celer feleségébe. Nem 
sok fáradságába került, hogy meghódítsa ezt 
az annyira könnyű erkölcsű hölgyet, akinek a 
közvetlen természetű ifjú heves kitörései egy 
pillanatra tetszhettek is. Clodia ezt a szerelmet 
annyi más brutális szerelem után mulatságos

:m
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szórakozásnak tekintette. De ami a nőnél futó 
szeszély volt, az a költőnél gyötrelmes és ret
tenetes féltékenységgel teli szerelem volt. Catul- 
lus teljesen a magáénak akarta az ő „Lesbiá“- 
ját. Catullus ezekben az esztendőkben szerelmi 
viszályokkal és kibékülésekkel, átkozódásokkal 
és könyörgésekkel, kétségbeesésekkel és lemon
dásokkal tette magát tönkre. De mindez nem 
zavarta meg Clodiát, aki folytatta gáláns szóra
kozásait és időről-időre faképnél hagyta az ő 
kínzó imádóját, csak azért, hogy az még sze- 
relmesebb, még vágyakozóbb és még kielégítet
lenebb legyen. És e gyötrelmek közepette, rész
ben, hogy vigasztalja magát, részben hajlamból, 
Catullus az ő rendkívüli költői tehetségét gya
korolta és sokszor brutális őszinteséggel, a vers
mértéknek, a költői motívumoknak, a legcso
dálatosabb kifejezéseknek hatalmával és válto
zatosságával megénekelte élete összes momen
tumait, a legfrivolabbakat és a legfájdalmasab
bakat egyaránt. Megénekelte az érzékek hirtelen 
és heves étvágyát, a ledér nő múló szeszélyeit, 
a barátságnak szeretettel teli bizalmasságait, 
adósságain való nevetséges kétségbeeséseit, a 
távoli utazások közben érzett melankóliát, 
Ázsiában fiatalon elhunyt fivére miatti siral
mát, a köznapi heves és múló haragnak fék
telen aljasságait és az emlékezés gyöngédségeit, 
amikor a zavaros Rómában visszaemlékezett az 
ő kék, magános és csöndes Garda-tavára, amely
nek partján, Sirmioneben állott az a csöndes, 
barátságos mosolygó ház, amely a költőt látta kis
fiúnak és amely várt rája, mint egy öreg dajka
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várja a távolban csavargó, magáról megfeled
kezett fiút. Megénekelte a féltékeny szerelem 
gyötrelmeit és ennek a föloldhatatlan ellent
mondásnak a bánata az, amit ő ebben a két 
csodálatos sorban fejez ki:

— Gyűlölöm, szeretem. Kérdezed: hogy 
miért? Nem tudom. Csak érzem és elemészt.

Catullus lírai költészete elegendő volna 
arra, hogy megmagyarázza annak a politikai 
forradalomnak a sikerét, amelyet Caesar az ő 
konzulátusa alatt csinált. Ez az annyira sze
mélyi és szenvedelmes költészet csakis olyan 
korszakban érthető, amelyben a felsőbb és a 
művelt osztályok beérték azzal, hogy az élve
zetek változékonyságát, a szerelem gazdagságát 
és az elmének filozófiai játékait űzzék és keres
sék, az államot pedig átengedték ama hivatá
sos politician-ek osztályának, amelynek több
sége mindig az erősebb klikket vagy pártot 
szolgálta. Miután Caesar a szenátus minden ha
talmát magának bitorolta, a legtöbb szenátor 
már csak attól félt, hogv az egyesülésükben oly 
hatalmas három demokrata vezérnél kegyvesz
tett lesz és mindössze arra szorítkozott, hogy 
személyes kapzsiságát és érdekeit megvédel
mezze.

Caesar uralkodott. Cato és Bibulus hasz
talan igyekeztek az ellenzéket újra szervezni. A 
felsőbb osztályok, akik bár elégedetlenek, de 
renyhék voltak, fejet hajtottak az új demagóg 
zsarnokság előtt. LucuUus, aki egy pillanatban 
a három vezérnek ellenzéket akart csinálni, 
nyomban elhallgatott, mihelyt Caesar azzal fe-
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nyegette meg, hogy a keleti zsákmányok miatt 
pörbe fogja.

Caesar, aki jó szerencséjében is nagyobb
nak szokta látni a veszedelmet, mint amilyen 
az valóban volt, nem áltatta magát. Világosan 
látta, hogy az egy csapásra megszerzett hata
lom hamarosan meg is fogyatkozhatik. Igaz, 
hogy egész sereg forradalmi törvényt szavazta
tott meg, de igen jól tudta, hogy mihelyt nem 
lesz többé Rómában, a konzervativek ezeket a 
törvényeket mindjárt meg akarják semmisíteni. 
Éppen ezért az esztendőnek hátralévő részében 
valóban csodálatraméltó mozgékonysággal lá
tott hozzá, hogy a hármas uralom hatalmát 
megszilárdítsa. Ehhez mindenekelőtt arra volt 
szükség, hogy a következő esztendőre olyan 
konzulokat válasszanak, akik Caesarnak és ba
rátainak behódoltak. Valóban ilyen embereket 
is jelöltek: Aulus Gabiniust, aki odaadó híve 
volt Pompeiusnak és Lucius Calpurnius Pisot, 
aki régi nemesi családból származott, de olyan
ból, amely elvesztette előkelőségét, mihelyt Piso 
apja elszegényedvén, üzletekre adta magát, a 
társadalmi harcok idején katonai szállítóként 
vagyont szerzett és egy piacenzai gazdag, de 
nem nemes kereskedőnek a lányát vette el. 
Piso, aki úgy látszik, köznapi és becsvágyó ember 
volt, hajlandónak mutatkozott bármely pártot 
szolgálni, ha az pénzt és tisztséget juttat neki. 
Caesar, hogy egészen bizonyos legyen benne, 
eljegyezte vele a leányát, Calpurniát. De szük
sége volt arra is, hogy a legtöbb tekintélyes kon
zervatív szenátort Rómából eltávolítsák. A ko-
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miciumokban, amelyekre ő most már az állam 
egész kormányzását áthárította, biztos többség
gel kellett rendelkezni, nehogy a konzervatív 
párt, mikor Caesar Rómától távol lesz, a nép 
által eltöröltesse azokat a javaslatokat, amelye
ket éppen most szavaztak meg. A demokrata
párt mintegy végzetszerűen újra arra kénysze
rült, hogy a felsőbb és középosztályok polgári 
önzésén kívül a városi alsóbb nép körében ke
resse az ő hatalmának forrásait. Olyan válasz
tói csapatokat, akik a pártvezér egyetlen inté
sére biztosan és készséggel szavaztak le, csak a 
szegény és durva köznép között, a koldusok, 
iparosok és fölszabadítottak között lehetett so
rozni. De Caesar ezúttal nem akarta, hogy olyan 
népnek legyen a vezére, amely könnyen mo
zog és szerteszóródik, mint a tenger homokja. 
Arra gondolt, hogy a polgároknak legalább egy 
részét valóságos választótestületté szervezze 
meg. E szervezés munkájára ügyesen válasz
totta meg Clodiust, akiben őseinek arisztokrata 
gőgje minden brutális és köznapi dolog iránt 
való szenvedelemmé változott. Clodius a tolvajok, 
közönséges nők, kerítők, gazfickók és a korcs
mák söpredéke között érezte magát jól, éppen 
úgy, ahogy mások a legválogatottabb társaság
ban. Caesar fölajánlotta Clodiusnak, hogy a 
néptribuni hivatalba segíti őt, avval a föltétel
lel, ha viszont Clodius az ő választási ügynö
kévé lesz. Clodius ezt elfogadta, mert az volt 
a becsvágya, hogy egy esztendőn át tribünként 
megriassza, megbotránkoztassa egész Rómát. 
Azonkívül az a mániája is űzte őt, hogy bősz-



a v il á g h ó d ít ó  Róma 401

szút áll Cicerón, akit vadúl gyűlölt, amióta az 
a szentségtörési pörben ő ellene vallott.

De Bibulus a választásokat elhalasztotta 
júliustól októberre. Közben Cicero, aki junius 
elején a Campagnából visszatért Rómába, azon 
vette magát észre, hogy a mozgalmak közepette 
hitele újra emelkedik. Pompeius nem mulasz
tott el egyetlen alkalmat se, hogy vele szemben 
udvariasságot tanúsítson, Caesar pedig azt aján
lotta neki, hogy Galliába kinevezi tábornoká
nak. Mind a ketten azt óhajtották, hogy Cicero 
ne lépjen velük szemben ellenzékbe. Viszont az 
ellenzék, az elégedetlenek, a konzervativek, a 
fiatalok újra az ő házában gyülekeztek, mint 
Catilina korában, amikor egyedül őt tartották 
alkalmasnak arra, hogy az alkotmányt meg
mentse. Csak Clodius volt az, aki egész Rómá
ban gyalázkodásokat és fenyegetéseket szórt 
ellene. Cicerót folytonos, gyötrő kétségei eler
nyesztették, s kevéssé indult meg Caesar és Pom
peius hizelgésén, mert sokkal mélyebben és 
őszintébben élt benne a demagóg zsarnokság 
iránt való ellenszenv. De viszont nem is mert 
erélyes ellenzéki mozgalmat kezdeményezni. Min
dig ingadozott. Hol a nagy csaták iránt érzett tü
relmetlenség izgatta, hol pedig a konzervati
vek gyávasága kedvetlenítette el őt is. Titokban 
mindenki rosszat beszélt Caesarról, de hát mit 
mertek ezek az emberek ellene nyiltan beszélni 
vagy tenni? Az 58-ik esztendő jelöltjei közül 
csak egy volt annyira elhatározott, hogy nem 
esküdött meg arra, hogy Caesar törvényeit tisz
teletben fogja tartani. Különben is Cicerót Clo-

Ferraro: Róma nagysága és hanyatlása. I. 28
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dius fenyegetései annyira nyugtalanították, hogy 
ezek miatt elfelejtette az állam bajait. Cicero 
ezekről a fenyegetésekről beszélt Pompeiusszal, 
aki megnyugtatta őt, hogy Clodius a három ve
zérrel megegyezett az iránt, hogy semmit sem 
fog tenni Cicero ellen. Cicero most egy pilla
natra megnyugodott, de kevéssel utóbb ismét 
nyugtalan lett, mihelyt látta, hogy Clodius foly
tatja invektiváit. Ekkor Atticusnak írt s arra 
kérte őt, hogy jöjjön gyorsan Rómába, ahol 
könnyen tájékozódható Clodius szándékait 
illetőleg, mert hiszen Atticus nagy barátságban 
volt Clodius nővérével, Clodiával. Clodius való
ban megcsalta Pompeiust, mert az volt a szán
déka, hogy Cicerót száműzetésre ítélteti, azzal 
vádolván őt, hogy törvénytelen Ítéltette el Ca- 
tilina bűntársait. De a demagóg ravaszul eltit
kolta ezt a szándékát, mert jól tudta, hogy mily 
nehéz lesz a híres szónokot Rómából elker
getnie. Meglepetésszerűen akart cselekedni. 
Közben Caesar egy nagyon helyes és jól szer
kesztett, de nehezen alkalmazható törvényja
vaslatot terjesztett be a kormányzók vissza
élése ellen. Viszont Vatiniusszal egy másik tör
vényjavaslatot terjesztett be, amely őt felhatal
mazta arra, hogy a Como mellett 5000 latin pol
gárjogi! telepest telepítsen. De Pompeius, aki 
mindig habozó és bizonytalan volt és aki, úgy 
látszik, már megbánta, hogy ebbe a pártkevere
désbe jutott, sok nyugtalanságot okozott neki. 
Caesar, hogy végre is Pompeius habozását le
győzze, sötét cselhez folyamodott, azt hitetvén 
el vele, hogy a római nemesség összeesküvést
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szervezett élete ellen. Vatiniust és egy Vetius 
nevű agent provocateurt megbízta azzal, hogy 
néhány könnyelmű arisztokrata fiatalembert 
ugrassanak be egy Pompeius elleni összeeskü
vésbe, hogy ezt az összeesküvést azután lelep
lezhessék. Vetius ebben az ügyben beszélt 
Scribonius Gurio fiával, aki azonban ravasz em
ber lévén, mindent elmondott apjának, az egész 
tervet leleplezte Pompeius előtt. Vetiust bebör
tönözték és ő ekkor bevádolt néhány fiatalem
bert, közöttük Brutust, Servilia fiát is. Nem 
valószinütlen, hogy Vetius csakugyan beszélt a 
dologról Brutusszal is (ami azt bizonyítaná, 
hogy az agent provocateur ösmerte az embe
reit), és hoigy Brutus csakugyan valami okta
lanságot követett el. Való annyi, hogy Servilia 
Caesarhoz futott, aki viszont meglátogatta bör
tönében Vetiust, azután pedig a népet gyű
lésre híván egybe, hosszú történetet beszélt az 
összeesküvésről. De ebben az elbeszélésben 
már nem fordult elő Brutus neve, csak bizony
talan vádak hangzottak el a konzervatív párt 
hatalmas emberei, így Lucullus, Domitius 
Aenobarbus, sőt Cicero ellen is. Utóbb azonban 
már nem beszéltek a dologról, sőt úgy hirlik, 
hogy Caesar volt az, aki Vetiust börtönében 
megölette.

Októberben Pisot és Gabiniust konzulokká, 
Clodiust néptribunná, különböző konzervative- 
ket, többek között Domitius Aenobarbust, pré- 
torokká választották. Kevéssel utóbb a szená
tus, ahol a konzervatív párt elvesztette hatal
mának nagy részét, Crassus és Pompeius javas-

26 *
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latára a narbói Gallia kormányzását is egy 
légióval Caesarnak adta. Ez most már bizonyos 
lévén az ő prokonzuli parancsnokságában, arra 
törekedett, hogy a fórumon véglegesen megerő
sítse hatalmát és megszervezte a régi Rómának 
a Tammany Hall-yki. Clodius, alig hogy hiva
talba lépett, december 10-én egész sereg nép
szerűbbnél népszerűbb törvényjavaslatot terjesz
tett be, amelyeket valószínűleg Caesarral egyet
értőén készített elő. így többek között javasolt 
egy élelmezési törvényt, amely szerint a szegény 
polgárok az állami gabonát többé nem kedvez
ményes áron, hanem ingyen kapnák, egy más 
törvényt, amely szerint a nép minden ünnep
napon egybegyűlhetett és törvényeket fogadha
tott el, és egy harmadikat, amely teljes egyesü
lési szabadságot adott Róma munkásosztályai
nak, akiknek a társulásait a konzervativek any- 
nyira üldözték az utóbbi esztendőkben. Néhány 
konzervatív, köztük Cicero is, erélyesen elle
nezni akarta ezeket a javaslatokat, de Clodius 
ravaszul becsapta őket, elhitetvén velük, hogy 
ha ezeket a javaslatokat elfogadják, akkor ő 
békén hagyja Cicerót. Cicerót, amint az a fé
lénk embereknél gyakran előfordul, a saját bé- 
külési vágya tévedésbe ejtette. Engedett. Nyu
godtan viselkedett és másoknak is azt taná
csolta, hogy tartózkodjanak az ellenzékieskedés
től. így az 58-dik esztendő első napjaiban min
den törvényjavaslatot ellenvetés nélkül elfogad
tak. Clodius nyomban egy új törvénnyel egyik 
kliensét, Sextus Clodiust, egy homályos és sze
gény családból való embert, megbizatta, hogy
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állítsa össze azoknak a névsorát, akik az in
gyen-gabonában részesedhetnek. Ekkor várat
lan és különös eset történt. Sok boltos, házaló, 
kereskedő, mesterember, aki néhány rabszolgá
val bírt, akiknek a táplálkozása azonban a 
római gabonainség miatt sokba került, a rab
szolgákat fölszabadította, polgárokká avatta, 
csak azért, hogy így az állam tartsa el őket. Ez 
bőven kárpótolta őket azért, hogy a fölszabadí
tás után már kevesebb joguk volt rabszolgáik
hoz, mint azelőtt. Azoknak a száma, akik a ga- 
bonia szétosztásában részesedtek, rohamosan 
nőtt. Sextus nem volt szigorú a névsor összeállí
tásában és e törvénynek a jótéteménye, amelyet 
igen sokan élveztek az alsóbb nép köréből, na
gyon megnövelte a triumvirek és Clodius 
hatalmát. Clodius mostan Sextus segítségével és 
a konzulok beleegyezésével igen gyorsan meg
szervezhette Róma munkásnépét, minden vá
rosnegyedben sok munkás-szövetséget létesítvén, 
amelyek egyúttal választótestületek is voltak. 
Ezeket a társulatokat decuriákba osztotta és 
igen sok fölszabadítottat, sőt rabszolgát is csa
patokba osztott, e csapatokat egy-egy káplár ve
zényelte, aki Clodius parancsára az embereket 
szavazni vitte. És az állam volt az, amelyik a 
gabonatörvénnyel tartotta ki ezt a választótestü- 
íetet, amelyet éppen úgy, ahogyan Newyork 
kozmopolita népsége között a Tammamj Hcdl-í 
szervezték, akkor Róma kozmopolita népe kö
zött szerveztek, azért, hogy Caesart, Crassust és 
Pompeiust szolgálja. És hogy ezt a csapatot 
biztosan lehessen eltartani, hogy bőven teljék-az
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ingyen gabonából, Clodius törvényt fogadtatott 
el, amellyel elhatározták Ciprus szigetének meg
hódítását és az ottani király kincseinek elkob
zását. E törvény ürügyéül az szolgált, hogy a 
ciprusi király állítólag a kalózokat merte segí
teni. Clodius, miután serényen és ügyesen szol
gálta a triarkiát, mostan a saját jutalmára vá
gyott. Mindenáron el akarta Ítéltetni Cicerót, 
akit Caesar, Crassus és Pompeius, miután nem 
tudták saját pártjukba csábítani, hiába igyekez
tek tisztes módon Rómából eltávolítani. Caesar, 
amikor Rómát elhagyta, hogy Galliába utazzék, 
még egyszer fölajánlotta Cicerónak, hogy legá
tusává nevezi ki. A ravasz Clodius, aki mindig 
azt hitette el a demokrácia három vezérével, 
hogy ő nem akar Cicerónak ártani, csak meg 
akarja őt ijeszteni, éppen csak arra várt, hogy 
választótestületeit megszervezze. Amikor ezzel 
a munkával készen volt, akkor hirtelen, mint a 
prédájára leső vadállat, törvényjavaslatot 
terjesztett elő, amely száműzetéssel fenyeget min
denkit, aki a múltban vagy a jövőben római 
polgárt halálra Ítél, anélkül, hogy ez ügyben a 
néphez fölebbezne. Ehhez egy másik törvényt 
is csatolt, a lex de provinciist, amely Caesar tör
vényével ellentétben Pisora bízta Macedóniát és 
Gabiniusra Siriát, egyúttal fölruházta őket azzal 
a joggal, hogy a tartományokon kívül is háborút 
viselhessenek, hogy szabad népek fölött is Ítél
kezhessenek és ez a törvény még nagy pénzösz- 
szegeket is juttatott nekik. Clodius ezzel a tör
vénnyel akarta lekenyerezni a két konzult azért, 
hogy ők viszont Cicerót engedjék át neki sza-
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bad prédaként. Cicero és barátai igyekeztek el- 
lentállni, s egy szenátorokból és tőkésekből ala
kult küldöttség fölkereste a konzulokat, Cicero 
Pisonak, Pompeiusnak és Crassusnak közben
járásáért folyamodott, barátjai meetingeket 
akartak egybehívni, hogy azokon tiltakozzanak 
CIodius törvénye ellen. Hiába. Pompeius, Cras- 
sus és Caesar, ámbár fájt nekik, hogy CIodius 
őket ilyen ravaszul becsapta, és most őket is 
felelőssé tette azért a botrányért, hogy egy ilyen 
jeles polgárt száműzni fognak, még sem akartak 
a hatalmas demagóggal konfliktusba keverődni. 
Egyedül Crassus engedte meg, hogy fia, Publius, 
egy igen tehetséges és nemes hajlandóságú fia
talember, aki Caesarral Galliába készülődött és 
aki a nagy szónoknak nagy bámulója volt, Ci
cero érdekében dolgozzék. A CIodius által meg
félemlített és a demokrácia három vezérének 
tartózkodása folytán bátorságát vesztett közön
ség nem mozdult meg. Cicero barátai meg voltak 
döbbenve és kénytelenek voltak neki azt taná
csolni, hogy pillanatnyilag engedjen a balsors
nak és menjen önként a száműzetésbe, azt re
mélve, hogy onnan mihamarabb nagy tisztes
séggel térhet vissza. Cicero eleinte kétségbe volt 
esve, tiltakozott és visszautasította ezt a tanácsot. 
De utóbb a szükségtől legyőzetve, az egyetlen 
okos dolgot választotta, amit cselekedhetett és 
március első napjaiban elhagyta Rómát. Mihelyt 
elutazott, CIodius a száműzetést törvény útján 
megerősítette és Cicero házait és villáit lerom
boltatta. Kevéssel utóbb Caesar elutazott Gal
liába, ahonnan nyugtalanító híreket kapott, Cato
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pedig Ciprus szigetére, amelynek meghódításá
val Clodiusnak egy törvénye bízta őt meg. Cae
sart Galliába igen sok barátja követte, akik a 
seregben alatta szolgáltak. így Labienus, a 63-iki 
tribün, Mamurra, egy formáéi lovag, aki addig 
valószínűleg bérlő volt s -aki most a műszaki 
csapatok főnöke lett, azután Crassus fia, Publius. 
Cato eleinte nem akarta elfogadni a ciprusi 
rendkívüli küldetést, mert megértette, hogy Clo- 
dius őt ezzel a küldetéssel nem megtisztelni 
akarja, hanem a konzervatív párt vezérét akarja 
eltávolítani Rómából, hogy a triumvirek hatal
mát, akiknek számlájára dolgozott, annál hatal
masabbá tegye. Utóbb azonban tekintetbe vette, 
hogy Clodius őt még pörbe fogja azért, hogy a 
nép egy parancsának nem engedelmeskedik 
belátta, hogy Rámában úgy sem tehet semmit, 
viszont Ciprusban legalább az államkincstár 
számára mentheti meg a király kincseit, és eluta
zott. Magával vitte unokaöccsét, Marcus Brulust, 
akinek a Vetius-féle összeesküvés után nagyon is 
érdekében állott, hogy elutazzék. De Brutus 
csak kedvetlenül követte, sajnálta otthagyni 
Rómát és tanulmányait, amelyekért nagyon lel
kesedett és amelyek már híressé tették őt, csak 
úgy, mint erkölcseinek tisztasága, ami oly ritka 
volt ennek a kornak züllött ifjúságában.



XVIII.

A birodalom meghódítása.

Itáliában a fényűzés újabb és még nagyobb 
fejlődése következett be. Lucullus, aki visszaté
rése után, mindenkitől elhagyatva, elhanyagolta 
a politikát, mintha e földön az ő történelmi hi
vatása befejeződött volna, újabb hivatást kez
dett. Miután az itáliai népben a végtelen hódítá
sok szenvedélyét és bátorságát fölkeltette, mi
után megteremtette a római imperializmus leg
főbb és legvakmerőbb politikai irányát, ennek 
a nemzetnek, amely eddig a fényűzésnek és a 
költekezésnek csak tudatlan mestere volt, meg
mutatta, hogyan kell a szerzett gazdagságot fel
használni. Ez a férfiú, aki ötven esztendős ko
ráig szegény és egyszerű volt, amig csak két ke
leti királynak rengeteg birodalmát és kincseit 
meg nem hódította, most minden dologban mér
téktelen és féktelen túlzásba esett. Szinte őrjöngő 
exaltáció lelkesítette, — ami aggságával csak nö
vekedett, — és ez a késői delirium oda vitte
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őt, hogy szinte ázsiai pompát fejtsen ki, ami
lyent még nem láttak Rómában és amivel most 
bámulatba ejtette egész Itáliát, ahogyan azelőtt 
az ő harcias vakmerőségével ejtette csodálatba. 
Mithridates és Tigranes pénzén a Pincio ama 
részén, amelyet ma Trinita dei Monti-nak hív
nak, azon a sík területen, amely a mai Rómá
ba^ a Via Sistina, a Via Due Macelli és a Via 
Capo le Case között fekszik, nagyszerű kerti 
lakot építtetett magának, palotákkal, árkádok
kal, kertekkel, termekkel, könyvtárakkal, ami
ket mind csodálatos művészi munkával díszí
tett. Megvette Nisidát és rengeteg költségen gyö
nyörű kéjlakká alakította, villát építtetett Baia- 
ban és nagy földeket vett Tusculanumban. De e 
földeken nem durva majorságokat, hanem fé
nyes palotákat építtetett, amelyeknek nagy 
műipari fényűzéssel kiállított ebédlő termei vol
tak különösen híresek. Egész sereg görög mér
nökkel dolgoztatott, azt mondván nekik, hogy 
csak tegyék őt tönkre. Állandóan egész sereg ba
rátot, görög tudóst, művészt hívott magához 
pompás vacsorákra, amelyeket Róma legjobb 
szakácsai készítettek. Ezeken a lakomákon nyert 
kielégítést Lucullus aggkori falánksága és éz a 
falánkság az egyetlen érzéki szenvedélye volt en
nek az embernek, aki csak késő korában kezdte 
az életet élvezni. Afrodite nem akart belépni a 
házba, melyet e habzsoló aggastyán a gyönyör
nek nyitott. Bizonyos, hogy a fényűző lakomák 
közepette az öreg ember még csak nem is gya
nította, hogy miután ő alapította meg azt a poli
tikát, amelynek dicsősége utóbb szinte teljes
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egészében másra szállt át, az ő nevét éppen ezek 
a tékozlások, sőt csak ezek fogják híressé tenni. 
Nem sejtette, hogy az utókor el fogja felejteni 
azt az ajándékot, amit Itáliának adott, a cse
resznyét, nem fogja ösmerni keleti hódításainak 
történelmi fontosságát, hanem csak azokra az 
ebédekre fog emlékezni, amelyeket Lucullus tá
laltatott. Pedig Lucullus éppen ezekkel az ebé
dekkel, ezekkel az építkezésekkel, ezzel a pom
pával folytatta az ő történelmi hivatását, ame
lyet megkezdett a Pontus meghódításával, a drá
gakövek elrablásával és az idegenek rabulejté- 
sével. Ezzel az életmódjával, az ő magánéletének 
példájával, a nyers és egyszerű falusias Itáliá
ban Lucullus az iparos, művelt és szibarita gö
rögázsiai civilizációnak vált hatalmas hordozó
jává.

És valóban, Lucullus körül meggyorsult a 
változás, forrott körülötte a nagy imperialiszti- 
kus korszak életfolyamata, a keleti rabszolgák 
asszimilációja. Itáliában soha annyi rabszolga 
nem volt, mint ebben az időben. Lucullus és 
Pompeius hódításai, a kicsiny határháborúk, 
a rabságba esett hitelezőkkel, vagy a kalózok 
által elrabolt emberekkel űzött állandó rab
szolga-kereskedelem egész sereg férfit és nőt ho
zott Itáliába, ázsiai mérnököket, építészeket, or
vosokat, festőket, aranyműveseket, takácsokat, 
kovácsokat, sziriai énekeseket és táncosnőket, 
zsidó kiskereskedőket és varázslókat, fűszer- és 
méregkeverőket, gall, germán, szittya, spanyol 
pásztorokat. Ezek a szerencsétlenek, akiket az 
embernek ember ellen folytatott küzdelme meg.
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fosztott a házi tűzhelyüktől, akiknek szétverte 
a családját, elrabolta a vagyonát, Róma gazdag 
és középosztályának házaiban voltak szétszó
ródva, és bármely korúak voltak is, elöl
ről kellett kezdeniük az életet. A rabszolgák so
kaságában lassan-lassan bizonyos kiválasztódás 
történt. Sokakat közülük, akik fellázadtak, uraik 
halálra Ítéltek, mások megszöktek és rabló- vagy 
kalózéletre adták magukat. Voltak olyanok, akik 
eltűntek a nagy fővárosban vagy Itália útjain, 
valamilyen viszálykodásba vagy verekedésbe ke
rültek és ott elvesztek. Többeket betegség ölt 
meg, a nyomor, vagy az elveszett haza, vagyon 
és család fájdalma. Az emberiség családjának 
minden ilyen nagy vándorlásában, legyen az 
akár önkéntes, akár kényszerű, igen sokan vesz
nek így el ösmeretlenül. De sok rabszolga, külö
nösen azok, akik a művelt Kelet országaiból va
lók voltak, akik ügyes művészek vagy finom 
mesteremberek voltak, lassan-lassan kezdték 
kiösmerni az embereket és a dolgokat, tájéko
zódtak, kissé elfelejtették távoli hazájukat és 
igen jól megtanulták győzőjük nyelvét, hogy gaz
dáikkal saját tudományukat megösmertessék. 
Soknak közülük megengedték, hogy részben sa
ját, részben a gazdája hasznára folytassa mester
ségét, valamilyen üzlethelyiségben, amit gazdája 
nyitott. Némelyik közülök vissza is nyerte a 
szabadságát, de azzal a feltétellel, hogy kerese
tének egy részét volt gazdájának szolgáltatja be. 
A felszabadított rabszolgák gazdasági és erkölcsi 
kötelezettségeiről szóló törvényhozás tökéletese
dett, minden egyes esetet meghatározott és sza-
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bályokba foglalt. A felszabadított rabszolgák a 
mesteremberek külön osztályát alkották, amely 
az itáliai jólétben és fényűzésben megélt és mun
kája bérének egy részét Itália közép és felsőbb 
osztályának juttatta. Az ur és szolga viszonya 
emberségesebb lett, és mindinkább divatba jött, 
hogy az ügyes és hű rabszolgát hat esztendei 
szolgálat után felszabadítsák. Az itáliaiak álta
lános spekulációs szelleme csodálatos módon 
kedvezett a rabszolgák munkásságának és sok 
űr egy-egy ügyesebb rabszolgát a fiatalabb rab
szolgák mesterévé tett meg. A római és itáliai 
gazdagok és középosztálybeliek háza így gyak
ran a művészetek és mesterségek valóságos is
kolájává alakult át. így Mithridatesnek egy illat
szerkészítője, aki később római rabságba jutott, 
de akit Lutatius felszabadított, Rómában üzletet 
nyitott, ahol az ő illatos receptjeit készítette, de 
ezúttal nem a király ágyasai, hanem Róma úr
női számára. így Itáliában majdnem minden 
gazdag vagy jómódú ember házában voltak rab
szolgák, vagy felszabadítottak, akik kovácsok, 
asztalosok, takácsok és kárpitszövők, munkave
zetők, festők, kárpitosok voltak, s vagy saját 
uruk, vagy pedig a mind nagyobb fényűzésre 
vágyó közönség számára dolgoztak. A mezei 
gadaságokban, az Aegei-szigeteknek és Sziriá- 
nak egykori földmívesei megjavították az itáliai 
gabona- és olajtermesztést, megtanították a ró
maiakat arra, hogy jobb olajokat és borokat ké
szítsenek, és az állatokat nagyobb gonddal te
nyésszék. Az itáliai társadalomban az ízlésnek 
és a szokásoknak változatossága így megnőve-
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kedett és ezzel együtt a munkának, a művészet
nek és a mesterségeknek a sokfélesége is. Ugyan
csak a felszabadítottakból alakult ki a gramma
tikai és szónoki mesterek szerény, de érdemes 
rendje, amely a középosztályban mindinkább 
növekedő művelődési vágyat elégítette ki. Vol
tak rabszolgák, akik megértették uraik gyönge- 
ségét és szükségleteit, uraikét, akikben igen 
gyakran a régi itáliai nyerseség élt. Ezek a rab
szolgák, ha férfiak voltak, akkor uraiknak szám
adói, birtokkezelői, majorosai, tanácsosai, könyv
tárosai, másolói, fordítói, titkárai, kerítői, meg- 
rontói, ha pedig nők voltak, úrnői rangban lévő 
szeretőivé lettek. Végeredményben azonban ezek 
a rabszolgák és rabszolganők egyszerre szolgál
ták, de kezükben is tartották gazdájukat. Külö
nösen a nagyoknak, így Pompeiusnak, Crassus- 
nak és Caesarnak a házai, valóságos minisztériu
mokhoz hasonlítottak, ahol számos felszabadí
tott és rabszolga segített urának, pompás nép
ünnepélyeket rendezett, levelezéseket folytatott, 
számlákat, a kliensek lajstromát és a család le
véltárát gondozta.

Ugyanabban az időben, amikor a tarto
mányokból ennyi idegen özönlött Itáliába, igen 
nagyszámú itáliai a meghódított országokba 
vándorolt ki. Éppen úgy, ahogyan most kicsiny 
angol és német telepesgyarmatok alakulnak a 
világ minden részében, akkor igen számos itáliai 
élt a Földközi-tenger körül minden országban. 
Nem csupán Görögországba és az ázsiai tarto
mányba, az első itáliai szerencsevadászoknak 
e régi végcélja felé vándoroltak az emberek, ha-
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nem az Adriai-tengernek csak nemrégen elfog
lalt partjaira, Salonaba és Lissusba; a narbói 
Galliába; Spanyolország városaiba, Gordobába 
és Sevillába; Afrikába, Uticába, Hadrumetusba 
és Tapsusba; Antiochiába, és egész Siriába, 
ahova a Pompeius légióinak nyomában egész 
Itáliából nagyszámú kalandor és kereskedő se
reglett. Ezek az itáliaiak mindenütt különféle 
munkára adták magukat. Hadseregszállítók, 
vámbérlők voltak, rabszolgákkal és gyarmati 
termékekkel kereskedtek, a nagybérlő társasá
gok igazgatói, aligazgatói és hivatalnokai s olyan 
itáliai uraknak, akik a gyarmaton birtokkal 
bírtak, vagy oda hiteleztek, az ügynökei voltak. 
Akadtak a kivándorlottak közt olyanok is, akik 
maguk is a gyarmaton birtokosok lettek, vagy 
a közbirtokok bérlői, a leggyakrabban pedig 
uzsorások. Ezek az itáliaiak bizonyos clubbokba  
tömörültek, rendes szabályzatokkal ellátott 
egyesületekbe, amelyeknek ez volt a neve: 
conuenius civium romanorum. Ezek az itáliaiak 
alkották azoknak a sietős kormányzóknak, 
akik hirtelen kerültek a tartományba és még 
nem ismerték, az udvarát és a tanácsosait, be
lőlük vált a kormányzók öntudatlan eszköze 
vagy bűntársa. Ezek az itáliaiak, akik gyakran 
szegényen hagyták el hazájukat, a szigeteken, 
a falvakban, a városkákban, ahová sorsuk őket 
vezette, élénk részecskéi lettek annak az óriási 
egyléleknek, amely kapzsin és uralomra vágyóan 
hatalmában és félelemben tartotta Itáliából 
a Földközi-tenger összes partjait. A benszíilöttek 
között kicsiny, gőgös arisztokráciát alkottak,
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amely gazdagsága, római polgárjoga és a kor
mányzók kedvezése folytán kihívóan viselke
dett. Satrapák módjára a benszülötteket 
gyötörték, kifosztották, semilyen törvényt nem 
tartottak tiszteletben, de gyakran nagylelkű 
jóltevőkként is viselkedtek. A legyőzőitek 
nagy csapatai és a kevés számú győző így talál
kozott egymással a birodalom nagy utain, ki-ki 
a saját célja felé haladva. Az egyik útnak in
dult, hogy keze munkájával, teknikai ügyesség
gel, ravaszsággal, bűnökkel, kultúrával szolgál
jon, a másik, hogy az uralmat pénzzel, törvé
nyekkel, fegyverekkel kihasználja, vagy vissza
éljen az urnák azzal a vak gőgjével, amely nem 
látja, hogy minden szolgának a tanulékonysá
gában minő veszedelem leselkedik a gazdája 
ellen.

A régi, tiszta latin, szegény, szerény, kicsiny 
Róma, amelynek ritka városnegyedei között 
erdőcskék és rétek voltak, amelyeknek ala
csony és magányos patriciusházait kis kertecs- 
kék választották el egymástól, mint az angol 
cottage-okát, az ő kevés kézművesével rendel
kező régi Róma most minden oldalról áttörte 
falainak körzetét. Most spekulációból nagy ren
detlenségben rengeteg házat építettek a tö
mérdek nép számára, egyik ház a másikat érte, 
oly magasak voltak, mint a tornyok és ráépí
tették őket a héthalom legmeredekebb eséseire 
és legmagasabb csúcsaira. Az új Rómában nagy 
kertek és pompás paloták voltak, amelyek ma- 
gánosak voltak, mint uraik lelke és a házak 
gazdái a tőkések, kereskedők, tábornokok új
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és viszálykodó oligarkiájából kerültek ki, akik 
rablás, háború és uzsora útján gazdagodtak meg 
Afrikában, Ázsiában és Európában. És ebben az 
új Rómában ott voltak még a régi latin városnak 
maradványai is, a rettenetes, de azért köztisz
teletben álló, gyalulatlan fából készült templo
mok, latin stilusban épült patriciusházak, a 
régi nyers etruszk keramikával diszített bazili
kák és középületek. A gyönyörnek fegyelmezett
sége, a kölcsönös tanításnak, példaadásnak, 
felügyeletnek és fenyegetésnek az a zseniális, 
szinte szerzetesi rendszere, amelynek segítségé
vel a régi római nemesség a maga számára biz
tosította a világ uralmát, magát és a népet visz- 
szatartván attól, hogy az első diadalok gyümöl
csét azonnal, sebtében elfogyassza, — most 
már elpusztult. A kapzsiság, a becsvágy, a gyö
nyör, Aphrodité, Dionysos isten, a Kilenc Múzsa, 
a Bölcsészet úgy árasztották el Rómát szinte 
orgiasztikus zavarban, mint valami baccháns 
sereg. Rómából pedig szétszóródtak egész Itá
liába, hogy mindenütt égő vágyat gyújtsanak 
a meggazdagodás, a hatalom, a gyönyör és a 
tudás iránt. A nagy birodalom már alig emlé
keztetett kicsiny kezdetére. így Lucullus, aki az 
ő a Pincion levő villájában bőkezű fényűzésben 
élt, ami a Pontus öreg meghódítójának utolsó 
éveit földerítette, talán már alig emlékezett — 
és ha emlékezett is, mint egészen más emberre 
emlékezett — arra a józan, egyszerű, szegény 
és szegénységére büszke fiatalemberre, akit a 
rettenetes Sulla annyira kedvelt. De mit ért a 
visszaemlékezés és az összehasonlítás? A kor-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 27
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társak, akik e változásokat vagy megfigyelték 
vagy maguk is részt vettek bennök, mindezt 
a régi erkölcsök romlásának, „korrupció
n a k  Ítélték. Olyan bajnak nézték, amely az 
emberi természet gyógyíthatatlan álhatatlansá
gából származik és amelynek csodálatos és 
ijesztő fejlődését semmiféle emberi hatalom 
nem tudja megakadályozni. De viszont mi job
ban, érettebb történelmi tapasztalással Ítélhet
jük meg ma a rómaiaknak ezt a „romlását", 
amely századokon át a régi írók siránkozása és 
szidalmazása miatt mintegy a szerencse által 
különösen elkényeztetett néptörzsnek féktelen 
orgiája vált híressé. És mi, amikor ezt a rom
lást jobban Ítéljük meg, egyúttal a római hódí
tást is meg tudjuk érteni a maga lényegében. A 
régiek „romlásnak" nevezték mindazt a válto
zást, amit a hódítás fejlődése idézett elő a régi 
arisztokratikus, földmivelő és harcias itáliai 
társadalomban. Ezek a változások hasonlóak 
azokhoz, amelyeket ettől különböző mértékben 
az ipar fejlődése okozott a tizenkilencedik szá
zadban, Északolaszországban, az 1848 utáni 
Németországban és a különválási háború után 
Washington és Franklin Amerikájában. Aho
gyan ma ezekben az országokban az ipar fejlő
désével és a gazdagság növekedésével egész se
reg ember elhagyja a földművelő munkát, éppen 
úgy akkor is, mihelyt a római hódítás diadal
masan terjedt a Földközi-tenger körül, mind 
több ember hagyta el a földmivelő munkát és 
Itáliában kereskedelemre, uzsorára és spekulá
ciókra adta magát. A földművelés eliparosodott,
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tőkét igényelt, több tanulmányt, és mindenféle 
újításokra szorult. Az életnek a költségei, a jólét 
utáni vágy, fényűzés minden osztályban meg
növekedtek és gyors fejlődéssel évtizedről év
tizedre, nemzedékről nemzedékre gyarapodtak. 
A mesterségek és így a munkásosztály is, szám
ban és változatosságban minden városban meg
szaporodtak. A régi földmívelő nemesség leha
nyatlott, viszont a gazdag kereskedők és a mil
liók fölhalmozói egy új, számottevő, gőgös és 
hatalmas osztályt alkottak. A középosztály na
gyobb jólétre és függetlenségre tett szert. A kul
túrát, amely régen csak egy kicsiny ariszto
kráciának az élvezete volt, most nagy falánkság
gal hajszolta különösen a középosztály. És ez 
a középosztály ezt a kultúrát a hatalom és a 
meggazdagodás eszközévé változtatta, a kul
túrát a régi hagyományok éltető és megújító 
erejeként terjesztvén a köz- és a magánéletben, 
a neveléstől az orvostudományig, a jogtól a had
viselésig, a földmiveléstől a politikáig. A pénz 
és az értelem vált az uralkodás két leghatalma
sabb eszközévé. Róma oly gyorsan nagyobbo
dott, ahogyan a tizenkilencedik században 
Páris, Newyork, Berlin és Milánó. De a kisebb 
városok is kezdtek megnagyobbodni és meg
szépülni, mert a polgári életmódra való vágy 
ezekben is mindenütt terjedt.

Itália nem volt többé a munkás és takaré
kos parasztok nemzete, hanem a Földközi-ten- 
ger körüli világ meghódítója és kiuzsorázója. 
Kapzsi „burzsoá“ nemzet, amelyben, néhány 
nyomorgót kivéve, az összes osztályok, a ne-

27 *
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messég, a nagytőkések, a középosztály, a keres
kedők egyetlen burzsoáziává alakultak. Mind
ezek az emberek bővelkedő életmódot akartak 
folytatni gyümölcsözően elhelyezett tőkéik, a 
hódítások erőszakos nyeresége és a sok rab
szolga munkája után, akik felügyelet alatt a 
földet művelték, ipart űztek és mesterségeket, 
házi szolgálatokat teljesítettek, és az itáliaiak
nak hivatalnokokként segédkeztek a kereskede
lemben, a közigazgatásban, a politikában. És a 
rabszolgák között a tanulékony, hajlékony, ra
vasz keletiek voltak az eszmék, szokások és ér
zések óriási átalakulásának hordozói . . * Azt 
a szűkösséget, amely Itáliát gyötörte és a ca- 
tilinai zavarokat okozta, megszüntették a nagy 
tőkék, amiket Pompeius, az ő tisztjei és kato
nái hoztak Itáliába, úgyszintén az újonnan 
meghódított tartományok hozadéka és az új 
adóbérletek. A nemes ércben való szükség 
apadt, a hitel újra könnyebbé lett és vele együtt 
a spekuláció merészsége és a fogyasztás is nö
vekedett. Egész Itáliában kivágták a százados 
erdőket, a köz- és nagyobb birtokosok durva 
házait lerombolták, eltűntek a sötét „ergastu- 
lumok“ és a láncravert rabszolgák csapatai, 
úgyszintén az elhagyatott hűbéruradalmak. 
Mindenfelé terjedt a gabonaneműek és az olaj 
termesztése. A városok körül elegáns majorok 
keletkeztek a nagyobb uradalmakon, ahol egy 
értelmes görög vagy keleti majorosnak a veze
tése alatt jó bánásmódban részesülő rabszolgák 
végezték a gabona és az olaj művelését és az 
istállóban és az udvarokon állatokat tenyésztet-
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tek, a vidék tele volt a középbirtokosok csinos 
kis házacskáival, akik néhány rabszolga segít
ségével művelték földjüket. A városokat még 
körülvették ugyan a régi időből való óriási fa
lak, amelyek még azokból az időkből valók 
voltak, amikor hegyen és völgyön, folyó és ten
ger partján, város és város között minduntalan 
kiújult az örökös háború. De ezek a városok 
most belül megszépültek abban a békés kor
szakban, amelynek az egész félsziget örvendett 
és amely alatt városokban díszes templomokat, 
fórumokat és bazilikákat, pompás palotákat — 
mind keleti építészek munkái — emeltek. A 
szép tenger által körülövezett és a szép ég alatt 
viruló Itália levetette régi és nyers erdőkből és 
gabonaneműekből szőtt barbár mezét, ehelyett 
keleti fák, szőlőtőkék és olajfák zöld köpenyébe 
öltözött. Egész testét drágakövekként szép vá
rosokkal, villákkal és majorokkal cicomázta.

Itália ebben a korszakban úgy megújho- 
dott, miként mostanában Európa és az Egye
sült-Államok megújhodtak. Itália arisztokra
tikus, földmívelő és harcias nemzetből polgári 
és merkantilis demokráciává változott át. De 
ugyanekkor azokba az ellentmondásokba esett, 
amelyek a mi civilizációnkat is gyötrik. Ellent 
mondás keletkezett a demokratikus érzés és a 
vagyonok egyenlőtlensége között, a demokra
tikus intézmények és a felsőbb és középosztá
lyok politikai szkepticizmusa között, a harcias 
erények hanyatlása és a békés osztályok nem
zeti gőgje, a háború iránt érzett plátói szerelme 
és hódítási becsvágya között. A régi nemesség
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lehanyatlott, s a közötte és a középosztály kö
zött régebben fönnállóit protekciós kötelékek 
elpusztultak. A középosztály függetlensége, 
gőgje és hatalma megnövekedett, a kultúrának 
és a politikai bölcsészet ideológiájának terjedé
sével egyidejűleg pedig Rómában nagy kézmű
ves proletáriátus keletkezett, amely engedetlen 
volt és magára hagyatott. Megbukott az a szűk
körű, de életerős arisztokratikus kormányzat, 
amely abban az időben uralkodott, amikor egye
dül a nemesség juthatott hivatalokba, foglalha
tott helyet a szenátusban és egyetértő akaratát 
egész Itáliára rákényszerítette. Az a gondolat, 
hogy az állam „közügy" és a politika olyan 
anyag, amelv mindenki ítéletének alá van vetve, 
a hivatalnokok pedig a nemzetnek nem urai, 
hanem szolgái, úgy terjedt el egész Itáliában, 
akár csak mostan Európában. De ugyanakkor, 
akár csak mostan az Egyesült-Államokban és 
Európában, habár különböző mértékben is, a 
felsőbb és a középosztály nagyobb része, hogy 
üzleteinek, a földmívelésnek, tanulmánvainak 
és gyönvöreinek szentelhesse magát, elhanva- 
golta a közügyeket, nem akart hivatalt vállalni, 
nem akart részt venni a politikai harcokban, 
nem akart hosszú ideig katonáskodni, még csak 
szavazni sem akart. Ez nem azt jelenti, mintha 
ezek az osztályok rest, vagy haszontalan éle
tet éltek volna, ők halmaikon a Keletnek addig 
ösmeretlen fáit ültették, megjavították a sző
lőt, az olajat, az állattenyésztést, a görög böl
csészetet tanulmányozták, az ázsiai művészetet 
és ipart bevezették Itáliába, művészi munkák-
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kai szebbé tették a templomokat, a házakat és 
a piacokat, egyszóval az addig rideg és éretlen 
Itáliát ők kezdték díszíteni annyira, hogy az 
összes következő nemzedékek is ezt az Itáliát 
csodálták és ebben az Itáliában lelték örömü
ket. Még ma is, tizenhat évszázaddal azután, 
hogy a Birodalom föloszlott, még él ezeknek az 
ösmeretlen osztályoknak munkája, ezeké az 
osztályoké, akik a régiek által írt történelmi 
munkákban eltűnnek néhány politikus és tá
bornok személye mögött. Akiknek az esemé
nyekben való láthatatlan jelenlétét a legtöbb 
modern történetíró sem vette észre, amiért az
tán nem is érthették meg ezeket az eseménye
ket. Halmainkon és síkságainkon még ma is a 
szőlőültetvények, az olajfák, a gyümölcsfák a 
szélben a világ meghódításának utolsó dia
dalmi jelvényeit ringatják. De abban az időben 
a polgári szellem kialudt ezekben az osztályok
ban és az államnak választott intézményei a 
dilettáns és hivatásos politikusok hatalmába 
estek, akik, hogy becsvágyukat és kapzsiságu
kat kielégítsék, egymással viaskodtak a hivata
lokért.

Ezek között az győzött a legkönnyebben, 
aki értett hozzá, hogy megmozgassa és meg
szervezze a római munkásokat, a lakosság 
egyetlen részét, amelyben még élt a politika 
iránti szenvedély, mert hiszen ez az osztály a 
politikában találta meg ingyen azokat az élve
zeteket, amelyeket a felsőbb osztályok nagy 
költséggel és másutt szereztek meg. Azonfelül 
ennek az osztálynak, a római munkásoknak
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nagyobb szüksége is volt a politikai pártok és 
az állam segítségére, mint másoknak. E nélkül 
a segítség nélkül Róma alsóbb népe kenyér hí
ján maradt volna, közlakomákon nem része- 
gedhetett volna le a mások által nagylelkűen 
fizetett borokkal, nem tömhette volna magát 
tele a fenyőmadár és a disznó húsával, nem ré
szesedhetett volna a közmunkák könnyű nap
számos munkájában, a közjátékok mulatságá
ban, nem juthatott volna némi aprópénzhez, 
hogy ezzel kockát játszhasson vagy pedig a le- 
bujok hetéráit fizethesse. Ha durvább formá
ban is, de azért ez a tény vájjon nem felel-e 
meg annak a növekedő hatalomnak, amelyet ma 
a választott intézményekben a városoknak az 
álltul védnökségére rászoruló munkásaiból ala
kult szocialista párt elfoglal? Nem felel-e meg 
ez a mai burzsoázia politikai hanyatlásának, 
amely ma is kevésbbé szorul rá az állam egyenes 
segítségére, amelyet ma is elfoglalnak magán
ügyei, amelyet ma is sokféle és bőséges élvezetei 
elernyesztenek, és amely ma is kultúrája, ha
talma és gazdagsága miatt gőgös és éppen ezért 
szeret bírálni, másokat lenéz, másokról rossza
kat mond, egymás között egyenetlen és távol 
tartja magát a politikai harcoktól? Caesar az 
ő konzulátusának politikai forradalmával szinte 
csak befejezte ezt a régibb idő óta tartó vál
tozást.

És munkájának ez a része bizonyos mér
tékig egy modern szocialista leadernek vagy még 
inkább a newyorki „Tammani] Hall“ egyik 
hoss-jának működésével hasonlítható össze. A
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római politika így vált a hivatalok, törvények, 
előjogok, tartományok, királyságok, jpiszkos 
hasznok világias piacává, amely tele volt fon- 

Uorla tokkal, rablásokkal, árulásokkal és erő
szakkal. Ezen a piacon annak a korszaknak 
nemcsak a legperverzebb és erőszakosabb fér- 
fiait, hanem legromlottabb nőit lehetett találni: 
olyan volt ez a társaság, hogyha egy tisztessé
ges ember véletlen odakeveredik, vagy megszö
kik onnan, vagy a többiekkel együtt maga is 
lealjasodik. Ebben a burzsoá nemzetben a pol
gári érzéssel együtt a háborús hajlandóság is 
csökkent. Lucullus és Pompeius hódításai az 
itáliai középosztályban mértéktelen módon 
megnövelték az imperiális gőgöt és elterjesztet
ték Nagy Sándor kultuszának bámulatát, ez
zel együtt pedig a világ uralmáról való fantasz
tikus álmodozásokat. De azoknak az emberek
nek, akik baráti ebédeken és lakomákon azt 
indítványozták, hogy Itália a nagy macedóniai 
hódító nyomán foglalja el a világot, a leg
többje nem igen lett volna hajlandó csak egy 
napig is katonai táborban élni. Még ugyan ér
vényben volt az a törvény, amely szerint min
den férfi 17 éves korától 46 éves koráig köte
les volt katonai szolgálatot teljesíteni, de a ke
reskedők, a tőkések, a birtokosok és a mester
emberek nem igen akarták, hogy katonai köte
lességek zavarják meg őket üzleteikben, örö
meikben és kényelmükben, úgy, hogy a hiva
talnokok már csak önkénteseket soroztak, 
ahogyan ma Angliában van. Ezek zsoldos ka
tonák voltak, a városok és falvak népéből ke-
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rültek ki és azért, hogy a háborús mestersé
get folytatták, évi 225 dénár (körülbelül ugyan
annyi franknak felel meg) zsoldot kaptak, azon
kívül élelmezést, ruhát, bizakodhattak a tábor
nokok ajándékaiban és abban, hogy lassankint 
fölviszik a centurió, illetve kapitány rangjáig. 
Csak igen ritkán, amikor az önkéntesek nem 
igen jelentkeztek, élt az állam azzal a jogával, 
hogy a polgárokat katonai szolgálatra kénysze
rítse. De ekkor is mindig a tömeg közül soroz
lak, a városok koldusai, a szabad parasztok, a 
hegyvidékek törpebirtokosai közül, ahol még 
élt annak a nyers néptörzsnek némi marad
ványa, amely annak idején legyőzte Hannibált. 
A jólét annyira fejlődött és egész Itália olyan 
hamarosan alakult át jól élő, nyereségvágyó, 
iparkodó és nem harcias burzsoá nemzetté, 
hogy, bár a seregek akkor már nem voltak 
otyan számosak, mégis mind nehezebbé vált 
magában Itáliában újoncokat sorozni. Nem elég, 
hogy a besorozott katonákat igen sok esztendeig 
kellett fegyverben tartani, de már Itálián kívül, 
a Pó folyón túl, az Alpeseken inneni Gallia la
tin népessége között is kellett katonákat ke
resni. Galliának abban a részében az élet még 
egyszerű volt és a régi kelta lakosság és az 
itáliai kivándoroltak egyetlen középbirtokos 
osztállyá keverődtek, amelyben még élt a más
fél évszázad előtti Itália. Ott még a családok 
nagyok voltak és szegényesek, és az emberek 
a fegyverforgatás fáradságos mesterségére haj
landók. És valóban látni fogjuk, hogy a követ
kező évtizedekben a köztársaság sorozói miként
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hagyják el a kimerült Itáliát és haladnak föl
felé a Pó völgyében, hogy katonáskodásra al
kalmas fiatalembereket keressenek.

Ennek a polgári szkepticizmusnak állóvizét 
csak itt-ott zavarta föl, amint az most is az 
európai politikában van, némi erős dagály. Ezek 
voltak a rendesen apatikus közvéleménynek 
amaz izgalmai, amelyek meglepték a politikai 
klikkeket és vezéreiket, a caucusokat és az ő 
fross-aikat. A kalandoroknak ez az anarkista 
szövetsége, amely nem félt sem az égben lakó 
istenektől, sem bármely földi tekintélytől, csak 
egy megfoghatatlan és láthatatlan hatalomtól 
félt, a közép- és a felsőbb osztályok véleményé
től, amaz az osztályokétól, akik ítéletükben pár
tatlanok voltak, mert hiszen a politikai viszály
kodásoktól távol állottak. Az egymással viszály- 
kodó és vetélkedő csoportok egyike sem meré
szelt rendszeresen erőszakoskodni a gazdagsá
guk, számuk és műveltségük miatt hatalmas 
osztályokkal, és mindezek a csoportok, bár 
számtalan becstelenséget követtek el, mégis igve- 
keztek tagadni és rejteni azokat . . .  A gazdag 
és hatalmas Pompeius óvakodott a középosztály 
köztársasági érzését megsérteni. A gazdag és 
hatalmas Crassus felejteni igyekezett azoknak 
a fondorlatoknak az emlékét, amelyeket az 
utóbbi esztendőben elkövetett. Caesar pedig Gal
liába ment, hogy fényes győzelmekkel vívja ki 
az elösmerését annak az osztálynak, amely előtt 
rendetlen életmódja, adósságai, megvásárolható- 
sága, az utóbbi esztendők demagóg erőszakos
kodásai és konzulátusának radikális forradalma



428 FERRERO

által hitelét vesztette. Mennyi ellentmondás gyö
törte ezt a korszakot!

Ha a modern művelődés szintén szenved és 
küzd ezek miatt az ellentmondások miatt, az 
ó-kori Itália viszont azt kockáztatta, hogy ezek
ben az ellenmondásokban elvész. A művelt nem
zetek politikai szkepticizmusa és a háború iránt 
mindinkább apadó hajlama, — legalább egy 
időre — nem fenyegetik a fehér civilizációt rom
lással, mert hiszen a gazdagságnak hirtelen nö
vekedése, amely a mi civilizációnkban a mer- 
kantilis demokráciának életföltétele, olyan erő
ből fakad, amelyben az embernek a természet 
ellen folytatott küzdelme értékesebb, mint 
az embernek ember ellen folytatott küzdelme. 
Ez az erő: az ipar, amely mind jövedel
mezőbb módon igyekszik a természeti erő
ket kihasználni. Viszont az ó-kori Itáliában, 
amely meg akarta teremteni a merkantil]’s 
demokráciát, az embernek ember ellen foly
tatott küzdelme értékesebb volt annál a küzde
lemnél, amelyet az ember a természet ellen foly
tatott- Miután följegyeztük a két civilizáció kö
zött való hasonlóságokat, szükséges, hogy ta
nulmányozzuk a (közöttük lévő lényeges különb
séget is, amely az ó-kori világ nagyobb szegény
ségének, kisebb kultúrájának, kisebb termelé
sének és kisebb lakossági számának volt az oka. 
Olyan merkantilis burzs-oázia, amilyen akkor 
alakult Itáliában, ma époen úgy kialakulhat egy 
kicsiny és fegyvertelen országban, mint aminő 
Belgium, mint ahogyan kialakulhat egy nagy 
tengeri és hódító nemzetben, mint aminő az
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angol. Éppen úgy kialakulhat abban az óriási 
demokráciában, amely az északamerikai Egye
sült-Államokban úgyszólván teljesen puszta 
kontinensen alakult ki, mint ahogyan kialakul
hatott egy harcos monarkiában, amely Európa 
legterméketlenebb talaján létesült, Németország
ban. Manapság elegendő, ha kisszámú, de tett
erős és kezdeményező szellemű emberek egy 
ipari arisztokráciává alakulnak át, bizonyos ősz- 
szeget fölhalmoznak és azt bölcsen úgy alkal
mazzák, hogy vele új gazdaságokat termelje
nek. Az ó-korban ellenben mindehhez nagy bi
rodalomra és széleskörű katonai szupremáciára 
volt szükség. Manapság ez a hatalmas ipari 
arisztokrácia bárhol is kínál föl munkát, ha a 
saját országában kevés a munkás kar, akkor a 
munkások önként jelentkeznek bárhonnan, 
még az óceán túlsó partjáról is és még a leg
nehezebb munkákra is. A munkások önként 
szállnak le a föld mélyébe, beleegyeznek tabba, 
hogy egész életüket egy, a tengeren úszó töré
keny és piszkos alkotmányon töltsék, minden
nap reggeltől alkonyig a ciklopszok barlangjában 
tartózkodjanak ama kohók előtt, amelyekben a 
vasérc folyékonnyá lesz. A mai munkások az 
ipari fegyelem és függelem Íratlan törvényköny
vének engedelmeskednek. Az Egyesült Államok 
műhelyeiben a nemzetközi munkások nagy soka
sága fárad állandóan. Ez a sokaság önkéntesen 
vándorolt ki a világ minden részéből, és ő hoz
zájuk lehetne hasonlítani azokat a keleti, gall- 
germán, spanyol és szittya rabszolgákat és fölsza- 
badítottakat, akik Rómában és az összes többi
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városban a gazdag és jómódú itáliai polgárokért 
dolgoztak. De a mai munkás önként vándorol ki, 
az ó-kor munkásai pedig nem önként hagyták el 
hazájukat. Erőhatalommal hurcolták őket Itá
liába, úgyszólván mindegyiküket rabszolgahor
dákban terelték oda. Amint látni fogjuk, az a 
tény, hogy a rómaiak ember-razziái nem tették 
örökre tönkre a keleti országokat, csak úgy ma
gyarázható meg, ha föltesszük, hogy azokban az 
országokban akkor éppen olyan túlnépesedés 
állott be, mint ma azokban az európai országok
ban, amelyekből annyi ember vándorol ki. De 
ha ez így van, akkor a keleti munkások és mes
teremberek miért nem vándoroltak ki önszán
tukból és elegendő mértékben, hogy az itáliai 
polgárságnak az igényeit kielégíthessék? Azért, 
mert a föld akkor még igen kevéssé volt népes, 
és az élet még igen egyszerű volt. A modern ci
vilizációban a társadalmi osztályok életmódja 
a szükségletek, a gyönyörök, a fényűzés lassú 
lépcsőzetén halad föl a nyomortól a gazdag
ságig. Minden osztályban, még a munkásosz
tályban is, ember és ember, foglalkozási ág és 
foglalkozási ág között a szükségleteknek és a 
fényűzésnek olyan különbségei vannak, amelyek 
nem csekélyebbek, mint azok, amelyek közöttük 
és a velük szemben álló osztályok között állanak 
fenn. A szükségleteknek ez a sokféle fokozata 
adja azt a testetlen, finom és hatalmas szer
számot, amellyel a modern idők kapitalista bur
zsoáziája a legtávolabbi országokból is hozathat 
magának embereket, akik őt szolgálják. És való
ban, ma szinte lehetetlen, hogy egy ennyire né-



A VILÁGHÓDÍTÓ RÓMA 431

pes és élvezetekre vágyó világban valaha is hiá
nyozzanak emberek, akik azért, hogy életüknek 
valamilyen szükségletét jobban kielégíthessék, 
több gyönyörben és nagyobb fényűzésben le
hessen részük, ne vállalkoznának a legfáradsá
gosabb és a legnehezebb munkákra is, mihelyt a 
munka ellenszolgáltatása őket erre kecsegteti. 
Viszont az ó-korban a szükségleteknek a foko
zata még sokkal nyersebb és sokkal szegényebb 
volt. Abból a kevés, drága és csak a gazdagok 
számára lehetséges fényűzésből szinte egy ug
rásra ért le az ember a népnek kötelező egyszerű 
életmódjához, ahhoz a néphez, amely szegényes 
élelmezésén kívül nem szórakozhatott mással, 
csak némi szerelemmel, némi részegítő itallal és 
itt-ott azokkal az ingyen ünnepélyekkel, amelye
ket a papok, a gazdagok és az állam rendeztek. 
A Kelet szabad munkásának sokkal kevesebb 
szükséglete volt, mint a mai modern munkás
nak van és így az sokkal kevésbbé volt vállal
kozó szellemű, mint mai társa. Az ó-kori mun
kás még ha a túlnépesedés a legszűkösebbé is 
tette a megélhetést, azért mégis hazájában ma
radt. Nem volt módjában, de nem is érezte a 
szükségét annak, hogy a saját életmódját meg
javítsa és így nem űzte őt semmi sem arra, hogy 
távoli kivándorlás veszélyeinek és fájdalmainak 
tegye ki magát csak azért, hogy idegen urat 
szolgáljon. Kalandorok és csavargók a világ 
minden részéből önkéntesen és nagy számban 
jöttek Rómába. Munkások csak akkor, ha elfog
ták őket és erőszakkal oda hurcolták. Ez volt 
az ó-kori rabszolgaságnak az oka és nem, amint



432 FERRERO

Loria mondja, a szabad föld, mert hiszen akkor 
az egész birodalomban egy tenyérnyi föld sem 
volt szabad. Viszont a rabszolgaság serkentette 
a hódításokat és szükségessé is tette azokat, 
mert hiszen akkor a hadifoglyok révén, akik a 
mai háborúnak legnagyobb nyűge, részben ki
fizetődtek a háború költségei. A római hódítások 
vakmerősége és nagysága a rabszolgák szükség
letével egyenes arányban nőtt. És Lucullus és 
Pompeius hódításai azért is váltak népszerűekké, 
mert rabszolgabőséget teremtettek a munkásban 
annyira szűkölködő Itália piacain.

Ha egy tőkés és ipari burzsoázia valamelyik 
területen kifejlődik, akkor a lakosság is úgy 
meggyarapodik ottan, hogy a legközelebbi terü
let már nem lesz elegendő ennek a lakosságnak 
a táplálására. így van ez ma is sok európai ál
lamban és így volt ez akkor Rómában is. De ma 
a magánkereskedelem könnyen gondoskodik er
ről a szükségletről. A szállítás ma kevésbe kerül 
és az új, kevéssé népes, de igen termékeny or
szágokban is a mi műveltségünkbeli emberek él
nek, akiknek ugyanazok a szükségleteik vannak, 
mint nekünk. Ezek az emberek minden eszten
dőben több gabonát aratnak le, mint amennyire 
maguknak szükségük van és viszont a mi gyár
ipari terményeinket akarják fogyasztani. így 
önkéntesen, a mi terményeink ellenértékeként 
felajánlják az ő gabonájukat, még pedig olyan 
bőven, hogy sok iparos ország a gabonavámok 
útján ennek egy részét vissza is utasítja. Az 
ókori ember, ha ma élne, nem találna érthetet
lenebb és furcsább intézményt a gabonavámnál.
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Az ókorban az összes országok alighogy a saját 
szükségletükre elegendő gabonát tudták termelni 
és még azok az országok is, ahol, mint Szicíliá
ban, Egyiptomban, a Krim-félszigeten gyakran 
bizonyos gabonabőség volt, arra törekedtek, hogy 
saját készleteiket gyarapítsák. Az akkori tőkés 
országoknak tehát nem hogy megakadályozni, 
hanem törvények útján könnyebbé kellett ten
niük a gabona behozatalát, a deresnek kedves 
országokat meg kellett hódítaniok, vagy pedig 
azokban politikai fennhatóságra kellett szert ten- 
niök, hogy így biztosítsák azt a jogukat, hogy 
ezekbőr az országokból gabonát hozhassanak be. 
Róma élelmezése az akkori politikának egyik 
uralkodó kérdésévé lett, mihelyt Róma a világ 
fővárosává nőtt. És az ókori merkantilis demo
krácia ennél az oknál fogva is kénytelen volt 
hódító politikát űzni.

Végeredményben úgy, ahogyan ma a mer
kantilis demokráciának a fejlődését a szükség
leteknek nemzedékről nemzedékre való növeke
dése határozza meg, az ókori merkantilis de
mokráciáét az az arány határozta meg, amely
ben nőtt azoknak a száma, akik egy gazdagabb 
életmód részeseivé akartak válni es az az arány, 
amelyben az egyes embernek a vágyai gyarapod
tak. Nemzedékről nemzedékre követtük ezt a 
fejlődést 150 esztendőn keresztül attól a nemze
déktől kezdve, amely a hannibáli háborúk végén 
nőtt fel egészen a Caesar korának nemzedékéig. 
Ha körülnézünk, akkor mindenki a modern ci
vilizációban is ugyanezt a tüneményt figyelheti 
meg. De a termelésnek azok az eszközei, ame-

Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. I. 28
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lyek fölött mi rendelkezünk, oly hatalmasak, az 
emberek által a mai napig felhalmozott gazdag
ság olyan nagy, hogy hacsak azoknak az erélye, 
akik a mai merkantilis demokráciában az ipar
nak az urai, meg nem gyöngül, — könnyű lesz 
majd az új nemzedékek növekvő szükségletéről 
gondoskodni. Pusztán azáltal, ha az eddig ter
melt gazdagságnak egy részét nem arra használ
juk fel, hogy a jelen szükségleteit kielégítsük, 
hanem arra, hogy ezeknek a segítségével újabb 
gazdagságokat termeljünk. A mai ipari arisz
tokrácia ezen a javakkal tele földön könnyen 
fogja megtalálni mindazokat a dolgokat, ame
lyek a termelés fokozásához szükségesek. így 
mindig lesz elegendő nemes érc, amely a fejlődő 
csereforgalmat lebonyolítani fogja tudni, min
dig lehet elegendő gabonakészletről gondoskodni 
és a szállító eszközök mind gyorsabbak és gyor
sabbak lesznek. Különösen a nemes ércben 
olyan nagy bőség van, oly könnyű őket kölcsön 
kapni, hogy azokban sosem lehet híjjá annak, 
aki hitelezőit biztosítani tudja arról, hogy némi 
kamatot fizet értük és a tőkét is visszaadja. Vi
szont az ókorban nemcsak hogy a termelés las
súbb és szűkösebb volt, hanem a nemzedékek 
vágyai is sokkal rohamosabban növekedtek, 
mint azok az eszközök, amelyekkel ezeket a vá
gyakat ki lehetett volna elégíteni. Úgy, hogy az 
akkori merkantilis demokráciák koronkint híj- 
ján voltak azoknak az eszközöknek, amelyekkel 
a termelést és a fogyasztást növelni lehetett 
volna, igy különösen nemes ércben szenvedtek 
hiányt. Láttuk, hogy Krisztus előtt 70-től 60-ig,
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amikor pedig Itália a Földközi tenger országai
nak uzsorása és Róma az óvilág Londona volt, 
a tőkének az a fővárosa, ahova a Földközi-ten
ger körüli minden országnak királyai és városai 
kölcsönökért jöttek, maga Itália egy különös el
lentét folytán a nemes érc állandó szükségét 
szenvedte. Itáliában ekkor a pénz magas kamat
ján siránkoztak, az emberek meg akarták aka
dályozni a nemes érc kivitelét és minduntalan 
az adósságok eltörlésének rögeszméje kisértett. 
A pénzszükség gyorsabban növekedett, mint 
maga a pénz, oly gyorsan, hogy ja j lett volna, ha 
az uzsorának segítségére nem érkezik a háború, 
a művelt és barbár nemzetek templomainak, ki
rályi kastélyainak és gazdag lakosainak a meg
sarcolása. Akkor a háború volt az, ami a pénz- 
forgalmat elősegítette, azt a pénzforgalmat, 
amely túlságosan rest és lassú volt egy olyan ki
alakulásban lévő merkantilis demokráciának a 
sietős vágyai számára, mint amilyen az itáliai 
volt. Éppen azért a háború akkor olyan életmű
ködést végzett, amilyent ma már nem végez.

Bizonyos, hogy akár a szegénység, akár a 
gyér lakosság, akár az ókor csekély termelő 
ereje folytán, de abban az időben egy kapitalista 
burzsoázia sem alakulhatott ki háború és az 
embernek ember ellen folytatott küzdelme nél
kül. Viszont a háború megakadályozta a lakos
ság növekedését, az ipar fejlődését, a gazdagság 
gyarapodását. Ezt megakadályozták a háborúk 
borzalmas rombolásai és pusztításai, ámbár 
ezek a pusztítások csekélyebbek voltak, mint 
azok, amiket a mai háborúk okoznak, mert hi-

28 *
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szén az ó-korban a háború kevesebbe került, 
mint most. Akkoriban az egyik nép majdnem 
mindig a másik rovására gazdagodott és műve
lődött. De Caesar kortársai nem juthattak ki 
ebből a végzetes vaskörzetből. Szükségük volt 
hatalmas hadseregre és hatalmas államra, hogy 
a birodalmat növelhessék, éppen úgy, amint 
ma az Egyesült Államoknak vagy Németország
nak hatalmas és sokszoros iparra van szüksége. 
De akkoriban az állam, az összes közszolgála
tok, a legkisebbek éppen úgy, mint a legfőbbek, 
rettenetes rendetlenségben voltak. Mert Rómá
ban az összes hivatalok választás utján töltet
tek be és hiányzott az az állandó bürokrácia, 
amely megvan a mai államokban és amely a 
pártviszályok közepette gépiesen végzi a leg
szükségesebb közszolgálatokat. Rómában a há
zak leégtek és elpusztultak, miközben az edilek 
a közjátékokat készítették elő. Vízhiány volt, 
mert miután Kr. e. 312-ben, azután 272-ben, 
majd 144-ben, utóbb 125-ben egy-egy vízveze
téket építettek, a kormány többé nem gondolt 
a megnövekedett lakosság szükségleteinek ki
elégítésére. Azok a hajók, amelyek Rómát gabo
nával ellátták, kénytelenek voltak Ostia bizony
talan, kicsiny, ki nem épített természetes kikötő
jében vesztegelni vagy pedig a Tiberis folyón föl
hajózva áruikat az Emporiumba, vagy amint 
ma mondanák dockokba partra szállítani, 
azokba a dockokba, amelyeket 192-ben és 
174-ben építettek az Aventinus lábánál, ott, ahol 
ma a Lungo Tevere dei Pierleoni és a Lungo 
Tevere Testaccio van. Róma utjai nem nyuj-
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toltak biztonságot. Az erdők tele voltak rablók
kal, gyilkosokkal és tolvajokkal, akik a kocsi
kat és a vigyázatlan utasokat lépten-nyomon 
megtámadták. A főváros rendetlenségének meg
felelt az állam anarkiája. Miután az itáliai tár
saságban egy csomó olyan szokás, vágy és mü 
keletkezett, amelyhez hasonlók a mai társada
lomban is vannak, a szenátus, akárcsak a mo
dern parlamentek, átalakult nemesi clubbá, 
ahol műkedvelő politikusok, üzletemberek, 
becsvágyó ügyvédek, irodalmárok, politikusok 
ültek, akik egymást gvűlölték, különböző osztá
lyokhoz tartoztak, különböző hagyományokban 
és gondolatkörben éltek, különböző mestersé
geket folytattak, különböző célokat szolgáltak. 
Egvmástól annyira különbözők voltak, ameny- 
nyire az egész új társadalom változatos volt és 
mindannyian a politikán akartak meggazda
godni. E társaságban helyet foglaltak nagybir
tokosok, mint Domitius Aenobarbus; nagytőké
sek, mint Crassus; tábornokok, mint Lucullus 
és Pompeius, irodalmárok, mint Cicero; ügyvé
dek, mint Hortensius; tudósok, mint Varró; 
csillagászok és tudományos mezőgazdák, mint 
Nigidius Fibulus vagy Tramellius Scrofa; jog
tudósok, mint Sulpicius Rufus. Ezek mind
egyike a saját célját szolgálta, meg akart gaz
dagodni és személyes becsvágyait akarta kielé
gíteni, azután pedig osztályának, pártjának, 
klientélájának az érdekeit kereste. A szenátus 
így, akárcsak a modern parlamentek, egyszerű 
eszközzé síilyedt, amelyet időről időre igénybe 
akartak venni azok a társadalmi erők, amelyek
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a szenátuson kívül a birodalom uralmáért ver
senyeztek. Ezek a társadalmi erők a bürokrá
ciát és a nagyiparosságot leszámítva, akkor 
ugyanazok voltak, amelyek ma is szerepelnek. 
Ezek voltak: a nagytőke, a nagy- és középbir
tokosság, a fennmaradt arisztokratikus hagyo
mányok, a középosztály becsvágya és kapzsi
sága, a militarizmus és a demagógia. Mindez a 
társadalmi erő mindenféle eszközzel a saját 
használatára akarta érvényesíteni azt a hatal
mat, amellyel a szenátus még abban az időben 
rendelkezett, amikor az egyetlen uralkodó osz- 
tálvnak szerve volt. De a szenátus, hacsak nem 
valami botrányról vagy nagyobb mozgalomról 
volt szó, rendesen üres volt. Nem kormányzott 
többé és az egész közigazgatást átengedte vagy 
a hagyományok routine]ának vagy pedig az 
egyes pártok forradalmi erőszakosságának. Ami
kor Itália a Földközi-tengeren a tőke főváro
sává lett, a szenátus még mindig csak ezüst
pénzt veretett, akárcsak az első pún háborúk 
ideiében, úgy, hogy azt a sok kölcsönt, amit Ró
mában fölvettek, vagy idegen pénzekkel, vagy 
pedig nyers aranyrudakkal bonyolították le. 
Egyedül a tábornokok, akiknek, hogy katonái
kat kifizethessék, jogukban állott pénzt veretni, 
verettek aranypénzt is. De mindegyik a saját 
Ízlése szerint és különböző formákban. Az ál
lam pénzügyei akkor állandóan olyan zavarban 
voltak, mint ma Törökországé. A kalózok ellen, 
akik Mithridates bukása, Kréta és Szíria meg
hódítása után gyengébbek lettek, semmit sem 
tettek és a birodalom minden részében brigan-
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tik tanyáztak. Most, hogy a régi nemzeti had
sereg zsoldos hadsereggé alakult át, szükség 
lett volna arra, hogy az uionckiképzés számára 
egységes szabályokat állítsanak föl. De erre 
senki sem gondolt. A távoli határokon tanyázó 
és magukra hagyatott légiók gyakran a létszám
nak felére vagy még annál is kevesebbre száll
tak alá. A tábornokok minden esztendőben 
változtak. Sietve indultak a fórum viszályai kö
zül a táborba, barátoknak nagy kísérete követte 
őket, akik mind főtisztek akartak lenni. Mind- 
egvik nagy podgvásszal, számtalan rabszolgá
val utazott, de majdnem mindegyikük most 
először gyakorolta azt a mesterséget, amelyben 
pedig katonákat kellett vezérelniök. Csak ke
vés volt közöttük, aki valamilyen görög hadá
szati kézikönyvet olvasott volna és mindegyi
kük inkább arra gondolt, hogy a tartományok
ban pénzt szerezzen és tőkéjét jövedelmezően 
helyezze el, mintsem hogy a hadászatban és a 
harcászatban kiképezze magát. Azonkívül mind
annyian gyorsan ott is hagyták a hadsereget. 
Caesar is négy légiónak a parancsnokságát 
vette át, pedig nem volt más háborús gyakor
lata, csak az, amit Mitilene ostrománál és a 
61-ki spanyol portyázásokban szerzett. Egyedül 
a választott centuriók értettek valamit a hábo
rúskodás mesterségéhez. Ami még furcsább volt, 
a hadsereg most már csupán gyalogosokból 
állott. Régebben a gazdag családokból álló ifjak 
lovascsapatokat alkottak, de most már senki 
sem gondolt arra, hogy ezt a régi intézményt 
fentartsa. A gazdag ifjak inkább arra gondol-



440 FERRERO

tak, hogv a pénzt 40°/o-ra helyezzék el a tar
tományokban, vagy pedig Rómában költsék el 
azt, amit apáik hasonló uzsorával szereztek. De 
még ha minden gazdag fiatalember katonásko
dott volna is, akkor sem telt volna ki belőlük 
annyi lovasság, amennyire szükség volt. Róma 
kénytelen volt a trákok, a gallok, a germánok, 
a spanyolok, a numidiaiak köréből barbár lo
vasságot sorozni, olyan lovasszázadokat, ame
lyeket a római tábornokok tolmácsok segítségé
vel vezényeltek. Róma — mily ellentmondás 
van az emberi dolgokban! — legnagyobb bódí
tásait rendetlen, szervezetlen hadsereggel vé
gezte, amelvet vakmerőén küldözgetett a világ 
minden tájékába. Egy nemharcias nemzet — 
hódított. Az ókori militarizmus annyira meg
felelt a mai indusztrializmusnak, hogy akár
csak az utóbbi, az ókori militarizmus is gyön
gítette a katonai erényeket.

A külpolitika vezetését is elvették a szená
tustól. Lucullus és Pompeius a Keleten hábo
rúskodtak, békét kötöttek, birodalmakat hódí
tottak, Ázsia politikai térképét megváltoztatták 
és mindezt saját kezdeményezésükből, a szenátus 
fölhatalmazása nélkül cselekedték. A konzerva
tív párt a catilinai összeesküvés után utolsó kí
sérletet tett arra, hogy a szenátus hanyatló te
kintélyét helyreállítsa. De ezt a kísérletet is le
győzte Pompeius, Crassus és Caesar caucusci. Ez 
a győzelem könnyű volt, ámbár hogy igen sokan 
nagy megdöbbenéssel látták. Caesar tulajdon
képpen csak exgy halottat ölt meg, amikor a sze
nátust elpusztította. A kormány a Curiából át-
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ment Pompeius és Crassus palotáinak előcsar
nokaiba és szobáiba, a Galliában kalandozó Cae
sar sátraiba és hordágyaiba. Pompeius körülbelül 
külügyminiszter volt, a keleti királyok és az ő 
követeik ő neki írtak, vele és az ő házában tár
gyaltak. Ő volt a közmunkák és a közszórako- 
zások minisztere is, ő volt az első, aki rendsze
resen látott Róma építkezéseinek megszépítésé
hez és megteremtette a népünnepélyeknek ál
landó rendjét. Caesar, lehet mondani, hadügy
miniszter volt, az egyedüli ember, aki a biroda
lomban arra gondolt, hogy bátor és nagy had
sereget képezzen ki, úgy, hogy egyedül a fegy
veres erővel lehessen kormányozni. Caesar, 
Pompeius és Crassus együttesen vezették a bi
rodalom belső és külső politikáját. Szétosztották 
a hivatalokat, előkészítették azokat a törvény- 
javaslatokat, amiket a nép elé kellett terjeszteni, 
gondoskodtak a közélelmezésről, az állami ki
adások mérlegéről és mindezt Clodius választó 
bandáival és azzal a kevés engedékeny szená
torral szavaztatták meg, akik hailandók voltak a 
kevéssé látogatott üléseken a régi parlamentáris 
kormánv fikcióiát föntartani. A három állam- 
férfiút levelezésében, számadásaiban, tanulmá
nyaiban és fondorlataiban a legértelmesebb és 
legügyesebb rabszolgák és fölszabadítottak segí
tették, akik így a három magánember zavaros 
kormánvának űgvszólván felelőtlen hivatalnokai 
lettek. De hát lehetséges volt-e, hogy a biroda
lom politikájának óriási gépezete a munkásszö
vetségek és a három egvmástól annyira külön
böző államférfin cselédségének vállán nyűgöd-
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jék? Annyival különb emberek voltak ezek pol
gártársaiknál, hogy maguk között föloszthatták 
az óriási birodalmat, annyi nemzedéknek a ha
gyatékát? Pompeius értelmes nagyúr volt, akit 
azonban az őt ért sok megtiszteltetéstől való csö
mör, a rengeteg gazdagság a szerencse és az a 
váratlan szerelem, amit már érett korában kez
dett a fiatal és bájos Júlia iránt érezni, teljesen 
elpuhított. Még nem volt öreg, de az életnek abba 
a korába érkezett, amikor a szerencsés emberek 
már a munkában is csak a könnyű szórakozá
sokat keresik. Olyan ember volt, aki azt hitte 
magáról, hogy nagy hadvezér, nagy diplomata, 
nagy közigazgatási tehetség, aki arra van hi
vatva, hogy a világot kormányozza, de azért 
kényelmesen akarta a világot kormányozni, úgy, 
hogy ez ne zavarja őt vacsoráiban, építkezései
ben és bájos fiatal nejével való szórakozásaiban. 
Crassus szilárdabb és szívósabb ember volt, aki
ben a hatalom és a gazdagság kielégíthetetlen 
becsvágya élt. Nem elégedett meg sok rabszol
gájával, házaival, aranyaival, földjeivel, bányái
val, és újra arra gondolt, hogy háborút fog ve
zetni, amelynek sikere egy sorba helyezi őt Lu- 
cullusszal és Pompeiusszal, és kártalanítani fogja 
őt az utóbbi esztendők sikertelenségeiért. De 
Crassus, családi ügyeitől eltekintve, félelmetes 
egoista volt, a birodalom ügyeivel sokkal ke- 
vésbbé törődött, mint fiainak egészségével vagy 
a számadásaiban előfordult apró hibáival. Éles 
és szívós esze ennyi gazdagságnak és hatalom
nak a csúcsán szédülni kezdett. Caesar . . . 
Abban az időben senki sem ítélkezhetett Caesar
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fölött pártatlanul. Ez a patrícius, akiben annyi 
irodalmi tehetség volt, aki olyan csodálatosan 
beszélt és írt, aki gyorsan tanult meg annyi 
mindenféle dolgot, a csillagászattól a hadászatig, 
pályáját mérséklettel és belátással kezdte, utóbb 
azonban minden komoly ember várakozását 
megcsalta. Annyi cinizmussal rengeteg adósságot 
csinált, eladta munkálkodását, programját és 
eszméit egy napról a másikra megváltoztatta, a 
politikában asszonyi fondorlatokkal dolgozott. 
Az alsóbb népet erőszakosan föllázította a gaz
dagok és a nemesek ellen, és amikor a szegé
nyek pártjának a vezére volt, ahelyett, hogy a 
nagyok visszaéléseit megfékezte volna, a gazda
goknak adta el magát, amikor az ázsiai bérösz- 
szegeket csökkentette. Ez volt Caesar. Talán 
egyike volt azoknak a könnyelmű és erőszakos, 
ravasz és lelkiismeretlen embereknek, akik kap- 
zsiak és akiknek életszükségletük, hogy a fény
űzés hivalkodásai és az olcsó hírnév hiú lár
mája között éljenek. Akiknek felületes in
telligenciájuk van, de olyan, amely könnyen 
tudja magát kifejezni, akik nagyszerűen tud
nak írni és beszélni. Ezek az emberek olyan 
alakulóban lévő merkantilis demokráciában fej
lődhetnek ki, amelyben a lelkiismeretlen kap
zsiság, az irodalom iránt való Ízlés, az erkölcsi 
és politikai szkepticizmus uralkodik és amikor 
az irodalom hatalmassá lesz az emberek között. 
Ezek a férfiak akkor tollúk és szavuk segítségé
vel szinte útonállók módjára sarcolhatják meg 
a politikai pártokat, a klientélákat, a nagytőké
seket, a becsvágyókat, sőt még gyakran a szegé-
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nyék osztályait is. Sokan valóban ilyen ember
nek Ítélték Caesart. És most ez az ennyire ko
molytalan ember Galliába indult. Miért? Hábo
rúskodni és hódítani? De hiszen nem volt gya
korlata a harcászatban és egész Róma tudta 
róla, hogy nem volt egészséges ember, gyenge 
szervezetű és betegeskedő ember volt, aki eoi- 
lepsziában szenvedett! A kortársak, akik minden 
eseményt egynéhány ember munkájának hittek, 
persze nem érthették meg, hogy az események 
mennyire végzetszerűen avatkoztak bele Caesar 
legbölcsebb szándékaiba, legszebb terveibe, leg
mélyebb hajlandóságaiba. Ez az ember, akiről 
a legtöbb modern történetíró azt hiszi, hogy már 
gyermekkora óta csak arra gondolt, hogy a világ 
uralmát megszerezze, akinek az életét egyetlen 
céltudatos munkának hiszik, amely a gondolat 
egyenességével haladt egy óriási becsvágy végső 
célja felé, akkor éppen úgy, mint korának min
den más nagy férfia, az események forgatagában 
arra kényszerült, hogy egészen másképpen cse
lekedjék, mint ahogyan sokszor tervezte. Fényes 
tudományosságra és művészetre hajló intelli
genciája volt, nagy képzelőtehetsége, ideges volt, 
fürge és becsvágyó és minden dologban, teháí 
az állam ügyeiben is az összhangzatosság erejét 
és szépségét imádta. Caesar valóban úgy indult 
el, mint egy uras, művészies és művelt demokrá
ciának a vezére, mint egy római Perikies, aki 
az ékesszólás, a művészet, az elegáncia iskolájá
ban készül elő egy nagy birodalom kormányzá
sára. De családjának szegénysége és a felsőbb 
osztályokban mindinkább terjedő politikai
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szkepticizmus lerombolták ezt a szép tervét. El 
kellett adósodnia, hogy híres ember lehessen, 
azután pedig működését el kellett adnia Cras- 
susnak, és ezenközben a demokrácia demagó
giává vált. Caesar ekkor mintegy belefutott a 
nagyok gyűlöletébe, akik irgalom nélkül üldöz
ték és ő kénytelen volt védekezni, a szegény nép
osztályok kegyét keresvén s mindenféle módon 
pénzt szerezve. így lett belőle rövidesen a cső
cselék vezére, forradalmi demagóg és lelkiisme
retlen üzletember. Ez a patricius, aki közömbös 
volt a jó és a rossz iránt, akinek könnyen hajlít
ható és plasztikus intelligenciája volt, lassankint 
demagóggá, fondorkodóvá, szemérem és lelki- 
ismeretfurdalás nélküli, vakmerőén biztos üz
letemberré vált. Ideges és izgékony ember lévén, 
a küzdelem hevében gyakran elvesztette mérsék
letét is, erőszakkal üldözte ellenségeit és ezekköz
ben botrányos vakmerőségről tett tanúságot. 
Mindennek dacára soha a saját izgalma végső 
veszedelembe nem sodorta. Valahányszor azon 
a ponton volt, hogy helyrehozhatatlan őrületet 
kövessen el, mindig megállt és megtalálta ön
magát. Az okosság és mérséklet ösztönei túlsá
gosan mélyek voltak benne és még ezeknek az 
izgatott időknek a viharaiban sem veszítette el 
őket.

És valóban most is a sors a jövendő felé 
űzte, tudtán kívül, őt, a római demokrácia ne
gyedik Caiusát, ugyanazon a Via Flaminián, 
amelyet a római demokrácia első Caiusa nyi
tott meg. A negyedik Caius hajtotta most végre 
öntudatlanul azt a munkát, amit Caius Fiami-
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nius kezdett meg és amit Caius Gracchus és 
Caius Marius folytattak. Caesar, amikor Gal
liába ment, nem gondolt egyébre, csak arra, 
hogy fényes győzelmekkel visszahódítsa a fel
sőbb osztályoknak azt a tiszteletét, amit az ese
mények végzetes sorozatában elvesztett. Ilyen 
volt az életnek a törvénye abban a korszak
ban, de ilyen volt minden más korszakban is. 
A nagy emberek úgyszólván sohasem voltak tu
datában annak az óriási történelmi munkának, 
amelynek öntudatlanul eszközei és áldozatai 
voltak. Mindannyian hatalmában voltak annak 
az erőnek, amelyet a történelemben Sorsnak 
nevezhetünk és amely nem egyéb, mint az ese
mények előre nem látott összetalálkozása, a 
cselekedetek rejtett erőinek végső célja, olyan 
erőkének, amelyeket egy bonyolult és szerve
zetlen társadalomban senki föl nem ismerhet 
addig, amíg a felszín alatt lappanganak. Mind
ezek a férfiak nem akaratuk emberfölötti erélye^

nem egyszerűen az idők körülményei miatt 
hágtak föl a nagyságnak ama csúcsaira. Szü
letési körülményeik, a dicsőség, a gazdagság, a 
becsvágy, az értelem, a szerencse mind nagyobb 
és nagyobb hatalomra segítette őket, ugyan
akkor, amikor az ó-kori állam intézményei a 
felsőbb osztályok növekvő politikai szkepticiz
musa folytán föloszlásnak indultak. De nemso
kára beköszönt az a nap, amelyben a jelen nagy
ság mindannyiok számára halálos kötelezett
séggé válik és arra fogja őket kényszeríteni, 
hogy amint most érdemeiken felül való tisz-
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tességeket élveznek, akkor erejükön felül való 
felelősséget és kötelességet vállaljanak magukra. 
A sötét Sors mindannyiok számára tragikus 
dolgokat készített elő! És ennyi zavar köze
pette egyedül Lucullus, a római történelemnek 
e legkülönösebb alakja, a Pincion lévő nagy 
és pompás kertjeiben, ott, ahol ma a Belvedere 
della villa Medici van, görög tudósok társasá
gában a római korrupcióról bölcselkedve tekint
hetett le békén a Városra. A Város óriási és mély 
tengernek látszott innen, amelyet örökös dagá
lyok és viharok mozgatnak és amely viharokon 
kívül Lucullus, egy magas és gyönyörű szige
tecskén, nyugalmat és zavartalan élvezeteket 
biztosított magának, ő  volt az egyedüli, akire 
Euthanasia, a nyugodt halál görög istennője vá
rakozott. Nem sok idő múlva ez a geniális kü
lönc, ez a boldog magános, földi napjainak 
estéjéhez ért, miután ő is öntudatlanul teljesí
tett egy nagy történelmi hivatást. És amíg an
nak az új imperializmusnak, amelyet ő terem
tett meg, tragikus katasztrófája készülődött, 
ama korszak nagyjai közül csak ő neki enged
tetett meg, hogy békén hajtsa le fejét a hall
gatag istennő ölébe.
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