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" szülékhez és nevelőkhöz.

Azon közméltatás, melyben Halmay-csa

ládom két kötete a hazában, reményemen felül is

részesült, arra buzdított engemet, hogy említett

munkámat, még egy mellék-darabbal toldjam

meg. Ezen kötet szív- és erkölcs-képzési oldalá

nak is, ugyanaz az iránya, melyet Halmay

családom két kötetében követtem; tudniillik:

a hazában divatosabb oskolai és házi események

nek és botlásoknak felhordása és fejtegetése, s

a növendékségnek ezek általi figyelmeztetése és

megóvatása.

A mi pedig ezen kötetem történelmi oldalát !

illeti, ebben elkülönzött nézetemet és irányomat

követtem. Az emberiségnek, a számtalan élő és

elenyészett nemzeteknek, évezredeken át folyt

történelmeik, oly lom-halmazt képeznek, mely

nek buvárlása egész ember-élteket foglalatoskod

FÁY. III. k. 1
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tathat, a nélkül, hogy kimeríthetnők. Továbbá:

az egyetemes történelem tanulmányozásához, a

helyes felfogáson, és összeállításon kivül, inkább

terjedelmes olvasás és adat-kutatás, mint mély

fejtegetések szükségesek; ezen utóbbiak a törté

nelem philosophiájának maradván sajátjai. Ezek

nélfogva elegendőnek tartom : a növendékkel,

kinek még pályája elhatározva nincs, az egye

temes történelem azon fő és korszakos pontjait,

eseményeit, embereit ismertetni meg, miknek tu

dását semmi pályán sem nélkülözheti, ha a mí

veltebb osztályhoz számíttatni kiván; és kellő

irányt adni elébe, melyet idővel történelmi bu

várlásaiban, olvasásaiban kövessen, Ama kor

szakosfőpontok, mintegy nyugvó pontokúl fognak

szolgálni neki és emlékező tehetségének, a törté

nelem lomában, melyhez később szerzendő törté

nelmi ismereteit könnyebben raggathatja; vagy

ha többet nem olvas is azokhoz, nem leend a tör

ténelem teljesen „terra incognita" neki. Az adott

irány pedig megtanítja a növendéket azon szem

pontokra, mikből a történelem eseményeit, szere

peltembereit, elkülönözve az azokat netán kör

nyezett csillogásoktól, kellőleg megitélni szük

ség. Hogy ezen kellő szempontokat a növendékre

nézve erkölcs, emberiség nettesebb érzelmei, ke

gyeletek, honszeretet, valódi nagyság, tiszta ba

*

4



3

rátság, hősies és áldozatos elszántság erényei,

sat. képezik, fölösleges említenem.

A történelem-tanítók, rendesen a két szélső

ség egyikébe szoktak esni. Vagy túlterjeszkedve

tanítják növendékeiknek az egyetemes történel

met, kiereszkedvén tekintélytelen s tán rég el is

enyészett nemzetekre, s azoknak légnyegtelen

eseményeikre, s úgy mintegy lomba fulasztják

növendékeiket; vagy szoros chronologiai rend

szerrel futván át az egyetemes történelmen, hogy

semmi, mit nevezetesnek véluek, ki ne maradjon

leczkéikből, s az idő rövidsége is kiadja azokat:

telhetően összeszorongatnak mindent; mi által a

növendékek nem kapnak egyebet, mint száraz

neveket, számokat, benyomás nélküli tényeket,

mik lelkeiknek éleményt nem nyújtanak, szívei

ket, kedélyeiket nem mívelik, emlékező-tehetsé

geiket pedig elkínozzák. Természetes, hogy az

ily előadások mellett, a történelem nem válik

kedvencz tanulmányukká.

Én egyedül a hazai történelmet ohajtom a

növendéknek, terjedelmesebben, tüzetesebben,

részletesebben és mellékes ismeretekkel össze

kötve, adatni elő; a többi történelemre nézve

megelégedném a kellő útmutatással: miként foly

tassa további tanulmányozásait a tudomány ezen

1*
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szép ágában? S ezen útmutatást úgy vélem szük

ségesnek adatni, hogy a növendék gyönyörrel

vegyes foglalkozást, éleményt nyervén a nem

száraz előadásokból, kedvet kapjon a történelmi

olvasmányokhoz és buvárlatokhoz. –

Én ezen útmutatásra, a régi görög és római

történelmeket választottam, úgymint a melyek

legtöbb anyagot szolgáltattak nekem tanulságok

ra, s legtöbb alkalmat nyújthattak szükséges fej

tegetésekre. Azonban e két történelem, nincs ná

lam oly részletekig kivíve, hogy minden további

tanulmányozást, e két nagy nemzetre nézve is,

későbbre fölöslegessé tegyen.

Az egyetemes történelem azon főpontjait,

miket Halmay-családomban megemlítettem, ezen

kötetben még néhány korszakos ponttal, nem

tartva szoros rendszert, toldtam meg.

Adja az ég, hogy könyvemet, hazám szép

reményű növendékei, nagy sikerrel használhas

sák, képezve abból szíveiket, kedélyeiket, azon

erényekre és lángoló honszeretetre, miknek pél

dányaiban, a régi görög és római történelmek,

oly kiválólag gazdagok!



BeVezetés,

Ezen mellék-darabban, nagy részben szint

azon személyek szerepelnek, kik a Halmay-csa

ládban. E szerint, noha ez tartalomra nézve kü

lönálló munkának tekinthető, személyeire nézve

mintegy folytatása a Halmai-család két köteté

nek. Azokra nézve, kik a „Halmay-család" czimű

munkát nem bírják, megemlítjük, hogy Halmay

Elek, várhalmi birtokosnak, Kristóf nevű, nyu

galmazott huszártiszt bátyja, két fia, Jenő és

Gyula, és egy, Erzsike nevű leánya volt. A fiú

kat Hámory tanító nevelte, és kísérte a városi

főoskolába. Erzsike mellett növekedett Várhal

mon Tini, Kádár mérnök leánya. Jenő katonás,

Gyula kissé önzésre hajló jelleműek; Erzsike

szellem- és tehetség-dús leányka. – Ezen darab

eseményei ott kezdődnek, hol Halmay Elek úr

a maga fiait, a tanítóval, a városi főoskolába

küldi.
*





A Halmay-fiúk a városban.

Halmay Elek úr, fiainak a városban szál

lást és étkezést, egy éltes, Halter nevű ügyvéd

nél fogadott, kinek neje még néhány évvel élte

sebb volt, s kinek kezével a bel-városban egy

középszerű háznak jutott birtokába. Maga az úr

csendes, lassú vérfolyású, és munkás férfiú, neje

pedig szikár, zsugoriságra és aszkórságra haj

landó asszony volt. Gyermekök nem lévén, az

asszonynak egy közel rokonát, Sándort tartot

ták, mint leendő örökösüket házuknál. Sándor

egy évvel idősebb Jenőnél, tűzről pattant, élénk,

csintalan fiú volt, kinek szíve hajlamát inkább

jónak, mint rosznak mondhatni; de kit pajzán

kedve s korlátlan szabadsága, untalan kisebb

nagyobb csínyekre ragadott, miket néha szinte

az elbizakodottságig fokozott az, hogy nevelő

szüléi vakszeretetből, kelletinél engedékenyeb

bek valának iránta. Kapott ugyan olykor-olykor

leczkézéseket úrtól és asszonytól; de miknek

semmi élök nem volt, s miket Sándor egyik fü

lén be-, másikon kibocsátott, Sándor vidor, zajló
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vérmérséklete, mindjárt az első nap megtetszett

Jenőnek, s pár nap alatt már oly barátok lettek,

mintha együtt nevelkedtek volna fel; mit előse

gített az, hogy ugyanazon oskolába is jártak.

A Halmay-fiúkon kivül, még Feledy, me

gyei főorvos két fia szállásolt és étkezett az ügy

védnél. Jeles két fiatal ember volt ez. Samu,

mintegy 18 éves, szilárd jellemű, tiszta erkölcsű

és vas-szorgalmú ifjú volt, ki orvosi pályájára,

komoly buzgalommal készítette magát; Gejza

pedig egyvívású Gyulával, csupa lángész, türe

lemmel tanulmányozó, csendes kedélyű, és sze

lid erkölcsű fiú volt, kihez fogható, oskolájában

nem találkozott. Hámory úr, a Halmay-növen

dékek tanítója, igen örvendett a Feledy-fiúknak,

és szívesen látta, hogy Gyula ragaszkodással van

Gejzához, kihez kedélye őt inkább vonzotta,

mint a szilajabb vérű, s másokon szívesen kifogó

Sándorhoz. A tanító jól tudta azt, hogy a jó pél

da s jelesekkeli társalgás, jótékonyan hat a fiatal

kedélyekre. Gejza lángeszének nem adván elég

táplálékot az oskolai leczkék, azoknak végezté

vel, szívesen olvasgatott tudományos és szépiro

dalmi műveket, magyar és német nyelven, mely

utóbbiban már szépen haladt elő; s az ő tudo

mányos szomja, és azon becsültetés, melyben os

kolájában tanulótársai előtt állott, Gyulára, ki

Gejzával szintén egy oskolát járt, jó sikerrel ha

tott. Hámory úr és Samu, egyenetlen koraik da

czára is, szintén barátságos indulattal és biza

lommal viseltettek egymás iránt; és Samu sok
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részben használta, tapasztaltabb barátjának uta

sításait és tanácsait.

Költekezés.

Gyula már párnap múlva elégületlen kez

dett lenni a városi étkezéssel. A leves sovány, az

ázalék vastag-rántású, a tészta lágy és túlbarna

volt neki; egyszóval: igen elütő a várhalmi ízes

étkezéstől. Jenő is észrevette ezt; de nem sokat

törődött vele, mig pénzében tartott; vásárlott gyü

mölcs és sütemények könnyen pótolták neki az

ebédek és vacsorák hiányait; de Gyula, a mel

lett, hogy szerette a jó falatokat, sajnálta értök

kiadni pénzét. Morgott tehát az asztalnál gyak

ran; durczásan taszigálta el tányérát, nyilványí

tásaúl elégületlenségének; mik azonban Halter

nénál nem nagy benyomást okoztak.

Jenővel, könnyelmüsége csakhamar feled

teté azon üdves intéseket, miket atyja, a városi

életre nézve, fiainak, elutazásuk előtt adott volt.

A csinos, sőt fényes bolti kirakatok, nagy csáb

erővel birtak reá nézve, sok szükségest vélt ta

lálni azokban, s kiadta pénzét szükségtelenekre,

sőt olyanokra is, miket egy pár napi gyönyör

ködés után megúnt és félredobott. Igy történt,

hogy gyakran nem telt pénze a szükségesekre,

csakhamar túladott szüléitől nyert költőpénzén,

sőt a hónaponként kijáró csemege-pénzből is,

már a hónap közepén nem maradt semmi. Ez

még magában nem lett volna nagy baj, s leg
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fölebb azt okozhatá vala, hogy Jenő a hónap

második felében nem kőlthetett, s tán egyben

másban szűkült is; de Jenőre a pénzetlenség

igen kedvetlen hatással volt, mint rendesen az

olyanokra szokott lenni, kik meggondolatlanúl

vesztegetnek, s kedvtelésöket találják a költeke

zésben. A hónap utóbbi felében nyugtalan, ked

vetlen és boszús volt; s nagy terhére esvén pén

zetlensége, hol Gyulától, hol más ismerősitől

kért kölcsön, s gyakran némi megaláztatásokkal

utasíttatott el. A zsugoriságra hajló Gyula, oly

aljasságra vetemült testvér volt, hogy csak a kö

vetkezett hónapra szólt ráadással kölcsönzött

pénzt testrérének. Jenő nem merte tanítóját elő

legezésekre szólítni fel, ismervén annak szigorú

rendtartását. Egy hónap utóján, megszólította

Jenőt Feledy Samu, kinek különösebben tünt fel

annak kedvetlenkedése, s kérdezte: mi baja? Je

nő segély reményében megvallá neki pénzetlen

ségi zavarát.

Szívesen adok önnek, magamnak is szűk

pénztárából, a jövő hónapig, pár forintot köl

csön, mondá Samu; de engedjen, barátom, ez

úttal egy jó tanácscsal szolgálnom, melyet ma

gam tapasztalásából sikeresnek ismerek. En szint

úgy, mint ön, gyakran jöttem eleinte, amint vá

rosba érkeztem, pénz-zavarba a miatt, hogy kép

zelt szükségekre s mulékony kedvtelésekre ad

tam ki pénzemet; mi miatt, jó atyám nem lévén

nagy módban, s taníttatásunkat is, csak magától

vonva meg sokat, eszközölhetvén, szükséget is
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láttam, és sok keserű órát szereztem magamnak.

Végre egy botor kiadás oda juttatott, hogy szál

lás-béremet, a határnapon kifizetni nem bírrtam.

Ez csaknem kétségbe ejtett, mert becsületem és

hitelem fentartására sokat tartottam; szerencsére

szálás-adóm, becsületes és engedékeny férfiú volt,

s várt, mig majd mindent megvonva magamtól,

kicsináltam a szállásbért. De ez nem ment ké

relmi alázkodás nélkül, s annyira hatott önérze

temre, hogy erős esküvel fogadtam fel magam

ban: miként ezentúl vigyázóbb és józanabb szá

moló leszek. Erre két eszközt használtam; elő

ször: tollat fogtam, és szoros s józan megfon

tolással feljegyeztem jövő pénz-kapásomig, elő

forduló minden kikerülhetlen szükségemet, erő

sen eltökélve, semmire sem adni ki pénzt, mint

mit a papirra, melyet tárczámban hordoztam,

feljegyeztem; másodszor: csak akkor vittem

ki pénzt magammal, mikor jegyzékem utasítása

szerint, valami szükséges vásárlásom volt; sé

táimnál vagy más járataimnál, alig vivén egy

pár garast magammal. E két eszköz és szilárd

ságom, melyet becsület és eskü tartottak fen ben

nem, sikerre vezettek; rendbeszedtem magamat,

s a megbánási és rendbontási kedvetlenségek

nem zavarták többé kedélyemet és tanulási ked

vemet. Kövesse ön példámat és tegyen erős fo

gadást becsületére; ön úgy is, mint tudom, ka

tonaságra készül, a jó katonának pedig becsület

a jelszava. •
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Jenő meghatva Samu szavaitól, kezét nyuj

tá neki, s becsületére fogadá adott tanácsának

szoros megtartását. Igaz, hogy különösen az első

hónapban, pénze kikapása után, erős tusájába

került megtagadni magától oly vásárlásokat, mik

ingerlőleg kinálkoztak neki; több izben tana

kodva állt meg a kirakatok előtt, sőt meg is fogta

már a bolt-ajtó kilincsét; de becsület-szava még

is jókor legyőzte nála a könnyelmű ingert. Ké

sőbb mindinkább könnyebbek lőnek győzelmei;

s végre oly hidegen ment el a fényes kirakatok

előtt, mintha puszta falak közt járdalt volna. Ne

velte ebbeli szilárdságát az, hogy nem küzdvén

többé aggasztó pénzetlenségekkel, kedélye egész

hónapon át derült maradt.

V e t é ly.

A Halmay-fiúk szépen haladtak a tudomá

nyokban elő. Jenő nem birt ugyan oly kitartó

szorgalommal, mint Gyula, de élénkebb elme

tehetségével könnyebben fogta fel a tan-tárgya

kat, s különösen azokban tünt ki, mik felől taní

tója meggyőzhette őt, hogy katonai pályájára

szükségesek. Ilyenek valának: a mértani (mathe

maticai), nép-ismei (ethnographiai), földleirási

(geographiai) ismeretek, idegen nyelvek tanulá

sai, sat. Gyula, a számvetésben, géptani, ter

mészettani, sat. tudományokban volt kitünőbb.

Mindketten kedveltjei voltak tanáraiknak, és szép
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fokán álltak az oskolai osztályozásnak. Termé

szetes is volt, hogy miután nekik magány-taní

tójok is volt, ki előttök az oskolai tanulmányo

kat fejtegette, azoknak betanulásait tőlök szá

mon kérte, jobban haladhattak elő, mint legtöb

ben, tanuló-társaik közől, kik szegényebb mód

ban lévén, magány-tanítókkal nem birtak.

Nagy előnyére szolgált Gyulának az, hogy

háznál és oskolában oly jeles baráttal birt, mint

Gejza, ki őt egyben-másban utasítgatta, vele

együtt tanulmányozgatott, mint mondani szok

tuk: correpetált, és tudomány-szeretetével, szor

galmával őt folytonosan lelkesítette. Azonban

ezen szép és üdvös viszonyra, csakhamar ho

mályt vetett a Gyulában fészkelődött vetélyi irigy

ség. Fájt az neki, hogy Gejzával nem érhet, hogy

mind fokozatban, mind társai előtti tekintélyben

Gejza fölötte áll, s mindenki őt állította fel ta- *

nulói minta-képűl. Végre is kitört belőle az irigy

kedésnek ezen keserűsége, és amint a tanító egy

alkalommal isuét Gejzát magasztalta: könnyű,

úgymond Gyula, kitűnni Gejzának, mert jó ba

rátja ül mellette, ki súgja neki a leczkéket, aztán

jóakarója a tanár is, ki kedvezéssel van iránta.

A tanító nem szólt Gyulának erre semmit; ha

nem annak egypár tanuló-társát, kik olykor

meglátogaták Gyulát, ennek jelenlétében tuda

kozta meg: ha igazak-e azok, miket Gejzáról

hallott? Ezek rágalmaknak nyilvánították azo

kat, s nem győztek betelni Gejza magasztalásá

val, és tanulói jelességeinek felhordásával.
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Ládd fiam! – szóla a tanító, a többi fiúk

távozta után Gyulához – mily méltatlan s egy

szersmind hálátlan voltál Gejza iránt, ki irántad

oly szíves, oly közlékeny, s kinek annyit köszön

hetsz! Ez által árulója is levél irányában a ba

rátságnak, rágalmakra aljasítván magadat. Ezt,

tudom, nem épen rosz akarat és ellenséges indu

lat, hanem egyedül a vetély irigysége okozta ná

lad. Nemes lelkek közt a nemesebb vetély szép,

és sok üdvöst szül a világban; de az abban áll,

hogy törekedjünk nemes tettekkel, érdemekkel

múlni felül egymást, készek, sőt szivesek marad

ván, elismerni, méltányolni, becsűlni, mások,

sőt vetély-társaink érdemeit is. Nem szabad fe

lednünk soha, hogy az Isten egyik embernek

nagyobb tehetséget adott, mint a másiknak;

egyiknek több anyagi erőt, tekintélyt, és alkal

mat nyújtottak születés és szerencse, mint más

sokaknak; tehát az épen nem válik szégyenünk

re vagy lealacsonyíttatásunkra, ha némelyek ná

lunknál több nemes tetteket követnek el, több

érdemeket szerezhetnek, és így fölebb becsültet

nek, mint mi; hiszen mi szintén méltatásra és

becsültetésre vagyunk méltók, mihelyt tehetsé

geinkhez és viszonyainkhoz képest annyi szépet

és jót eszközlünk, mennyi tőlünk telik, s az ér

dem-szerzés alkalmát tunyán vagy gyáván el

nem szalasztjuk. E részben nyugtathat bennün

ket az is, hogy bármely pályán is, példáúl: pol

gárin, íróin, művészin, sat, csak igen ritkán lehet

a jelesek közt, oly teljesen arányos párvonalat
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húzni, hogy egyik teljesen homályosítsa el a má

sikat; rendesen a pálya részletes előnyei közt,

egyik egyben, másik másban lesz feltünő, s min

denikének megmarad a maga egyéniségi jeles

sége, érdeme; valamint másrészről, a legtöbb je

lességűnek is kisebb-nagyobb hiánya, foltocs

kája. Rágalmainkkal rendesen nem vetély-tár

sunkat, hanem önmagunkat gyalázzuk meg, s

magunk érdeméből rovunk le; mert eláruljuk te

hetetlenségünket: nemesen állni meg vele a ve

télyt. Es mindenkor kevélységnek, sőt dölyfnek

jelensége az, ha magunk mellett, vetély-társat

nem szenvedhetünk; s ez végtelenűl sok roszat

szült már a világban. Sokszor estek áldozataiúl

ennek hazák és lelkes honfiak. Igy, a különben

nagyjelességű Julius Caesartól, mily kárhozatos

és gyászos volt azon dölyfös elv, hogy inkább ki

ván faluban első, mint városban második lenni!

Ezt később látni fogjátok.

Gyula halálra szégyenlette tettét, s könnyes

szemmel kérte a tanítót: ne szólna arról Gejzá

nak. Azontúl kettőztetett szivességével és becsü

lésével tört irányában helyreütni elkövetett hi

báját. -

Szeszély-csinyek.

Jenő és Sándor közt, naponként szorosabb

lőn a barátság, élénkebb a pajzánkodás. Hámory

tanító úr előtt nem volt ugyan kedves ezen vi

szony; de ezt teljesen megakadályozni, a sok al
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kalom miatt háznál és oskolában, nem állott ha

talmában; s meg kelle elégednie azzal, hogy

időnként adott tanáesaival elejét kivánta venni

a fiúknál történhető kicsapongásoknak. Boldo

gúlt is annyiban, hogy nagyobb erkölcstelensé

geket nem követtek el; de a fiatalsági, úgyneve

zett szeszély-csinyeknek (Geniestreiche) elejét

nem vehette. Egymást érték ezek, háznál és azon

kivül. Majd Halterné kedves öl-ebecskéjének kö

tötték össze két fülét a farkával, majd főkötőt

tettek a fejére; a házi macskának farkára felfútt

hólyagot kötöttek, melybe néhány szem kukuri

czát tettek. A zörgő hólyag annyira elszilajította

az állatot, hogy eszét vesztve riadozott minden

felé, mignem a szakácsné lekötötte farkáról a hó

lyagot. Az asszony ablakában álló és kedvesen

illatozó virágok cserepeit, karóit, büdös assa

foetida-olvadékkal kenték be; az úr burnótját

borssal keverték meg, vagy pipa-csutoráját pap

rikával dörgölték be; az úr parókájába rózsákat

tűztek, vagy azt Halterné főkötő-bábjára illesz

tették felszalagozva, csipkézve, sat. Ur és asz

szony leczkéztek, morogtak, fenyegetőztek; de a

megfenyitések elmaradtak. A fiúk nem elégedtek

meg ezen házi csínyekkel, hanem átvitték azokat

az oskolába is. Egy jeles, ritka tudományú és ér

demű tanár lett különösebben czéltányéruk azok

nak. A tanár már éltes, s a mellett gyöngelátású

volt. Mig ő physicai ábráit, háttal fordulva tanit

ványi felé, táblára rajzolgatá: addig a két fiú

mindenféle pajzán, fintor, sőt gúnyos mozdula
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tokkal, arcz-vágásokkal nevetteté az oskolát;

majd a tanár ülését kenték be krétával, mit az

felszedvén kabátjára, kimenetkor kaczaj közt kí

sértetett ki az oskolából. Igaz, hogy az effélék

ben Jenő rendesen csak a másod-szerepet ját

szotta, Sándor lévén a főczinkos; de javalva vett

részt azokban, sőt olykor elő is segítette azokat.

Noha Sándoron megtörtént az is, hogy azon

csínyt űzvén, mely a városi utcza-gyermekeknél

oly divatos, tudniillik: ingerkedésből meg-meg

rángatván a házak csengetyűit; egy estve épen

akkor talált megrángatni egyet, mikor az otthon

vélt házmester a városból hazatért. A házmester

nem rest, nyakoncsipte a fiút, s kezében lévő

séta-botjával ugyan emberűl rája hányt, úgy,

hogy több napig érezte az ütlegek fölkelt kolbá

szait. Noha Halterné is erélyesen intette és kérte:

hagyna fel ingerkedő csintalanságaival, nem fo

gott Sándoron semmi; sőt mindinkább több-több

s merészebb csínyekre vetemedett. Végre egy te

metés alkalmával, busásabban adta meg árát ok

talan kicsapongásának. Egy tisztes polgárnak,

Halter ismerősének nejét temették. A fiúk is je

len voltak a temetésen. A komoly és bús szertar

tások unatkoztatták a könnyelmű Sándort, s hogy

vidorabb fordúlatot adjon azoknak, egy öreg és

nehezen döczögő szomorú-félnek köntösére egy

nyúl-farkat tűzött fel. Ez botrányos kaczajt oko

zott a halott-kíséret fiatalabbjainál, és Sándort s

Jenőt igen mulattatá az elmésnek vélt ötlet; de

a számítást kissé elvétették. A nyúl-farkas öreg

2FÁY. III. k.
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nek, kereskedő-legény fia épen jelen lévén, azon

nal nyomozta és kitudta a botrány-okozót, s min

den további bevezetés nélkül nekiállt Sándornak,

s az egész számos halott-kíséret előtt, jobbra

balra pofozta őt, s a kíséret zajosan helyeslette

a vett elégtételt. Maga Jenő is csak az által me

nekűlt, hogy az egyetértés egyenesen nem sül

hetett rája. Sándor szégyentől és pofoktól égő

arczczal osontott ki a sokaságból. Azonban a pol

gár, ki nejét veszté, vesztése fájdalmától s a tör

tént botrány boszújától ingereltetve, nem maradt

a pofozási elégtételnél, hanem feladta a dolgot

az oskola tanácsának. Szőnyegre kerűltek ekkor

más oskolai csínyei is a két fiúnak, miket egy

pár józanabb s megbotránkozott tanulótárs adott

fel; és Sándor 24 órai kenyéren és vízen tölten

dő börtönre (carcerre) és arra itéltetett, hogy a

megsértett tanárt és polgárt kövesse meg, Jenőre

is jóformán rájárt a rúd; mindazáltal ezúttal, ta

nári köz-megdorgálással beérte. Sándor bebör

tönzése nagy zajt okozott a Halter-háznál, és éles

megjegyzésekre adott alkalmat, mik Jenőt is igen

kellemetlenűl érdekelték. Hámory tanító úr, rész

letesen járt végére a vádaknak, tényeknek és kö

rülményeknek, mikkel a fiúk terheltettek, és nem

elégedett meg Jenő felmentetésével; hanem üd

vösnek látta a fiú megaláztatását hatályosan se

gítni elő, s elhatároztatta a tanári tanácscsal azt,

hogy Jenő is, mint bár nem egyenes, de mégis né

mileg részes, egy oskolai nagyobb tanuló kísére

tében, kit a tanács a szilárdabb jelleműek közől
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nevezett ki, Sándorral együtt, kövesse meg a ta

nárt és polgárt. Ez meg is történt, Jenőnek a

szégyentől és bánattól szemére szökött könyei

között. Az öreg tanár szeliden fogadta őket, s

kész volt megbocsátni nekik. – Az öregség –

mondá ez – tehetetlenségnek kora; de ha öre

get láttok, legyetek emberiségből készek azt ten

ni fel róla, hogy tevékeny napjaiban ő is hasz

nos tagja lehetett a hazának és emberiségnek; s

a tiszteletet nem fogjátok megtagadni tőle!

De az ingerűlt polgár, nem volt a fiúk iránt

oly engedékeny; különösen Sándor irányában

szabad kitörést engedett haragjának, szidásainak

alig talált szavakat, s kinyilatkoztatta: hogy

egyedül Halter úr iránti tekintetből áll el a to

vábbi elégtételtől, mely rendőri fenyítést érde

melne. Majd Jenőhez fordulván, kit Halter há

zából ismert; úrfi! – így szólt hozzá – ne gon

dolja, hogy vagyon és születés valakinek jogot

adnának békes polgárok ingerlésére, vagy épen

nevetség-tárgyúl tételére; ki azt teszi, nem méltó

a szerencse kedvezéseire! –

Búsan tért a két fiú vissza. A tanító bement

velök Halterhez és nejéhez is, s megkövettette

velök ezeket is. Azután ekként szólt hozzájok:

hinni akarom, fiaim, hogy ti ezen csínyeket és

ingerléseket, nem épen rosz akaratból, hanem

inkább hetykeségből, fiatalsági viszketegből, s

egy ferdén felfogott neméből a hírvágynak kö

vettétek el. Hizeleg az némely könnyelmű fiatal

embernek, hogy sokan megnevetik csínyeiket,

2*
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elbeszélik azokat, s így némi hír-névhez jutnak;

nem gondolván azt meg, hogy a higadtabbak,

józanabbak, utálattal fordultak el azoktól, és kár

hoztatják őket. Emlékezem, hogy találkoztak,

kik másnak új hintaját ily csínyből bemeszel

ték; mások több éjen át egymás után, lármás ze

nékkel verték fel álmaikból a betegeket sat., s

éleményt leltek mások boszantásaiban. Az effé

lék, mindenesetre, emberiség és társadalmi rend

elleni kihágások. Ti még tovább mentetek; mert

te Sándor, azon jó nevelő-szüleidet boszantád

csínyeiddel, kik tégedet jótéteményeikkel hálára

köteleztek; mindketten tisztes öreg tanárt, ki ok

tatásaiért köszönetet, tiszteletet érdemelt tőletek,

sértegettetek, s egy bánatos polgár vesztési se

bét, bántó botránynyal mérgesítettétek. Szolgál

jon mostani megaláztatástok ezentúlra tanuságúl

arra, hogy a becsületes és jóravaló ifjúnak, nem

nehány röhögő éretlen ficzkó, hanem a józanabb,

tisztesebb emberek javallására és becsülésére

szükség törekednie. -

A történt dolgok Sándorra is jótékonyan

hatottak, csínyei majdnem végkép elmaradtak.

Jenő pedig, kinek keble máris előzgette az egy

kori katonai büszkeséget, ezen megaláztatása

után annyira levert volt, hogy pár hétig szavát

sem lehetett hallani; s csak azért esdeklett taní

tójának, hogy szüleinek semmi említést se te

gyen a történtek felől, mit Hámory úr – meg

elégelvén Jenő bűn-bánatát – meg is igért.
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Feledy Gejza literatorsága.

A kis Feledy Gejzán mindinkább erőt vett

a tudományos szomj, és a könyvbuvárlás any

nyira szenvedélylyé vált nála, hogy minden os

kolától és oskolai tanulmányoktól üres óráit, je

les, különösen szép literaturai művek olvasásá

val tölté. Kivált mióta egy hazai költőnk tiszte

letére adott fáklyás-zenén jelen lévén, tanúja volt

azon köztiszteletnek, melylyel a költő irányában

mindenki viseltetett, felvillanyozott keble any

nyira zaklatá őt, hogy enyhülési órákat sem en

gedett magának, egyre-másra írt, olvasott; mi,

különben sem erős testalkatát, egészségét igen

megrongálá, arczát elsáppasztá, kedélyét idő

előtt elkomolyítá; s már-már azon ponton állott,

hogy társalgásokban éldelhetlen könyv-molylyá

váljék, midőn egy közbejött esemény, még jókor

eszmélteté a fiút.

Hét hónapra az oskolák beállása után, rej

télyesen kezdett sompolyogni Gejza Hámory ta

nító úr körül, s ez sejteni kezdé, hogy tán vala

mi közölni-valója volna vele; ennélfogva, külön

ben is kedvelvén a fiút, nyájas, előzékeny, s

mintegy kezére-adó volt iránta. Végre egy estve,

amint Gejza egyedül lelé a tanítót, akadozva és

pironkodva kitört titkával előtte, nyilványítván,

hogy üres óráiban összeírt néhány költeményét

kinyomatni szándékozik; azonban előbb ohajtná

Hámory urnak irántoki véleményét kitudni. Samu



22

bátyámnak – úgymond – nem szóltam költe

ményeimről semmit; mert ő, attól tartva, hogy li

teratorságom elvonja a komolyabb tudományok

től kedvemet és időmet, nem barátja annak. Há

mory urat meglepte ugyan a nemvárt nagyszerű

szándék; azonban méltatva a fiú bizalmát, szi

vesen vette át a kéz-iratot, s határnapot tűzött ki

a vélemény-adásra. Lehet képzelni, mily szoron

gó kebellel várta ezt Gejza, s mily sebes szív

veréssel lépett be, a határnap elérkeztével a ta

nítóhoz, véleménye hallására.

Edes Gejzám! – szóla ez nyájas szivélyes

séggel – megolvastam költeményeidet. Azok

kedves fa-rügyek, melyek idővel virágot, sőt ízes

gyümölcsöt is igérnek; de még most csak rügyek.

Verseid nem egyebek, mint csínosan összerakott

hangzatos szavak, mik fület gyönyörködtethet

nek tán, de szívnek, észnek éleményt nem nyúj

tanak; mert azokból magasabb gondolatok, mé

lyebb érzemények, és emelkedettebb phantasia

– mik alkotják a kötött beszéd érdemét, s mik

nélkül üresség az – hiányzanak. Utánzások, és

formákba-öntések nagyobbára verseid. Egy pár

prózai beszélyedben pedig, a styl, a nyelv pon

gyola, mely mutatja, hogy nyelvünkre még ta

nulmányozást nem fordítottál, vagy azt vélted,

hogy prózában írni könnyű dolog, minthogy

azon beszélünk. Beszélyeid csak a mese bonyolí

tására és kifejtésére irányozvák; élet-, jellem

és emberi szív mélyebb festései nélkül; holott

ezek fogtak volna lenni főérdemei azoknak. Ezt
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nem is csodálhatni; mert élet-, jellem és szív

festéshez, élet-tapasztalás, ember-ismeret, és mé

lyebb studium kivántatnak, mikkel még egy ko

rodbeli fiatal író nem bírhat.

Megbocsáss, hogy nyiltan szólok; különben

nem érdemleném meg bizalmadat, ha hizelgéssel

ámítnálak. Kisérleteid mindenesetre szép tehet

ségekre mutatnak; de nem arra-valók, hogy már

világot lássanak. A fiatal, hírnévre, írói érdemre

vágyó ember, alig várja, hogy nyomtatásban

lássa nevét, azt vélvén, hogy ezzel hallhatatlan

ságnak adta át azt. De igen sok fiatal író, pirúl

va bánta meg később, korai literatorságát, és

érettebb korára, szégyenelve vágyott volna meg

tagadhatni nyomtatott dolgozatait, ha azt, mi vi

lágba volt bocsátva, könnyen meg lehetne sem

misítni. A jelesebb írónak is olykor-olykor szuny

nyadozik geniusza, s nem ír talpra-esettet, hát

még serdülő ifjú mit írhat, kinek még geniusza

sincs! – Ha az én tanácsomat elfogadni akarod,

Gejzám, azt tanácsolom neked: fordits még né

hány évet nyelvünknek, s hazai és külföldi je

lesebb írók műveinek nyomozására; tégy olykor

olykor, egyik vagy másik nemben kisérleteket,

hogy kiismerhesd azokból kiváló erődet és haj

lamodat, közöld azokat egy-két jóakaróddal, kik

nek értésök s nyilt egyenességök felől bizonyos

vagy; de teljes-korúságodig, ne nyomass sem

mit. A közönség igen tisztes és tekintélyes tes

tület, melyet éretlen gyermeki mű sem nem ok
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tathat, sem nem mulattathat. Éretlen korában,

édes Gejzám, csak az ugorka jó.

Gejzát búsíták ugyan ezen szavak, mit az is

okozott, hogy idő-előtti hírvágynak gyanúját lát

szott magára vonni; de a tanítónak nyájas vi

gasztalásai és kitartásra-serkentései nyugtatták

őt, s felfogadá követni Hámory úr tanácsát.

Még egyet, édes Gejzám! – szóla ez hoz

zája – te annyira belemerűltél tudományos és

könyv-buvárlataidba, hogy okom van e miatt

egészségedet félteni. Igen tévesztett és vészteljes

számítás, testet és egészséget rongálva akarni ha

ladni elő akár tudományban, akár egyébben;

holott csak egészséges testben lehet erős és tel

jes erélyű a lélek; és mit egyszer egészségünket

rongálva, szenvedélyünk számára az időből meg

gazdálkodunk, kétszeresen és fájdalmak közt ve

szítjük azt el betegeskedésünkben, melyet épen

ezen gazdálkodásunk által vontunk magunkra.

Te már hónapok óta maradsz ki sétáinkból, foly

tonosan állott szobai léget szívsz, nem teszesz

mozgást, nem frissíted fel kedélyedet, kedvedet,

jótékony szórakozást okozó mulatozásokkal, s

így idő előtt senyveszted el magadat. Fogadd

fel nekünk, kik mindyájan szeretünk és féltünk,

hogy ezentúl részt fogsz venni sétáinkban és mu

latozásinkban!

Gejza hálásan fogadta fel ezt is; s azontúl

hű társuk volt a Halmay-fiúknak, minden szóra

kozásaikban. A következés ki is mutatta üdvét

ennek; mert a rózsák ismét virítottak Gejzá
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nak arczain, s kedélye, kedve aránytalanúl vi

dorabb lett.

Pótlólag s a jövőt előzőleg megjegyezhet

jük, hogy Gejza megtartva szavát, folytatta

ugyan szépirodalmi kisérleteit, de azokból ki

nem nyomatott semmit, mignem megállható dol

gozatokkal léphetett ki a közönség elébe; s ké

sőbb egyike lett – igazi nevét elhallgatjuk –

legtiszteltebb iróinknak.

A kolduló gyermek.

A fiúk naponként tettek sétákat a városban,

vagy annak környékében, hol magokban, hol

tanítójokkal együtt. Legkedveltebb mulató he

lyök egy közönséges kert vala, melynek kies

fekvése, fa-soros sétányai és tágas gyepje, mind

gyönyört, mind tért engedtek, szabadabb mula

tozásnak. Hol játékkal, hol beszélgetéssel, hol

felolvasással, kellemesen múlt el itt egy pár óra

tőlök, s megfrissűlve tértek szállásukra vissza.

Egy ünnep-nap délutánján, szintén ezen

kertbe sétáltak ki a fiúk a tanítóval együtt; hol

a szép nyári napon, egész nép-tömegre találtak.

Mulatozás, s majd egy-egy pohár tejből állott

uzsonnázás után, körbe ülepedtek le egy fa-sor

végén s beszélgettek, amint egy rongyokba bur-s

kolt, mintegy 12 éves fiú, a nyomor minden kö

nyörületet ostromló mozdulataival, köhécselve,

nyögve, szem-forgatva vánszorgott feléjök, meg

*
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állt előttök, és beteg, szúnyog-hangon alamizs

nát kért tőlök. -

Jenőnek már zsebében volt pénzért keze;

de a tanító kurtán utasította el a koldulót. Azon

ban ez, mint látszott, nem volt hajlandó, üres

kézzel hagyni elutasíttatni magát; tovább is egy

helyben állott, s nem tágított esdekléseivel. A

tanító még egy párszor utasítgatta őt a tovább

menésre; de hasztalan, a fiú folyvást szemtelen

kedett körültök. Végre a tanító így szólott hoz

zá: te már dolog-tehető vagy; miért nem kere

sesz valami korodhoz illő munkát, vagy foglalko

zást? – Nem találok! – felelé a fiú. – Beáll

hatnál tehát valamelyik becsületes mesterember

nél inasnak. – Beteg anyám otthon, ezt nem

hagyhatom. – Jól van; mond a tanító, én tán

szerezhetek neked helyet; mond meg anyád la

kását, hogy szólhassak vele. – Erre elővevé a

tanító ónját és egy darabka papírt, hogy följe

gyezze a fiú lakását; de ez, további szóba-állás

helyett, durczásan vágta fejébe sipkáját, tovább

vánszorgott, folytatva koldulásait. A tanító bú

san rázta meg fejét: ez előbb-utóbb terhe, ha

nem átka lesz az emberiségnek!– sohajta fel.

De, tanító úr! – szóla Jenő – mi az oka,

hogy ön, ki nem szokta üres kézzel eresztni el a

koldúsokat, épen ezen szegény fiú irányában volt

oly hideg elutasító?

des fiam! – felelé Hámory úr – a kö

nyörület nem csak szép erény, hanem erkölcsi

és emberi köteleztetés is arra nézve, kinek

Y
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szükségen felül adott vagyont a gondviselés,

hogy fölöslegéből, a szegénységet és nyomort

enyhítni segítsen. Es e részben nem ment ki

bennünket azon olykori gyanakodásunk is, ha

bizonyost nem tudunk, hogy a segélyért-esdeklő

tán méltatlan könyörületünkre, s az alamizsnát

tán korcsmákban vagy egyébütt fecsérli el, vagy

önmaga okozta nyomorát. Azonban ott, hol bi

zonyosak lehetünk, hogy adakozásunkkal csak

kárt, sőt veszélyt okozunk, könyörületünk nem

egyéb fonák lágyszivüségnél. Ilyen hibás lágy

szivüség az, ha már dolog-tehető, de henyeségre

szokott vagy szoktatott gyermeknek alamizsnát

adunk; mert ezzel megrögöztetjük őt a henye

ségben, mi által előbb koldulásaival terhére lesz

a hazának, később lopásaival vagy épen rablá

saival valódi átka annak, s magarészéről veszé

lye önmagának. Ezért különösen kárhoztathatók

az oly szülék, kik akár majom-szeretetből, akár

nyer-vágyból, gyermekeiket henyeségre, s még

inkább azok, kik koldulásra szoktatják. – Ki

az ily elhanyagolt gyermekkel, valódilag jótten

ni kiván, ne alamizsnájával erősítse meg őt ve

szélyes henyélkedésében, hanem felfogván őt,

szoktassa munkálkodáshoz, vagy szerezzen neki

helyet s nyújtson módot becsületes keresethez.

Hogy a tanítónak igaza volt, csakhamar ki

mutatta a következés. Néhány hét múlva sétálni

menvén ki a fiúk, egy gyermeket hallottak ordí

tozni és rimánkodni. Oda futottak ujság-vágyból,

s csodálva látták, hogy a városi poroszló, egy
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fiút taszigál maga előtt a város-háza felé; s a fiú

ban azonnal felismerték a kertben koldúltat. A

mint megtudták, egy konyhába lopódzott be, hol

a befordúlt szakácsné, egy pár ezüst-kanalat fe

ledett künn, hihető, megmosás végett. A fiú el

lopá azokat, de csinyjén veszte. Mint hallatszott,

befogatott anyja is, kinél több lopott holmik ta

láltattak.

Mi lett idővel a fiúból? nem tudni; de jó

véget senki sem jósolhatott neki, miután a meg

szokott henyeség, jóra nem vezethet soha.

Megjárja Gyula.

A Halmay-fiúk, mihelyt rendbehozták ma

gokat és tanulmányaikat, rendelkeztek a vár

halmi határozat szerint, a felől is, hogy valami

kézi mesterséget tanuljanak. Jenő, mint mozgás

saljárót, az esztergályosságot; Gyula hajlandóbb

lévén az ülő életre, a könyvkötőséget választotta;

továbbá vett Jenő órákat a fuvola-játszásban is;

Gyula pedig, kinek a zenészethez hajlama, kedve

nem volt, a festészetben tökéletesítette magát,mely

ben különös hajlamánál és türelménél fogva már

otthon is meglepő kisérleteket mutatott fel. Ter

mészetes, hogy ezekre csak oskola- és tanulmány

szünetes napjaikat és óráikat használhatták.

Mindketten szépen haladtak elő; Jenő már

az év vége felé, csinos apróbb esztergályos-mun

kákat küldött ajándékban Erzsikének, Tininek

és szüleinek; Gyula pedig szintén csínos tokokat,
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szép-kötésű imakönyvet, s egy pár festményt.

Jenőnek különös kedve telt abban, hogy barátit,

ismerősit dolgozataival megajándékozza; de Gyu

la ezt csak a várhalmiakkal tevé, csalfán számít

ván arra, hogy ajándékai ingyenbe nem vesznek.

Sőt a nyervágy arra is vivé őt, mit tanítója csak

később, történetesen tudott meg, hogy egy pár

tanuló-társának, pénzért, noha olcsóbban, mint

a könyvkötő, kötött be oskolai könyveket, s köz

tök festményeit is árulgatá vagy becserélgeté.

A tanító igen roszalta Gyulának ezen pisz

kosságát, főkép megtudván azt, hogy munkájért,

szegény tanulóktól is fogadott el béreket.– Edes

fiam! – így szólt Gyulához – a munkálkodás,

már mint ellentéte is a henyélésnek, és munka

általi pénz-keresés, magokban tisztességes dol

gok; sőt ha egy család-atya, munkája által szerzi

meg övéinek élelmét, érdem is. De ha a kereset

aljas nyer-vágygyal van egybekötve, piszkosság

nak szokták azt nevezni. Aljas pedig a kereset

akkor, ha az a munka-tevőnek világi viszonyai

val, tekintélyével, egybeköttetéseivel és kötelez

tetéseivel meg nem fér; példáúl: ha magas állású,

nagyvagyonú úr, naphosszatt együtt dolgozik nap

számosaival, azért, hogy egy munkásnak napi bé

rét meggazdálkodja; ha egy orvos, közel-rokonit

pénzért gyógyítja, sat. Aljas a kereset akkor is,

ha megfizettetésünk, nemesebb érzelmünket sérti;

példáúl: ha csekély fáradságunkért, melyet szi

vességből is megteheténk vala, busásan fizettetjük

meg magunkat, tán olyan által, ki ránk szorúlt,

-
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vagy kinek, aránytalanúl szegényebb lévén, igen

sajnos a fizetés. Te piszkosságot követtél el, mi

dőn szegényebb tanuló-társaidtól, kiknek szives

ségből is szolgálhattál volna, pénz-vágyból fize

tést zsaroltál ki, te, ki arra épen nem vagy szo

rulva, sőt fölösleggel birván, arra vagy hivatva,

hogy másokkal is jót tégy, és a szegénységet se

gítsd. Az ily önzési piszkosságoktól, édes fiam,

szokjál le; mert azok arra vezetnek, hogy idővel

is egy jó embered, barátod se akadjon s megve

tésnek, utálatnak tárgya légy. -

Azonban nem azt teszi, fiam, a piszkosság

kerülése, hogy gazdasági vagy háztartási dolga

inkra se ügyeljünk, vagy hogy megszorulás ese

tében, példáúl: úton, veszélyben, vagy cseléd

rögtöni hiányzásában, sat. se fogjuk meg a do

log, vagy égető szükségű munka végit. Azzal,

mint mondani szokták, nem esik le kezünkről az

arany-gyűrű, ha szükségben olyanhoz is látunk,

mit különben cselédre vagy napszámosra biz

nánk. –

Már vége felé járt az oskolai esztendő, amint

Gyulán az egész ház, szomorúságot és kedély-le

vertséget kezdett észrevenni. Majdnem folyvást

pityergőre állt szája, szótlan lett, nem játszott, s

különben derekas étvágya is elveszett. A tanító

sarkalta: mi baja; de miután Gyula habozó észa

varos szavaiból semmit sem vehetett ki, aggódni

kezdett, hogy a fiúnak tán egészsége romlott

meg, s valami nyavalyának áll küszöbén. Azon

ban Feledy Gejzának egy pár, Gyulához intézett
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vigasztaló szava, a baj nyomába igazította a ta

nítót. Újabb sarkalás után megtudta, hogy Gyu

lát nyer-vágya játszodtatta meg s hozta bajba.

Tudniillik: egy alkalomnál Gejza gyümölcsöt

vásárolván szokott kofájától, ezelőtt Gyula jelen

létében, szót ejtett Gyula szűkmarkuságáról, ki

nek – úgymond – egész tőke van birtokában,

mégis sajnál magától, egy-két garas árú gyü

mölcsöt. Pár nap múlva megszólítja a kofa az

oskolába menő Gyulát : ha nem adna-e neki öt

forintot kölcsön? mire ő kész lenne naponként

egy-egy garas kamatot adni, s pár hónap múlva

a tőkét is visszafizetni. Gyula kapott a nagynye

reményű kamaton, átadta az öt forintot, s meg is

kapta egy pár hétig annak megajánlott kamatját;

de később sem kamatot, sem tőkét; mert a kofa,

felhagyva kofaságával, a külvárosba költözkö

dött, hol nagy inségben tengette életét, házaknál

keresve munkákat. Gyula addig nyomozta szo

rongó kebellel az asszonyt, mig rátalált, zaklatta

őt pénzeért; de fizetés helyett még szemrehá

nyást, sőt gúnyt aratott tőle. – Nem szégyenli

magát – úgymond – vagyonos úrfi létére, egy

szegény asszonyról akarni lehúzni a bőrt, és tőle

istentelen kamatot csikarni ki? Én nem fizethe

tek; nekem csak a lelkem, testem; de hiszen az

úrfi nem hal az öt forintba bele!! – Gyulát bú

sítá, de bosszantá is a kofa szemtelensége; de

Gejza előterjesztésére, jobbnak látta nem keres

kedni tovább rajta; mert hiszen irása a pénzről

nem volt, s nyilvános követelésével, saját fu
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karságát hozta volna napfényre. Hallgatott te

hát; de pénzének elvesztése, zsugori lelkének

majdnem elviselhetlen csapás volt.

A tanító örült Gyula károsodásának, mit ő al

kalmúlvett, újra szemére vetni neki piszkosságát.

–Tegyük fel, Gyula, mondá, hogy a kofa becsü

letes szegény asszony, s tán egy pár gyermek

nek anyja is lett volna, ki pénzedet nem csaló

szándékból, hanem szükségből s annak reményé

ből, hogy rajta fordíthat valamit magának, vette

volna fel: nem hallatlan aljasságú uzsoráskodás

fogott volna-e lenni, öt forinttól naponként egy

garas kamatot venni? Majdnem egy negyed év

már visszaadta volna az egész tőkét, és egy év

alatt csaknem négyszer, s azonfelül maradt volna

még fizetni-valóúl, a tőke maga. Ez valódi nyú

zás fogott volna lenni, mi a szegény asszonyt

megfosztja vala, minden pénzeden fordulható nye

reségtől. Most kár mellett szégyent is arattál fu

karságoddal; jövőre, ha erőt nem veszesz aljas

hajlamodon, minden jobbak utálattal fordulnak

el tőled!

Gyulára hatott ugyan a kárvallás és szé

gyen leczkézése valamennyire; de aligha javított

volna fukar hajlamán, ha a tanító, egyetértve

Halmay Elek úrral, hatályosabb eszközhöz nem

nyúl, a nyavalya orvoslására. Ez abból állott:

hogy ezentúl a költő-pénzből, alig pár forint

adatott a Gyula kezébe; hanem naponként gyü

mölcsben vagy süteményben, miket a tanító ho

zatott meg számára, kapta ki illetőségét, s külön
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a pénzt egyéb szükségleteire. Továbbá a tanító

igen ügyelt arra, hogy Gyula semmi becsületi

költségből, adakozásból, erszényének erejéhez

képest, ki ne vonhassa magát; őt olykor-olykor

sziveskedésekre s apró ajándékozásokra is birta,

figyelmeztetvén őt azon előnyökre, miket magá

nak, jóakaratjai és sziveskedései által, mások ba

rátságaiban és viszonzásaiban szerzett. Lassan és

csak sok tusa után, mutatott némi sikert ezen

használt eszköz; de mégis az oskolai három év

alatt, annyira haladt az elő, hogy Gyula barát

ságosabb, közlékenyebb s nemesebb társalgóvá

lett; s ha bár megmaradt is némi hajlama a fös

vénység felé, végre mégis ment lett az aljas pisz

kosságoktól.

Oskola-szünet.

Az oskolai nagy szünetre, Várhalomra men

tek ki tanítójokkal a fiúk, és magukkal vivék

Feledy Gejzát is. Zajos volt fogadtatásuk, szü

lék, Kristóf bátya, Erzsike, Kádár Tini – ki

még a háznál tartózkodott – ismerősök és cse

lédek által is; kik közt Ferencz exhuszár nem

birt betelni Jenővel. Elek urnak elve volt az,

hogy a szülék ne ránduljanak be untalan tanuló

fiaikhoz, mindannyiszor megzavarva azoknak ta

nulási rendjöket és óráikat, s el-elszórakoztatva

őket tanulási kedveiktől. Ezért egész oskolai

éven át, csak egyszer volt fiainál a városban, s

ekkor is csak egy nap, melynek estvéjén szin

FÁY. III. k. 3
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házba vitte őket; s ezzel végeszakadt minden

rendkivüliségnek. Most tehát kétszeresen jól esett

mind neki, mind nejének, hogy fiaikkal lehettek.

Év alatt az a változás történt Várhalmon,

hogy a leányok nevelőnét (Gouvernante-t) kap

tak, egy franczia születésű, vidor, élénk kedélyű,

mintegy 25 éves hajadont, ki a tudományokban

sem volt ugyan egészen járatlan, de különösen,

mint egykor egy magas rendű ház társalgónéja,

a társalgás könnyűségében, női munkákban, zon

gorázásban, énekben, írásban, és szülött nyelve

tiszta ejtésében volt kitünő, s ezekben nagy si

kerrel haladott a lánykákkal elő. Ezért s egyéb

iránt is, a nevelőné kedvelt személy volt a ház

nál mindenki előtt; mert azon nevelőnéknél ritka

tulajdonnal birt, hogy nem követelt semmit,

mindenki iránt nyájas volt, tanitásaiban szor

galmas, s a magyar élethez, sőt nyelvhez is, na

ponként mindinkább simúlt. És épen ezen jó és

szép tulajdonok voltak azok, mik Elek urat, ki

sokáig átallott idegen születésű nevelőnét elfo

gadni, azt tartván, hogy magyar leányt, magyar

életre, csak magyar leány taníthat – annyira

lekenyerezték, hogy az ideiglenesen, csak fran

czia nyelv gyakorlata végett házhoz vett neve

lőné, állandó tagja lett a háznak.

Másik változás az volt, mi Jenőt kitörő

örömriadásba hozta, hogy Kristóf bátya pari

pája s az öreg Ferencz lova mellett, még egy

harmadik paripát is mutattak az ólban neki,

mely addig, mig csikaja megnő, az ő használa
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tára vétetett, mellyel Jenő betelni nem birt. Ke

vésbe múlt, hogy ezt is agyon nem étette, mint

egykori csikaját. Most már Jenőnek, hegyen,

völgyön, lakodalom volt dolga Várhalmon. Min

dennap kilovagoltak Kristóf bátyjával és Fe

renczczel, előbb csak a határban, később a szom

széd varjasi pusztára, majd messzebb állomásig

is. A két katona, kedvét, örömét lelte abban,

hogy a fiút oktathatták: miként üljön a nyereg

ben? miként tartsa lábát a kengyelben? miként

szorítsa a lovat, és tartsa kantáron azt? majd a

felnyergelésre tanították meg. Ezen oktatások és

a naponkénti gyakorlat, oly lovagossá képezék

az oskolai szünet alatt Jenőt, hogy bármely lo

vas ezredben is, számot tett volna annak tisztjei

között. //*

Gyulával nehezebben boldogúltak. O re

megve ült fel sok unszolásra a lóra, remegve és

kapaszkodva ült meg rajta, vérfagyottan, mint

kit köszvény húz össze; s alig várta, hogy le

szállhasson róla, biztosabbnak tartván a földet,

mint a ló hátát. Kristóf bátyja meg nem állhatta,

hogy rája ne rivalljon: hát magyarnak vallod

magadat, fiú, és remegsz a lótól? hiszen a ma

gyar lóra termett, és korcs az, ki lóra ülni re

meg!– Kristóf bátya és Ferencz kurholásai és a

lánykák gúnyai, mégis annyira emberelték meg

Gyulát, hogy erőt vett magán, csakugyan foly

tatta lovaglásait, s ha bár nem lett is jó lovas

soha, de annyira haladt mégis, hogy remegései

szűntek, s legalább a szomszéd faluig*
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Azután Kristóf bátya a vagdalkozásban adott

leczkéket Jenőnek.– En ugyan vívó-mesteri fo

gásokra nem taníthatlak, mondá neki; mert a

szúrásokban gyakorlott nem vagyok; azt a hu

szár csak ritkán használhatja, vagdalkozás lévén

fő harczi fogása; de ebben tanulhatsz tőlem va

lamit. – Megtanította a fiút: miként szorítsa

markába a kardot? mily támadó és védő helyze

tet vegyen? mily ügyelettel kisérje ellenfele sze

me-járásait és sejthető vágás irányait? mint ejtse

és kerülje ki a vágásokat, sat. Jenőnek hajlé

kony testalkata, kedvtelése, sőt szenvedélye, any

nyira segíték elő szorgalmát, hogy az oskola

szünet végével, derekasan vívott meg Kristóf

bátyjával és Ferenczczel is. Már ebben Gyula

teljességgel nem akarta követni őt; mert gyáva

kedélye borzadozott a fegyvertől; ezért vívási

gyakorlatokra atyja sem erőteté őt.

Tudományos foglalkozás.

Azonban Halmay Elek úr, nem hagyta a

hosszú oskolai szünetet, tudományos foglalkozás

nélkül is lefolyni. – A gyermekek kiképeztetési

idejök-úgymond– nagyobbára csak addig tart,

mig az élet komolyabb viszonyaiba nem vegyül

nek, s egy pár órai tudományos foglalkozás, elég

időt enged még nekik a mulatozásra. – Ezért fel

szólította Hámory urat, lenne szíves az egyetemes

történelemből, előadásokat tartani a fiúknak, mik
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ben a leányok is részt vehetnének; s a tanító

örömmel engedett a felszólításnak; átfontolgatta

teendőjét, kiszámította történelmi előadásainak,

a gyermekekre nézve sikerét; s jónak találta:

többszöri átolvasás, fontolgatás és mélyebb be

nyomás végett, irásba foglalni az előadásokat, s

majdan beszélgetés és vitatkozás által fejteget

tetni azokat.

Időközben még egy másik tudományos szük

séget fedezett fel, a növendékek haladását szivén

hordozó tanító. Tudniillik : elérkezvén Kádár

mérnök urnak születési évnapja, leánya Tini,

kötelességének ismeré, levelével megtenni gyer

meki idvezlését. Megírta ezt egyik lapon magya

rúl, másikon francziáúl, s előlegesen közölte le

velét tanító urral. Miután Tini oly különös kedv

teléssel eredett a franczia nyelvnek, hogy ebben

még a fogékony Erzsike sem múlta őt felűl, és a

nevelőné is sok szorgalmat és jártasságot fejtett

ki oktatásaiban: Hámory úr a franczia-szöveg

ben (noha a francziák nem úgy olvasnak és be

szélnek, mint írnak) alig lelt egy pár hibát; mig

ellenben a magyarban hemzsegtek a hibák. –

Azt jelenti-e ez– szóla Tinihez a tanító – hogy

a magyar nyelvnek nincsenek szabályai? Sőt

vannak, noha némelyek azokból bővebb megál

lapítás alatt állanak, s azokat magyar gyermek

nek nem tudni, szégyennel járó hanyagság! Szép

és hasznos tudni idegen nyelveket is; de a ha

zait, telhető szabályossággal ismerni, kötelesség.

Ezenkivül úgy a magyar, mint franczia szöveg
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ben, hiányzanak, vagy hibásan tétettek fel a kü

lönböztető jelek. Ezek nélkül az írás nem egyéb,

mint építésnél a kő- vagy tégla-rakás, czément

nélkül, miknek össze kell omlaniok. Ily jelek

nélkül érthetetlen szóhalmaz az irás; miként be

széd, melyet minden megállás nélkül hadar el az

ember. És e részben, különösen nőszemélyeink,

botrányosan hanyagok; legtöbbnyire kín és idő

vesztés áthatolni leveleiken. A bajon nem nehéz

segítni; egy kis figyelem és türelem, helyrepóto

landnak mindent.

Hámory úr tehát röviden megismerteté a

gyermekeket – kik közt a fiúk, már nem egé

szen valának járatlanok – a magyar nyelv fő

szabályaival s a közjelek használásaival; azután

hetenként egy párszor, feladott tárgyakról, leve

let vagy szakmát iratott velök; azokat fejtegeté

sek és figyelmeztetések közt kijavítgatta előttök;

s ez által azt eszközölte, hogy mind stylben,

mind helyes-irásban, szép haladásokat tettek.

Nagy könnyebbségére volt e részben a tanítónak

Feledy Gejza, ki már több magyar irodalmi ki

sérleteket tévén, aránytalanúl gyakorlottabb volt

nyelvben, stylben és helyes-irásban, a többi

gyermekeknél, s örömmel közölte velök taná

csait.

A kéz-irat.

Hámory tanító úr bevégezvén azon törté

nelmi fejezeteket és ismereteket, miket előlegesen
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a gyermekek számára, irásba foglalni jónak látott,

átnyújtotta a könnyen olvasható kéziratot, egy

héti időt engedvén nekik, annak egy párszori kö

zös felolvasására, fontolgatására, s egymásközti

megvitatására. Később a kéziratot Gejza s a tü

relmesebb Gyula, külön is leírták a magok szá

mára, maga az eredeti Erzsikének maradván;

de a lovagias gyakorlatokkal elfoglalt Jenőnek,

nem volt elég türelme ehez. Belefogott ugyan az

irásba, s le is írt a kéziratból egy ívet; de töb

biben példányát a szives szolgálatú Gejza egészí

tette ki. A gyermekek, tanulásra szánt óráikban

összeültek felolvasásokra, mikben már Jenő is,

figyelmes és türelmes részt vőn. – A kézirat

ezeket tartalmazta:

Átalános történelmi előismeretek.

Ha azt akarjuk, hogy a történelem tanul

mányozása, nyomozása által, ne csak emléke

zet-terhelő ismereteket szerezzünk magunknak,

hanem hasznot, tanulságot merítsünk azokból:

szükség, sok olvasás mellett, az olvasottat jó

zanúl fontolgatnunk, összevetnünk az előzmé

nyeket az eredményekkel, az okokat azoknak

okozatjaival, s mindezekben elfogulatlan irányt

követnünk. E czélra, mostani és jövendő haszná

latotokra, gyermekim, jónak látom, némely áta

lános, történelmi előismereteket adni előtökbe.
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A történelem (historia) mindazokat az ese

ményeket, tetteket, változásokat adja elő, melyek

a világ teremtetése-óta (amennyiben tudniillik

odáig felhathatunk) szinte a mai napig, az anya

gi világban, vagyis a nagy természetben, az or

szágok, nemzetek életében, a szellemi világban,

vagyis a nemzetek és összes emberiség mivelt

ségi haladásaiban és csökkenéseiben, előfordul

tak. Tehát a történelem a múltnak tárháza,

széles terjedelmű tudomány, melynek egész ter

jedelmét ugyan csak a szaktudós szokta nyomoz

gatni, de a melynek főbb fokait, eseményeit, min

den mívelt ember ismerni tartozik; valamint a más

osztályú tudós, művész, vagy átalában bármily

foglalkozású és irányú ember is, belőle, mintegy

rakott tárházból, azokat válogatja ki és használja

fel, miket czéljához vagy feltett irányához képest

szükségesebbeknek itél. A szaktudós történel

mész tehát, az egyetemes történelemben

buvárkodik; a míveltségre számot tartó nem szak

tudós, inkábbára annak epochás (korszakokat

képző) eseményeivel ismerkedik meg; a bizonyos

irányt vettek pedig, irányukhoz képest, vagy

egyes nemzetek történelmét tanulmányozzák, vagy

egyes tudománynak, müvészetnek, példáúl: föld

tannak, festészetnek, szobrászatnak sat. első nyo

mait, haladásait, s teljes kifejléseit veszik igény

be. Annak, ki a történelmet, nem szaktudomá

nyúl tüzé ki magának, fölösleges fogna lenni,

ezen tudomány minden apró részleteivel terhelni

emlékezetét.
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Ezekből egyszerre kiviláglik szerfölötti nagy

haszna a történelem tudományának. Tapasztalás

és ember-ismeret, legfőbb forrásai az emberi okos

ságnak és élet tudományának. Már pedig a tör

ténelem épen ily irányt adható áttapasztalt dol

gokat ád elő, olyakat, mik nem képzeletnek vagy

ábrándnak szüleményei, hanem valóságban tör

téntek meg. Az ember úgy van alkotva, hogy

bajban, veszélyben, vagy válságos körülmények

közt, bár mily jót javasoljunk neki, nem hajlik

oly készséggel annak elfogadására, mintha azt

adjuk elébe, hogy ily körülmények közt ezelőtt

Péter vagy Pál ekként cselekedett, s a dolog jól

ütött ki. Tehát a történelmi adatok, példák hat

nak rája legjobban. Már alig lehet képzelni esetet,

helyzetet, melyhez a több ezer éves világ törté

nelme, hasonlót, sőt számos hasonlókat felmu

tatni ne birna. És e részben ekként áll a dolog

egyes nemzetekkel is. A történelemben, mint egy

nagy tűkörben láthatják, hogy vallásosság, ke

gyelet, tiszta egyszerű erkölcs, szorgalom, erély,

kitűrés és honszeretet, tették eleitől fogva na

gyokká, dicsőkké, boldogokká a nemzeteket; és

hogy hanyatlottak s végre letüntek azok a világ

szinpadjáról, mihelyt fényüzés, pulyaság és pár

toskodás vettek erőt rajtok. Láthatják: mily pol

gári intézmények, törvények adtak üdvös vagy

átkos eredményeket; tehát tudhatják: mit szük

ség követniök, mit kerülniök. Igy a történelem

úgy nemzetekre, mint egyesekre nézve, jelenben

és jövőben, tanító-mesterré, tanács-adóvá válik.
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A múltnak ismerete nélkül, minden új ember

ivadéknak, kalauz- és irány-nélküli új élet-útat

kellene kezdenie. A történelmész, birván a múlt

nak kulcsát, birja benne és általa kulcsát a jelen

nek és jövőnek is; mert semmi sem lévén előtte

új a nap alatt, a múltnak adataiból ki birja szá

mítni a jövőnek valószinüségeit is. Ezen tekin

tetből mondja Cicero, hogy nem tudni: mi tör

tént ennekelőtte, annyi mint gyermeknek lenni.

– Továbbá: a történelem anyagokat, adatokat,

példákat nyújt a többi tudományoknak is. – De

a történelem nem csak tanító-mestere és tanács

adója, hanem itélő-birája is az emberiségnek.

Elősorolja különösebben azon férfiakat, kik a

magok korszakaiban kitünőbb szerepeket vittek,

egyik vagy másik osztályban, nemzetükre vagy

emberiségre befolyást gyakoroltak; előadja hí

ven és részrehajlás nélkül – mert az utóvilágot

nem lehet hizelgéssel vagy ármánynyal megvesz

tegetni – azoknak nem csak követésre méltó

példáikat, jelességeiket, hanem még csillogó tu

lajdonuk mellett is, utálatra, sőt átokra méltó al

jasságaikat, undokságaikat is; kiemeli az erényt

s megróvja a bűnt, s valamint amarra hatályosan

buzdít, úgy ettől elriasztja a fogékony keblet;

mert halhatatlan lelkünknek egyik szép tulaj

dona az, ha üdvességünkre nem gondolnánk is,

hogy holtunk utánra, nem szeretnénk utálatot,

vagy épen átkot hagyni nevünkre hátra.

A tulajdonképeni történelem, a betűs irás

föltalálása után kezdődik. Az azelőtt történt ese
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ményekről okmányos adatok nincsenek, azok

csak szájról szájra adattak, mi által sokképen

ferdíttettek el. Igy történt, hogy ha később irás

ba foglaltattak is, az adatok sok mythosszal (me

sés költeményekkel) megkeverve fordultak elő.

Ez utóbbi eset leginkább ott jött elő, hol vala

mely nevezetesebb város vagy nemzet ős erede

téről volt szó. Mert azok a régibb nemzetek, me

lyek a világban kitünőbb szerepet játszottak, örö

mest szerették istenektől vagy félistenektől szár

maztatni le eredetöket. Igy származtatta magát

Róma Márstól, s első alapítóit Romulust és Ré

nust, csecsemő koraikban, farkas-tejjel táplál

tatta. Azonban a historicus buvárkodik, tapoga

tózik, más homályosabb adatok nyomain is, mint

milyenek a betűs okmányok. O kutatja a régi

fenmaradt emlékeket, milyenek a városok, épü

letek romjai, gúlák (pyramisok), obeliskek, hun

sirhalmok, mikben hamvakon kivül fegyvereket

s egyéb szereket is találnak, hajdankorból való

kézművek, sat. Különösebb figyelmére méltatja

a régi felirásokat, hieroglyphákat, ék-irásokat,

népdalokat, milyen példáúl a németeknél Atilla

korából a Niebelungenlied – népmondákat, mi

lyekkel különösebben Mátyás király korából, nem

zetünk is többekkel bír, és az érmeket (nummis

mákat). Es minden maradványokat, összvetve

más adatokkal, arra használ fel, hogy az ó

kornak homályait, ha nem épen teljes hitelesség

gel is, de legalább némi valószinűséggel, derítse

fel. Ezért nagybecsűek, és minden művelt ember
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előtt igen érdekesek lévén minden ókori emlékek

és maradványok, a világ minden míveltebb or

szágaiban léteznek úgynevezett régiségi kabi

netek (gyűjtemények), melyekben az itt-ott talált

vagy kiásott ókori emlékek tartatnak, rendeztet

nek. Bír ily régiségi gyűjteménynyel magyar

múzeumunk is; kár, hogy mód hiányában, még

eddig inkább csak újságvágy, mint tudományi

szomj kielégítésére szolgál az!

A történelem – író és buvár előtt fonto

sabbak és hitelesebbek már ezen maradványok

nál, a régi kéz-iratok és nyomtatott könyvek;

noha ezek adatainak sem hisz vaktában; hanem

mindenek előtt azt kutatja: bír-e hitelességgel és

milyennel az író? és hizelgésből vagy más mel

lékes érdekből nem ferdítette-e el az adatokat?

Tiszta jellem felőli meggyőződéséből pedig, azon

írónak adja az elsőséget, ki a megírt dolgok, tet

tek, események korában, vagy csak hamar azon

kor után élt; mert az ilyen, mint szemmel látott,

vagy közelebbről hallott tanu, természetesen job

ban tudhatta a történt dolgokat, és így több hite

lességgel bírhat. Igy a kéziratnál is a felől kiván

meggyőződni: ha eredeti-e az, vagy másolat? mert

a másoló könnyen elferdíthette az adatokat; és

találkozik úgynevezett palimpfestus-kézirat is,

mely az eltörlődött régi irás fölébe iratott. A mely

korból, vagy valamely esemény felől, több írott

adatokat bír, szoros itészettel és józan tapintat

tal válogatja meg a leghitelesebbeket; nem gon

dolva a netalán csillogó írói tulajdonokkal. A
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történelem-író is ily szoros birálatok után írja

meg munkáját, mely akkor lesz legbecsesebb,

ha okszeres, vagy latin nyelven úgynevezett pra

gmatica-historiát képez, vagyis oly történelmi

munkát, mely nem csak a történt eseményeket

és adatokat adja elő, hanem egyszersmind azok

nak előzményeiket és következményeiket, okai

kat és eredményeiket is. – A mondottakból ki

tetszik, hogy a történelem tudományában, ma

thematicai igazságnak, vagyis olyannak, mely

minden kétséget kizárjon, nincs helye; hanem

csak szoros vizsgálat és józan tapintat utáni

meggyőződésnek.

A történelmet, czélhoz képest, sokképen le

het felosztani; szintúgy mint példáúl az útat Pest

től Debreczenig mértföldekre, postákra – szak

gatásokkal, napi járatokkal, déli és éjszakai meg

szállásokkal, sat. Legközönségesebb a történe

lem-íróknál, ezen négy fő korszakrai felosztás,

melynek mindegyike több alosztályt foglal ma

gában:

1-ső. Ó-világ, ős-kor, melynek – kevés

kivétellel – jelleme míveletlenség, bárdolatlan

ság, babonás pogány vallás, folytonos pusztító,

romboló háborúk; a vadabb nemzeteknél részint

nomád élet és patriarchai viszony, részint zsar

nok kényuralom; a míveltebbeknél pedig res

publicai, de belviszályokkal teljes állam-szerke

zet. Ezen korszak tart a világ teremtésétől a né

pek vándorlásaig, vagyis Kristus születése utáni

V-ik századig; mintegy 4400 évet foglal magában.
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2-ik. Közép -kor, melynek jelleme hű

bér (feudolismus), kasztok (polgári osztályok) el

különzései, lovagi rend és ezzel járt szerencse

vadászat és regényesség, keresztyén vallás terje

dése, keresztes háborúk, monarchiai és aristocra

tiai állam-formák, müvészetek fénykora. Ezen

korszak tart a nép-vándorlástól, Amerika feltalá

lásaig és a reformatióig (1517). Mintegy 1700

évet foglal magában,

3-ik. Újabb kor. Ezen korszakot jellem

zi: az emberiségnek, nemesebb vallás-érzelmek,

tudományok és müvészetek általi nagyobb mi

veltségi haladása, állandó katonaság felállítása,

s átalában nemesebb erkölcs és emberi érzelem.

Tart a franczia-forradalomig (1789), s 272 évet

foglal magában.

4-ik. Legújabb korszak, melynek fő

jelleme: a tudományoknak és müvészeteknek,

újabb fölfedezések és találmányok általi gyara

podása, gőz-erő, vasútak, telegraphok sat. átalá

nosabb használása, kasztoknak egymáshoz kö

zeledése, sat. Tart a franczia-forradalomtól a mai

napig.

Az ó-kor nevezetesebb nemzetei közől csak

a zsidókról, görögökről és rómaiakról vannak

biztosabb adataink, a mennyiben ezekről írott

adatok szólanak. A többi népek történelmeit

több-kevesebb homály borítja, s rólok nagyob

bára csak annyit tudunk, mennyit amaz írott

adatok, a zsidók, görögök és rómaiak történel

meiben, mellesleg beszőve megemlítnek; és meny
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nyit az ó-kor emlékeiből, maradványiból, a his

toricusok kitapogathattak. Ezek után tudjuk,

hogy Egyiptom, – mely és Assyria legelőbb ké

peztek államokat– alkalmasint legrégibb fészke

volt a tudományoknak, Phoenicia a kereskedés

nek, a persiai széles birodalom a hatalomnak és

keleti fényüzésnek. Közép-Ázsiában nevezetes

városok voltak: Babylon és Ninive, miknek egy

kori fényöket pompás romjaik mutatják, s mik

nek nagyságuk 15 német mértföldre terjedt. Ne

vezetes városok voltak Syriában: Damascus és

Pálmyra, miknek szintén pompás romjaik látsza

nak; Phöniciában pedig Tyrus és Sidon. Trója

városának, melynek hőseit Homér hallhatatlaní

tá, ma már semmi nyoma. Chináról, talán legré

gibb államról, a régi történelem mitsem tud.–A

történelem főbb pontjainak (epocháinak) vagyis

oly eseményeinek, melyek nagy eredményeket és

változásokat szültek, kijelölését, részint azon

szempont határozza meg, melyből az eseménye

ket tekintjük, vagy tekinteni akarjuk; részint

azon nézettől és kitűzött czéltól függ, hogy csu

pán bizonyos tárgyra, nemzetre, országra kivá

nunk-e szorítkozni, (mert mindezeknek külön

epocháik lehettek) vagy a világ összes történel

mére kivánunk kiterjeszkedni? En ez úttal, ezen

utóbbi szempontból jelölök ki számotokra, né

hány történelmi főpontot, részint a felosztási

nagy korszakok némi jellemzésére, részint pedig

a végre, hogy történelmi tanulmányozástok, né

hány emlékezeti nyugpontot nyerjen, mikhez to
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vább nyerendő ismereteitöket könnyebben rag

gatni bírhassátok. Ezen főpontok legtöbbjeit,

vázlatokban már előadtam volt nektek, mielőtt a

főoskolába mentetek; most tehát csak azokról

teszek rövid említést, mik előttetek még isme

retlenek. -

Az ó-világ főbb pontjai: Cyrus kora,

zsidók, görögök, rómaiak államai, Nagy Sándor,

Julius Caesar, Krisztus Urunk születése, keresz

tyén vértanúk, népvándorlás. – A középkor- |

nak főbb pontjai: a keresztes háborúk, Mahu

med, Nagy Károly, VII. Gergely pápa, a könyv

nyomtatás és puskapor készítésének találmányai,

sat. – Az újabb kor főbb pontjai: Columb

és Amerika fölfedezése, Luther és a reformatio,

30 éves háború, XIV. Lajos, I. Péter, II. Frid

rik, II. József, Vashington, amerikai egyesült ál

lamok felszabadulása, léghajózás, gőz-erő-művek

(gőz-hajók, vas-útak, gőz-malmok), telegraph, és

tehén-himlő-oltás találmányai, sat. – A leg

újabb kor főbb pontjai: a franczia-forradalom,

I. Napoleon, s a mai napig történt újabb ese

mények, mikről mint már folyókról, könyebb

lesz, olvasás által, magatoknak tudomást sze

reznetök. |

Cyrus, persa király volt az, ki Persiát, |

mely médiai uralom alatt állott, felszabadította

és a persiai nagy birodalmat alapította, mely

mindaddig hatalmas és gazdag volt, mig a görö

gök és Nagy Sándor meg nem törték hatalmát.

Cyrus születése és szüléi felől, másképen ír He
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rodot és másképen Xenophon, mely utóbbi, Cy

topoedia nevű munkájában sok dicséretet halmoz

Cyrusra, sőt minden mocsoktól menten állítja

elő. Herodot alkalmasint hitelesebb. O ekként

adja elő Cyrus első föllépését: Cyrust, nagyatyja

Astyages, médiai király, bizonyos álomlátása kö

vetkeztében, mely Cyrusnak nagy országlást jö

vendölt, trónja féltéséből meg akarván öletni;

e végre őt átadta Harpagus nevű kedves embe

rének; ez a gyermeket ismét egy médiai pász

tornak adta át, kinek felesége megszánván a kis

dedet, maga elhalt csecsemője helyett nevelte

azt fel. Később ráismert ugyan Astyages a maga

unokájára, s megtudta a titkot, de megkedvel

vén a gyermeket, megkegyelmezett életének, és

haragját csak Harpagussal érezteté. Ez bosszúból

felzendítette a médiaiakat és persákat Astyages

ellen, s Cyrus kezére játszotta a győzelmet és

koronát. Azután Cyrus legyőzte a hatalmas ba

byloniai királyt, a gazdag Croesust, Lydia kirá

lyát, meghódította majd egész Kis-Azsiát. Igy

alapította meg a roppant Persa-birodalmat, s

Babylonba tette át annak székhelyét. Utódai.

Xerxes és a Dáriusok, szerencsétlenűl hadakoz

tak a görögök és Nagy Sándor ellen; minek egy

részben abban feküdt oka, hogy a gazdag Per

siát, igen elpuhította a fényűzés és keleti ké

nyelem.

Nagy Károly, Francziaországnak, később

Olaszországnak is királya, majd nyugoti császár,

nagy férfiú volt, nem csak fényes hadviseléseire
váx. III. k. - 4
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és hadiügyességeire, hanem szellemi tulajdonaira,

ritka tudományos képzettségére, és népek boldogí

tására czélzó rendeleteire nézveis. Legvalószinűbb,

hogyAchenben született,Kr.u.742-ikévben.Trón

ra lépvén, fellázadtak ellene az ország nagyjai, ki

ket ő sokkal csekélyebb erővel legyőzött. Azután

makacs és hosszas háborút viselt a szászok ellen,

kiket végre meghódított és keresztyén hitre térí

tett; de a kikkel, a sokszori lázadások miatt, szo

katlanúl kegyetlenűl is bánt. Viselt továbbá há

borút, a Longobardok, Hunnok és Spanyolok

ellen; meghódította nagyrészét Spanyol- és Olasz

országoknak, s a pápa által királynak és császár

nak koronáztatta magát. Birodalmát hódítások

által, szörnyű nagy tömegre terjesztette ki. Terve

volt: fiában, Iréne, keleti császárné leányával kö

tendő házasság által, egyesítni a nyugoti és ke

leti birodalmakat; mely terve azonban, Iréne ko

rona-vesztése által meghiusúlt. Folytonos hábo

rúskodásai mellett is, mívelte és pártolta Nagy

Károly a tudományokat és müvészeteket. Ossze

gyűjtötte birodalmába korának tudósait, oskolá

kat, és Achenben tudományos akadémiát állított

fel, rendezte az egyházi dolgokat, emelte a mezei

gazdaságot; egyszóval: mindenre kiterjedt figyel

me, mi népének boldogítására czélozott. Tervé

ben volt az is, hogy a Rhénust a Dunával, s eze

ket a tengerrel kösse össze; de ebben, a viz-épí

tési tudománynak, akkoriban csekély fokoni ál

lása miatt, nem boldogúlhatott. Maga Károly tu

dományos férfiú volt, több nyelven beszélt, s a
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görög és római irodalmakban szép jártassággal

bírt. Magány élete egyszerű és mértékletes, de

mindig tekintélyes, és különös alkalmakkal fé

nyes és pompás is volt.

VII. Gergely pápa (családi névvel Hilde

brand), ritka erélyével, s kitartó következetessé

gével, leginkább veté meg alapját, a pápák azon

egyházi és világi nagy hatalmának és uralmának,

melyet útána később III. Innoczencz a legma

gasabb fokra emelt volt. Mikor és hol született?

bizonyosan nem tudhatni. Leginkább XI. Leo

befolyása által emelkedett; II. Sándor pápa ha

lála után lett pápává, 1073-ban. Legelőbb is egy

rendeletet bocsátott ki, mely által rendelé, hogy

a püspökök és más praelatusok, semmi világitól

se fogadják el az investiturát, és a világiak se

merjenek jogot tartani az investiturákhoz. Az in

vestitura (felavatás és behelyezés) abból állott,

hogy a kinevezett főpapok (praelatusok) a világi

fejedelmek által, egyházi birtokaikba, jövedel

meikbe bevezettettek, s a birtoklás jeleivel (gyű

rűvel, pálczával) megajándékoztattak. Ezen in

vestituránál fogva a fejedelmek jogot tartottak

a praelatusok kinevezéséhez és megválasztásához

is. IV. Henrik, német császár elleneszegűlt Ger

gely ezen rendeletének, minek, kölcsönös inge

rűltség növekedtével, az lett a vége, hogy IV-ik

Henriket a pápa egyházi átok (anathema) alá he

lyezte, s alattavalóit a hűség esküje alól felol

dozta. Ennek az akkori világban oly nagy ha

tása lett a katholikus rendekre, hogy már más

4*
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császárt készültek választani, s Henrik kénysze

rűlt Rómába zarándokolni, s bűnbánattal kérni

Gergelytől bocsánatot és fölmentetést az átok

alól. Azonban később részére fordúlt a szerencse.

Baráti és pártja sereget gyűjtöttek számára, mely

lyel császársági vetélytársát legyőzvén, Rómának

indúlt, azt elfoglalta, s Gergelyt az angyal-várba

záratta. Fogságából Gergely csak három év múl

va, Robert, normanni herczeg által szabadíttatott

ki, kinek tartományában halt is el. – Másik ne

vezetes rendelménye Gergely pápának az volt,

hogy a coelibátust (papok nőtlenségét) ő hozta be.

A pápák világi birtoka, Mathild herczegnő örök

ségével, különösen az ő befolyása által növe

kedett.

A 30 éves háború, mely 1618-tól 1648

ig tartott, egyike volt a legvéresebbeknek, rom

bolóbbaknak, s következményeiben leginségeseb

beknek, mely csaknem egész Németországot el

pusztította és elszegényítette. Annál gyászosabb

volt ez, hogy arra épen azon keresztyén vallás

nak felekezeti viszálkodásai nyújtottak okot és

alkalmat, melynek felebaráti szeretet a kútfeje és

fő tana. A háború Csehországban ütött ki, hol a

protestánsoknak egy pár templomaik, az 1609-iki

békekötés ellenére, lerontattak vagy elzárattak.

A protestánsok fegyvert fogtak, de a császári se

regek által elnyomattak. Terjedvén a tűz, a ka

tholikus rendek, úgynevezett Ligue-t (szövetsé

get), a protestánsok pedig Unió-t (egyesületet)

alkottak. A Ligue részéről Tilly, bajor vezér és

*
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Wallenstein voltak a hadvezérek; az Unio részé

ről pedig V. Fridrik, választó fejedelem, kit a

protestánsok II. Ferdinánd ellenében, a cseh ko

ronával kináltak meg. Eleinte győztek a Ligue

vezérei; de később Gusztáv Adolf, svéd király,

a francziákkal és némely német fejedelmekkel

szövetkezvén, több ízben megverte azokat, min

dig előbbre haladt, nagyrészét bevette Németor

szágnak; sőt miután Gusztáv Adolf a lützeni csa

tában, melyben szintén győzött, elesett, a svédek

új szövetségeket kötvén, Bernhárd, weimári her

czeg, Horn és Forstenson vezérek alatt oly győ

zelmesen haladtak előre, hogy Prágát bevévén,

már Bécset is fenyegették; másfelől pedig a fran

cziák győztek Turenne és Condé vezérek alatt.

Ezeknél fogva III. Ferdinánd kényszerűlt Mün

chenben és Osnabruchban megkötni az úgyneve

zett vestpháliai békét, mely a protestánsoknak

csaknem egyenlő szabadságot biztosított a katho

likusokkal. Minthogy a hosszas háború, mely

egész vidékeket, városokat (a többek közt Tilly

serege által Magdeburgot) pusztított el, igen rom

boló és költséges volt, általa Németország any

nyira kimerült, hogy utána csak számosabb évek

múlva bírt fellábadozni.

XIV. Lajos, franczia király a Bourbon

házból, 1638-ban született és 1715-ben halt el.

Csak öt éves volt, hogy atyja XIII. Lajos elhalt,

és a kormányt anyja és Mazarin miniszter vették

által. Mazarin halála után, 1661-ben maga Lajos

vette által a kormányt, s 54 évig önkénytesen és
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első minister nélkül uralkodott. Azon fénynél és

csillogásnál fogva, mely udvarát övedzte, azon

nagy férfiak érdemeinél fogva, kik környezetét

képezték, kik nevében működtek, kik uralkodása

alatt arattak dicsőséget, s kiket Lajos becsülni és

kiemelni tudott; továbbá a tudományok és müvé

szetek pártolásánál fogva, némelyek őt „nagy"

czímzettel dicsőíték, noha ezen czímzetet tulajdon

képen nem érdemli. Ugyanis, tulajdonai inkább

arra voltak alkalmatosak, hogy királyi tekintélyt

tartson környezetében, tiszteletre bírja a közele

dőt; de szenvedélyei, önkényei, gyakori túlságai

s mások általi vezettetései, igen csökkenték ama

zok érdemét. Nagy embereinek dicsőségei alkották

az övét is. Turenne, Condé és Catinát nagy had

vezérei, vívtak számára győzelmeket; Colbert je

les minisztere emelte nevében Francziaországot,

mely annak halála után sülyedni kezdett; Bou

leau, Racine, Moliére, Corneille, Lafontaine, sat.

híres írók fénylettek körében; nevezetes festé

szek, mint Lebrün, szobrászok, építészek, sat. di

szítették az alatta épűlt pompás csarnokokat, je

les szakértők építettek parancsára kikötőket, ásat

tak csatornákat, állítottak túdósok Academiákat,

sat. Ezekhez járult az, hogy elsőben Colbert ál

lítván fel Europában az állandó katonaságot, ez

zel diadalmas harczokat vívhatott többfelé, s je

lentékeny hódításokat tehetett. Továbbá: azon

fénynél és izlésnél fogva, mely udvarában ural

kodott, egész Europában kapóssá tette a franczia

divatot, s az udvaroknál a franczia nyelvet. De

*



55

egyszersmind XIV. Lajos volt az, ki rendkivüli

költekézésével igen megterhelte népét, s tetemes

adósságot hagyván az államra hátra, igen meg

rongálta országát, és alapját vetette meg a ké

sőbbi franczia-forradalomnak. Végefelé uralkodá

sának sok csapás érte őt. Egyetlen fia s család

jából többen elhaltak; környezete ármányából,

1683-ban kiadta a nantesi edictumot, mely

700,000 szorgalmas protestánstól fosztotta meg

országát; majd Louvois, állam-titkára sugallatá

ból, 9 évig tartott szerencsétlen háboruba ke

veredett, Németország, Anglia, Hollandia sat. el

len, melyben sokat vesztett. Végre II. Károly,

spanyol kiály halála után, kiütvén a spanyol

örökségi, tizenegy évig tartott háború, ez és

amaz végkép kimerítették Francziaországot. Tud

niillik: II. Károly a maga végrendeletében La

josnak unokáját, anjoui Fülepet tette, az ausz

triai ház sérelmével, országa örökösének. Lajos

a végrendelet kedvezményéhez tartván magát, há

borút kezdett csaknem egész Europával. Szeren

csétlenségére, híres vezérei: Turenne és Cordé

már elhaltak, s pénze sem volt. Mindazáltal ki

vívta azt, hogy Fülep (V. Fülep név alatt) spa

nyol király lett; de azt nem, mi czélja volt,

hogy Spanyol- és Francziaországot egy korona

alá egyesítse, s másfelől is engednie kelle kö

veteléseiből. – XIV. Lajos deli és tekintélyes ter

metű, noha komoly, de kellemes társalgású fér

fiú volt; nem ugyan tudományos, de mégis jó

zan tapintattal és némi képzettséggel biró, mely
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képzettségét, minthogy neveltetése jó formán el

volt hanyagolva, leginkább maga szorgalmának

köszönhette.

Jenner, a tehén-himlő-oltás feltalálója,

1749-ben született Angliában, és a nagyhirű

anatomusnak (boncz-tanárnak) Hunternek tanít

ványa volt. Mint gyakorló orvos és sebész, már

1796-ban rájött a tehénhimlő-oltás fölfedezésére,

s azt egy röpiratban, mely a következett évben,

németben is megjelent, közzé tette. 1796-ban

tette az első tehénhimlő-oltási kisérletet, s 6000

vaccinált (tehén-himlővel beoltott) gyermek kö

zől, egy sem kapta meg többé a természetes

gyermek-himlőt, ha azt beléjök oltották is. Ezen

tapasztalását, 1799-ben tette közzé. Azonban

később észrevevén azt, hogy nem minden tehén

himlő valódi és alkalmas az oltásra, hanem van

közte álhimlő is, e részben 1800-ban és 1801

ben vizsgálatokat tett, s röpiratokat adott ki, a

valódi és ál-tehénhimlő jeleiről, és a tehénhimlő

oltás üdveiről. Találmánya csakhamar elterjedt

nem csak Europában, hanem a világ más részei

ben is. Különösen Anglia nagy buzgósággal ka

rolta fel az ügyet; oltó-bizottmányt nevezett ki.

és Jenner tiszteletére emlék-pénzt veretett. Pár

évvel később nagy társaság alakúlt Angliában,

a téhén-himlő terjesztése végett, mely társaság

nak maga a királyi család is tagja és pártfogója

volt. Magyarországban, egyes oltásokat kivéve,

leginkább 1830 táján kezdett divatba jőni a te

hénhimlő-oltás. Haszna ezen oltásnak abban áll,
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hogy a természetes gyermek-himlőnek, azelőtti

borzasztó dühöngéseit, pusztításait megszüntette,

s annak mintegy veszély-hárítójáúl szolgált; to

vábbá: mint példák bizonyítják, a tehénhimlővel

beoltott idősebb emberek is, könnyebben kiállják

az idegen éghajlatokat. – Nyoma van Kiel né

met város jegyző-könyvében annak, hogy az oda

való oskola-mester, már Jenner előtt 5 évvel tett

tehénhimlő-oltást, de fölfedezését közzé nem tette.

Hiában ! a hírnévhez és dicsőséghez is szeren

cse kell!

Az ó-világ főbb pontjaihoz némileg még

számítnunk lehet: Confucius és Zoroaster

feltüntöket is; ha bár ezeknek inkábbára csak

magok hazáira volt korszakos hatásuk.

Confucius, mintegy 533 évvel született

Krisztus előtt, fényes nemzetségből Chinában,

hol a király mellett első miniszteri mandarin

volt; de később, nem hallgatván tanácsára a ki

rály, Siamba ment által, hol mint erkölcs-tanító

lépett fel. Vallás-tanairól keveset tudunk; azon

ban valószinű, hogy a lélek hallhatatlanságát, és

a jövendő jutalmazást, büntetést hitte és hirdette.

Valamint maga tiszta jellemű és feddetlen életű

férfiú volt, úgy erkölcs-tanai is jelesek, s leg

nagyobb részben ma is megállhatók voltak. Ta

nította az elődök, az öregek, és a chinai nép jel

leméhez képest a régi szokások és fenálló rend

tiszteletben-tartását, és az erkölcsiségnek s józan

okosságnak, majd minden ágú szabályait. Azon

ban, mint törvényhozó, nem sokat ér; mert min
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dent az atyai hatalomra alapított, s ezt szinte a

túlságig terjesztette ki, megengedvén azt is, hogy

a szülék eladhassák gyermekeiket. A szántás

vetésnek szintoly buzgó barátja volt, mint ellen

sége a kereskedésnek. Azon chinaiaknál szent

könyv, mely Confucius tanait magában foglalja,

Schuckingnak hívják. Azonban úgy tartják, hog

ezen könyvre nézve Confucius csak összegyűjtő

volt; minélfogva némelyek úgy vélekednek, hogy

annak némely részei még régiebbek, mint Móses

könyvei. Csodálni lehet, hogy a magát világtól

aggodalmasan elzárt, és agg szokásaiban meg

rögzött Chinában, oly nyiltabb gondolkozású fér

fiú támadhatott, mint Confucius; noha tanai, ha

zája határain túl ki nem hathattak.

Zoroaster, Médiában született; de mi

kor? bizonyossággal meg nem határozhatni; va

lamint egyéb történelme is szerfölött homályos.

Annyi bizonyos, hogy tanai már Socrates korá

ban, jóformán el valának terjedve Perzsiában,

mely Médiát uralma alá hódította. Zoroaster a

vallás-tanokra nézve, úgy látszik, inkább csak

reformator (javító) volt, mint alapító. Főtanai

ezek voltak: a világ teremtetését és kormányzá

sát, két fő szellem viszi, úgymint: a jó, a tökély

példánya és világosság fejedelme, Ormuzd, és

a rosznak és sötétségnek szelleme, Ahriman.

Ormuzd jelképe a tűz és annak forrása a nap; s

ennélfogva neveztetik Persia lakója persának,

mely tűz-imádót jelent. A két szellem örökös el

lenkezésben áll egymással; de végre 12 ezer év
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múlva, a meddig a világ tart, Ahriman is Or

muzdhoz fog térni. Ormuzd követői, az igazak,

menyországba, Ahrimané pedig, a gonszok, po

kolba fognak jutni. A büntetés nem lesz örök. Zo

roaster a törvényhozásban kitünő volt, kivéve,

hogy a máguszokat, kiknek kasztjához maga is tar

tozott, törvényeiben, szinte a túlságig jótétemé

nyezte. Szent könyvét, mely a persáknál nagy tisz

teletben áll, s régi persa nyelven íratott, Zenda

vestának nevezik. Ezt Európa számára, 1755

ben, Duperron franczia fedezte fel, ki utazást

tett Indiába és Persiába, és persa tudósoktól meg

szerezteZendavesta másolatát; aztán előbbazújabb

persa-nyelvet tanulván meg, egyetértve a persa

tudósokkal, ezen nyelvre, majd visszatérte után

Párisba, franczia nyelvre fordította a Zendavestát.

Midőn tudósaink, Mahumed, Zoroaster és

Confucius közt összehasonlításokat tesznek, úgy

vélekednek, hogy Mahumed mint vallás-alapító,

Zoroaster mint törvényhozó, és Confucius mint

erkölcs-tanító, voltak nagyok.

Legrégibb irásbeli történelmi források: Mó

ses, utána Jób, Sámuel, Birák, Királyok, Próféták

könyvei, s átalában az Ó-testamentom, mely kü

lönösebben a zsidók (hebraeusok) történelmét

adja. Azután jő a görög Homér, s ez után a régi

görög és római történelem-irók: Herodot, Thu

cydides, Diodorus, Siculus, Justinus, Cassiodorus,

Livius, Tacitus; csakhamar Krisztus születése

után : Josephus Flavius és Philo Judaeus. Ezek

azonban már az ó-világ korszakának csaknem

*
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utolsó negyedéből valók, úgy hogy a hitelesebb

írásbeli adatokon nyugvó történelem, csak a vi

lág teremtetése után, 3000 évvel kezdődik.

Midőn némely országról azt mondjuk, hogy

„mívelt," a miveltség alatt azt értjük, hogy ben

ne minden lakos, szabadsággal és alkalmakkal bír,

természeti tehetségeinek, szorgalom, tudományok

és müvészetek általi kifejlesztésére, s minél töb

ben fejtik ki benne valósággal tehetségeiket, an

nál míveltebbnek mondjuk az országot. Néme

lyek azt szeretik hinni, hogy az összes emberi

ség miveltsége nem haladt előre, hanem csak

körzik, és csak helyét, fészkét változtatja. Mások

azt tartják, hogy a régi classicus államok (Gö

rögország és Róma) már elérték volt a miveltség

tetőpontját. Azonban úgy látszik, hogy Euró

pának átalános és Amerikának egyrészbeni mi

veltsége legalább kiterjedésben, fölötte áll az ó

kornak. - -

Természetes, hogy noha a történelem a tel

jesen míveletlen népeket, melyek vagy államtalan

vadcsordákban éltek, vagy mint nomadok enyész

tek el, vagy olvadtak fel, inkábbára mellőzi, vagy

csak mellesleg említi meg, és inkábbára csak

a míveltebb nemzetekkel foglalatoskodik; mint

hogy azonban háborúk, nyert vagy vesztett dön

tő csaták, határozták el többnyire eleitől fogva

a nemzetek sorsát: fájdalom, legtöbb gondot,

fáradtságot, lapot, kénytelen áldozni az emberi

ség ezen átkának, a háborúk sorozatának, és to

vább időzni a világ- és nemzet-hódítók tetteinél
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és jellemzéseinél. Igaz, hogy ezek, valamint az

ó- és közép-korok haddühöngései, azokban nem

zetek, városok, falvak lerombolásai, kiirtásai, a

folytonos gyilkolások, rablások, mint mocskai az

emberiségnek, bánattal, utálattal, iszonynyal töl

tik el az ember-barát keblét; de megvigasztalják

őt másfelől az újabb koroknak míveltségi hala

dásaik; valamint büszkeséggel dagasztja keblét

azon bámulatos magasság meggondolása, melyre

az emberi lélek, mai napig, a tudományok, mü

vészetek minden ágaiban, különösebben a nagy

természet földön, föld alatt és föld felett rejlő tit

kainak kifürkészéseiben, felvívta magát.

Oskorban az emberek egyes családban él

tek, s a család-atya volt kormányzó a háznál, és

a többi család-tag ennek parancsaitól függött.

Ez volt a patriarchális viszony. Később a vad ál

latoktóli és háborús villongásoktóli félelem miatt,

városokat építettek és államokat képeztek. Ek

kor vagy a monarchiai kormány-formát vették

be, mely szerint a főhatalom egy személyre (csá

szárra, királyra, fejedelemre) ruháztatott át; vagy

az aristocratiait, miszerint az állam főbbjei, úgy

mint: oligarchák (főbb nemesek) és aristocraták

(nemesek) gyakorolták a főhatalmat; vagy a de

mokratiait, melynélfogva a nép-elem kormányo

zott, gyűlései és képviselői által. Ezen kormány

zási formák, különbféle népeknél, nemzeteknél

ma is fenállanak; sőt némely nomad-népeknél,

példáúl araboknál, még a patriárchális viszonyt

is föllelhetni.
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A legrégibb civilizált (állam-szerkezetbe ál

lott) és némi míveltséggel bírt nemzeteknél, kasz

tok (elkülönzött nép-osztályok) divatoztak. Első

és fő volt a papság kasztja, második a har

czosoké vagyis nemeseké; a többi nép amazo

kat uralta. Természetes is volt hajdan ezen soro

zás. Mert a temészet rendkivüli tüneményeiből,

példáúl: földrengésekből, tüz-hányó hegyekből,

menydörgésből, s a t.; úgy szintén sajnos csapá

sokból, példáúl : dühöngő ragályból, minden

nemzetnek korán kelle jőnie azon meggyőződés

re, hogy léteznek felsőbb hatalmas lények, me

lyek a nagy természetet és emberek sorsait kor

mányozzák; s így vallási némi fogalmakat nyer

nie; aminthogy nem is találkozott oly vad nem

zet (tán az állati butaságú peschereket kivéve),

mely a vallásnak némi, bár homályos és durva

fogalmával ne bírt volna. E szerint azon embe

reknek, kiket közbenjáróknak hitt ama felsőbb

lények és emberek közt, kiktől kiengesztelését

reménylte, a netalán boszús isteneknek, nagy te

kintetben kelie állaniok előtte. Igy a harczosokat

is, kik őt védték, nagy becsben kelle tartania.

Igy volt ez, szinte a túlságig Egyptomban és In

diában, mely utóbbiban a Páriák (aljasabb nép)

kasztja, oly megvettetett és nyomorú volt, hogy

azzal érintkezni is gyalázatnak tartatott, s annak

megölése sem tartozott a büntetés alá eső vét

kek közé.

Az úgynevezett népvándorlás, mely

Európának egész állását megváltoztatta, azon
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idő-tájban kezdődött, melyben Róma uralma már

hanyatlani kezdett; Krisztus születése után 376

dik évtől 568-ig, s tartott mintegy 200 évig,

mig a népek fészket verve, némileg lecsendesed

tek. Ezen fegyveres vándorlások, északi Ázsiából

kezdődtek. Rokonaink a Hunnok kezdték azt

meg Atilla alatt; s a longobardok, kik Italiát

foglalták el, és Avarok (szintén rokonink), kik

555 tájban jöttek Erdélybe, s Baján Chán vezér

lete alatt foglalták el Pannóniát, fejezék azt be.

Főbb oka volt ezen népvándorlásnak: részint

túlnépesedés, részint más népek általi kiszorítta

tás, részint vágy jobb föld és haza után. A főbb

népek, melyek ezen népvándorlásban részt vet

tek, ezek voltak még: a Longobárdok, kikről ne

veztetett Lombárdia vagy Longobárdia; a keleti

és nyugoti Gothok (első törzsei a németeknek),

kiket ma már, csak a góth-izlésű építészetről em

legetünk; Alánok, Alemannok, Vandalok, Bur

gundok, Frankok. Ezen Frankok, Clodovig alatt

alapíták meg Francziaországot. A többi népek

más nemzetekbe olvadtak által. *

A betűs írást korán ismerték az egyipto

miak; de a papok nem lévén baráti annak, el

nyomták, mert féltek, hogy a betűs írás hatalmas

eszköze lévén a tudományok terjesztésének, az ő

tudományos titkaikat csakhamar átszivárogtatja

a nép közé. Ennélfogva inkább pártolták és hasz

nálták a jelképes (hieroglyphás) írást, melynek

alakjait és magyarázatait, időnként kényök sze

rint változtathatták. Ek-írásokra, leginkább Ba
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bylon és Persepolis romjai közt akadtak, köve

ken, téglákon, varázs-szereken állott felirások

ban. Ezen ék-irás felől, mely arról neveztetett

így, hogy ékforma vonásokból áll, magyarázatá

ban (dechiffrálásában) a tudósok még nem bol

dogúlhattak, s úgy vélekednek, hogy az czíme

ket és varázs-szavakat, jeleket tartalmaz.

Feudalismusnak (hűbérnek) neveztetik

azon rendszer, melynélfogva fejedelmek és hatal

mas, gazdag főurak, bizonyos föltételek és szol

gálatok kikötése mellett, fekvő birtokokat adtak

a magok hű embereinek. Legfőbbje a föltételek

nek, hűség és azon köteleztetés volt, hogy a hű

béres, véd-urát háborúba követni tartozott. A

hűbéri viszony előtt, a hadba-menés, inkábbára

rendetlen csoportulások, vagy erőszakos kiszedé

sek által eszközöltetett. A hűbéres jószág eleinte

csak életfogytig adatott, később kiterjesztetett az

utódokra is. A hűbérből támadtak az osztály- és

rangfokozatok a közép-korban; mig az ó-korban

csak erőszak határozván, győzelmes uralom és

legyőzött szolgaság divatoztak. Magyarország

ban is ezelőtt, a nemesi és jobbágyi állapot, hű

béren alapúlt,

A lovagok kora, Németotszágban, Nagy

Károly császár alatt vette kezdetét a XI-ik szá

zadban; eleinte csupán szellemi egyesülés által,

minden rendszabályok nélkül. Tudniillik: a főbb

és alsóbb nemesség, már születési és családi büsz

keségből és becsületből is, a legnemesebb irányú

czélokat tűzte ki maga elébe, miket erkölcsi, szo
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ros megtartású szabályokúl tekintett, s miknek

teljesítéseitől függesztette fel a lovagi becsületet.

Ezen kitűzött czélok, mint lovagi kötelességek,

voltak: az egyháznak, klastromoknak, templo

moknak, a gyönge nőnemnek, s minden ügye

fogyottnak, erőszak elleni védelmezése, szó- és

kötés-tartás, becsület, bátor vitézség s a t. Szép,

regényes, sőt költői volt ezen lovagi kor, s való

ban legszebb virága a közép-kornak; mert a lo

vagok, híven testületi becsületökhöz és czéljaik

hoz, minden alkalommal, nevezetesen az Arabok,

Maurok és a keresztes háborúkban a Törökök

ellen, sok vitéz és nemes tetteket követtek el; de

végre, a csaknem korlátlan szabadság – mint

hogy a lovagok a magok váraikban megannyi

kis fejedelmek valának, s csak császártól függé

nek, féktelenségekre ragadta a gyöngébb császá

rok alatt őket; a mikor aztán le-lecsaptak vá

raikból, a jámbor utasokra, kalmárokra, s kira

bolták ezeket. Elterjedt a lovagi szerkezet Eu

rópa más több tartományaiba is. – Vidorabb

oldalai a lovagi életnek valának: a turnirok vagy

lovagias harcz-játétékok, és a várakban tartatni

szokott barátságos lakomák; árnyékosabb ol

dalai pedig: a párbaj, mellyel összekoczczanásai

kat a lovagok rendesen elintézgetni szokták, és

a gyakori, egymásközti csatázások, mikkel gyak

ran szomszéd támadta meg a szomszédnak várát.

Támadtak a lovagok közől, úgynevezett Paladi

nok (szerencse-vadászok, vagy kóbor-lovagok is),

kik harcz- és dicsvágyból, bolyongva keresték

FÁY. III. k. 5
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fel a veszélyeket és csata-zajokat. Később legin

kább az állandó katonaság felállítása, és az erő

nek nagyobb központosítása a trónok körül, ve

tettek véget ezen lovagi kornak.

A telegraph ok (táv-irdák) oly gép-szer

kezetek, melyek által egy helyről más helyre,

hallatlan távolságra, és hihetetlenséggel határos

gyorsasággal, küldhetni tudósításokat és paran

csokat; mik ennélfogva az államok minden vi

szonyaira és osztályaira nézve, a legfontosab ta

lálmányok közé sorozhatók. A telegraph első fel

talója – noha már előtte is léteztek némi töké

letlen jeladásos közlekedések – egy Chappe

nevű franczia volt, ki 1792-ben talált fel egyszerű

és alkalmas telegraphi gépet. Ezt ő leirván és be

adván a Nationál-Conventnek, ez 1793-ban tevé

meg azzal, a bámulatosan sikerűlt első kisérletet.

Azonban Chappe irigyei, el akarták tőle vitatni

az első feltalálás dicsőségét; min ő annyira el

búsúlta magát, hogy kútba-ugrással végezte éle

tét. Halála után, testvére lett a párisi telegraph

igazgatója. Azóta ezen találmány sok részben tö

kéletesíttetett, és annyira megsokasíttatott, hogy

ma már a főbb államokban, nem csak a föbb

szárazi irányokban, hanem még tengerek alatt is

léteznek telegraphi vonalak.

A vas-útak alapeszméje, azon a tanon

és tapasztaláson alapúl, hogy minél egyenesebb,

simább és keményebb az út-pálya, annál cseké

lyebb rajta a kerekek dörzsölése; annálfogva a

ló annál könnyebben, sebesebben vonhatja, sok
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kal nagyobb teherrel is, a szekeret. Angliában,

a neukastlei kőszénbányáknál, már 1680-ban ál

lítottak fel utpályákat fa-sínekkel (vágányokkal),

1730-ban pedig öntött vas-vágányokkal. Az án

golok már ekkor úgy találták, hogy vas-útakon

egy ló annyit bírhat el, mennyit más útakon 40,

és a szekerek rajtok hallatlan sebességgel halad

nak. Ez az oka, hogy ma már, miután a gőz-erő

a lovakat még sikeresebben pótolja, a vasútak

annyira divatba jöttek egész Európában, hogy

míveltebb országai egész vasút-hálózatokat ter

vezgettek, s miattok még a csatorna-ásásokat és .

folyók rendezéseit is mellőzik. De leginkább di

vatoznak a vasútak Észak-Amerikában, hol még

a legtávolaab fekvő tartományokigis vasútak visz

nek. Pedig minthogy a vasútak alá az út-pályákat,

telhetően víz-arányosokká szükség tenni, a vas

útak felállítása igen nagy költséggel jár, úgy,

hogy egy német mértföld, ha nem épen sok és

nagy akadályokkal kell is megküzdeni, közép

számvetéssel is, belekerül 80–100 ezer pengő

forintba; innen a nem nagy közlekedésű vasút

nem igen fizeti ki magát. – Kétféle neme van a

vasútnak: egyik, felűl hajlott vágánynyal, mely

bátorságosabb ugyan, de nehezebben járó, mert

nagyobb a dörzsölés a szűkebb vágány közt; má

sik, a lapos vágányú, mely sebesebb járatú, de

melyen a kerekek, kivált ott, hol nem ló vonja,

hanem gőz hajtja a kocsikat, könnyebben sikla

nak ki a vágányokból. A vasútak szerkezetei és

óvszerei, mindinkább tökéletesednek ugyan; de

5*
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még nincs teljesen elejevéve rajtok az olykori

szerencsétlenségeknek.

A világ történelme, eleitőlfogva az emberi

szenvedélyek tomb-piacza volt; mik közt a tiszta

erény és lelki nagyság, csak egyes drága kövek

gyanánt tüntek fel. Különösen: hatalom- és ura

lom-vágy, hír- és vagyon-szomj vitték a szenve

délyek közt a főszerepeket; mik, ha erély szegő

dött hozzájok, szülték a nagy, jó vagy rosz ese

ményeket, s a nagy, áldásos vagy átkos férfiakat.

A történelem bizonyítja, hogy minden nem

zetnek, mely szerepet játszott a világban, meg

volt a maga fiatal kora, melyben magát megala

pítá, férfi kora, melyben teljes erejét kifejté, és

vénsége, melyben hanyatlani kezdett, s végre el

enyészett, vagy más nemzetbe olvadt be.

Szintén a történelem mutatja, hogy az ég

hajlatnak nagy befolyása van az emberi lélek ki

fejlésére. A napfordítók közt és a pólusok köze

lében, még ekkoráig egy férfiú sem bírta, va

lami nevezetesebb lélek-nagyságra vívni fel ma

gát. A mérsékelt éghajlat, úgy látszik, legalkal

masabb erre.

Az ó-kor történelmében sok a homály. Ne

vezetesen azt : miként vegyűltek össze a népek,

vándorlásaikban? melyik volt a világon az első

nyelv? és miként képződtek az első ember-fajok

(racok)? teljes hitelességgel meghatározni nem

lehet. Ezek iránt csak különböző vélemények lé

teznek. Arra azonban legtöbb adat yan, hogy a

népek első szétterjedése, leginkább Ázsiából tör
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tént; minthogy Ázsiának magasabb hegy-rónái

korán kelvén ki a tenger vizéből, legelőbb szá

radtak meg és lettek lakhatókká, s így legelőbb

válhattak túlnépesedettekké.

Végre: a történelem nyomozásaiban, min

denkor szemetek előtt tartsátok azon szabályt,

hogy valamint egyes embert, példáúl : vezért,

állam-férfiút, írót, bölcsészt, művészt, sat., úgy

egyes nemzetet is, a maga korának körülményei

hez és szokásihoz képest kell megitélni. Mert a

kor szelleme és szokásai gyakran törvényt pótol

nak a nemzeteknél, sőt néha erősebbek a törvé

nyeknél is; és éjjeli sötétben több egy pislogó

mécs, mint fényes nappal a lobogó fáklya. Igy a

rómaiak vallásukat, augurjaikat, oraculumaikat,

mysteriumaikat, s a t. (mikről később leend szó)

a keresztyénség haladott korához akarni mérni,

méltatlanság és fonákság fogna lenni.

Ti, édes gyermekim, jelenleg még sem tör

ténelmi szaktudósok, sem államférfiak, sem had

viselők nem vagytok (noha kedvtelés vagy sors,

közőletek egyikét vagy másikát azokká képez

heti); tehát még most a történelem minden ap

róbb részleteire, állam-változásokra és tanokra

vagy hadviselésekre, szorosabb szükségtök nincs.

Ti, mint növendékek, a képeztetés terén álltok,

minélfogva néktek most oly ismeretek szüksége

sek, melyek által magatokat észben és szívben

képezhetitek, s miknek az életre, társalgásra, s

más tudományokbani haladásra nézve, sok hasz

nukat vehetitek. Ennélfogva czélom: a történelem
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nagy tömegéből, különösebben azokat a nemze

teket emelni ki, melyeknek történelmeik legtöbb

képzési példányt nyújtanak; azokat a tetteket és

eseményeket szemelni ki számatokra, melyek az

emberiség mivelődésének, boldogításának, nagy

ságának főrugóit, s mintegy válszakait (epocháit)

képezték; azokat a jellemeket állítani elő, me

lyek az erkölcsnek, nemes nagyságnak példá

nyaiúl szolgálhatnak; azokat a tetteket és esemé

nyeket hordani fel, mik ifjúi szívetöket, nemes

utánzásra buzdíthatják. Ezekből, a szívképzésen

felűl, az az előnyötök leend, hogy nem költött

dolgok körül fecsérlitek el időtöket, hanem a

valódiság hasznos adataival gazdagítjátok isme

reitöket. -

Miután a szent történelemmel, mely a zsidó

nép történelmét nagyrészben foglalja magában,

és hazánk történelmével, mely legközelebbről ér

dekel bennetöket, már tüzetesen ismerkedtetek

meg, s mint keresztyénekhez és honfiakhoz illik,

még bővebben fogtok megismerkedni: ez úttal

csak azon két igen nevezetes nemzet történelmi

vázlatának, könnyen felfogható előadására kivá

nok szorítkozni, mely az ó-világban (noha törté

nelmének egy része áthat a közép-korba is) a vi

lág színpadján oly óriási szerepet játszott, milyet

sem előtte, sem utána, nem egy nemzet is, s

melynek egyike az emberi miveltségnek, másika

a világ uralmának képviselője volt. Ezen két

nemzet: a régi görög és római.

Erdekesek és fontosak ránk nézve ezen
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nemzetnek történelmei, különösebben ekövetkező

okokból :

1. Mert mindkettőnek nyelve ma is él kö

zöttünk; noha az ma már inkábbára csak a tu

dósok sajátja. Még nem rég hazánkban is, köz

igazgatási, tanácskozási és oskolai nyelv volt a

római latin, sőt törvényeink is azon szerkesztet

tek. A keresztyénség szent könyvének, a bib

liának Új testamentoma pedig görög nyelven

íratott.

2. Számos tudományok első forrása, e két

nemzetnél található fel. Ezért a legtöbb mível

tebb mai nemzet, mintegy közös értesülési nyel

vekűl használja, a tudományos közlésekre nézve,

a két nyelvet, s műszavait is még mindig azok

tól veszi, vagy azokból képezi.

3. Mert irodalmi műveik örökbecsűek, szép

ségűek, fenmaradt müvészeti emlékeik remekek,

s maig is örök követendő példányok közöttünk,

miket eddigelé csak megközelítni birtunk, felül

haladni nem. A két nemzet tehát örök példánya

marad a szépnek és nagynak; habár történeteit

itt-ott, úgy egészre mint egyesekre nézve, fóltok

undokítják is.

4. Mert a két nemzet, még egészbeni sülye

déseiben is, oly jeles, nemes lelkű s nagy férfia

kat, nőket mutathat fel, milyeket oly számban

és arányban, nem igen más ó- vagy újabbkori

nemzet, s melyek példányaiúl szolgálhatnak a

tiszta erkölcs, honszeretet, s emberi nemesség és

nagyság erényeinek. Görögországban és Rómá
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ban, minden kő, folyó, hegy, völgy, minden föld

falat classicus; miket nagy tettek és események,

nagy férfiak és halhatatlan költészetek dicsőit

nek. Görögországban, Perikles alatt, maga Athen

városa, s a római birodalomban, Augustus alatt,

maga Róma, annyi jeles és nagy férfiút birtak

felmutatni, mennyivel annyi évek alatt egész Eu

rópa ritkán dicsekedhetik ! S mindezen férfiak

a bárdolatlanság korában, a keresztyén vallás

malasztjának segélye nélkül merültek fel.

5. Mert a két nemzet élete, állam-szerkezet

re, viharos és derűlt körülményekre, dicsőségre

és olykori megaláztatásokra, erkölcs-nagyságra

és sülyedésre, egyszóval: az emberi élet minden

viszontagságaira nézve, oly és annyi mozgalmas,

cselekvényes és változatos eseményeken, átala

kulásokon ment, véghanyatlásaig keresztül, hogy

annak történelmeiből, mindenki, az élet minden

viszonyaiban, példát és tanuságot meríthet ma

gának.

6. Mert ezen két nemzettel, majd minden

velök ugyanazon időszakokban élt, nem csak te

lepűlt, hanem vándor-nemzeteknek is, több-ke

vesebb viszonyaik valának. És kit ne érdekelne

két oly nemzetnek történelme, mely századokon

keresztül, fénye és ura volt a világnak? Voltak

más nemzetek életében is fénypontok; de azok

nak zenitje múló, tán csak egy ember-ivadékra

vagy századra világított meteor volt; mig ellen

ben Görögország, ha csak Licurg óta kezdjük

is a számítást, mintegy évezredig virágzott; nem
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különben Róma, ha csak az első keresztyén csá

szárig, Nagy Constantinig, s Constantinápoly

építtetéseig s keleti császárság kezdeteig számít

juk is életét, mintegy 1050 évig birta a világ

uralmát.

Elöismeretek Görögország történelmi vázlatá

nak szövegéhez.

Mielőtt Görögország történelmének előadá

sához fognék, szükségesnek látom, némely elő

ismereteket bocsátni előre, hogy vázlati szövege

met teljesen megérthessétek.

1. Hajdani Görögország egyes tartományai

ban és városaiban, kitünőleg Spártában, leginkább

az olygarchiai és aristocratiai kormányzás volt di

vatban; a democratiai pedig csaknem egyedül At

hénben. És Görögországban már az is számtalan

egyenetlenségnek és rombolásnak vált kútfejévé,

hogy egyik város a másikára kivánta erőszakolni

a maga kormányzási formáját. Voltak ugyan Gö

rögországban, nevezetesen Spártában, királyok,

sőt néha kettő is egyszerre; de ezek inkább csak

az állam tekintélyének, mint hatalmának voltak

képviselői, és az ephorok (legfőbb tisztviselők)

által korlátoltattak. Oten képezték az ephorok ta

nácsát, mely hatalmával mindinkább terjeszke

dett, mígnem a tagok megannyi zsarnokokká vál
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tak. Ilyenforma főtisztviselők voltak Athénben

az arch on tok, noha sokkal korlátoltabb ha

talommal. Köztök legnevezetesebb volt a két tör

vényhozó: Dr á c o és Solon.

2. Görögországnak volt egy közös törvény

széke, mely a görög tartományokat némileg egy

ségben tartotta, s melynek tagjait amphictio

noknak nevezték. Ezen törvényszék rendesen

Delphiben, az ország közepében, de háborús

időkben a Thermopiláknál, mint bátorságosabb

helyen, ült össze. Minden tartomány két-két kö

vetet küldött arra, kik az országnak köz-dolgait,

nevezetesebb pöreit intézték el, s az itt-ott fel

merűlt nevezetesebb büntetteket büntették, külö

nösebben vallási dolgok ellen elkövetett botrányos

vétségekben hoztak itéleteket. Ezeket a vétkes

város vagy tartomány ellen, közös erővel hajtot

ták végre. Ily amphictioni végzés következtében

támadt – mint látni fogjátok – aphokiak ellen

viselt háború is. Ezen kivül voltak minden egyes

tartományoknak törvényszékeik, melyek közt az

athéni are opagus oly tekintélyes és köztiszte

letben álló volt, hogy más városok pörösei is,

gyakran annak elitélésére bizták ügyeiket. Híres

volt az areopagus, tántoríthatlan igazság-szerete

téről, szigoráról és tagjainak feddhetlen, sőt csak

nem túlszigorú erkölcséről és tekintélyéről. Ki

areopagusi taggá lett, szorosan vigyázott maga

viseletében minden csekélységre, nehogy meg

sértse azon tekintélyes komolyságot, szigort és

feddhetlenséget, mely ezen törvényszéknek jel
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lege volt. Egy ily tagnak, közgyülésen még ne

vetnie is, illetlennek tartatott.

3. Tempe völgye, költőktől megénekelt kies

völgy; Pindus, Olymp, Parnasz és Helicon, szent

hegyek voltak, Kasztália és Hipocréne, költői

szent források.

4. Eleusisban állott híres, pompás és

nagyszerű temploma Ceresnek, a buza-aratás

isten-asszonyának. A templom oly nagy volt, hogy

mintegy 30 ezer ember fért bele. Ebben adtak a

görögök hálákat Ceresnek, nyújtott ajándékiért.

Unnepe őszszel 9 napig tartott, évenként. Híre

sek voltak ezen ünnepeknél az úgynezett eleusisi

mysteriumok (titkok), melyek Egyiptomból szi

várogtak át Görögországba. Ezek nagy és kis

titkokra oszlottak. A kis titkokat, Ceres papjai

(kik közt a Hierophámt volt a fő) közölték azok

kal, kik sokféle szertartásokkal és nem megve

tendő költséggel, fölvétették, vagyis beavattatták

magokat; de a nagy titkokat, csak igen kevés

halandónak, s csak szoros titoktartás esküje alatt

fedezték fel. Miből álltak ezen eleusisi nagy tit

kok? csak gyanítani lehet, bizonyosan tudni

nem. Alkalmasint lehetett bennök valami tisz

tább fogalom is, a természet nyomozása után az

egy istenről, lélek halhatatlanságáról és jövendő

életről; legalább sejtelem ezekről. Ki magát a

görögök tekintélyesebbei közől, ezen titkokba

(természetesen a kissebbekbe, melyek nem vol

tak fontosak) fölvétetni elmulasztotta, vallásta

lannak tartatott. Azonban Socrates, Epa
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min on dás és Age si laus, sohasem avattat

ták be magokat,

5. Delphi. Pompás temploma és jós-széke

(oraculuma) volt itt Apollonak, melyhez vál

ságos dolgokban, tanács-kérés végett, nem csak

Görögország városai és tekintélyesebb férfiai, ha

nem rómaiak s más idegenek is folyamodtak;

azt hivén, hogy az istenek, némely kedveltebb

helyeik iránt, különösebb kegyekkel viseltetnek.

A három-lábú jós-szék (tripos) egy barlangban

állott, mely bizonyos napokon osztván feleleteit

és tanácsait, ezen alkalmakkal a barlang gőzzel

töltetett meg. Ezen gőz a tripóson ülő papnét

(pythia) egészen átjárván, mint hitték, lelkese

désbe hozta, s Apollotól ihletve jelentette ki an

nak akaratját. A jóslat-adás taxája nem volt cse

kély; ezért, szegények nem igen használhatták

azt. Apollo temploma, tele volt kincscsel és drá

gaságokkal; mert sikerűlt vállalatok után, min

denki sietett leróni háláját a jól tanácsolt isten

irányában. E szerint Delphiben oly roppant kincs

halmozódott össze, hogy midőn a phókiak Del

phit bevették s azt kirabolták, mintegy 25 millio

pengő forint árú aranyat, ezüstöt olvasztottak be

a zsákmányból. Már előbb Xerxes rabolt el Del

phiből töméntelen kincset; később pedig Nero,

római császár, vitette el onnan, a közel 300-ra

menő legbecsesb szobrokat. Eleinte valódi val

lásos buzgóság és kegyelet volt kútfeje a jós

székek tekintélyének; de később csalások, ámítá

sok, homályosíták el azoknak érdemeiket. Egész
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Görögország tudta, hogy Kleomenes és Ly

s an der, spártaiak, megvesztegeték (noha Ly

sanderről némely irók azt állítják, hogy sikeret

lenűl kísértgette a megvesztegetést) Delphi jós

székét. Az oraculumok többnyire azzal óvogat

ták magokat, a történhető be nem teljesedések

veszélyei ellen, hogy kétes, vagy kétértelmű fe

leleteket, tanácsokat adtak.

6. Az olympiai játékok, legnevezete

sebbek a görögöknél, részint vallásos szertar

tások, részint nemzeti ünnepek valának, melyek

minden négy évben tartattak, öt napon keresz

tül. Innen a régi görögök, olympiad-számra is

számították az időt. Egész Görögországból özön

lött azokra a nép. Jupiternek voltak a játékok

szentelve, kinek itt pompás temploma volt. A

közel-berekben Juno temploma állott, kinek já

tékainál, a gyalog-futásban, leányok is pályáz

hattak; de Jupiter játékaiban nők részt nem ve

hettek, sőt szikláróli letaszíttatás veszélye nélkül

meg sem jelenhettek azokon. A játékok álltak:

lovon, szekeren és gyalog-futtatásból, réztányér

dobálásból, ugrálásból, birkózásból, ököl-harcz

ból, s végre: zenei és költészeti versenyzésből.

Legfőbbnek tartatott a négy- vagy két-lovú fo

gatokkal való futtatás, melyben királyok, váro

sok, s Görögország főbbjei vettek részt. A hiú

és pazar Alcibiades, egy izben hét fuvart

küldött volt az olympiai játékra, s elnyerte a há

rom első jutalmat. Cynisia, Agesilaus, spártai

király húga is nyert ebben jutalmat. A jutalom:
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korona, olaj-ágból font koszorú, pénzösszeg,

vagy virággal himzett köntös, sat. volt; de leg

főbb jutalom volt a dicsőség. Tudniillik: a győz

tesnek, érczből vagy elefánt-csontból, nagy mü

vészek által szobor készíttetett, szülővárosában

pedig nagy pompával fogadtatott, sőt költők

által meg is énekeltetett. Az olympiai játékok

gondja, rendőrsége és rendezése, Olympiához

közel feküdt Elis városára bizatott. Mikor szűn

tek meg ezen játékok? bizonyosan meg nem ha

tározhatni; de annyi bizonyos, hogy Krisztus

Urunk születése után is, még sokáig tartottak.

Némely komoly elmék előtt, azon súlyos fontos

ság, melyet a görögök az olympiai és más köz

játékoknak tulajdonítottak, igen gyermekesnek

fog látszatni; de ha meggondoljuk, mily sokban

segítették ezek elő, sőt nagyrészben tartották

fen, a sokféle viszálkodások által elszaggatott

Görögország egységét, nemzeti büszkeségét –

el kell ismernünk azoknak fontosságát.

7. Deucáli on özönvizéről, azt regéli a

görög mythos (vallásos mesés történelem), hogy

Jupiter megharagudván a megromlott emberi

nemre, azt özönvízzel pusztította el. Egyedül

Deucálion, ki Caucasus mellől jött be Görög

országba, menekült meg, különös kegyből, Pyrr

ha nejével, Parnasz hegyén. Az özönvíz elmúl

tával, megkérdezte Deucálion az oraculumot:

miként népesíthetné meg emberekkel újra a föl

det? s azt nyerte feleletűl, hogy anyjának

csontjait dobálja háta mögé. Deucálion megérté
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a homályos feleletet, s anyja csontjain a föld kö

veit értvén, köveket dobált háta mögé, s ezekből

nagy csodájára, azonnal emberek támadtak; az

ő köveiből férfiak, a Pyrrháéból nők. Miután

Apollodór ezen történetet úgy adja elő, hogy

Deucálionnak, atyja Prometheusz, előre tudtára

adván az özönvíz bekövetkezését, az bárkát épí

tett, és minden állat-fajból kettőt vitt be magá

val a bárkába – láthatni, hogy Deucálion özön

vize, Noé özönvizével azonos.

8. Az argonauták (arany-gyapjas vité

zek) meséjéről elég annyit tudni, hogy Pelias el

ragadván Aesontól a thessaliai trónt, Aeson fia,

Jáson visszakövetelte azt. Peliás ármányosan azt

felelte Jásonnak, hogy ő egy feltétel alatt kész

neki visszaengedni a trónt, s ezen feltétel az,

hogy Colchisból, egy szent hagyományos, s Gö

rögországot illető, arany-gyapjas kos-bőrt, mely

ott őriztetik, hozza el. A hír- s dicsvágyó Jáson

elfogadta a föltételt, s 50 görög hőssel, Argós

hajón (erről jő az argonauták nevezete) eleve

zett. A hősök közt volt Hercule s s a híres

Bárdus (énekes költő), Orpheus is. Sok vi

szontagság, kaland és kiállt veszély közt, elér

tek Colchisba; s Jáson, a király leányának, Me

de ának bűbájos segélyével, végre hatalmába

kerítette az arany-gyapjat, s azzal és Medeával,

szökve tért hazájába vissza.

9. A trójai háborút csak azért szükség tud

ni, mert annak némely körülményeire, gyakran

történik hivatkozás az irodalomban; különben
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ez is, mint az arany-gyapjas kaland, annyi sok

mesével, ellenkező adattal és fonáksággal van

összeszőve, hogy történelmi igazság tekinteté

ben, csak kevés hitelt érdemel. Nagy költők,

mint Homér és Virgil, énekelték és halha

tatlanították meg a trójai háborút. Trója Kis

Ázsiában feküdt. A görögök háborújára ezen vá

rossal Helénának, Menelaus nejének, Pá

ris, trójai herczeg általi elragadtatása nyujtott

alkalmat. Agamemnon, Menelausnak testvére

a meggyaláztatásra, fegyverre szólította fel egész

Görögországot, s ennek legjelesebb hősei keltek

harczra, s köztök Ulysses, Ithaka királya. Tíz

évig tartott a háború. A görögök nem boldogúl

hatván Trója ostromában, cselhez folyamodtak.

Egy nagy falovat készítettek, melynek üres bel

sejébe, rejtélyes ajtócskán, elszánt görög vitézek

búvtak be, s ezen lovat, Minerva tiszteletére

szánt ajándék ürügye alatt, Trójának ajándékoz

ták, jelűl, hogy az ostrommal végkép felhagy

nak. Ennek nagyobb bizonyságára, sátoraikat is

felégették s hajókra szálltak, de csak szinleg. A

trójaiak örvendve fogadták az ajándékot, s azt

Minerva temploma előtt felállították. Éjjel az ab

ban rejtőzött vitézek kibúvtak, a kapukat kinyi

tották, a görögöket beeresztették, s így a várost,

sok vérontás közt bevették és felégették. Trójá

nak, mely egykor, mint királyainak, lakosinak

neveik és nyelveik bizonyíták, görög gyarmat

lehetett, ma már helyét sem találják.

10. Plátó, Socrates tanítványa, és egyike
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Görögország legjelesebb, legnagyobb bölcsészi

nek, értekezéseket írt a legjobb állam-szerkezet

ről, és törvényekről benne, mik igen szép esz

méket, elveket foglalnak ugyan magokban, de

a mikben inkább csak megközelíthető mintát

(ideált) kivánt felállítani, mintsem hitte volna,

hogy mintája szerinti tökélyes állam, valóságban

létesülhessen. Ezért, ha valaki ábrándos, létesít

hetes lehetőségének valószinűségétől elütő terv

vel áll elő: Pláto respublicájának szokták ne

vezni.

11. Demosthenes, gyárnok fia volt, s

épen nem neveltetett tudományosan. Ifjuságá

ban egykor taúja lévén egy szónok közhelyen

aratott dicsőségének, föltette magában, hogy szó

nokká képezi magát. E végre szorgalmasan járta

Isocrates oskoláját. De Demosthenesben nem

sok szónoki tulajdon mutatkozott. Szava gyönge,

rekedtes, kiejtése durva, lélekzet-vétele csuklá

sos, mozdulatai esetlenek valának; ezeken kivül

az r betűt ki nem tudta mondani, és azon ferde

ségre volt szokva, hogy beszéd közt vállait rán

gatta. Nem csoda tehát, hogy midőn először lé

pett szószékre, a közönség által kigúnyoltatott,

Ezen gyalázat azonban nem törte meg őt, s nem

riasztotta kedvencz föltételétől vissza. O a legki

tartóbb elszántsággal küzdött meg a mostoha ter

- mészettel és neveltetése hanyagolásival, s példá

jaúl, tanújaúl állította fel magát annak, hogy

erős akarat, kitartás, szorgalom és türelem, vég

re még a hihetetlent is legyőzik. O a tenger

6FÁY. III. k.



82

parton kövecseket szedett szájába, s úgy beszélt,

hogy sejpességét legyőzze; majd beszélve hegy

re hágott fel, hogy melle, hangja erősödjék; ha

ját leberetválta, hogy ki ne mehessen szobájából,

s abban tűkör előtt tanulmányozta az illedelmes

test-mozdulatokat; állása fölébe kardot akasztott,

mely egészen a vállaig ért, s azonnal megszúrta

ezt, ha beszéd közt rángatni találta; végre: er

nyedetlen szorgalommal, éjjel-nappal tanulmá

nyozta a jelesebb görög historicusokat és szóno

kokat, hogy előadási nyelvét tökéletesítse. S ily

vas-szorgalom és kitűrés után, csakugyan czélját

érte, s ő lett Görögország szónokainak legna

gyobbika s példánya a szónoklati erőnek. Stylje

velős, hangzatos, kerek, tömör és nemes volt, és

oly hatályos az indulatok, szenvedélyek hajlítá

sára nézve, hogy hallgatói akaratát rendesen oda

tudta hajtani, hová akarta. Jelleméről nem sok

jót mondhatni; különösen azzal vádolták őt, hogy

hiú és haszonleső volt, sőt némelyek hazafiúsá

gát is – mely mellett hathatósan szónoklott –

kétségbe vonták, mintha azt csak hiuságból, s

ellenei megalázására, hordozta volna szájában.

Különös az, hogy midőn Fülöp, macedoniai ki

rályhoz követségbe küldetett, s hozzája szóno

nokolni akart, ennek tekintélyétől annyira meg

zavarodott, hogy szónoklat helyett csak dado

gott, mi a tőle, hír után sokat várt Fülepet igen

meglepte, Szép hazafias tette volt az, melynél

fogva, noha halál-büntetés alatt tiltva volt, még

csak indítványozni is azt, hogy a szinházak,
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néző-játékok pénztára, más czélra fordíttassék,

mégis Demosthenes azt Fülep elleni háborúra

fordíttatni indítványozta. A könnyelmű nép nem

állott ugyan tanácsára; de nemes vakmerőségét

mégis megbocsátotta neki. – Katonának rosz

volt; a chäronéai csatában elhányta fegyverét és

megfutott. – Demosthenest, a híres hadvezért,

és ritka becsületességű férfiút, nem kell ezen szó

nok Demosthenessel összetéveszteni.

12. Aristoteles, Pláto tanítványa, Nagy

Sándor tanítója, s egyike volt Görögország leg

nagyobb bölcsészeinek. Mind Fülep, mind Nagy

Sándor, macendoniai királyok nagy becsben tar

tották őt; de később kiesett Nagy Sándor kegyé

ből. Athénbe költözvén, ott bölcsészeti tanszéket

állított; de tanításait ellenei vallástalanoknak ki

áltották ki; sőt azokat maga az areopagus is ve

szélyeseknek nyilatkoztatta. Ezért, nehogy So

crates díjára jusson – ki szintén vallástalanság

gal és ifjúság rontásával vádoltatván, méreg

kelyhet inni kényszeríttetett – Colchisba szö

kött, s ott gyomor-bajban meg is halt. Kelle

metlen külsejű volt, s a természet ebbeli mos

tohaságát, gondos, tán kissé hiú öltözködéssel

igyekezett pótolni. Szorgalma és a tudás majd

minden ágára kiterjedt széles tudománya, bámu

landó volt. Ezért, legtöbb munkát is írt minden

görög bölcsészek közt, mikből sok elveszett; fen

maradott munkái közől pedig némelyek kétesek,

vagy határozottan csempészettek.

13. Socrates, Krisztus elött 439 évvel

6
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született Athénben; egy csekély szobrásznak és

bábának fia, nagy bölcs a szó teljes értelmében,

legtisztább jellemű, erényű és leghasznosabb fér

fiú volt Athénben. Atyja, bár szegény volt, ta

níttatta őt. Socrates eleinte atyja mesterségét űz

te, de pártfogói gyámolításával magát a tudomá

nyoknak szentelte. O nem oly bölcsész volt, mint

a többi, s főkép a fölületesen okoskodó Sophis

ták, hanem bölcsészetét gyakorlatba vette, élet

hez alkalmaztatta, úgy tanításaiban, mint saját

életében, erkölcs és erény tisztaságára építette.

Tiszta életű, szerfölött mértékletes, nem haszon

leső, jó hazafi, jó katona, s leghasznosabb férfiú

volt a maga korában. Tanítási módja is egysze

rű dialecticai (beszélgetésből, kérdésekből és fe

leletekből álló) volt; mi által a hozzá sereglő if

júságot nagy sikerrel képezte a tiszta erkölcs kö

vetésére. Ezért a delphii oraculum, egyik felele

tében, őt legbölcsebbnek nyilvánította az embe

rek között. Ez neki sok irigyet szült; de őt ma

gát is oly hiedelemre birta, – s ez volt egyetlen

gyöngéje – hogy őt magok az istenek küldték

az emberek tanítására és javítására; s e végett

szellemet (geniust) adtak melléje. Nevelte ellen

ségeit az is, hogy gúnyolta a Sophistákat, az ál

tudósokat, s bátran kikelt az erkölcstelenség és

zsarnokság ellen. Ellenei törvényszék elébe állí

ták őt, nem az areopagus, hanem a nép-biróság

elébe, mely mintegy 500 tagból állott. Három

fő vádlója, különösen két vádat hozott fel ellene,

tudniillik: hogy istentagadó, és ifjúságnak meg
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vesztegetője. Az elsőben lehetett valami igaz;

mert Socratesnek tisztább fogalmai valának az

egy istenről. Meg lehet az is, hogy könnyel

műbb tanítványi szerte kérkedtek és gunyolód

tak, s így ingerelték tanítójok elleneit. Socrates

méltósággal védte magát; de feleleteit kevély

ségnek és gúnynak vette a biróság, s így ez őt,

miután Socrates tanitványa, barátja és pártfo

gója, Alcibiades is elhalt, csekély többséggel

vétkesnek itélte. Még megmenekülhetett volna,

önkénytes számüzetés által a haláltól; de ő ezt

megvetette és ártatlanságára hivatkozott. Láncz

ra verték és tömlöczbe vetették, hol 30 napi fog

sága alatt is, barátit vigasztalta, tanította. Baráti

el akarták szöktetni; de ő ezt is elutasította ma

gától. A méreg-kelyhet a legnagyobb nyugalom

mal itta ki. Halála után csskhamar megbánta

tettét Athén, neki szobrot emelt, meggyázolta

őt; vádlóit pedig részint halállal, részint szám

üzetéssel büntette. Socrates felesége, Xantippe,

jó, takarékos, de zsémbes asszony volt, ki gyak

ran próbára tette Socrates türelmét. Maga Socra

tes formátlan, csunya volt, kiülő kis szemekkel,

nagy szájjal, vastag ajakakkal, pisze orral és

pohos hassal; de mindezek mellett, az előtt,

ki tovább volt vele, mindinkáb kellemessé vált

alakja. *
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Görögország történelmének vázlata.

Hajdani Görögország nagyrészben azon a

területen feküdt, melyen az újabb fekszik; de

kis-ázsiai birtokaival jóval terjedtebb volt, és

mintegy 5000 mérföldet foglalt magában. Ot fő

részletből állott : -

1. Északon feküdt Epyros és Thessa

lia; ez ntóbbiban Tempe völgye, Pindus és

Olymp hegyei. Thessaliából Hellásba (Közép

Görögországba) egy-két órányi hosszú hegyszo

ros vitt, melyet Thermopyláknak neveztek.

2. Hellás vagy Közép-Görögország, mely

ben a költőknél oly nevezetes Parnasz és Heli

kon hegyek feküdtek. Hellas részletei voltak:

a) A tti ca, melynek nyelvjárata (dialectje) a gö

rög nyelvjáratok közt legtisztább és nemesebb

volt, Athén városával, ennek piräusi kikötőjé

vel, és mysteriumos Eleusis nevű szent helyé

vel. Atticában feküdt még Salamis és Aegi

n a szigete. b) A termékeny Böotia, fővárosá

val, a hét-kapus Thébával; továbbá a há

borúkban sokat szenvedett több városok, mint

Platä a, Leuktra, sat. Böotia lakosi, a többi

görögöknél butább fejűeknek tartattak. c) Pho

kis, melyben Parnasz hegy tövében feküdt az

Apolló jós-templomáról híres Delphi (Pytho),

mely a kerekföld középpontjának tartatott és köl

tőknél nevezetes Kastáli a forrása. d) A vad

hegyes Doris. e) Lokris, szántóvető, egysze
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rű lakosival. f) A harczos A etolia. g) A car

nania. h) Megära. – Hellást Peloponnessal,

a korinthi földszoros (Isthmos) kötötte össze.

2. Peloponnés, Görögország legmaga

sabb hegyi rónája, s mintegy várerőssége. Eb

ben feküdt hegyektől körülvéve A r c á d i a,

melynek lakosi nagyjára pásztorok voltak. –

A többi peloponnési államok voltak: a) Achája,

híres Korint h városával. b) Argolis, Ar

gos és Miken ä városokkal. c) A vad-hegyes

és kevés jó földű Lakonia, kerekben épűlt,

Spárta (Lacedämon) városával, d) Messenia.

e) Elis, mely tartomány szentnek tartatott a

görögöknél, s ezért háborúktól megkíméltetett.

Ebben feküdt Olympia híres rónája, melyen min

den negyedik évben, a sokat megénekelt nem

zeti játékok tartattak. Itt őriztetett Jupiter híres

arany szobra, Phydiásnak legnagyobbszerű re

mek műve.

4. A jóniai tenger szigetei: Corcyra (Cor

fu), Ithaka, Cephalonia, Leukádia, Zákynthos,

Kréta, Cythéra, Cypros, Páphos, Rhodus. Eze

ken kivűl az ägäumi tengeren az úgynevezett

Archipelagusok (sziget-csoportulatok), Eu

böa, Lemnos szigetei; az úgynevezett Cycla

dok (körben fekvő szigetek), mint Délos, Naxos,

Póros, s at.; továbbá: a Spor adok (szórvá

nyos szigetek), mint Théra sat.

5. Kis-Ázsia partjainál feküdt nagyobb szi

getek, mint Ten edos, Lesbos, Chios, Sa

mos, Kos és Patm ó s szigete, vad és termé
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ketlen föld, hová, római uralom alatt, a rómaiak

száműzöttjeiket küldték volt. Némelyek Görög

országot 6 fő részletre osztják, e szerint: Mace

donia, Thessalia, Epirus, Achája vagy tulajdon

képenj Görögország, Peloponnés és a szigetek,

talában Görögországnak tiszta, mérsékelt,

derült ege, lége volt; mert a tengeri és hegyi lég,

kellemesen enyhítették benne a hőséget. Ezen

kellemes éghajlat és lég okozák, hogy alig léte

zett a föld kerekségén vidék, mely oly deli és

lelkes ember-alakokat termett volna, mint Gö

rögország. Földje, habár nem egyformán volt is

termékeny; de nagyobbára megtermett mindent,

s főleg borban, olajban, nemes gyümölcsben,

mézben, sat, gazdag volt. Tengerektől mosatván,

tenger-öble, kikötője számos volt; s így lakosi,

mintegy természettől kináltatva és vezettetve a

kereskedésre, mind termékeiknek könnyen és

bőven szerezhettek piaczokat, mind különbféle

nemzetekkel jöhetvén érintkezésbe, képezhették,

nevelhették míveltségöket. -

Es épen azon körülmény, hogy sok szigete,

tenger-öble, és hosszú tenger-parti vonala volt

Görögországnak, volt egyik fő hévére későbbi

bámulandó miveltségének; másik pedig az, hogy

egyenetlen földjét, hegyek, folyók, apróbb elkü

lönzött darabokra szaggatván, benne több apró,

egymással vetélkedő államok alakultak; mi ha

bár ártott is az egyetemes egységnek, de hatal

masan segítette elő a szellemi erők kölcsönös ki

fejtését. Miveltségök alapját erélyes hőseik ve
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tették meg. Eleinte a görögök oly vadak voltak,

mint más bármely nomád-nép; makkot és nyers

húst ettek, mígnem Prometheus őket a tűz hasz

nálatára megtanította; ezért regélik Prometheus

ról, hogy a tüzet a naptól lopta le. Még a deuca

lioni özönviz előtt jött be egy egyiptomi gyar

mattal Atticába Cecrops, ott Athén városát épí

tette, és a lakosokat városi lakásra csalogatta be;

úgy hogy, mondhatni, ő volt tulajdonképen első

alapítója Görögországnak. Később Cadmus jő

vén be Phöniciából Böotiába, ott nem csak Thé

ba városát építette, hanem áthozta a görögök

höz az ércz-öntés és betűs irás mesterségeit is.

Segítették elő a mivelődést Danaus és Pelops is;

de ezeknek tetteik, valamint Görögország egész

hős kora, milyen volt példáúl az Argonauták

kaland-járata, kik Colchisból az arany-gyapjat

hozták el, a trójai had, sat, sok mythossal, me

sével vannak megkeverve. – Görögország törté

nelmét rendesen 4 fő szakaszra szokták fölosz

tani: az első, ama mythósos korszakot foglalja

magában, a görögök és persák közti háború

kezdetéig; második, ettől kezdve nyúlik a pe

loponnesi had végeig; harmadik, ettől, Nagy

Sándor halálaig; negyedik, ettől azon kor

szakig, melyben Görögország, Róma hódított

tartományává lőn, vagyis mintegy Korinth el

pusztulásaig. Ezen utolsó korszakot, mások még

tovább terjesztik ki.

Os lakosai Görögországnak a Pelasgusok

voltak; csendes, szántó-vető, s nem minden mi
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veltség nélküli nép. Később némely phöniciai

és kis-ázsiai gyarmatok szállták meg Görögor

szágot, s áthozták magokkal a keleti miveltséget,

Mindezen gyarmatok, vagy inkább telepek egy

nemzetté olvadván össze, köznevezettel Helle

neknek neveztettek.

Később kivándorlások által több gyarma

tai támadtak Görögországnak, melyek nyelv,

szokások és vallás által, egybefüggtek az anyá

val, és vele szövetségben éltek.

Görögország sohasem képezett összes egye

temes államot, hanem apró, elkülönzött államok

ra oszlott fel, melyeket azonban nyelv, szokások

és vallás közössége egy nemzetté forrasztott. Hol

egyik, hol másik kis állam vagy város vívta fel

a többi felett túltekintélyre és hatalomra (hege

monia) magát; így Spárta, Athén és Théba. Ösz

szetarták még a nemzetet, némely köz-itélő

székek (amphyctionok), Apollo oraculuma Del

phiben, s némely nemzeti játékok, mint az isth

musi, nemei s főkép olympiai, miknek győztesei

egész Görögországban tiszteltettek és megéne

keltettek. -

A görög államok eleinte királyok alatt áll

tak, később vagy főbb családoknak engedték az

uralmat, vagy köztársaságokat képeztek; azon

ban itt-ott némely egyesek, hizelkedvén a nép

nek és ennek pártját fogván a nemesség ellen,

kisközökre magokhoz ragadták az egyedüli ural

kodást; így Periander, a hét bölcsek egyike,

Korinthban, Poly crates Samósban és Pisis
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tratós Athénben. Voltak a görögöknek idegen

származású rabszolgáik is, kik az aljasabb mun

kákat tették, vagy apróbb kereskedéseket űztek.

Két nevezetes törvényhozója volt Görögor

szágnak; úgymint Spártában Lycurg, Athén

ben Solon. Licurg fő rangú, nagy tekintélyű

és szigorú becsületességű férfiú volt. Számos kül

tartományokat járt be, s köztök Egyptomot, ta

pasztalás végett, s megjővén, alkotta Spárta szá

mára törvényeit, melyek nagy észszel és ember

ismerettel szerkesztetve, arra czélzottak, hogy a

spártaiak, öntagadások, egyszerű életmód és sa

nyarú neveltetés által, harczosokká képeztesse

nek. Aminthogy félelmesek is lettek a spártaiak

egész Görögországban, s már az első, a messe

niekkél folytatott háborúban kitünt üdvök Ly

curg törvényeinek. Csodálni lehet, hogy Lycurg

rendszere, mely annyi ön-megtagadással járt,

szinte hétszáz esztendeig birta Spártában fen

tartani magát. Azonban másfelől nem tagadhat

ni, hogy Licurg törvényei, a spártaiakat, más

görögök felett nyersekké, hatalom-vágyókká tet

ték, s a spártaiak, a görög nagyszerű miveltség

kifejtésére, csak igen csekély befolyással valá

nak. Érdekes, Lycurg híres törvényeinek né

mely főbb pontjait ismerni. – O az aranynak és

ezüstnek használatát eltiltotta, s csak vas-pénzt

rendelt, nehogy a spártaiak kincs-gyűjtés és

fényüzés után eredjenek. A hivalkodó és pulya

élet kikerülése végett, eltiltotta a lakmározást,

theatrumot, sőt fölösleges kézi mesterségeket is:
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Ennek következtében, Spártában, mig törvényei

szigorún megtartattak, több személy vagy csa

lád főzetett és evett együti; ebédektől eltávolít

tatott minden nyalánkság; annak fő tál-étkét,

egy neme tevé a fekete levesnek, melyet „spártai

leves"-nek neveztek, s melyet csak megszokott

spártai gyomor találhatott ízesnek. – Ki a ka

tonaságtól vonakodott, vagy ellenség előtt meg

futott, vagy vagyonát elprédálta, becstelen volt.

Ha valamelyik archont részegen jelent meg a

közönség előtt; kivégeztetett. – Hadi gymnasti

cai gyakorlatok és vadászat, voltak az ifjúság fő

foglalkozásai. – A nevelést, nagyrészben egye

nesen maga az állam vette által és vezette. A fiú

gyermek hét éves korában, elvétetett szüleitől,

és szigorún neveltetett. Különös az, hogy a gyer

mekeknek, a végett, hogy ügyes ármánykodá

sokhoz is szokjanak, megengedtetett ellopni va

lami gyümölcsöt a kertekből, vagy falatokat az

étteremből; de úgy, hogy csinen ne kapattassa

nak; különben ügyetlenségökért megbüntettet

tek. Hogy efféle szabály, nem nagy előnyére

szolgálhatott az erkölcsiségnek, kiki gondolhatja.

Athénben előbb Draco szerkeztetett tör

vényeket, de a melyek túlszigorúak, sőt kegyet

lenek lévén, nem léphettek életbe. Utána a jeles

Solon alkotott törvényeket, melyek korhoz,

nép jelleméhez és emberiség nemesb érzelmei

hez valának alkalmazva. Minthogy Solon törvé

nyei nem voltak pusztán államtaniak, mint Li

curgéi, sem eszményiek, vagyis élettől elütők,
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mint milyen Pláto respublicája, – kivéve Pysi

strates korát, ki önkénytes uralkodása alatt sok

ban gyöngítette Solon törvényeit, de holta után

újra fris erőre éledtek azok – Athén egész ha

nyatlásaig divatoztak, s annak népét, jólét, mi

meltség és szabadság által, 200 évig boldogí

tották. -

Cyrus és Dárius, persa királyok, elfog

lalván Kis-Ázsiában és Thráciában a görög-te

lepeket, a görőgök ellenségeskedésbe jöttek a

persákkal. A jóniai szigetek felzendültek a per

sák ellen; de szerencsétlenűl. Dárius és vele Hip

piás, Pysistratesnek athéniek által kiűzött fia,

nagy haddal jöttek Görögország ellen. Athén,

tártva főkép Hippiás boszújától, segélyt kért

Spártától; de ez vetélyi irigységből megtagadta

azt. Tehát egyedül, mintegy tizenegy ezer athé

neivel, Miltiades ment Dárius serege elébe, mely

tizszer volt számosabb az övénél, és a marathoni

síkon tönkre verte Dáriust.

Miltiades ezen dicső győzelme, a legna

gyobb veszélytől mentette meg Görögországot.

És mégis – gondolnátok-e? – hazája, a leg

feketébb hálátlansággal viseltetett iránta. Ugyan

is: később a pároszi hadjáratot ajánlván Athén

nek, minthogy ezen hadjárat szerencsétlenűl

ütött ki – holott valamely vállalat sikeréről a

legtisztább lelkű javasló sem állhat jót – Miltia

des, az egész hadjárat költségének megtérítésére

itéltetett, melyet aztán fia Cim on fizetett ki,
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minthogy Miltiades, Parosznál kapott sebében,

fogságban halt el. -

Dárius halála után, annak fia Xerxes, rop

pant haddal, mely némelyek szerint egy millio

hétszáz ezer emberből és ezer kétszáz nagyobb

hajóból állott, indúlt Görögország ellen, s annak

több tartományait elfoglalta. A görögöket most

egyetértésre bírta a közös veszély; köz-pénztárt

alakítottak, összetették csapatjaikat, melyek azon

ban Xerxes táborához képest csak kis sereget

képeztek. Ezekkel ment Leonidás, a spártai

hős király, Xerxes ellenébe, s a Thermopylák

szorosait elfoglalta. Xerxes többszöri támadást

kisértett meg; de mindenkor nagy veszteséggel

veretett vissza. Végre egy Ephialtes nevű gaz

görög áruló, titkos hegyi útat fedezett fel, nagy

jutalomért Xerxesnek, melyen ez áthaladhatna

seregével, és hátulról támadhatná meg Leonidás

táborát. Leonidás értesülvén az árulás felől, ha

za küldte a szövetséges seregeket, maga pedig

300 spártaival és mintegy 700 más önkényt vál

lalkozóval, magát a hazáért, hősiesen halálnak

szentelte. Addig harczolt kis seregével elszántan

Xerxes roppant hada ellen, mig abban nagy vér

ontást okozva, maga és vitézei mind elhullotta

nak. Csupán két spártai illant el a halál elől.

Ezeket oly átalános gyalázat és megvetés érte

otthon, hogy bújában és szégyenében az egyik

önmagát végezte ki, a másik pedig, a legköze

lebbi csatában, a halált keresve esett el. Leoni

dás ezen feláldozásának, később az a sikere lőn,
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hogy a görögök bizalmat nyertek önmagok

hoz, tapasztalva: mily kis, egyértő sereg vihet

nagy dolgokat roppant erő ellen; noha ez úttal

Xerxesnek gátot nem vethetett is; ki nem talál

ván többé ellenállásra, Athént elpusztította, őri

zetét leölte; s csak az volt szerencséje a szegény

városnak, hogy seregének dereka, mikor a vá

rost bevette, hajókon szolgált, s így a veszélyt

kikerűlte; a nők pegig és gyermekek, Themis

tocles javaslatára, jó eleve Salamisba vitettek a

veszély elől.

Ezután Themistocles, ki – mondhatni,

– alapítá meg Athén tengeri erejét és erősíté

meg annak kikötőjét, Pyräust, állott a hajóhad

elére, és ügyes vezérletével és ármányával tönkre

verte Salamisnál Xerxes hajóhadát, annyira,

hogy hazatérni kényszerült, és visszavonulásá

ban is sok emberét veszté. Nem sokára Pausá

niás spártai, és Aristides athénei hadvezérek."

verték meg Platäánál, Xerxesnek 300,000-nyi

táborát, mely az övékénél háromszor volt na

gyobb. A zsákmány oly nagy volt, hogy első

alapját vetette meg a görögök fényüzésének. Be

lőle a delphii oraculum számára, egy egészen

arany három-lábú szék (tripos) ajándékoztatott.

Miután még Mytilénél is győztek a görogök, Ci

m on, athénei vezér pedig, kétszer verte meg

a persákat, Görögország végkép szabadult meg

ezen ellenségtől. Azonban Pausaniásra, a külön

ben jeles hadvezérre kisűlt, hogy Xerxessel



96

egyetértvén, haza-árulóvá lett; miért is elevenen

falaztatott be.

A persa háború után Athén ragadta magá

hoz Görögországban a főtekintélyt és hatalmat,

minthogy már fekvésénél fogva is tengeri hata

lom lévén, tengeren túlsúlylyal és ügyességgel

birt a többi városok felett, és számos nagy em

berei is voltak, mint Aristides, Themisto

cles és Cimon. Themistocles javaslatára, az

athéniek kőfallal kerítették városukat körül, s a

piräusi híres kikötőt építették, melyet a várossal

kötöttek össze. Ezt Athén vetély-társa, Spárta,

irigy szemmel tekintvén, azzal vádolta Themis

toclest, hogy Pausániás összeesküvésében részt

vett; minélfogva Themistocles nem csak szám

űzetett Athénből 10 évre, hanem Görögország

köz-törvényszéke elébe is idéztetett. Themisto

cles nagy veszélyek közt Ázsiába menekült a

persa királyhoz, ki őt szivesen fogadta és három

várost adott kormánya alá; de a király őt ha

zája elleni fővezérségre unszolván, nehogy ha

zája ellen kényteleníttessék fegyvert fogni, mé

reggel végezte ki magát.

Cimon, Miltiades fia, szintén jeles had

vezér volt mind vizen, mind szárazon, ki hazája

számára több szigetet hódított meg; e mellett,

mint becsületes jellemű férfiú, szép vagyonát,

jótéteményezésekre használta fel. De számos iri

gyei lévén, ezek addig ármánykodtak ellene, mig

népszavazás által, ő is, noha csak rövid időre,

száműzetett Athénből.
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Aristides, a legbecsületesebb és igazsá

gosabb férfiú volt, és oly önzetlen, hogy noha

kezelője volt Görögország egyesületi pénztárá

nak és több hivatalokat viselt, mégis oly sze

génységben halt el, hogy köz-költségen kelle el

temettetni őt, és leányait kiházasíttatni. Mind

emellett, ő sem kerülheté ki, a bár csak rövid

ideig tartott száműzetést, mely azonban neki di

csőségére válik; mert a nép, szavazáskor csak

azzal birta őt vádolni, hogy szerfölött becsületes

és igazságos volt. Számüzetéséből, amint a per

sák közeledtek, vetély-társának, Themistocles

nek sürgetésére hivatott vissza; mi Themisto

clesnek becsületére válik. Aristides ellenében,

még az irigység sem birhat egyebet felhozni,

mint azt, hogy vetély-társával, Cimonnal, nem

legjobb egyetértésben állott.

Ez után következett Pericles arany-kora,

fénypontja a görög dicsőségnek, és Athén fel

sőbbségének, melyet ezen város, a tudományok

és müvészetek oly magas fokra hágásával, mi

lyenen előtte és utána nem állott sem Athén,

sem soha egy város is, belvirágzásával és kül

hatalmával vívott ki magának. Görögország leg

nagyobb müvészei, kik a világ csodálatát ma

gokhoz ragadták, nagyobbára Pericles pártfogá

sának, izlésének és kitüntetésének köszönhették

híröket. Pericles valóban nagy férfiú volt, mind

állami, mind hadvezéri tulajdonira, mind mivelt

ségére nézve, s az ő egyedüli uralma alatt min

den virágzott Athénben. A spártaiakkal és thé

FÁY. III. k. 7

*~*~*~
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baiakkal, szerencsés háborúkat viselt; Athént

szépítette, erősítette, gazdagította. Igaz, hogy

köz-fényüzésre sokat költött, a szövetségesek

hadi pénztárából, mit szemére is vetettek, de sa

ját vagyonából is; azonban haszonleső nem volt,

és saját ház-tartására köz-pénzből nem fordított

semmit, s azt telhetően összeszorította. O a nél

kül, hogy valaha hivatalt viselt, vagy areopagi

tag lett volna, csupán önlelke erejével és nagy

tulajdonival ragadta magához Athénben a főha

talom kormányát. Abban azonban hibázott, hogy

nagy szónok lévén, a népnek szerfölött hizelgett,

s ezt arra hajtván, merre akarta, az Areopagnak

és archontoknak tekintélyeit igen meggyöngí

tette, s ez által a népet korlátlanságokhoz szok

tatta; mely baj, 40 évés uralkodása alatt ugyan

ki nem tört; de később sok roszat szült. Már

életében is sok ellensége támadt ezért Pericles

nek, kik közt volt Cimon is, ki az aristocratiá

nak (nemességnek) és a szintén nemesség mel

lett buzgólkodó Spártának volt barátja. Ezen ba

rátság torkára is forrt Cimonnak; mert a spár

taiaknak háborújok támadván a messeniekkel,

Cimon Athénben segély-ajánlást eszközlött ki

Spárta részére; ez azonban, jobbra fordulván

szerencséje, dölyfösen utasította vissza az aján

lott segélyt; mit Athén, meggyaláztatásnak ve

vén, Cimont száműzte. Cimon 5 év múlva visz

szahivatott ugyan, s átvevén a vezérséget, győ

zött is; de a győzelem után csakhamar elhalt.

Pericles uralkodásának vége felé, a pe
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lopnnési háború ütött ki, magok a görögök közt,

mely 27 évig tartott, és Athén többekkel csa

tázott, mig végre magával. Spártával is, mely

Athén hatalmának növekedését irígy szemmel

nézte, háborúba keveredett. Dühvel és nagy pusz

títással folyt ez, mignem 50 éves fegyverszünet

köttetett a két hatalom közt. Az athéni nép azt

vetette Pericles szemére, hogy a kedvezett alkal

mat elszalasztván, derék csatát nem ajánlott a

spártaiaknak; miért is őt hatalmától megfozztani

és nagy pénz-összeg fizetésével büntetni akarta;

de megszánta az öreget. minthogy a kiütött ra

gályban két fiát, s közte a kedvesebbjét is el

veszté és keservesen siratá. Pericles végnapjait,

számos szerencsétlenségek, melyek őt és Athént

csoportosan érték, keseríték meg. Tudniillik: a

spártaiak beütvén az attlcai földre, pusztítottak,

raboltak és rabszolgákúl hurczolták a falvak la

kosait. Pericles a vároba rendelte be a nőket és

gyermekeket. Ez által, a túl-népesedés miatt,

egymás után két rendbeli döghalál ütött ki a vá

rosban, mely előbb Pericles két fiát s később

magát is elragadta. Ezenkivül iszonyú földren

gések, zápor-ömlések, majd iszonyú aszály vál

togatták egymást Atticában, s mintegy felforga

tottaknak látszottak az elemek.

A kötött fegyverszünet csakhamar felbon

tatott; folyt a peloponnési háború, s annak har

madik évében halt el Pericles. Tudnillik, Peri

cles halála után Alcibiades és Demosthenes vet

ték által az athéni vezérséget, és változó szeren

7 *
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csével folytatták Spárta ellen a háborút, mignem

megköttetett a fegyverszünet. Alcibiades, Peri

cles rokona és Socrates tanítványa, még csak

20 éves, szép, gazdag, sok szép tulajdonokkal

biró, de egyszersmind hiú, elbizakodott, szeles,

nagyravágyó s minden vétekre hajló ifjú volt;

ki ezért nagy kárára volt Athénnek, mert tekin

télyénél és tulajdonainál fogva mintegy példá

nya volt az athéni ifjuságnak. O, a fegyverszü

net megkötése után, arra vette volt Athént, hogy

Sicilia és annak Sirakus városa elfoglalására,

nagy sereget és hajó-hadat készítsen ki. Athén

3 évig készűlt ezen vállalatra, melynek élére Al

cibiades, Demosthenes és Niciás állíttattak. A se

reg már indulóban volt Sicilia felé, amint egy

éjjel Mercurs más istenek szobrai Athénben meg

csonkíttatván, ezen istentelenség gyanúja, egye

nesen Alcibiadesre és annak fiatal dőzs-barátira

esett. Miért is Alcibiades irigyeinek unszolására,

követ küldetett a már elindúlt Alcibiades után,

ki őt visszahívná és törvényszék elébe idézné.

Alcibiades tartva az elitéltetéstől, Spártába szö

kött, hol a spártaiakat hazája ellen fellovalta, s

arra bírta, hogy a kötött fegyver-szünetet bon

tanák fel. A spártaiak nem csak sereget küldtek

Athén ellen, mely a várostól három mértföld

nyire ütött tábort, hanem Syracusnak is segélyt

küldtek; minek az lőn a következése, hogy Chry

sippus, syracusai vezér, több izben megvervén

az athénieket, azokat visszavonúlni kényszerí

tette; de a visszavonulásban nagyrészét öldöste
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le az athéni seregnek, a maradékot pedig egy

viznek szorította. Niciás térdre borúlva könyör

gött Chrysipusnak, irgalmazna ezen sereg-töre

déknek, mit ez meg is tőn; de a mintegy hét

ezerből álló athénit foglyokúl vivé. Syracus népe

eleinte mind kardra akarta hányatni az athéni

eket; de végre megelégedett azzal, hogy rab

*

szolgákúl árúltatta el őket. Azonban a vezéreket,

Demosthenest és Niciást, csakugyan megölette.

Alcibiades ismét kibékűlt hazájával, és

miután egy pár csatát nyert, megkapta a főve

zérséget; de csakhamar elvesztette azt, mert tá

vollétében, alvezére egy tengeri csatát vesztett

volt. Alcibiades, az athéni nemességtől is tart

ván, mely élete ellen lesekedett, Kis-Ázsiába

szökött, reménylve, hogy a persa királyt, szeren

csés lesz megnyerni hazájának. Azonban Spárta

szemmel tartá őt, s ármányosan vádolá el utjá

ban a persa helytartó előtt, ki gyanakodásból,

rágyújtatta Alcibiadesre a házat, melyben száll

va volt, s a menekülni akarót nyilakkal lövette

agyon.

A peloponnési háború folyvást dühöngött a

görög városok közt, s Athén és Spárta, mint fők,

hol egymás ellen harczoltak, hol mint más vá

rosok szövetségesei vagy segítői, folytak be a

vérengző háborúba, mely csaknem irtó háborúra

fajúlt el. Most ütötte ki már kártékonyságát Pe

ricles eljárása, melynélfogva Athénben a nép

elemet, korlátlan hatalomra juttatta. Ugyanis eb

ből vált Athén és Spárta közt a legirtózatosb
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botrány-kő. A spártaiak a nemességnek lévén

védői, minden görög városban, melyet bevettek,

kiölték, rabolták a nép-elemet; ellenben az athé

niek, mint nép-elem bajnoki, a meghódított vá

rosokban a nemességet ölték ki.

Nyert ugyan Athén olykor-olykor csatákat

Spárta ellen; de azok keveset segítettek rajta.

Nevezetesen Lesbos szigeténél fényes győzelmet

vívtak ki vezérei a spártaiak ellen. De a vezérek,

a közbejött rettentő vihar miatt, nem arathatván

győzelmökből hasznot, s el nem temethetvén ha

lottjaikat, közőlök hatot ezért törvényszék elébe

idéztek, s mind a hatnak, Socrates lelkes védel

me daczára is, meg kelle innia a méreg-kelyhet.

Athén napja lehanyatlott. A Syrakus alatti

roppant veszteség, melyben egész serege, s hajó

hadának nagyrésze tönkre jutott, igen megygön

gítette őt. E mellett a fegyelmetlenség annyira

erőt vett katonái közt mind szárazon, mind vi

zen, hogy Lys an der, ügyes és ármányos

spártai vezér, két izben is véletlenűl rohanhatta

meg az athéni tábort, s csaknem végkép meg

semmisítheté azt. Nem találván többé ellenál

lásra, körülkerítette szárazon és vizen a várost,

éhséggel bevette azt, zeneszó mellett rontotta le

falait, elfoglalta hajóit, számos polgárt öletett ki,

s a spártai komány formájára, 30 spártai érzel

mű tagból, mindmegannyi zsarnokból álló ta

nácsot állított fel Athénben, mely kény szerint

kegyetlenkedett benne, pár hónap alatt, több

ezer athénit öletett, száműzetett vagy fosztatott
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ki. Közte bizonyos Kritiás tünt ki különöseb

ben a kegyetlenkedésben. Így lett vége Athén

görögországi felsőbbségének (hegemoniájának),

mely 75 évig tartott, és Görögországot, mind

kora, mind az utóvilág előtt, dicsővé, halhatat

lanná tette; mig ellenben Spárta, mely most ke

rekedett felűl, 34 évig tartott felsőbbsége alatt,

inkább csak sanyargatta és durvította honfi

társait !

Szerencsére ekkor Thrasybulus, jeles

athéni, egyik tartományi vár-erősségben tar

tózkodott. O magakörül gyűjté az athéni kiván

dorlottakat és számüzötteket; ezekkel elfoglalá

a pyräusi kikötőt, és Kritiásra rontván ezt meg

ölé. Elűzvén a Lysander által felállított tanácsot,

visszahelyezte a régi alkotmányt; de már későn;

mert Athén népének erkölcse, erélye, harczi ked

ve már meg volt vesztegetve; pulyaság váltá fel

ezeket, s Athén rabja maradt Spártának!

Spárta, felsőbbségre vergődvén, nemtelenűl

használta túlnyomó hatalmát. Egymás után fog

lalta el a görög szigeteket, pusztított, rabolt, és

mindenütt erőszakoskodás és kegyetlenkedés közt

állította fel az aristocratiai kormányzásokat. De

csakhamar megkapta ő is a mételyt. Lysander,

győzelmeivel egymásra halmozta a kincset, me

lyet részint rablással, részint súlyos adó-kive

téssel és kicsikart ajándékokkal gyűjtött össze.

Eleinte vonakodott Spárta elfogani a kincset,

minthogy Lycurg törvényei állam-veszélyének

tekintették azt; de végre azon ürügy alatt, hogy
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a közpénztárnak szüksége van rája, mégis befo

gadta. A kincs később pulyaságra és erkölcs

vesztegetésre vezető mételyűl szolgált Spártának.

Spárta nem elégedett meg azzal, hogy Gö

rögország városai és népei közt, villongásokat

és pártoskodásokat támasztott, hanem még Dio

nysius zsarnokot is Syracus nyakára ültette. A

pártoskodások mindinkább gyöngítették a görög

ncmzetet, s ezek éz Spártának még egy másik

aljassága, sirját ásták Görögország szabadsá

gának.

Tudnillik: a görögök segélyt nyújtván if

jabb Cyrusnak Artaxerxes ellen, háborúba keve

redtek a persákkal. Győztek ugyan a görögök;

de Cyrus a csatában elesett; a persák pedig ér

tekezésre hivták meg a görög vezéreket, s azokat

megölték. Xenophon, ki a főbb vezérek le

gyilkolása után, átvette a görög sereg vezérletét,

csak nagy baj és sok veszély közt bírt azzal

megtérni hazájába. Xenophon ezen visszavonu

lását, valóban remeknek mondhatni. Négy hó

napig tartott az Persiából, sanyar, veszélyek és

folytonos csatázások közt. A sereg mintegy két

ezer mértföldnyi útat tett, s tíz ezerből nyolczra

olvadt le. Ezt meg kivánván boszúlni a görögök,

A gesi laus, spártai király, ellenök ment a per

sáknak, ezeket több izben megverte, s már a

persa birodalomba is beütött. De itthon a görög

városok, kitünőleg Athén és Théba, szövetséget

kötvén egymással Spárta túlnyomó hatalma el

len, Agesilaus, seregével visszatérni kényszerít
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tetett. Nyert ugyan ő egy nevezetes csatát Coro

näánál; de viszont Konon, Iphi crates és

Thrasy bulus, több izben verték meg őt, mi

után Iphicrates, alkalmasabb fegyverzést és ta

cticát hozott be seregénél. Ezen vesztett csaták,

és még inkább hajó-hadának megsemmisülése,

szerfölött megrongálták Spártát. Ekkor ez, féltve

veszélyben forgó felsőbbségét, arra az aljasságra

veteműlt, hogy a persa királylyal, Görögország

ellenében, gyalázatos békét és szövetséget kötött,

melynélfogva a kis-ázsiai görög birtokokat és

Cyprus szigetét, a persáknak engedte, ezek

által biztosíttatván maga számára, a görögor

szági felsőbbséget és túlhatalmat. Spárta ezen

gyászhozó tette által, Görögország eldarabolta

tott, a görög egységnek végeszakadt, s maga a

nemzet is csenevészni kezdett; minthogy azon

túl inkábbára idegen zsoldosok harczoltak a gö

rög érdekek mellett, s a görög polgárok elszok

tak a fegyvertől és hadviseléstől.

A persákkal kötött szövetség, megerősítette

Spártát hegemoniájában, mellyel ez most még

inkább élt vissza, mint az előtt. Különösen ab

ban erőszakoskodott Görögország városain, hogy

Athén ellenében, mindenütt a maga kormányzási

formáját tolta azokra. Tudnillik: Spártában öt

ephoros kormányzott, kik oly hatalommal bir

tak, hogy mint megannyi zsarnokok, nem csak

a nép fölött korlátlankodhattak, hanem még

Spárta királyait is, tekintélyeiket csökkentve,

korlátok közt tarthatták. Efféle olygarchiát és
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aristocratiát erőszakoltak a spártaiak más vá

rosokra is. -

Így bántak a többek között Théba városá

val is; beültették a főbb nemességet, a nép-ele

met pedig kivándorlásra kényszerítették. A ki

vándorlottak Athénbe menekűltek, és ott egye

sülvén, a Thébában maradott democratákkal;

paraszt-öltözetben, különbféle útakon Thébába

szállongottak, s ott összeseregelvén, késő éjjel a

tobzódó olygarchákra ütöttek, azokat kiölték, és

a spártai őrizetet kiűzték. Ebből háború kereke

dett. Théba eddig csak igen alárendelt szerepet

játszott Görögország történelmében; de most oly

két jeles férfia támadt benne, milyennel ez idő

ben nem bírt többi Görögország, s ezek egyszerre

tekintélyre emelték hazájokat. A két férfiú Pelo

pidás és Epaminon dás volt, lelki s testi

barátok, kiket meghasonlásra sohasem birt sem

vetély, sem irígység. Pelopidás gazdag és gaz

dagságát jól használó, egyszerű, jeles hadvezér

és állam-férfiú; Epaminondás szegény, de ke

véssel beérő, szintén jeles hadvezér és állam

férfiú, e mellett tudományosan mívelt is volt.

Ezek több izben verték vissza a spártai serege

ket. Eleinte Athén is Théba mellett harczolt, és

vezérei Chabriás és Iphikrates győzelmeik által,

újra tengeri hatalomra vergődött fel; de később,

Théba hatalma növekedését látván, irigységből

Théba ellen támadt.

Spárta nagy haddal ment Théba ellen; de

Epaminondás ezt Leuktránál tönkre verte. Ne
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vezetes az, s igen neveli Epaminondás dicsősé

gét, hogy a spártaiak, a mely csatákban ők vol

tak számosabbak, sohasem verettek meg; egye

dül Epaminondás által két izben. Ezután Epa

minondás egyenesen Spárta városának indúlt,

mely 500 év óta nem látott közelében ellenséget.

s ez úttal is megmenté a várost, lakosinak ha

zafias és hősies buzgalma. Tudnillik: még a nők

és gyermekek is fegyvert fogtak. Epaminondás

nem bántotta a várost, csak birtokait pusztította,

és Messéne várost s vár-erősséget építette újra

fel, mi Spárta szemében nagy szálka volt. Négy

izben csaptak be, Epaminondás és Pelopidás Pe

loponnésba, melyben Spárta feküdt; de végre,

előbb Pelopidás esett el a harczban, később pe

dig Epaminondás a mantinäai csatában, mely

ben fényesen győzött; de egy dárda-hajtás által,

mely testében megakadt, halálosan sebesíttetett

meg. A dárdát csak akkor rántotta ki testéből,

mikor már bizonyos volt, hogy győzött. Szép

jellemvonás volt ezen nagy férfiúban azon ke

gyeletesség, melynélfogva győzelmei után, mint

mondá, csak annak örült, hogy szülei mennyire

fognak örülni fiok győzelmeinek. – Volt Thé

bának, a maga serege közt, 300 válogatott fér

fiakból állott úgynevezett szent serege, mely vi

tézségével s rettenthetlenségével, csaknem cso

dákat eszközlött a csatákban. Ezen szent sereg,

a chäromeai csatában, mind egy lábig elveszett;

még az ellenség is szánta őket.

Minthogy a böotiaiak sem oly szellemdúsak,
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mint az athéniek, sem oly erélyesek, mint a

spártaiak, nem voltak: egyedül Epaminondás és

Pelopidás nagy tehetségeiknek és erélyességeik

nek köszönhették azt, hogy ezen férfiak életében,

felőbbségre vergődhettek és birhatták azt Görög

országban. Az ő halálaikkal visszarogyott Théba

ismét.

De ezen alárogyás közös lett Spártával is,

mihelyt jeles királya, az öreg Agesilaus elhalt.

Csakhamar elárasztotta ezen városban is, a hal

mozott és befogadott idegen kincs a maga mé

telyét. Fényüzés, pazarlás és pulyaság vett erőt

a lakosokon, s megvesztegette annak erkölcsét

és hajdani erélyét. Sőt Görögországban, a sok

egyenetlenség, és folytonos hadviselés miatt, ál

talános elgyöngülés és kimerültség állott be.

Ez idő-tájban lépett Macedoniában trónra

Fülep, ravasz, ügyes és hadi dolgokban jártas

fejedelem, ki ifjúságában, mint kezes-fogoly mu

latott Thébában, és Epaminondás mellett igen

kiképezte magát. O tervet koholt Görögország

meghódítására, de tervét elpalástolta; sőt fel

használván a görög városok közti egyenetlen

ségeket, magát Görögország védőjének adta ki,

magát és Macedoniát görögnek vallá, holott ez

nem tartozott szorosan Görögországhoz, noha

lakosai közt számosak valának a görögök.

Théba vallásos háborút kezdett Phokis el

len, mely a görög egyházi javakból egyrészt el

tulajdonított. A phókiak győztek, Delphit elfog

lalták, abban Apolló hires templomát kirabolták,
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és magát Thébát is fenyegették. Ily szorúltságá

ban Théba Fülepet hívta segélyűl. Fülep kapott

az alkalmon, s a görög vallás védőjének adván

ki magát, berontott, a phókiakat több izben

megverte és városaikat is elpusztította. Igen se

gítette Fülepet ezen háborúban a tömör csapa

tos (phalanx) harczolási mód, mely egészen új

volt a görögök előtt. Fülep sok görög várost fog

lalt el, s azokat az akkori vadszokás szerint föld

ig rontatta le. Ezen vallásos háború 10 évig

tartOtt.

Athénben ekkor Iso crates. szónoki szé

ket állított fel, s ebből került ki legjelesebb ta

nitványa, Demosthenes, a világ legnagyobb szó

noka. ki felette sok fáradsággal, küzdéssel és ki

tartással képezte ki magát szónoknak. O buzgó

apostola volt a görög szabadságnak, ezért esküdt

ellensége Fülepnek; ellenben Aeschynes, szin

tén nevezetes szónok, barátja annak. Aeschynes

megbubott, és Athén, Demosthenes unszolására

– ekkor tartá a nép előtt legmérgesebb és ha

talmasabb szónoklatait, miket Philippikáknak

neveztek – nagy sereget készített ki, szövetsé

geket kötött, s Byzanczot Fülep ellen megvédte.

De később ismét alkalmat nyervén Fülep be

ütésre a görög-földre, Chäroneánál, az athéni és

thébai egyesűlt görög-sereget tönkre verte; és

ezen döntő csata örökre véget vetett Görögor

szág szabadságának és függetlenségének. Fülep

értekező gyülésre hívta össze, Görögország tar

tományainak követeit Korinthba, hol őt a gö
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rögök, a perzsák ellen, fővezérnek választották.

Azonban Filep – mint mondják – neje ármá

nyából, s tán Sándor fiának hozzájárultával is,

egy gárda-tiszt által, mulatozásnak közepette,

meggyilkoltatván, Sándor, ki Kr. e. 356 év

vel, azon éjjel született, melyen Herostratus,

Dianának, világ hét csodái közé számított ephe

susi pompás templomát felgyújtotta és leégette –

kit nagyszerű hadviseléseiért, nagy-nak nevez

tek, lépett a macedóniai trónra.

Görögország Nagy Sándort is kikiál

totta fővezérnek. De Théba s vele egy része Gö

rögországnak, csakhamar fellázadt ellene. Sán

dor nagy sietséggel ütött be rájok, s Thébát el

foglalta, földig lerontotta, és mintegy 30 ezer la

kosát rabúl vitte. Athénnek megbocsátott Sán

dor, tanítójáért, A ris tóteles ért. Demosthe

n es Athénből Aeginába menekűlt; de később

visszatérvén, újabb szövetséget eszközlött Nagy

Sándor ellen.

Nagy Sándor előbb a spártaiakat győzvén

le, a görögökkel Persia ellen ment; III. Arta

xerxes és Dárius, sokkal nagyobb seregeiket,

Granicusnál és Issusnál, igen megverte, gazdag

táboraikat elfoglalta, s Dárius anyját, nejét és

két leányát is fogságba ejtette. Miután Arbelánál

újra tönkre verte Dárius seregét, elfoglalta Ba

bylont, Persepolist pedig, Persia legpompásabb

városát (melynek maga Sándor vetett először

üszköt) gyalázatosan pusztította el. A szerencsét

len Dárius Baktriába szökött, hol őt hitetlen áru
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lója, Bessus ölte meg. Ezt legyőzvén Sándor, ke

resztfára feszíttette.

Ezután Sándor Egyptomot hódította meg,

s ott, maga nevéről Alexandriát építtette. Elment

Indiákra is, s azoknak is egyrészét bevette. Itt

Bucephalus nevű csata-lovának emlékére, Buce

phala nevű várost építteté. Készült átkelni Gan

ges-folyón is, hogy az azon túl fekvő tarto

mányokat is meghódítsa; de elégületlen katonái

lázadási zúgására, kénytelen volt visszatérni;

azonban lelkének határtalan nagyravágyásából

kérte az isteneket, hogy ne engednének más ha

landót, hódítva tovább haladni, mint ő haladott.

Ezen visszautjában, a forró, vizetlen pusztasá

gokon keresztül, három negyede veszett el né

pének. Katonái elhányták a nagy forróságban

legdrágább zsákmányaikat is, vagy potom árért

cserélték be azokat, kapzsi kalmároknál, kik út

jokban leselkedtek, élelem-szerekért és vizért.

Sándor, híven megosztott velök minden sanyart.

Hazatérte után Sándor, egészen a pompá

nak, fényüzésnek és dőzsölésnek adta magát.

Tág birodalma székét Babylonba tette által; hol

udvarát, keléti fény és hizelgés vette körül. Ez

őt megkábítván, csak térdhajtással hagyott kö

zeledni magához, félisten gyanánt tiszteltette ma

gát, és az elégületleneket halállal büntette. Azon

ban tudva, hogy a görög nemzet áll a világon,

a miveltség legfőbb fokán, igénykedte maga és

Macedonia részére a görög nemzetiséget, görög

köntöst viselt, a görög nyelvet beszélte, és görög
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szokásokból is többeket vett fel. Bor-italnak ad

ván magát, ittasan több oly tetteket követett el,

miket kijózanodtával megbánt. Igy öleté meg

Klitust is, ki Granicusnál az ő életét menté

vala meg. Végre a sok dőzsölés igen megrongálta

egészségét, és miután ehez bánat is járult, mint

hogy ifjuságának leghittebb barátja Häphestion

elhalt, forró nyavalyába esett és életének 32

dik évében elhalt. Mások más nemét adják ha

lálának. -

Nagy Sándor tagadhatlanúl nagy tehetség,

sőt lángész és hatalmas hadvezér volt; és ezen

tekintetekből megérdemelte volna a nagy-neve

zetet. De ha ezen nevezetre csak azt tekintjük

méltónak, ki éltében jót tett hazájával és em

beriséggel, úgy Nagy Sándorról azt kell tarta

nunk, hogy a nagy-nevezetre érdemetlen volt,

s kik azt adák rája, azokat tetteinek nagyszerű

sége vakította meg. O jogtalanúl, csupán nagyra

vágyásból támadt ártatlan népekre, városokat

rombolt le, virágzott tartományokat pusztított el,

száz ezereket ölt el, vagy hurczolt rabszolgaság

ra, gázolt az emberiségen, és az embereket, em

ber-társait csak úgy tekintette, mint játszó-sze

reket kezében. Mutatkoztak ugyan nála olykor

egyes fellobbanásai a nagylelküségnek; de azok

mulékonyak valának, s ilyekkel bírt a legvadabb,

legvérengzőbb hódító is. Plutarch, jeles gö

rög biographus (élet-rajzok irója) azzal is kiván

ja magasztalni Nagy Sándort, hogy ő szerette a

tudományokat, s azt gondolhatni is, miután Ari- -
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stotelesnek volt tanitványa; de ugyancsak Plu

tarch mondja, miként Sándor azt vetette volt

Aristoteles szemére, hogy tudományát közzé

tette, mi által az sokat vesztett becséből. E sze

rint tehát Sándor monopolizálni (csak kevesekre

terjeszteni ki) kivánta a tudományokat; holott a

tudományok arra valók, hogy minél többeket

boldogítsanak. De már maga a világhódítási esz

me és terv is, melyet Sándor maga elébe tűzött

volt ki, hiú, kivihetlen, sőt eszelős volt; mint

. ezt saját példája is kimutatta. Ugyanis, vele is

az történt, mi minden nagy hódítóval, hogy ha

lála után, sok vérengzéssel hódított tág birodal

ma, saját terhétől omlott össze.

Nagy Sándor halála után, annak széles bi

rodalmát, vezérei osztották fel magok között. Az

osztozás 23 évig tartott, folytonos czivakodás,

ármány és háborúskodás között. Maradtak ugyan

rokonai Nagy Sándornak, sőt élt még Olympias,

Sándor anyja, és neje Roxana is, ki Sándor halála

után, tőle fiat is szűlt; de ezekre a vezérek nem

sokat adtak; sőt a gaz Kassánder, Antipáternek

fia, mind Olympiast, mind Roxanát és annak fiát

elölte. Mellőzve a többi osztály-részeket, itt csak

azt említjük, mi Görögországra szorosabban tar

tozott.

Macedoniát, a görög tartományokkal, Anti

pater és ennek fia Kassander ragadták magok

hoz. Nagy Sándor halálának hirére, fegyvert fo

gott szabadsága kivívása végett Görögország s

különösebben Athén. De már ekkor sokat sülyedt

FÁY. III. k. 8



volt Görögország erkölcsben és erélyben, s pu

lyaság lépett ezeknek helyébe. Sándor, valamint

egyfelől terjeszteni igyekezett keleten a görög

nyelvet és nemzetiséget: úgy másfelől mindent

elkövetett arra is, hogy a görögöket minél köze

lebbi viszonyokba, sőt összevegyülésekbe hozza

a persákkal. E czélból, midőn Susaban, nőűl ve

vé Dárius egyik leányát, öt napig tartott me

nyegzője alkalmával, tíz ezer macedoniait és gö

rögöt, házasított össze persa hajadonokkal. Ily

eszközök által, a keleti fényüzésből és pulyaság- .

ból, sok szivárgott által Görögországba.

Athén eleinte győzött, de később tönkre ve

retett Antipatertől. Ez az izgatók kiadatását ki

vánván Athéntől, a nemes lelkű és buzgó hazafi

Demosthenesnek szöknie kellett; de elfogatott és

megöletett. Antipater Athén kormányzását Pho

cionra bízta. Athén ezentúl adó-fizetője lett Ma

cedoniának, mely őrizetet rakott abba; és noha

a tudományoknak és müvészeteknek, még sokáig

széke maradt Athén, állami tekintetben ezentúl

végkép elenyészett.

Még egyszer lobbant fel Görögországban a

szabadság véglángja, az úgynevezett achäji szö

vetségben, melyet a szabadság és függetlenség

kivívására, több görög városok kötöttek egy

mással, s melynek Aratos volt a főrugója. Ez

eleinte boldogúlni látszott; de csakhamar feltá

madt ellene a többi városok irígysége, s külö

nösen Spártában a vetély féltékenysége. Spárta

még mindig álmadozott régi felsőbbségéről Pelo
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ponnésban, s ezért nem volt barátja Aratosnak.

A spártai király, Kleomen es, tevékeny, jeles?

és régi spártai jellemű fejedelem, (ki egy merész

állam-csínnal a spártai ephórokat megölette, és

80 zsarnok olygarcha-családot száműzött volt

Spártából), Aratos ellen ment s őt legyőzte. De

Aratos, megbocsáthatlan hibából, a macedoniai

Antigonust hívta segélyűl, őt fejének tette

az achäji szövetségnek, s így Spárta, nem birván

a kettős erővel, legyőzetett, s különösen a sellá

siai csatában tönkre veretett. Ezen csata végkép

összetörte Spárta hatalmát, s kimerítette erejét.

Kleomen es Egyptomba szökött, segélyt kérni

hazája számára; de ott a nemes szívű fejedelem,

családjával együtt megöletett.

Azontúl mindinkább hanyatlott Spárta. A

macedoniaiak bevevén városukat, visszaállítot

ták az ephórokat és olygarchákat Aratos halála

után, Philop öm én lett az achäji szövetség

vezére. Ez Mantineánál tönkre verte a spártai

akat és arra kényszerítette őket, hogy beálljanak

az achäji szövetségbe. Ezután végeszakadván ön

állásuknak, csakhamar római befolyás és uralom

alá kerültek. Ugyanis Philopömén fogságba es

vén, neki méreg-kelyhet kelle innia. Vele, az

utólsó erélyes, egyszerű, derék görög halt el; és

utána csakhamar feloszlott az achäji szövetség.

Azontúl felfordult egész Görögország; rablás,

gyilkolás állt be rend helyébe mindenütt, nem

létezett többé sehol személy- és vagyon-bátorság,

még kevésbbé egyértés; s így könnyű munka

8
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volt Rómának, Görögországot hatalma alá hódí

tani. Ez eleinte örűlt Róma uralmának, mert ál

tala megszabadult Macedonia jármától; de ké

sőbb annál sajnosabban érezte szolgaságát! Ezen

túl Görögország Achája-nevet viselt, s azt Róma

praetorai által kormányoztatta.

Athént, Sylla hódítota meg Rómának.

Eleinte éhséggel akarta azt bevenni, és körül

kerítvén a várost, oly szorúltságba hozta annak

lakosit, hogy gyökerekkel, ló-hússal, sőt saruik

bőrével tengették életöket; de végre a falak ala

csonabb részein betörvén a rómaiak, bevették

a várost, falait, kikötőjét lerombolták, lakosait

vagy leölték, vagy rabokúl eladatták.

Azonban Görögország, véghanyatlása után

is, tudományosság és müvészet fészke maradt a

rómaiakra nézve. Ezeknek tekintélyesebbjei Gö

rögországba küldték fiaikat tanulás és tapaszta

lás-szerzés végett; s különösen a bölcsészetet és

ékesszólást ott tanulmányozták. Maga Cicero

is ott képezte magát és fiát is oda küldte. Nem

tartatott Rómában tekintélyesnek, ki görögűl

nem tudott. A császárok, mint Titus, Marcus

Aurelius s mások, nagy jutalmakkal csalogat

ták udvaraikba a görög bölcseket, tudósokat és

müvészeket. Magok a szent atyák közől is töb

ben, Athénben képezték ki magokat.



Elöismeretek régi Róma történelmi vázlatához.

Régi Róma történelmében sok a csillogó.

Nagyszerű zajlások, fényes hadviselések, győzel

mek, triumphok, világ-uralomig terjedő hatalom,

nagy hadvezérek, szilárd jellemű férfiak, lángoló

honszeretet, nagyszerű önmegtagadások és felál

dozások sat. jellemzik Róma történelmét; mik a

a történelem-buvár birálatát könnyen megvesz

tegethetik. Ezért, ha valahol, Róma történelmé

nél szükséges, a józan, higgadt, mérsékelt és el

fogultságtól ment buvárlat és birálat, hogy a

csak csillogással vakító, a szilárd jótól, jelestől

elkülöníttethessék, s a történelem igazságos itélő

széke lehessen a múltnak az utóvilág előtt. Róma

történelme nyújt ugyan az utóvilágnak, számos

követendő példát és példányt; de egyszersmind

nem kevesebb tanuságot arra: mit kelljen kerül

nie? nyújt példát az emberiségnek arra: mit te

het egy nemzetnek központosított, szilárd és ki

türő akaratja, ereje? de egyszersmind arra is:

mily határos szokott lenni a dicsőséggel az elbi

zakodás, és a túlnyomó anyagi nyers hatalom

mal a zsarnoki visszaélés, ha amazokat a tiszta

szilárd erkölcs nem tartja korlátai között? Min

den esetre régi Róma történelme, egyike a leg

tanulságosabbaknak.

Görögországnak nem volt oly nagy városa,

mint Róma. Ez fénykorában négy órányi terü
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letű volt, 37 kapuval, s a Tiber-folyón 8 hiddal.

Egy millio lakost számlált, melynek egy har

mada római polgár volt. Azonban, eleinte oly

csekély volt, hogy csak nagy megerőltetésével

birta szomszédjai ellenében fentartani magát; s

annálinkább csodálhatni: miként birhatott ké

sőbb világ-uralomra vergődni fel.

Rómának némely város-részei és épületei

többször fordulván elő a történelemben: szükség

azokról magunknak némi fogalmakat szerez

nünk.

A Capitolium, egyike, legmagasbika és

nevezetesbbike azon hét hegynek, vagy inkább

halomnak, mikre régi Róma epíttetett. Itt állott

Jupiter főtemploma, melyre annyi arany paza

roltatott, hogy aranyosnak neveztetett. Továb

„bá: szintén Jupiternek arany-szobra s más tem

plomok is, és Romulusnak, kegyeletből fentar

tott, szalmával fedett kunyhója. Itt tartattak a

triumphi jellegek, a város nevezetesebb okmá

nyai, és kő-szekrényben a sibyllai könyvek. Ju

piter temploma háromszor égett le; de minden

kor pompásabban épűlt újra fel. . . -

Márs mezeje (campus martius), nagy tér

ség volt kivül a városon, melyet a rómaiak kü

lönbféle czélokra használtak. Itt mustrálták, és

gyakorolták katonai dolgokban a római ifjúsá

got, itt égették meg főbb halottjaikat; itt tartot

ták nagyobb nép-gyüléseiket; itt szavaztak; né

mely népesebb játékokat itt tartottak, s a t. Ezen

a térségen álltak később Lucullus pompás kert
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jei, császárok mulatói, pompás templomok, cir

cusok, theatrumok, fürdők, s a t.; nevezetesen

Pompéjus híres theatruma, melybe 40 ezer néző

fért be, Pantheon (összes istenek temploma),

Maecenás majorja, sat. Innen gondolhatni, hogy

a térség igen nagy kiterjedésű lehetett. Most a

campus martius épületjeinek helyein, az Ursini,

Orsini, Pámphili, Masséi s a t. kastélyok és vil

lák (majorok) állanak. -

A Forumok Rómában, kisebb-nagyobb

piaczok valának, részint adásra-vevésre, részint

nép-gyülésekre és törvéy-tartásokra szánva. A

két nemből mintegy 17 forum volt Rómában,

melyek közt a törvény-tartásra szántak, rendesen

pompásak valának. Leginkább tüntek ki: Augu

stus és Julius Caesar forumaik; de főkép a fo

rum romanum, Róma legrégibb, legtágasabb és

legpompásabb piacza, mely árulásra, s pénz-vál

tók, tőzsérek üzérkedésére is, de leginkább nép

gyülésekre, és Praetorok törvény-tartására szol

gált. Itt álltak emelkedettebb helyeken a ros

trum ok, vagyis szónok-székek, mikről a nép

hez szónoklatok tartattak. Rostrumoknak (mik

hajó-orrokat tesznek) azért neveztettek: mert

ezen szónok-székek, az ellenségtől elvett hajók

orraival valának feldiszítve. Maga a piacz pom

pás sikátorokkal, szobrokkal és oszlopzatokkal

ékeskedett. Most ezen forum helye, pusztaság, és

marha-vásárra használtatik. Ily mulandó minden

emberi és világi dicsőség! -

• A Circusok, oly épületek valának, me
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lyekben bizonyos istenek tiszteletére, néző-játé

kok, pályázatok, vívások, küzdések, színi elő

adások tartattak.

J ánus temploma. Jánus oly istenség

volt a rómaiaknál, ki a napot, évet és háborút

megnyitotta és bezárta. Ezért különösen a nap

nak első órája, és évnek első hónapja (januárius)

és napja, neki szenteltetett. Már Romulus épített

neki templomot, melynek ajtaja, ha háború ütött

ki, nyitva állott mindaddig, mig a római biroda

lom minden tartományában, teljes béke állott

helyre; a mikor Janus ajtaja bezáratott. Mily

harcz-szomjas volt Róma népe, kitetszik onnan

is, hogy Janus templomának ezen bezáratása,

700 év alatt Rómában, csak háromszor bírt, s

ekkor is csak rövid idő-közökre, történni; egy

szer Num a király alatt, másodszor a carthagoi

háború első szakasza után, és harmadszor az

actiumi nagy csata után, melyben Augustus

Antoniust legyőzte. Rómának ezen örökös

háborúi zaja, nem legnyájasabb és boldogítóbb

ellentétben állott, azon pásztori és idylli (szelid,

csend bájaival övedzett) élettel, melyet a város

építtetése előtt, annak palatinusi hegyén, egykor

Evander élt volt. Ezen Evandert némelyek,

még elsőbb és ősibb alapítójának ismerik Róma

városának, mint Romulust.

A triumphus, dicsőítése volt a rómaiak

nál azon hadvezérnek, ki a hazára nézve fontos

győzelmet vívott ki az ellenségen, melyből leg

alább öt ezeret vágott le, vagy új tartományt hó
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dított meg hazája számára; innen a belháborúi

őztest a triumph nem illette meg. Meg volt ez

a görögöknél is, de sokkal csekélyebb pompával

és kevesebb szertartással. Romulus volt az első

triumphátor. A triumph abból állott, hogy a had

vezér a maga seregével, pompa, rivalgás és él

jenzés közt vonúlt át a városon a capitoliumig,

maga előtt hurczoltatván a foglyokat, és nyert

zsákmányokat. Engedelmet a triumphra a sena

tus adott, mely, minthogy a hadvezérnek, had

sereggel Rómába bemenni tilos volt, a bemene

telre előbb felszabadítását adta; de mindemellett

sem volt szabad, szinte a triumph napjáig be

mennnie a városba, hanem azon kívül kelle be

várnia a napot. A triumph diszmenete szerfölött

pompás volt. A virággal hintett főutszákon hul

lámzott, zajlott a nép. Zenészek, énekesek, tán

czosok csoportjai után vezettettek az áldozatra

szánt barmok, megaranyozott szarvakkal és ko

szorúkkal; ezek után a zsákmányok, meghódí

tott városok rajzai; azután a legyőzött fejedel

mek és vezérek, lánczokra verve: ezek után női

öltözetben egy pantomim (néma-játékos), ki ne

vetséges mozgásokkal gúnyolta a szerencsétlen

legyőzötteket. Ezeket követte a rivalgó nép özö

ne, illat-füstöt eregetve; utána maga a triumpha

tor, capitoliumból kivett pompás disz-öltözetben,

diadal-szekéren, elefánt-csontból készűlt királyi

pálczát tartva kezében, melynek tetején sas volt

kifaragva. Arcza a hadvezérnek miniommal volt

befestve, a mivel csak istenek szobrai szoktak
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volt befestetni. A diadal-szekér, aranynyal és

: elefánt-csonttal kirakott volt, négy fehér lovas

fogattal, sőt elefánttal is. Rokoni, baráti és a nép

örömrivalgással kisérték a triumphatort; de háta

megett egy rabszolga állott, drága-kövekkel csil

logó koronát tartva kezében, ki untalan ezt súg

ta fülébe: „Ne feledd, hogy csak ember vagy!"

Végre: jött a gyalog- és lovas-sereg, diadali éne

keket énekelve. Amint a menet, a forumtól a ca

pitoliumnak fordult, a triumphator a fogoly fe

jedelmeket és vezéreket tömlöczbe hurczoltatni

és megöletni parancsolta; mely utóbbi parancs

azonban ritkán teljesíttetett. A capitoliumhoz ér

ve, a triumphator, Jupiternek és más isteneknek,

hálát és áldozatot nyújtott a vett győzelemért.

Ezen szertartásokat nagy lakoma követte, mely

re meghivattak ugyan a consulok is, de azon ké

réssel, hogy sziveskednének el nem jőni; mi az

ért történt, hogy a lakománál, a triumphatornál

nagyobb úr ne legyen jelen. Befejezésűl, zenével

és fáklyákkal kísérte őt a nép haza. A zsákmány

a köz-kincstáré lett; de abból jutalmak osztattak

ki a sereg között. A kisebb triumphokat, melyek

csekélyebb fontosságú győzelmekért rendeltettek,

ovatióknak nevezték. A legpompásabb trium

phok ezek voltak: Scipio africanusé, Sullájé,

Pompéjusé és Julius Caesaré. Ezen utóbbi négy

napig tartott, melyeken a triumphator 22 ezer

asztalnál vendégelte meg a népet, s a zsákmá

nyolt kincs töméntelen volt. – A respublica ko

ra alatt, majd minden évre jutott egy-egy tri
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umph; de Augustus ideje után ritkán tartatott.

Később igen alásűlyedt a triumphok érdeme és te

kintélye; mert a későbbi császárok néha igen cse

kélységért tartottak triumphokat. Példáúl Clau

dius triumphot tartott, mert Britanniában 16

nap mulatott; Nero pedig, mert jól cytherázott,

s a vívás játékában győzött. – A legutolsó tri

umphot a római birodalomban, Justinián alatt

Belizár hadvezér tartotta; de már nem Rómá

ban, hanem Constantinápolyban. –

- Meg kell vallani, hogy a triumphok, leg

főbb megtiszteltetések lehettek, miket halandó

elérhetett, s hatalmas rugóiúl szolgálhattak a

hadviselésnek és vitézségnek. De az is bizonyos,

hogy azok a rómaiaknál, sok vadsággal, elbiza

kodottsággal és dölyffel jártak, mik a nemesb

emberi érzelmet bántották, sértették. A szegény

legyőzött fejedelmeket, vezéreket, kiknek talán

egyéb vétkök nem volt, minthogy a harcz sze

rencséje nem szolgált nekik, lánczokra verve

hurczolni a győztes előtt, s szerencsétlenségöket

meg azzal tetézni, hogy a tehetetlenek még gúny

nak, nevetségnek is tétessenek ki, azután pedig,

mint a marhák lekonczoltassanak, – bár mit

mondjunk – emberiség elleni vadság, nemtelen

dölyf, s több mint állati düh volt! gyönyört, di

csőséget találni mások, kivált ártatlan embertár

sainknak megaláztatásaiban, gyötrelmeiben, kik

nél tán csak azzal vagyunk jobbak, hogy erőseb

bek, vagy szerencsésebbek voltunk, oly nemtelen

indulat, mellyel semmi érdem sem békéltethet ki!
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Nem fogott volna-e nemesebb és emberibb szer

tartása lenni a triumphoknak az, ha a legyőzöt

tek után is egy rabszolga ment, s ezt sugta volna

füleikbe: „Ne csüggedjetek, csak a had változó

szerecséje fordult el tőletek; s annak alázata nem

gyalázat!" és a triumph után, legalább tisztes

séges hadifogságban tartattak volna? De fájda

lom, a hír- és dics-szomj gőggel jár, s ennek

ritkán van határa!

Apotheosis (istenítés). A rómaiak részint

hálából, részint hizelgésből, istenítették, vagyis

isteneik közé igtatták a magok jeles és nagy fér

fiaikat, néha csekélyebbjeiket is. A görögök ezt

csak a mythos korában tették, a mikor hérósaik

nak (hőseiknek) isteni származást, vagy istenek

közé felvételt tulajdonítottak; miért is hérósi ko

raikban a mesést és valót összekeverve találjuk.

Romulus volt Rómában az első istenített, utá

na Julius Caesar. De később egyik császár a

másikat istenítvén, oly közönségessé vált az is

tenítés, hogy az szinte gúny tárgya lett. Hero

dianus szerint ezek voltak az istenítés szertar

tásai: miután a hullát megégették és eltemették,

az istenítendőnek viasz-szobrát, előkelő családok

fiai, vállaikon a forumra vitték, hol úri fiúk és

leányok kara énekelt fölötte dicsérő énekeket.

Azután a viasz-szobor Mars mezejére vitetett,

hol az, magasztaló éneklések és szónoklások

után, máglyára tétetett és megégettetett. A mág

lya fölébe madzaggal egy sas köttetett, mely, el

égvén madzaga, az ég felé szállva, mint hinni
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akarták, magával vitte fel az égbe az isteníten

dőnek lelkét. Ezen szertartások után, templomot

építettek, papokat rendeltek és áldozatokat tet

tek az istenítettnek, s nevére esküdtek.

Anthropomorphismus (emberítés), azon

neme a bálványzásnak, vagyis pogány istenek

imádásának, melynélfogva némely pogányok, is

teneiknek emberi alakokat, szenvedélyeket, sőt

gyöngéket tulajdonítottak, s a szerint igyekez

tek kiengesztelni vagy magok részére megnyerni

őket, miként gyarló embereket szoktunk, aján

dékokkal, hizelgő áldozatokkal, mulattató játé

kokkal, s a t.

Censor, tekintélyes és nagy hatalmú hi

vatalnok volt Rómában, ki egy rangban állott a

Consulokkal, kivévén, hogy a Censornak licto

rai nem voltak. Eleinte a censorok csak a nép

számításnak és vagyon utáni osztályozásnak vit

ték jegyzékeit; de később felügyeltek a nép er

kölcsére is, s mindinkább terjedvén hatalmuk,

büntették mindazokat a vétségeket és kihágá

sokat, mikre törvények nem léteztek, s mik tör

vényszékek elébe nem tartoztak. Igy példáúl:

büntették azt, ki a csatában gyáva volt, ki ki

csapongó életet élt, ki marhájának gondját nem

viselte, s a t.; de legkeményebbben büntették a

hamisan esküvőt. Eleinte csak patriciusok vá

lasztattak censoroknak, később plebéjusok is.

Rendesen öt éven át tartott hivataloskodásuk; s

ugyanazon egyén csak egyszer lehetett censor, s

esküt kelle letennie. Már Julius Caesar alatt, ki
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három évre választatott meg erkölcs-felügyelő

nek, mellőztetett a censori hivatal; a császárok"

alatt pedig végkép elenyészett az.

Lictorok (poroszlók), fő-hivatalnokok

szolgái voltak. Kötözőket jelentenek; mert a vét

keseket, kezeiken, lábaikon ők kötözték meg.

Ok hordták a főbb hivatalnokok előtt a bárdot

és vessző-csomagot (fasces), mint hatalom jelle

geit. Királyok, császárok, dictátorok előtt 24,

consulok előtt 12, praetor előtt 6, és Vesta szűze

előtt, ha kiment, egy lictor járt. Kötelessége

volt a lictornk: félrehajtani a tolongó népet, ki

térítni a jövő hivatalnok elől, köszönésre inteni

a népet, s a vétkeseken teljesítni a kiszabott

büntetéseket. -

P a t r i c i u s-névvel Rómában azon fő

nemesség neveztetett, mely a Romulus, Tullus

Hostilius és Tarquinius Priscus királyok által ki

nevezett Senatoroktól, (kik patres-eknek (atyák

nak) neveztettek, származtak le. Romulus intéz

kedésénél fogva, csak azon fő-nemesség visel

hette Rómában a vallási, közigazgatási és birói

hivatalokat; de végre ezen elkülönzés sokban

változott. Ugyanis a patriciusok osztályába, a

királyok, császárok és senatus által több csalá

dok vétettek fel, és a respublica idejében, foly

tonos makacs tusák és villongások után, a leg

több fő-hivatalokra, a plebejusok is alkalmaztat

tak. Ha idegen család telepedett le Rómában,

az, bármily fényes volt is hazájában, Rómában

csak plebejus lett, mig patriciussá nem emelte
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tett. Ily fő patriciusi nemzetségek voltak: a Fá

biusok, Scipiók, Valeriusok, sat. . . -

Plebejusoknak mindazon néposztályai

Rómának neveztettek, melyek a patriciusokhoz

nem tartoztak; és azokban azon nemzetségek is,

melyek különben nagybirtokúak és tekintélyűek

valának. Tehát a plebejusok osztálya, magába

foglalta a mai polgári és földmíves vagyis pa

raszt-osztályokat. Néha azonban köz-beszédben

plebejusnak neveztek mindenkit, ki semmi álla

mi hivatalt nem viselt, vagyis, mint mondani

szokták, privatizált.

Sibyllai könyvek. Sibylláknak a ré

gieknél bizonyos jósló nők neveztettek, kiknek

jóslataik, főképen a rómaiaknál, nagy tisztelet

ben tartattak. Többen voltak és lakhelyeik után

neveztettek; némelyek köztök isteníttettek is.

Legnevezetesebb völt a Cumai Sibylla, kiről az

a monda keringett, hogy ezer évig élt. Átalában

a sibylláknak mind személyeik, mind jóslataik,

sok babonával, mesével burkoltattak körül. A

római sibylla-könyvek felől, így szól a szájról

szájra adott monda: Egykor Tarquiniás Priscus,

mások szerint Tarquinius Superbus királyhoz egy

vén banya jött, s a királynak megvevésre kilencz

sibyllai könyvet ajánlott; de azokért oly magas

árt kért, hogy a király őt eszelősnek nyilatkoz

tatván, elutasította. A banya tüzbe vetett a köny

vek közől hármat, s később újra előjövén, a meg

maradt hat könyvvel, szintazért az árért kinálta

meg a királyt, melyen előbb a kilenczet tartotta.
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Tarquin most még boszúsabb gúnynyal utasítot

ta el őt. A nő ismét három könyvet dobott a

tüzbe, s idő-vártatva a még fenmaradt hármat,

ugyan a régi árért kinálta a királynak. Ez, fi

gyelmeztetve a nőnek ezen makacssága által, au

guraitól kért tanácsot: mi tevő legyen? kik azt

felelték, hogy a könyvek semmi árért sem drá

gák. E szerint Tarquin megvásárolván a köny

veket, mik felől az a hír terjedt el, hogy a város

jövendő sorsát foglalják magokban; azoknak őr

zésével két főrangú személyt bízott meg, s a

Capitoliumon, Jupiter temploma alatt, kő-szek

rényben tartotta. A város nagyobb veszélyében,

vagy valamely kétes vállalat előtt, megkérdez

tettek a sibyllai könyvek; azonban ezeknek jós

lataikat és tanácsaikat, ha szükségesnek látsza

tott, gyakran elnyomta s " előtt eltitkolta a

senatus. A város építtetése után 679 évvel a ca

pitolium leégvén, elégtek a könyvek is; de né

hány év múlva újra fölépíttetvén a templom,

Róma egész Görög- és Olaszországban összesze

dette a sibyllai jóslatokat, azokat kiválogattatta

és gondosan őriztette. Több izben történtek ké

sőbb ily megválogatásaik a valódi és ál-sibyllai

jóslatoknak; mignem Silico, Honorius alatt,

átalában mind elégette azokat. Szedettek ugyan

időnkben is, nevezetesen a 17-ik század vége felé

sibyllai jóslatok, s Amsterdamban ki is nyomat

tak azok; de a Rómában őrzött régi sibyllai jós

latokból, semmi sem maradt korunkra fenn.

Cato (M. Porcius, Censor) nem utolsó sze
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repet játszott Rómában. Tudományos, szigorú

erkölcsű és komoly férfiú volt, annyira, hogy

utána a komoly és szigorú férfiat: „Severus

Cato"-nak nevezték. Szigorúsága oly tekintély

lyel bírt a nép előtt, hogy a „Floráliák" neveze

tű nép-ünnepekről, melyekben a köznép igen

megeresztett s gyakran túlcsapongó kedvvel szo

kott volt mulatni, el kelle maradnia, nehogy

miatta a nép kényteleníttessék fékezni kedvét.

Eleinte ügyvéd volt s később consulnak válasz

tatott. Mint ilyen, Spanyolországban győzedel

meskedett és triumphot is tartott. Azután censor

lett, s mint ilyen, igen szigorú és kikelő volt a

fényüzés ellen; mi annyira tetszett a népnek,

hogy neki oszlopot emelt. Kiütvén a carthagói

háború, Róma egyezkedés végett követeket kül

dött Carthagóba. Köztök volt Cato is. Carthago

az egyezkedést viszszautasította, s a követség

munkálkodása meghiusúlt. Ez annyira felbosz

szontá Catót, hogy halálos ellensége lőn Cartha

gónak. Visszajöttével – jó szónok lévén – ele

ven színekkel festette a rómaiak előtt azon ve

szélyt, mely Carthagónak mindinkább növekedő

hatalmából Rómára hárámlandó lenne, s azon

túl minden köz-szónoklatát azzal fejezte be: „vé

leményem pedig az, hogy Carthagót végkép el

kell törölnünk" (delenda Carthago). Bizonyos,

hogy a carthagói háború 3-ik, vagyis utolsó sza

kaszát, mely Carthago végképeni elpusztításával

végződött, leginkább Cato idézte elő; noha ezen

elpusztítást ő már nem érte meg. Cato jekes,

9FÁY. III. k.
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tiszta erkölcsű, tudományos, vitez, és mértékle

tes férfiú volt; de túlszigorú, hír-szomjas, boszú

álló, s irigységre és fösvénységre hajló. Szenny

volt jellemében az, hogy irigységből halálos el

lensége volt a Scipióknak; kik közt a nagy Sci

pio Africanus, Cato bevádolása alól, csak az

itélet-hozás napján, Hannibálon vett fényes

győzelme által bírt megmenekűlni. Ennek halála

után Cato, testvérét is üldöztc. – Munkáiból

csak töredékek maradtak fenn. "«

Mecaen ás, hetruriai nagytekintélyű nem

zetségből átszármazott római fő úr volt; kinek

nagy tulajdonai, tettei, s hátrahagyott munkái

nem voltak ugyan; de ki Augustus császár

nak meghitt barátja és szerfölött gazdag lévén,

a tudományok és müvészetek pártolása, ügyes,

tapintatos társalgása, szivessége, s kedves, vidor

magány-élete által, oly hírt, nevet tudott kivívni

magának, mely szinte a mai napig fenmaradt,

mert a tudományok és müvészetek pártolóit, róla

rendesen Mecaenásoknak szoktuk nevezni. Ezt

leginkább annak köszönhette, hogy a maga ko

rának kitünő férfiait, mint Virgilt, Horátzot,

(mely utóbbinak egy kis jószágot is ajándéko

zott) pártolta, pompás majorjaiban, kertjeiben

gyakran megvendégelte, s lakomáinál Róma leg

jobb fejeit gyűjtötte össze, kik hálából dicsőítet

ték őt. Azonban ez magában egy gazdag és jó

izlésű fő úrtól, noha szép, de nem épen oly nagy

érdem, hogy századokon át hírt, nevet szerez

zen neki. -
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Cicero (Marcus, Tullius), egyike Róma

legnagyobb férfiainak, kinek dicső emléke ma is

él közöttünk. Krisztus előtt 104 évvel született,

atyja fausi jószágán, egy volkscus városkában.

Első tanítója ugyanazon Archiás volt, kit később,

egyik fenmaradt szónoklatában oly lelkesen vé

dett. A szónoklatot, görög jeles szónokok után

tanulmányozta, a szónoklati mozdulatokat (actiót)

pedig, a maga korának legjelesebb szinészétől,

Rosciustól, kit később szintén jelesen védett,

tanulta. Ugyvédséget viselvén, s fokról fokra

emelkedvén, végre consulnak választatott. E kor

ra esett Catilina összeesküvése, melynek elle

nében Cicero oly lelkesen viselte magát, hogy

„haza atyjá"-nak czimét nyerte. Szint ily lelke

sen védte Róma szabadságát, Julius Caesar, Pom

péjus és Crassus triumviratusa ellenében is. Ezek

boszúból, Cicero halálos ellenségét, Clodius

tribunt lovalták fel ellene, szabad kezet enged

vén neki. Clodius oda is vitte a triumvirek pár

tolásából a dolgot, hogy Ciceronak ki kelle buj

dosnia Rómából; mire Clodius, Ciceronak min

den birtokát elkobozta, házait elégette, szép pa

lotáját pedig szent czélra adta, hogy Cicero hoz

zá ne juthasson többé. Azonban ez később, fé

nyes diadallal hívatott vissza; bevonulása Ró

mába, triumphhoz hasonlított, s leégett házai az

állam költségén állíttattak újra fel. Mint had

vezér, győzelmeket vívott ki Cicero a Párthok

ellen, s később mind Julius Caesar, mind

Pompéjus méltatással viseltettek irányában.

9*
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De Cicero tanácsosabbnak látta, Rúmán kivül

elvonultan tartózkodni; mely magányában, min

den közügyektől távol, egészen a tudományok

nak, bölcsészetnek, melyet ifjuságában Athén

ben tanulmányozott volt, adta magát, és mun

káit, miket tőle birunk, javítgatta ki. Caesar

megöletése után ismét részt vett a közügyekben,

a Senatust nagy kedvezésekre birta Octavia

nus részére, és kemény szigorra Antonius

ellen, kit philippicáknak (Demosthenes philippi

cáji után) nevezett szónoklataival üldözött, s ki

eszközölte, hogy Antoniusnak minden jószágai

elkoboztassanak. Azonban Octavianus hálátlan

lett Cicero iránt; mert később kibékülvén An

toniussal, egészen emnek boszújának engedte ál

tal Cicerót, s az oda vitte a dolgot, hogy Ci

cero száműzetett. Ez, a hír-vételével falusi jó

szágán lévén, tengerre akart szállni, hogy Ma

cedoniába szökhessék; de azalatt római katonák

küldetvén ellene, azok őt utólérték, s közőlök

Popilius, kit egyhor Cicero bünvádi ügy

ben buzgón védett volt, adta neki a halálos dö

fést, Krisztus előtt 44 évvel. És így kettős hálát

lanság ölte el ezen nagy férfiút. Antonnius fele

sége, a gaz Fulvia, még mindig dühöugött bosz

szújában, a neki megküldött fejéből Ciceronak,

kihúzván annak nyelvét, arany-tűvel szurkálta

azt keresztül, s így állította fel a főt a forum

szószéke előtt. – Alkalmasint Ciceronak jöttek

át hozzánk legtöbb munkái, a római írók közől,

Átalában jelesek azok, kivéve némely neve alá
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csempészetteket. Munkái részint szónoklat-taniak,

részint bölcsészetiek, végre részint levelezések.

– Róma miveltségének tetőpontja, Julius Cae

sar, Lucullus és Cicero koraikra esik.

Mathild öröksége, Mathild, toscániai

gazdag herczegnő, és Gottfried, lothringiai her

czeg neje, nem élvén férjével, Olaszországba köl

tözött. Mint szilárd, férfias jellemű, és buzgó val

lásos nő, mindvégig tisztelő és hű barátnéja, szö

vetségese és segítője volt VII. Gergely és II. Ur

bán pápáknak; különösen az elsőnek forró ba

rátnéja, kit IV. Henrik császár ellenében, úgy

kincseivel, mint szellemi erejével segített, s an

nak folyvást mintegy védangyala volt. O Ger

gely halála után is folytatta a császár elleni há

borút; s maga 1115-ben halván el, egész rop

pant vagyonát a római egyháznak hagyta; mi

újabb háborúra nyújtott alkalmat, a császár el

lenezvén Mathild ezen ajándékozását. A háború

azzal végződött, hogy a császár, Mathild örök

ségének szép részét engedte át az egyháznak,

mely nagy részét tette a mai pápai birtoknak,

vagyis Péter patrimoniumának.

Régi Róma történelmének vázlata.

Hajdani Róma, világ-város, melynek biro

dalma 1200 évig állott fenn, eredetének történel
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mét homály fedi. Ott, hol írott okmányok hiá

nyoznak, csak szájról szájra-adás az egyedüli

történelmi kútfő; s ily esetben mellőzhetlen do

log, hogy számos mesés és babonás adatok ne

csúszszanak be a történelem hitelességei közé.

Róma eredetének is ez a sorsa. Evkönyvei, mi

ként a híres római történet-író, Livius gya

nítja, azon nagy égésben, mellyel Brennus,

gallus-vezér a várost elpusztította, elhamvadtak,

s így későbbi történet-írói, a régi ős korszak tör

ténelmét, csak szájról szájra-adás után írhat

ták meg.

Rómát – mint már említettem – hiúság

és babona arra birták, hogy eredetét istenektől,

nevezetesen Márstól és Vénustól származtassa.

Eredetének rövid vázlata, mellőzve a mesés ada

tokat, ebből áll: -

A eneás, az őskor egyik hőse, a trójai

pusztulás után, Latiumba menekűlt, annak ki

rályához, Latinushoz, s elnyeré annak leányá

nak kezét és vele Látiumországot is. Ezen A e

ne ást tartotta Róma a maga ősatyjának; ez

építette Lavinium városát, fia pedig Ascanius

Alba-longát, honnan került ki később az első

római telep.

Numitor kerülvén Laviniumban trónra,

fiatalabb testvére, Amulius megfosztotta őt

országától és fiát is elölte, leányát pedig Rhea

Sylviát, Vesta szolgálatára szentelé. Rhea Syl

via, mint a rómaiak mesélni szerették, Márs is

tentől iker-fiakat szűlt, Romulust és Rémust.
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Amulius ezt megtudván, Rhea Sylviát megölette,

a gyermekeket pedig Tiber-folyóba vettette. De

épen ekkor áradásban lévén a Tiber, apadása után

száraz parton hagyta a gyermekeket; kiket a ki

rályi csorda-pásztor megtalálván, felfogott és ne

jének adott fölnevelés végett által. Itt ismét azt

mesélik a régi rómaiak, hogy nőstény farkas jött

a gyermekekhez, s az táplálta tejével őket.

Eleinte nevelő-atyjok életmódját űzték, a

pásstorságot; de csakhamar kitört belőlök a har

cziasság, és marháikkal be-becsapkodtak a szom

szédok legelőibe, mi apróbb csatározásokra adott

alkalmat. Egy ily kis csatában elfogatott Rémus,

s a király Amulius elébe vitetett. Romulus ki

akarván szabadítni testvérét, hirteleniben össze

gyűjtötte pajtásait, ezekkel zendűlést támasztott

Amulius ellen, ezt csatában megölte, és nagy

atyját, Numitort visszahelyezte trónjába. Numi

tor nagyon örült derék unokájának; de tartván

annak vállalkozó és harczos szellemétől, hogy

eltávolítsa őt magától, azon helyiséget, a Tiber

mellett, hol felfogatott, jelölte ki számára, a vég

re, hogy ott magának új várost építsen és te

lepítsen.

Hajdani Róma azon helyen állott, melyen

a mai áll. Szomszédságában Latium feküdt, s

annak városai, nevezetesen: Lavinium s Alba

longa; a népségek közől: a hetruskok, szabinok,

szamniták, campániaiak és volkscusok, mely

utóbbiakkal később sok vesződségök volt a ró

maiaknak.
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Romulus telepeket szedvén Laviniumból

és Albából, megkezdte Róma építését, Krisztus

születése előtt 754 évvel, eleinte csak szegényűl.

Ekkor még csak vesszőkből font és agyaggal be

csapkodott falakkal épűlt Róma; de csakhamar

diszesebb és pompásabb lett az.

Azonban a két testvér közt, nem sokáig

maradt fen a béke és egyetértés. Romulus, vagy

hogy nagyravágyásának utjában állott Rénus,

vagy hogy ez az újváros szegénységét gúnyolta,

s ezzel felingerelte őt, hatalmasabb pártjával Ré

musra ütött s megölte őt.

Ezután Róma 244 évig, királáyok uralko

dása alatt állott. Hét királya közől, maga Ro

mulus volt az első, ki ritka erélylyel, és józan

tapintattal birt arra, hogy új országát megala

pítsa, és nép-felosztására, szaporítására és ren

dezésére nézve, oly üdvös rendeléseket tegyen,

melyek későbbre is biztos alapját vessék meg a

város állam-szerkezetének. Vezérnek is jeles, bá

tor és elhatározott jellemű volt. 55 éves korában

ölte el őt a senatus (tanács) irigykedésből és ha

talom-féltésből, s azt hitette el a néppel, hogy

vihar alkalmával, egyenesen az égbe ragadtatott.

Tiszteletére templomot, oltárt építettek és papő

kat rendeltek. -

Utána Numa Pompiliust választották

meg királynak. Ez kegyes, szelid és elvonulást

szerető szabinus férfiú lévén, sokáig vonakodott

elfogadni, a zajos és harczos nép királyi székét.

Numa, különösen vallásosságra szoktatta a ró
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mai népet, a vallás gyakorlatait rendezte; s

hogy e részben sikeresebben működhessék, azt

hitette el a néppel, hogy az istenekkel közvet

len közösülésben áll. Hogy Róma szabinust vá

lasztott királyának, oka az volt, hogy a város

már Num a előtt, igen megnépesűlt szabinu

sokkal.

Num a után, Tullius Hostilius, ez

után Ancus Martius, és ez után Tarqui

nius Priscus, következtek a királyi székben.

Nem rosz fejedelmek, kik hódítások által gyara

pították Róma területét és népességét. Tarqui

nius Priscust, veje Servius Tullius kö

vette, ki először veretett Rómában pénzt; jeles

fejedelem, kit öregségére, gyalázatos leánya,

Tullia és ennek férje, Lucius Tarquinius

öletett meg. Ekkor történt azon hallatlan go

noszság, hogy a leány Tullia, a kegyeletesség

ből vonakodó kocsist erőszakkal kényszerítette

arra, hogy atyjának fetrengő testén, kocsijával

keresztül hajtson; mi megtörténvén, az atyának

felfercsegő véve, még köntösét is bemocskolta, a

minden emberiségből és természetből kivetkezett

leánynak.

Servius Tullius halála után, a gaz

Lucius Tarquinius, kit kiállhatlan kevély

ségeért Superbusnak neveztek, ragadta magához

a királyi pálczát; de utólérte őt az egek boszúja,

s ő lett utólsó királya Rómának. Ugyanis: a mily

gazúl jutott trónra, oly gazúl is uralkodott; ez

ért, miután fia is, Sextus, egy közbotrányos
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gaz tettével a római népet felingerelte, ez külö

nösebben Junius Brutus erélyével, az egész

Tarquinius-családot száműzte Rómábol. Sokáig

ármánykodtak, sőt más népek segélyével hada

koztak is Rómával a Tarquiniusok, trónjok visz

szanyerhetése végett, de sikertelenűl. -

A Tarquiniusok elűzetése után, kezdődik

Rómának történelme a Consulok alatt. Ezen idő

szak 461 évig tartott. Ez alatt a főbb hivatalok

ekként valának rendezve: Minden évben két-két

consul vitte a polgári főhatalmat, s legtöbbnyire

ők vezérlették háborúkban a sereget is. Azon

ban, nekik csak a teljesítés és kivitel hatalma

adatott át, mi iránt számadásra is vonathattak;

a választásokat, valamint a közügyek elhatáro

zásait, a tanács (senatus) magának tartotta fenn.

Később a Consulok mellé Praetor is neveztetett,

ki a polgári ügyek biróságának fejc volt. Veszé

lyes és válságos körülményekben, a Senatus Di

ctatort (teljes hatalmú kormányzót) is nevezett

ki, ritkán hosszabb időre, mint meddig a veszél

tartott; mert a dictator, életnek és halálnak ura

volt. A vallási ügyek, a vallás fejére, a Pontifex

Maximusra bizattak. A háborúi ellátásokra a hadi

Tribunus ügyelt fel, ki néha csapatokat is vezér

lett csatákra. Később támadtak, a köznép érde

kében, a nép-szószólók (Tribuni plebis), kik a

köznép (plebejusok) javát, jogát, kivánatait,- a

Senatus és nemesek (patriciusok) ellenében vé

deni és elősegélni tartoztak. A köz-építésekre, az

Aedilisek ügyeltek fel.
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Róma a Consulok alatt, fényes győzelmei

és széles hódításai által, csaknem az egész világ

nak uraságára vergődvén fel, kivülről dicső volt

és csodált; de belülről minden inkább mint bol

dog. Orökös zajban, viszályban, háborúskodás

ban élt. A consulok, dictatorok, sűrűn válto

gatván benne egymást, mindegyike igyekezett

nagyravágyásból, valami fényes tettel, győze

lemmel örökítni meg rövid hivataloskodását; igy

Róma sohasem fogyott ki a háborúkból, melyek

népességének virágát, köz-pénztárát fel-felemész

tették. E mellett, folytonos vetélyek, ármányok

és pártok dúltak keblében, hol egyik, hol másik

személy vagy párt jutott zsarnokságra; de kivált

a nemesek (patriciusok) és a sokképen nyomasz

tott nép (plebejusok) közt, folytonos volt a vi

szály, mely a várost gyakran csaknem végve

szélybe döntötte. Igaz, hogy Rómának legjele

sebb, legnagyobb férfiai, ezen időszak alatt me

rűltek fel; de a kik inkább dicsőítésére, mint bol

dogítására szolgáltak annak. -

A patriciusok és plebejusok közti viszály

eseményei, nagy részét foglalják el ezen időszak

történelmének. Tudnillik: miután a patriciusok

minden hatalmat és jogot magokhoz ragadtak, a

consulok is csak közőlök választattak, s egyéb

ként is a nép zsaroltatott, és adóval, adóssággal

terheltetett: az ingerültség a plebejusok közt, a

legnagyobb fokra hágott. Kiütvén a volkscusok

kali háború, a katonaság, a Rómától három mért

földnyire feküdt szent hegynél (mons sacer) ál



140

lott meg. A plebejusok hozzája mentek ki, s kész

volt a lázadás. Ekkor kibékülés által megenged

tetett nekik, hogy magok védőjikűl plebis Tri

bunusokat választhassanak. Eleinte kettő válasz

tatott, később öt, végre tíz, kiknek befolyásuk,

hatalmuk mindinkább növekedett, s a közügyek

ben, melyek a népet közelébbről érdekelték, szin

te vetóval (megakasztó szavazattal) bírtak.

Igy Coriolánt, Rómának egyik kitünő

férfiát, ki győzelmeket vívott volt ki hazájának,

azért, hogy hevesen és határozzttan kelt ki a

nép ellen és patriciusok mellett, ezen tribunusok

küldték számkivetésbe. Coriolán a Volkscu

sokhoz menekült, s azokat vezérlette hazája el

len s Róma falai alá. Egyedül azon kegyelet,

mellyel Coriolán, anyjának és nejének rimá

nyai iránt viseltetett, mentheté meg végveszély

től a yárost.

Igy viszont a patriciusok is igyekeztek, hol

módját lelheték, megtorlani vélt sérelmöket. Sp.

Cassiust, ki a „lex agrariá"-t (új felosztását a

földnek, nehogy abból a szegény keveset vagy

semmit, a gazdag pedig igenis sokat birjon) sür

gette, mint tribunus, azzal vádolván, hogy hizel

géssel a nép által uralomra vágyik, halálra itél

ték, s tulajdon atyja ölte meg őt. Ellenben Quin

ctius Cincinnatusnak fiait, azért, hogy az aristo

cratia mellett buzgólkodott és heveskedett, a nép

oly nagy pénz-birságra ítélte, hogy atyjának, e

miatt, minden birtokát el kelle adnia, hogy fiáért

a birságot lefizethesse. Csupán egy szűk darab
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földecskéje maradt még meg az öreg Cincinna

tusnak, melyet saját kezeivel munkált meg, s

melynek csekély jövedelméből, elvonúltan sze

génységgel élt. Ezen Qu. Cincinnatus, egyike

volt Róma legnagyobb s legerényesebb férfiai

nak. Oly nagy is volt Rómában az irántai biza

lom és közbecsülés, hogy őt az ekeszarva mellől

hívták meg consulnak; s a consulságot kétszer,

a dictatorságot pedig ötször viselte a legvál

ságosabb körülményekben, minden kor köz

megelégedésre; és szntannyiszor szintoly sze

gényűl tért vissza a maga ekéjéhez, mint el

hagyta volt azt.

Terentius nevű tribun azt sürgette, s ke

resztül is vitte, hogy Róma törvényei irásba fog

laltassanak, s így elejevétessék annak, hogy a

consulok és patriciusok, önkény szerint magya

rázgassák azokat. Ezen utóbbiaknak hosszas el

lenkezésök után, férfiakat küldött Róma Görög

országba, tanulmányozni Solon törvényeit. Meg

jővén ezek, tíz férfiút neveztek ki a törvények

összeszerkeztésére; s ez új bajt szült Rómában.

Mert a törvények elkészüléseig, a közdolgok vi

tele is ezen tíz férfiúra (decemvirekre) bizatott,

kik visszaéltek hatalmukkal; s noha a törvények

két év múlva készen voltak, nem akartak lemon

dami hatalmukról. A törvények, melyek bárdo

latlan kornak viselik bélyegeit, 12 táblán rézbe

metszettek.

A nép megunván a decemvirek zsarnoksá

gát, azokat hatalmuktól megfosztotta, letette, és
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elnöküket, Appius Claudiust, ki botrányos

gaz tettével, még inkább felbőszítette őt, töm

löczbe vettette, hol ez ki is végezte magát. Ezen

túl Rómában, a democratiai elem kapott ha

talomra.

Ekkor-tájban történt, hogy egy tribun azt

hozta indítványba: miként plebejus is választat

hassék consullá. A patriciusok makacsúl ellen

zették ezt, úgy, hogy ezen tárgy felett 80 évig

tartott a vita és vetély. Az alatt Brennus, a

gallusokkal becsapott Hetrúriába. Róma követei,

kik közbenjárók akartak lenni, elbizottságból

megsértették Brennust, s boszúra ingerlék őt.

Ez Alliánál tönkre verte Róma seregét, magát a

várost is, kivéve a Capitolt, bevette és felégette.

A Capitoliumot, hová nagy része a népnek me

nekűlt, Manlius vitézsége menté meg. Azon

ban Brennus a Capitolt is szoros zár alá vette,

és egy izben már közel volt ahoz, hogy ezt is

bevegye; minthogy a Capitoliumon egy szoros

felvezető utat fedezett fel, melyen katonái éjjel,

már kezdtek felfelé mászni, amint a Capitolium

lúdjai, harsány lármáikkal a gallusokat elárulták,

mire Manlius, a fegyverre kapott rómaiakkal

azokat visszaverte.

Szerencséjére Rómának, a derék Camil

lus, kit a consulok száműztek volt, Róma szom

szédságában, Ardeában vonta meg magát. O hall

ván hazájának szorúlt állapotját, az ardeabelieket

segélyzésre birta, ezekből és a római menekül

tekből sereget gyűjtött, s Róma megmentésére
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sietett. De míg ő felkészülhetett, az alatt a vá

rost, melyet és környékét a gallusok mindenéből

kipusztították, éhenhalás veszélye kezdte szoron

gatni, s tovább sem a Capitoliumba menekűlt

rómaiak, sem Brennus serege nem tarthatták

magokat. Ennélfogva békére léptek, de Rómá

nak nagy sarczczal kelle megváltania magát. A

rómaiak, különösen a nők, összetették minden

kincseiket és drágaságaikat, mégsem akart ki

telni a Brennus által kivetett pénzösszeg; mert

a gallusok erőszakos zsarnoksággal és hamisság

gal mérték az átadott drágaságokat, s önkény

szerint becsülgették azokat. Midőn ezen eljárás

ellen kikeltek a római küldödttek, Brennus

ezzel felelt: „Jaj a legyőzötteknek!" s nyoma

tékúl a drágaságok ellenében, még maga kardját

vetette a font serpenyőjébe. Ekkor Camillus,

ki, megsemmisíttetvén előbb számüzetésé, dicta

torrá és vezérré tétetett, előállt, s a békeegyezést

érvénytelennek nyilvánította. Erre mindkét fél

csata-rendbe állította seregét, s összeütközvén,

Camillus hátranyomta a gallusokat, kik még

azon éjjel odahagyták Róma határát. Camillus

üzőbe vette, és egy másik csatában tönkre verte

őket. Camillus hathatós közbe-vetésére újra

fölépítteték Róma, melyből a lakosok, az iszo

nyú pusztulás után, már Vejébe akartak ki

költözni.

Végre sikerűlt a plebejusoknak kivívni azt.

hogy a plebejusok minden hivatalra, még pap

ságra is megválasztathassanak, s egyike a con
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suloknak mindig plebejus legyen. Csakhamar ez

után, keresztülvitte Licinius a „lex agrariát is;

nem ugyan úgy, hogy a magány-birtokok men

jenek felosztás alá; hanem, hogy azon földek,

melyek az állam számára fenhagyattak, osztas

sanak fel, apróbb szakaszokban a nép között,

Ezen törvény később sokképen játszatott ki, mi

sok viszályra nyújtott alkalmat.

Ez idő-tájban Capua hívta Rómát segélyűl

a szamniták, haraczos nép, ellen. A rómaiak kü

lönösebben ezen háborúban tanulták meg az al

kalmasabb hadviselés fogásait és fortélyait; s

egymást érték alatta Rómában a dictatorok és

triumphok. Ezen háború volt különösebben hős

kora Rómának. A szamnitákkali háhorú 71 évig

tartott.

Egy ízben sikerűlt a szamnitáknak, körül

keríteni Posthumus római consul seregét. Mi

után Posthumus káros béke-egyezésre kénysze

ríttetett s arra meg is eskettetett, a dölyfös szam

niták azzal gyalázták meg mind a vezért, mind

seregét, hogy a szolgaság járma alatt bújtatták

át, s úgy eresztették haza. A rómaiak felbőszül

tek e meggyalázásra, s miután Posthumus maga

is azt javaslotta, hogy a béke-esküjét ne tartsák

meg, sőt magát, mint kit ezen eskü egyedűl il

let, arra ajánlotta, hogy önfeláldozás végett ki

adattatni kiván a szamnitáknak, aminthogy ki is

adatott; dühösen rohantak a szamnitákra, őket

tönkre verték, sőt Curius Dentatus vezérök

által meg is hódították.
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Ezután Pyrrhus-sal, Epirus királyával,

kit Tarent hítt segítségűl, támadt háborúja Ró

mának. Pyrrhus közbenjáróúl ajánlkozott, de

Róma visszautasította ajánlkozását. Pyrrhus,

ügyesebb fortélylyal csatázván, két ízben verte

meg a rómaiakat; azonban nem győzte csodálni

vitézségöket, s úgy nyilatkozott, hogy római ka

tonákkal a félvilágot meg birná hódítani. De ké

sőbb Curius Dentatus, consul és jeles vezér,

tönkre verte őt; miután egész Olaszország meg

hódolt Rómának.

A nyugtalan Róma újabb háborúba kevere

dett, a leghosszabba és legveszélyesebbe, melyet

valaha viselt. Ez a Carthagobeliek elleni háború

volt (bellum punicum), mely három szakaszban

szinte 43 évig tartott. Tudnillik: mind Róma,

mind Carthago vetélkedvén egymással Sicilia bir

toka felett, már forrott bennök az ingerültség,

midőn Messana város rabló katonái, Rómát se

gítségűl hívták, Carthagónak és Syracusnak egye

sűlt ostromló serege ellen. Róma kapott az alkal

mon, s kitört a háború. A római vezér, Appius

Claudius eleinte győzött, de később Calpur

nius, római consul seregét az ellenség bekerít

vén, Calpurnius négyszázad-magával, magát

Leonidásként a seregért feláldozni kénytele

níttetett. Azután Regulus ment Carthago el

len; de ez is elfogatott. A rómaiak ezután egy

megfeneklett carthagói nagyobb hajó mintájára,

nagy hajókból álló flottát(hajó hadat) állítottak fel

– mert azelőtt csak apró hajóik voltak. De ez

FÁY. III. k. 10
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zelisegydarabig szerencsétlenek voltak,mert kettős

vihar csaknem teljesen megsemmisítette azt. Vál

tozó szerencsével folyt egy ideig a háború; míg

nem végre a rómaiak, új hajó-hadat állítván ki,

azzal Latatius Catulus római consul, a Car

thagobelieket tönkre verte, Siciliát elfoglalta, s

Carthagót igen káros békére kényszerítette.

A háború és kötött béke, igen kimerítette

Carthago erejét. Ezenkivül zsoldosai is fellázad

tak. Hamilc ár vezér legyőzte ezeket.; azután

hogy hazája szegénységén segítsen, berontott

Spanyolországba, hol szerencsés hódításaival,

sok kincset is szerzett Carthagónak; de vetély

társa Hanno gátolta további működéseit. Ha

milc ár halála után A s dru b á l következett a

vezérségben, ki szintén szerencsés hódításokat

tett Spanyolországban; de orozva megöletett,

Utána a carthagói nép, Hannibált, Hamilcár

fiát kiáltotta ki vezérnek, ki egyik fő hőse volt

a maga századának, s ki már gyermek-korában

atyja Hamilcár által, örök ellenségeííl szentelte

tett fel Rómőnak.

Róma, a carthagói,béke-kötés után, először

zárta be Janus templomát, mi tartósabb béke

reménynek volt jele; de ezen remény csakhamar

füstbe ment. Mind Róma, mind Carthago, köté

sük elienére, hódításokat tettek, s a háború köz

tök újra kitört. A rómaiak Hannibál kiadatá

sát kivánták, a carthagóiak ezt megtagadták; mi

re Hannibál 56 ezernyi sereggel, iszonyú ve

szélyek, akadályok közt, sok ember- és podgyász
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veszteséggel átkelt az Alpesi hegyeken, s betört

Italiába. Serege a kínteljes útban 26 ezerre ol

vadt le, s az is fáradt s oly kimerűlt volt, hogy

inkább halottakhoz mint élőkhez hasonlított. Mind

e mellett, minthogy a rómaiakat véletlenűl és ké

születlenűl lepte meg, mind S c i p i o consult,

mind S emproniust megverte. Scipionak éle

tét is, fiatal fia (Scipio africanus) mentette meg;

Sempronius seregéből pedig, minthogy kö

rülkeríttetett, csak nehány ezer mentheté meg

magát. Később Flaminius consult verte meg

annyira, hogy 15 ezer római esett el a csatában

s hat ezer elfogatott, közte maga a consul is. Ez

után Fabius, kit hidegvérüségeért, s józan ké

sedelmességeért Cunctatornak (késedelmezőnek)

neveztek, lett dictator és fővezér. Ez mindenkép

kikerülte a nyilt csatát Hannibállal; e helyett

örökös nyugtalanságban tartotta annak seregét.

Hannibál cselei nem használván, neki vissza

huzódnia kellett az Apennineken keresztül; mely

alkalommal, elárulván őt a felvett kalauzok, a

rómaiak egy völgyben, a hegyeken körülkerítet

ték seregét. Azonban Hannibál, ármánynyal

szerencsésen kimenekűlt a veszélyből. Végre Ró

ma, megsokalván Fabius késedelmezéseit, Mi

nuciust adta egyenlő hatalommal melléje. Ez

tüzesebb lévén, elfogadta a Hannibáltól ajánlott

csatát; de körülfogatott, s csak a még korán ér

kezett Fabius mentheté ki őt a végveszélyből;

mire Minucius önkényt alárendelte magát Fá

biusnak. Ez azonban letette a dictatorságot, s

10*
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helyette a vezérséget A emilius Paulus jeles

vezér, és Terentius Varro, gazdag tüzes,

szeles plebejus, vették által. Hannibál ezeket

Cannánál, Varro meggondolatlansága miatt,

annyira tönkreverte, hogy némelyek szerint 70

ezer római veszett el a csatában, és 13 ezer el

fogatott. Ez irtóztató rémülést okozott Rómában,

és ha ekkor ezt felhasználja. Hannibál, s egye

nesen a városra ront, minden bizonynyal beveszi

azt. De ő ezt nem tevé, hanem Capuába vivé téli

quártélyra geregét. Nyert ő ugyan azontúl is csa

tákat, de vesztett is; mert ellensége, Ha n no,

Carthagóban, megakadályozta a számára kül

dendő segélyzéseket. Marcellus több csatát

nyert a carthagóiak ellen, s legyőzte a Hanni

bál által segítségűl hívott Fülep macedoniai

királyt is. Hannibál megkisérlette Róma vá

rosra is véletlenűl ütni; de sem ott, sem Capuá

nál nem boldogúlhatott. Spanyolországban pedig

az ifjabb Scipio Corn. verte folyvást és sa

nyargatta a carthagóiakat; mígnem egész Spa

nyolországból kiszorította őket. Ekkor Scipio

Áfrikába ment által, s több várost vevén be,

magát Carthagót fenyegette. Ez tehát kénytelen

volt visszahívni Hannibált. Ez Áfrikába ér

vén, miután látta, hogy fáradt gyülevész népé

vel nem sokra mehet, az elébe ment Scipiónak

béke-ajánlatokat tett; de Scipio teljes meghódo

lást követelt, mit Hannibál büszkén utasított

vissza. Csatára kerülvén a dolog, Hannibál tönk

re veretett, és Carthago lealacsonyító békére
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kényszeríttetett. Ezután Hannibál Carthago kor

mányát vette át; de a szerencsétlenség folyvást

üldözte őt; mert a syriai királylyal, Antiochus

sal kötvén szövetséget, a felingerűlt Róma Car

thagotól, Hannibálnak – kitől még mindig ret

tegett – kiadatását kivánta, s neki Antiochus

hoz szöknie kellett. Ezzel egyetértve, háborút

kisérlettek meg Róma ellen, de szerencsétlenűl

ütvén ki az, és Róma Antiochustól is Hannibál

kiadatását követelv?n, ez a bithyniai királyhoz

kényszerűlt menekülni; és miután ez sem véd

hette meg őt a rómaiak ellen, méreggel végezte

ki magát. Igy halt el ezen nagy vezér, életének

79-ik évében, átkozva Rómát.

Scipio is elhalván, midőn a carithagói há

ború harmadik és végszakasza bekövetkezett,

amannak fia, szintén jeles hadvezér és consul

vette át a római sereg vezérletét. Azonban már

ezen háború, mely csak három évig tartott, a

carthagóiak részéről, kik egészen ki valának me

rülve, már csak kétségbe-esés végvonaglása volt.

Elszántsággal védte magát a város, s csaknem

hihetetlen megerőtetéssel sekáig daczolt Róma

erejének; de végre Scipio ármánya, miszerint

egy szinlett s másfelé irányzott ostrommal cselt

vetett a lakosoknak, győzött, s Scipio katonái

berontottak, kétségbeesett harcz után a városba.

A sdrubál, a carthagóiak vezére, gyáván adta

meg mgát, s életeért rimánkodott Scipiónak, ki

életben is hagyta őt; de lelkes neje, gyermekei

vel együtt, egy égő templom fedezetére hágott
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fel, ott férje szemei előtt minden gyermekeit

megölte, a tüzbe lökdöste, s végre maga is utá

nok rohant a lángok közé. A város prédálásra,

rablásra eresztetett a katonák közt; az arany-,

ezüst-nemű s a becsesb műemlékek, a római köz

kincstár számára tartatván meg. A város már

ostrom alkalmával meggyújtatván, hat napig

égett volt. Scipio szivesen ohajtotta volna meg

kimélni a fenmaradt részt; de Rómából az a pa

rancsa érkezett, hogy az egész várost földig ron

tassa le. Tehát felgyújtatván a többi város-részt

is, az 17 egész nap, és így összesen 23 nap égett;

s Carthago, mely 132 évvel előbb épűlt Rómá

nál, úgy enyészett el a föld szinéről, hogy most

már nyomait sem fedezhetni fel. Pusztulása tör

tént 146 évvel Krisztus előtt. Szintúgy pusztí

tották el a rómaiak Numantiát is. De leggyalá

zatosabb tettök volt a rómaiaknak az, melyet az

ezer éves, gazdag és virágzott kereskedésü Ko

rinthnál követtek el. Tudnillik: Róma, mely rég

hordozta alattomban keblében, Görögország meg

hódításának tervét, az isthmusi játékokon, Fla

mini us által, szabadnak jelentette ki egész Gö

rögországot; miért Flaminiust csaknem imádták

a görögök. Azonban ezen ajándék csak ármány

és ürügy volt a rómaiaktól arra, hogy a görög

ügyekbe beavatkozhassanak, s a görög városok

és tartományok közt az egyenetlenség szikráit

éleszthessék. Legelőbb is Spárta, mely rendesen

izgága volt Görögországban, szakadt külön a

tőbbi tartományoktól és Rómát kérte meg köz
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benjáróúl. Kapott Róma az ohajtott alkalmon,

nemzeti gyülésre hívta össze Korinthba a görö

göket; de a melyen az ingerűlt nép megsértette

a követeket. Ebből háború keletkezett, a ró

maiak győztek, Mummius consul elfoglalta

Korinthot, felprédálta, felégettte, s a római ta

nács parancsára földig lerontatta azt. Megbecsül

hetlen volt a kincs, melyet a rómaiak aranyban,

ezüstben és drágaságban elrablottak; de még be

csesebbek voltak az elpusztított vagy Rómába

hurczolt mű-emlékek, festvények, szobrok, rit

kaságok, mik – nem értvén azokhoz Mummius

– sok részben vagy elromboltattak, vagy po

tom árért árvereztettek el. A lakosok fegyver

foghatói kardra hányattak, a többiek rabszol

gákúladattak, vagy más városok lakói közé osz

tattak el. Igy pusztítottak el a rómaiak, több más

görög városokat is. Ha ezen vandalismust vala

mely más durva nemzet követé vala el, azt még

menthetné a kor durvasága, melyben a háborúk

könnyen irtókká fajultak el; de a miveltséget kö

vetelt Rómától, oly nemzet irányában, mely neki

mindenben tanító-mestere volt, a fentebbi vad

tetteket csak gyalázatosoknak mondhatni.

Nem is maradt ezentúl Rómától messze az

egek boszúja, mely csaknem folyvást üldözte

azt; mert Carthago és Korinth lerombolásai után,

ezen két város s más meghódított tartományok

zsákmányaiból igen meggazdagodván Róma,

fényüzés és pulyaság kezdett erőt venni rajta, s

naponként mindinkább sülyedt erkölcse, erélye.
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Mennyire sülyedt Rómában, a respublica vég

éveiben az erkölcs, bizonyítja Jugurth ának,

a numidiai bitorlónak eljárása, ki pénzzeli vesz

tegetésével, sokáig maga részére birta hajtani a

Senatus kegyét, s azt nyilatkoztatta, hogy egész

Róma megvásárolható város. A nagyok, és tekin

télyesebb tehetségűek, a köznépnek és hivatalno

koknak megvesztegetésére fordították kincseiket,

hogy hatalomra jussanak; mi által történt, hogy

többen veszélyes zsarnokságra vergődtek fel.

Egymás után, vagy egyszerre zsarnokoltak Ró

mában: Marius, Sylla, Cinna, Catilina.

Véres polgári háborúk rongálták Rómát, Marius

és Sylla, Caesar és Pompejus, s majd Octavianus

és Antonius között; majd Julius Caesar, le

győzvén vetélytársát Pompéjust, ragadta ma

gához az egyedüli uralmat, s megkezdte az ő róla

neveztetett Császárok (Caesarok) sorát.

Voltak ugyan a Rómaiaknak a császárok alatt

is fény-pontjaik, fényes győzelmeik és hódításaik,

sőt Octavius Augustus császár korát a tu

dományokra és müvészetekre nézve, Rómában

aranykornak nevezhetni; de polgárai mind er

kölcsben, mind szabadságban sülyedtek. A haj

dani magasztos honszeretet, szabadsági érzelem,

erély, szilárd jellem s nemesebb szellem helyébe,

dulakodás, önzés, szolgai szellem, alacson hizel

gés, pártoskodás, pulyaság és elvetemültség lé

pett nálok. Voltak ugyan Róma polgárainak, né

mely császárok, mint Nerva, Titus, Traján,

Hadrian, Antoninus Pius, Marc-Au
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r él, s at alatt, jobb napjaik is; de ezeknek ural

kodásaik, csak ideiglenes nap-kisütések voltak a

sűrű borulatok közől; undokok, emberiség gya

lázatjai váltották fel ezeket, mint Tiberius,

Caligula, Nero, Vitellius, Domitia

n u s s a t, kiknek zsarnoki önkényeik, sőt tör

vény- és emberiség-gázlásaik előtt, nem volt szent

sem személy-, sem vagyon-bátorság. Majd olya

nok is kerülvén trónra, kik gyávák és erélyte

lenek voltak, a katonaság ragadta magához alat

tok az uralmat, mely később annyira növekedett,

hogy végre önkénytesen kiáltotta ki a katonaság

a császárokat, „s önkénytesen tette le, vagy vé

gezte ki őket. Igy történt, hogy Julius Caesartól

csak Nagy Constantin-ig számítva is, 66

császár közől, 44 nem természeti halállal halt

el, s maga a katonaság tizennyolczat ölt meg

köztök.

A császárok közől csak néhány kitünőbbet

említek meg. Julius Caesar, alkalmasint leg

nagyobb lángész, s legtündöklőbb tulajdonokkal

bíró férfiú volt, nem csak a császárok, de a ró

maiak közt is. Szintoly nagy hadvezér volt ő,

mint történelem-író, kinek fenmaradt művei va

lóban classicusok. Győzelmei közt legfényeseb

bek voltak azok, melyeket a Gallusok és vetély

társa Pompejus ellen vívott ki. Minthogy azon

ban egyedüli uralmával, az előbbeni állam-formát

megsemmítette, ellene összeesküvés támadt Ró

mában. Barátai, kik sejtették az összeesküvést,

megintették őt: ne menne el a tanács-ülésbe; ő



154

azonban elmenvén, midőn abból kilépne, az ösz

szeesküdttek által megtámadtatott, és több gyi

lok-szúrással megöletett. Az összeesküdtek közt

volt Brutus is, kit fia gyanánt szeretett Ju

lius. Hát te is fiam Brutus? – kiálta fel búsan

Julius.– De Róma, anyám! – felele Brutus. –

Octavius Augustus császár, nem volt ki

tünő tehetség, de nagy barátja a tudományok

nak, müvészeteknek, s Agrippában és Maecenas

ban két jeles barátot birt; már pedig kinek jeles

barátai vannak, maga sem lehet csekély. Vetély

társával, Antonius triumvirral háborúba kevere

dett, mely Antonius legyőzetésével s végvesze

delmével végződött. Ezeken kivül Augustus bé

keszerető fejedelem volt, annyira, hogy alatta

másodszor volt szerencsés Róma, bezárhatni Já

nus templomát. Mindezek azt okozták, hogy Au

gustus alatt, legjobban virágzottak Rómában a

tudományok és müvészetek, s korában éltek an

nak legjelesebb irói. De már ekkor igen meg

volt vesztegetve a római nép erkölcse, s a hizel

gés annyira haladt közte, hogy nem csak a Se

natus, szentnek, sérthetlen személyűnek, Augus

tusnak nyilvánította Octaviust, hanem később

istenítettc (apotheosis) őt, s tiszteletére templo

mot épített és papokat rendelt. Az ő uralkodása

alatt született, Róma építtetése után 749 évvel,

Idvezítőnk. – Titus Flav. Vespasianus,

oly jeles fejedelem volt, hogy „emberiség gyö

nyörének" neveztetett. Közte, s népe közt oly

kölcsönös volt a bizalom, hogy minden őrkato
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nák kísérete nélkül járt fel s alá a városban, mit

elődjei s utódjai tenni nem mertek. O alatta te

mette el a Vezuv kitörése Pompéjit és Hercula

numot. – Trajanus, jeles fejedelem volt; de

hirének sokat ártott az, hogy alatta állt be a ke

resztyéneknek harmadik üldöztetése. Nevezetes ő

a Dunán épített hidjáról, melynek némi romjai

ma is látszanak, s trajáni oszlopról. – A tró

non ült szörnyetegek közt különösebben tünt ki

Nero, ki az első 5 évben türhetően uralkodott;

de később szinte az undokságig fajult el. Saját

anyját, és számtalan római polgárt ölt el; Róma

városát felgyújtotta, maga egy toronyból, gyö

nyörködve s homéri verseket énekelve nézte a

pusztító lángokat. Azután a gyújtást a szegény

keresztyénekre fogván, azokat üldözte, befogatta,

vadak bőreibe varrva, vadállatok eleibe hányatta;

többeket pedig éghető kenőcsökkel vonván be,

fáklya helyett meggyújtatott, s éji sötétben, gyö

nyörködve kocsizott el köztök. Kevéssel vagy

semmivel volt jobb nála Domitianus.

Azonban a keresztyén vallás mindinkább láb

ra kapott a római birodalomban; s daczára azon

borzasztóüldöztetéseknek, miket az, különösebben

Nero, Domitian és Traján alatt szenvedett, s mik

szülték a halhatatlan érdemű és nevű vértanukat,

(martyrokat), annyira elterjedt benne, hogy már

Nagy Constantin császár 310. év táján Kr.

után, maga is keresztyénné lett, s utána a ke

resztyén vallás volt az uralkodó. Utódjai közől,

egyedül Julianus Apostara tért vissza, a pogány
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ság hatalmától való félelemből, a pogány vallás

ra. – Nagy Theodosius, a római birodalmat

kétfelé, úgymint: keletire és nyugatira osztotta;

mire már Constantin, ki Constantinápolyt

építtette, s oda tette át császári székét, nyújtott

volt alkalmat. – Honorius alatt divatozott

leginkább az úgynevezett népvándorlás; s egy

más után csaptak be vad nép-csordák a római

birodalomba. Nevezetesen Alarich, a góthok

vezére, két izben foglalta el Rómát, s 410 évvel

Kr. után elpusztította s kincseitől, nagyrészétől

műemlékeinek megfosztotta azt. Azután III. Va

l e n tini á n alatt, 450. évben, Kr. után a Hun

nok ütöttek be Atilla alatt a római birodalom

ba, s több csatában alázták meg a rómaiakat.

Atillával A etius, jeles római vezér ütkö

zött meg később a cataloniai síkonn, mely csatá

ban némely historicusok szerint, a két részről

közel 300-, mások szerint 160 ezer ember esett

el. A győzelem kétes maradt. Azonblan Atilla

megkimélte Rómát. A et iust, ki, úgy szólván,

utólsó volt a jelesebb rómaiak közt, a hálátlan

Valentinian, irigységből és féltékenységből maga

ölte meg. III. Valentinian halála után, rövid idő

alatt, kilencz uralkodó következett, kiket Rici

mer, vezérök a rómaiaknál szolgált német zsoldo

soknak, tetszése szerint emelt fel és tett le, mint

hogy az egész hatalmat magához ragadta. Az

utólsó római császár nyugoton Romulus Au

gustulus volt, kitől az uralkodást Ottokár,

német katonák vezére, ragadta magához, s véget
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vetett a nyugoti római birodalomnak. Ekkor

tájban történt az, hogy Valentinian özvegye se

gítségűl híván Genserichet, a vandalus-királyt,

ez nem mint szövetséges, hanem mint ellenség

rontott Rómára, s azt csaknem végkép elpusztí

totta; annak kincseiben s főkép becses mű-emlé

keiben még borzasztóbb dúlást tett, mint Ala

rich. Állított fel ugyan ellene Róma, nagy költ

séggel egy nevezetes tengeri hadsereget; de ez

Áfrikában, épen Carthagónál (így büntet a ne

mesis!) tönkre veretett. Ezen csapás és Gen se

rich pusztítása végkép elgyöngítették Rómát,

úgy, hogy többé fel nem állhatott. Az utólsó csá

szár nyugoton, Romulus Augnstulás volt, kitől

az uralkodást Odoaker (Ottokár), német katonák

vezére, ragadta magához, ki Augustulust elker

getvén Rómából, s neki nyugdíjt rendelvén, ma

gát, a sereg kivánatához képest Olaszország ki

rályának kiáltotta ki. Igy lett vége a római nyu

goti birodalomnak, melynek utólsó helytartóját,

Clodovig, francziák vezére ölte meg. Azontúl

Róma a catholicus keresztyénség székhelye lett;

s azon hitnél fogva, hogy Péter széke mind vi

lág végeig fenn fog állani; Róma örök város

nak neveztetik.

Eleinte Rómában csak püspökök voltak; s

ezek a 4-ik századig nem birtak sem azon hata

lommal, sem azon tekintélylyel, mellyel később.

Azonban már III. Valentinian, elsőnek nyilat

koztatta a római püspököt a többi 5 püspök közt,

pápai tekintélyét és hatalmát pedig a 8-ik század
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alapította meg. Eleinte a római pápának nem

volt világi birtoka, noha a keresztyén fejedel

mek bő jövedelemmel látták el őt; később, fel

ségi jog nélkül, birtokot is adtak haszonvételre

neki. Csak III. Innocencz alatt, vívta ki a

pápa, felségi joggal Rómát és a Mathild utáni

birtokokat; miután Róma megszünt világi bir

tok lenni.

A keleti birodalom, noha sok viszontagság

közt, még majd ezer évig állott fenn a nyugoti

után, mignem Constantinápoly a törökök birto
kába jutott! w

Hátra van még, hogy a görögök és rómaiak

közös vallásáról szóljak nektek. Ezen vallásnak

alapját, a természet testi tárgyainak és erőinek,

nemkülönben saját hőseiknek tisztelése, imádása

tevé. Vallásának tárgyait a görög, részint saját

hazája változatosságaitól, részint keletről, Egyi

ptomból, Phöniciából kölcsönözte, és maga esz

méihez, hazájához és hősei történelmeihez ido

mította. Azonban a görögöknél, koránsem papok

vagy törvényhozók alkották és szerkesztették a

vallás-tanokat (mythologiát), hanem a költők,

kik azoknak rendetlen tömegét rendezték, s meg

nemesítették. Az ő mythologiájok élő festménye

a természetnek és világi életnek. A görögök tü

zes képzelmeiknél fogva, istenekkel népesítettek

meg eget, földet, léget, vizet, s a t. s minden ter
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mészeti erőt. Minden istenöknek emberi alakot,

emberi szenvedélyeket, gyöngéket, botlásokat,

s a t. tnlajdonítottak; hőseiket, jeleseiket pedig

istenítették (apothensis). Ezeknélfogva állíthatni,

hogy nem létezett sehol vallás, mely az emberí

tést (anthropomorphismust) oly messze vitte vol

na, mint a görög és római. Minthogy ez a ki

tünő férfiakat, nőket istenítette, lett egyszer

smind némi homályos és zavart kútfő a történe

lemre nézve is.

A költők, a görög és római mythologiát,

oly izlésesen ékesítették fel, hogy noha abban

maga a tan, a józan észszel, a vallás és erkölcs

tiszta fogalmaival és érzelmeivel nem igen fér

meg; mindazáltal a széptani izlésnek még maig is

kedves maradt, és kivált költőknél gyakran tőr

ténikrája hivatkozás. Igy volt szerinte Jupiter

vagy Zeüsz, az ég ura és fő-isten; Neptun

a tengernek, Márs a hadnak, Vulkán a tűz

nek istene; Minerva a bölcsességnek, C é re s

az aratásnak, Diána a vadászatnak istenasszo

nyai, sat. Kiket az istenek pártoltak, lelkesítet

tek, lettek nagyok, hősök, félistenek; isten zárta

be estve álomra a halandónak szemeit, más is

ten zárta be örök álomra ezeket. Holtok után a

jók, szép kies virányokba szállíttattak (elysium

ba); a gonoszok pedig a kárhozat helyére, a tar

tarusba. -

Oly sok isteneik lévén a görögöknek és ró

maiaknak, természetesen számosak valának val

lási szertartásaik is; számosak ünnepeik, templo
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maik, szent berkeik, s ezekben imáik és áldozat

jaik; ezek mellett voltak házi isteneik is.

Nagyobbszerű közdolgot nem határoztak el,

áldozat-tétel és istenek tanácsának kikérése nél

kül, mely utóbbit rendesen az oraculumok és jel

jóslók (augures, haruspices) szolgáltattak ki. Az

áldozatok eleinte a termések zsengéiből, később

válogatott állatokból nyújtattak; de voltak ese

tek, mikben a papság ember-áldozatokat kivánt.

Ezen papság a görögöknél, nem volt a többi pol

gárságtól elkülönözött osztály, és nem is képzett

összefüggő testületet. De azért nagy volt tekin

télye; mert különösebben a görögök, sokat tar

tottak a vallási kegyeletre, noha erőszakolták

azt, és a vallásnak és szertartásainak megsérté

sét, vagy kigúnyolását, s az istenek szobrainak

megcsonkítását, keményen, sőt halállal is bün

tették; az isten-tagadás vádja igen veszélyes volt

nálok, mint ezt Alcibi a d e s és S o crates

példáik is bizonyíták.

A római vallás, melyet leginkább Numa

rendezett, nagyrészben hasonlított a görögöké

hez. Ugyanazok voltak főbb isteneik, csakhogy

más nevek alatt; ugyanaz volt mythologiájok,

csakhogy kevésbbé költői; ugyanazok ünnepeik,

szertartásaik, áldozatjaik, vallásos játékaik, csak

hogy ezeket magok körülményeihez alkalmaz

ták. A görög istenekhez adtak néhány rómait is,

és állam vagy erkölcs tekintetéből is némelye

ket, milyenek voltak: Janus, Fides, Pie

t a S, s a t.
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A római nép, szinte a babonáig és túlbuz

góságig vallásos volt; de később erkölcse sű

lyedtével és a görög bölcsészet átszivárgásával,

csökkent nála a vallás iránti kegyelet is.

A rómaiaknál a vallás, komolyabb és fon

tosabb tekintetű volt, mint a görögöknél; mert

amazoknál politikai czélokra, fogásokra is hasz

náltatott. Nem volt ugyan a vallás nálok is men

tegetője a bűnnek; de állam-érdekeknél, példáúl

béke-, frigy-kötéseknél és töréseknél, s ezekből

támadt háborúknál, gyakran használtatott fel

arra, hogy az ellendobogó lelkiismeretet meg

nyugtassa, elaltassa. Ennélfogva a rómaiak

frigy-kötéseiben nem igen lehetett bizni; fel

bontották azt, mihelyt az állam érdekében jó

nak látták.

- A papság Rómában, szintén nem volt örö

kös, sem elkülönzött osztály, hanem inkábbára

állam-hivatal. A vallás szolgáihoz vagy hivatal

nokaihoz tartoztak még: a) az Augurok, kik fon

tosabb ügyekben, jóslat-nyerés végett, a mada

rak repüléséből, a menydörgésből, villámlásból,

és állam költségén tartott szent baromfiak étvá

gyából jövendölgettek. – Kevésbbé fontosak

voltak b) az Aruspicesek, vagy Haruspicesek,

kik az áldozatokra leölt állatok beleiből, áldoza

tok füstjeiből, s némely rendkivüli eseményekből

jósolgattak. c) A sibyllai könyvek magyarázói.

Mindezen ámítások és babonák, az állam fel- |

ügyelete alatt állottak, miket czéljai népszerűsíté- |

sére és kivitelére használt fel. Ezeken kivűl, rend

FÁY. III. k. 11
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kivüli esetekben, folyamodtak még a rómaiak a

görög oraculumokhoz is.

Voltak a rómaiaknál, némely egyes iste

neknek is külön papjaik, vagy papnéik. Ezek

közt legnevezesebbek voltak: V e s t a szűzei

(előbb négy, később hat), kik a szent tüzet, a

mindent éltető melegség jelképét élesztették, őziz

ték. Ezek 10 éves koruktól 30-ig tartoztak szol

gálni; azontúl férjhez mehettek. – A rómaiak

nak számos ünnepeik voltak; részint olyanok,

melyek az idő-járással fordultak elő, s a termé

szet adományainak meghálálására ülettek; ré

szint bizonyos isteneknek voltak szentelve; ré

szint pedig Róma nagyobb eseményeinek emlé

kezetére rendeltettek. E szerint minden hónapra

több ünnep esett.

Egyébiránt a rómaiak a vallás dolgában

igen türelmesek voltak a pogány vallás minden

különbözéeire és elágazásaira nézve; de annál

türelmetlenebbek és üldözőbbek, a felmerűlt ke

resztyén vallás ellenében. Ez természetes ; mert

a pogány vallás minden elágazásainál, megáll

hattak az ő isteneiknek szobrai és áldozatai is;

míg ellenben a keresztyén vallás, határozottan

kárhoztatott minden bálványozást, állat- és em

ber-áldozatot, és idegen istenek imádását.

Mint minden bálvány-imádóknál, úgy a ró

maiaknál is, sok babona vegyűlt a vallási szer

tartások közé. Ilyen volt a többek között az,

hogy a consul vagy dictator, évenként egy-egy

vas- vagy réz-szeget tartozott, egész szertartás
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sal beütni, a Capitoliumon állott Jupiter templo

mának falába. Ezen szegek eleinte arra szolgál

tak, hogy nem ismervén még a rómaiak a betűs

számokat, amazok után számították az éveket;

de később valódi vallásos eszköznek hitték, nagy

veszélyekben, példáúl: ragályban, bel-forrada

lomban s a t., az istenek haragjának kiengeszte

lésére, az ünnepélyes szeg-beütést. Hihető, hogy

valamely alkalommal, épen akkor szünt meg a

ragály, vagy más veszély, midőn az ünnepélyes

szeg beüttetett, s így kapott lábra ezen szertar

tás. – Atalában különös ellentétet képeztek azon

vallásos szertartások, mikkel a régi görögök és

rómaiak, boszús és büntető isteneiket kiengesz

telni igyekeztek, a keresztyén vallás ebbeli szer

tartásaival. Míg a keresztyének bőjtöléssel, bün

bánással, imákkal járulnak az Istenhez: a görö

gök és rómaiak vallásos víg tánczokkal, játé

kokkal, s a t. engesztelgették haragos isteneiket.

Nálok a vallás szertartásai, nagyrészben a földi

élvezeteiknek, s az érzékek és képzelet játékainak

szentesítéseiben állottak. – Azonban találkoztak

mind a görög, mind a római régi bölcsészek közt

egyesek, kiknek már az ó-korban is, többé-ke

vésbbé tisztúlt fogalmaik, legalább sejtelmeik va

lának, egy, világot teremtett és fentató magasz

tosabb lényről, jövendő életről, s ennek jutalma

zásairól és büntetéseiről. Ilyenek voltak: a gö

rögök közt Anaxagorás, ki ezért számüzetett,

és Socrates, ki ezért méreg-kelyhet ivott; a

rómaiak közt pedig Cicero, ::

11
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Mily nagy befolyással van a nevelés ügye

valamely nemzet jólétére és boldogítására, mi

ként képezi az a nemzet jellemét, mutatja külö

nösebben Spárta példája. Ennek, mint már emlí

tettük, Lycurg törvényei adtak irányt, melyek

sok jót és hasznost foglaltak ugyan magokban;

de melyek – bár mint magasztalja is azokat

Xenophon – meg kell vallanunk, durvák és

egyoldalúak valának. Lycurg csaknem egye

dül azt tűzte ki czélúl, a gyermek és fiatalság

nevelésében, hogy ezek idővel edzett, bátor és

ügyes harczosok legyenek, képesek fentartani az

államnak, a többi görög államok feletti túlnyo

mó hatalmát. E végett Lycurg keveset gondolt

a tudományos kiképzéssel, annyira, hogy Spárta

szellemi tekintetben homályban maradván, róla

inkábbára csak athéni tudosítások után tudunk

valamit; ellenben a testi nevelést, szinte a tul

ságig szigorította meg. A gyermek, ha gyöngén

született, megöletett, hogy az államnak terhére

ne váljék; ha épen született, az állam vette által

és neveltette fel. A gyermeknek éhséget, szomjat,

sanyart, munkát kelle megszoknia, testi és hadi

gyakorlatokat tennie; sőt ezekre még a nők is

szoríttattak. Igaz, hogy ily nevelés mellett, Spár

ta majd 500 évig volt hatalmas, de épen nem

boldog; mert lakosit a törvények és örökös há

borúk, az élet szebb örömeinek élvezéseiben, s a

nemesebb érzelmek kifejtéseiben folyvást gátol

ták; holott csak ezek eszközölhetik az ember

boldogságát.
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A görög nemzetnek, a maga fénykorában,

mind életre, mind tudományos és müvészeti fog

lalkozásokra nézve, minden élvezeti vágy mellett

is, bizonyos nagyszerű egyszerüség volt jelleme.

Ugyanez volt jelleme nagy férfiainak is. Rómá

nak kitünő tulajdonai: a vitézség és nagyszerű

honszeretet, valának. A honszeretetnek oly fé

nyes példányait, példáit, nem találjuk egy nem

zetnél is, legalább nem oly számban, mint a régi

rómaiaknál. A különben durva és nyers római

nép, szinte a legalsóbb osztályig, kész volt hazá

jaért minden öntagadásra, áldozatra, sőt önfelál

dozásra is; s mind a római, mind a görög nem

zet csak akkor kezdett vesztének indulni, midőn

honszereteti jelleme indult hanyatlásnak. Ugy

látszik, az ő koraikban, összepontosúltabban, s

kifejlettebben működtek, nagyobbszerű czélokra,

az emberi erők, mint újabb korunkban működ

nek, melyben szórványosabban, s inkább terjesz

kedve és elforgácsolva használjuk erőinket.

A rómaiak egyfelől hálásoknak mutatkoz

tak, nagy és jeles férfiaik iránt; példáúl: Romu

lust Quirinus hegyén imádták, őt Quirinusnak,

s magokat róla Quirinusoknak nevezték; a honi

érdemet földdel, pénzzel jutalmazták; Junius

Brutus és Valerius consulokat egy-egy évig

gyászolták; Menenius Agrippát köz-költ

ségen temették el, s gyermekeit nyug-díjakkal

látták el; Titust égig magasztalták, több csá

szárjaikat istenítették, s a t. De másfelől gyakran

igen is hálátlanok voltak jeleseik iránt. Igy Ca
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millust, Cäcilius Mettel lust, Scipiót,

ki annyira igénytelen volt, hogy a spanyol ki

rályságot, s a neki ajánlott örökös dictatorságot

megvetette, Coriolánt, Cicerót, s at, vagy

száműzték, vagy önkényes számüzetésre kény

szerítették. – Görögország szintén nem volt há

lásabb és méltányosabb nagy férfiai irányában.

A nagy Miltiades nek majd minden vagyonát

méltatlanúl koboztatta el, csak azért, hogy az ál

tala javaslott vállalat nem sikerűlt; Aristi

dest, az önzetlen jellemű és igazságtól soha el

nem tántorodott férfiút, a jó hazafi Cimont, a

jeles hadvezér Themistoclest, és a kissé

meggondolatlan, de hazájának szép szolgálatokat

tett Alcibiadest, csak azért, hogy távollété

ben a vezére csatát vesztett, száműzte és vezér

ségétől megfosztotta; Socrates sel, korának

legbölcsebb férfiával méreg-kelyhet itatott, s a t.

De legigaztalanabbnak, Athén azon tettét mond

hatjuk, melyet a spártaiakkali háborúban vezé

rein követett el; a midőn ezek Lesbos szigeténél

fényes győzelmet vívtak ki; de minthogy a vé

letlenűl beállott borzasztó vihar miatt, győzel

möknek kivánt sikerét nem arathatták, különö

sebben pedig, hogy az elesett athénieket el nem

temethették – mi Athénben szentség-törésnek

tartatott – noha a vezérek kimutatták, hogy a

holtakat hajókra rakták a végett, hogy Athénben

eltemettethessenek; de a beállott szélvész elsű

lyesztette a hajókat. Athén, közőlök hatot ha

lálra itélt, és Socrates lelkes védelme daczára,
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megitatta velök a méreg-poharat. Azonban a gö

rögöknél, különösebben Athénben, nem volt

gyalázat bélyege a számüzetés, hanem állam

szerkezeti ovatosság, s noha a vetély és irigység

ármányai ott sem maradtak el egészen, mindaz

által a száműzött férfiú, gyakran még büszkesé

gének tarthatta számüzetését, mely őt fontosnak,

s nagy befolyása miatt veszélyesnek bélyegezte.

Ugyanis Athénben az ostracismus törvénye

uralkodott, melynélfogva azon férfiúnak, kinek

tekintélye, hatalma, népszerüsége, sőt erénye is,

az állam szabadságára nézve veszélyesnek mu

tatkozott, ha azt a népből 6000 szavazat kivánta,

10 évre számüzetésbe kelle mennie. Róma is sok

belháborút, decemviri önkényt s más zsarnok

ságot kerülhet valaki, ha az ostracismust be

hozza. De nála egyedül csak vetély, irigység és

boszú dúlongásai szülték a számüzetéseket; s így

azok, kik nagy tulajdonaikkal, pénzeikkel, és

ármányos hizelgéseikkel, nagy népszerűséghez

birtak jutni a népnél, nem csak nem száműzet

tek, hanem könnyen zsarnokságra is vergődhet

tek fel. – Egyébiránt a két, különben jeles és

nagy nemzetnél is, felmerűlt számos példái a há

látlanságnak, újabb tanuságúl és intésűl szolgál

hatnak arra, mit már Columbus példájánál is

említettünk, hogy a jeles férfiak, érdemeik leg

főbb jutalmát ne a félrevezethető közönség köz

elismerésében, hálájában és jutalmazásában, ha

nem a jobbak javallásában, s önkeblök nyugtató

és boldogító érzelmében keressék.
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Különös az, hogy ámbár mind a görögök,

mind a rómaiak, igen is érzették a szabadság be

csét, s magok szabadságát mind kül-erő ellen

lelkesen, mind bel-ármányok ellen aggodalma

san tudták védeni: mégis mindkét nemzetnél di

vatozott a rabszolgaság, még pedig, különöseb

ben a rómaiaknál, nem legemberibb alapokra

fektetve. Ezt mentheti ugyan némileg a kor szel

leme, de teljesen ki nem mentheti; mert a két

nemzet nagyfokú miveltségétől, e részben is emel

kedettséget lehete követelni, a többi, mint ők ne

vezték, barbár népek felett. A görögök és ró

maiak, sok jót és szepet vettek egykor-máskor,

más régibb nemzetektől által; nem ártott volna

átültetniök államaikba, ha már meg akarták is

tartani az ember-gyalázó rabszolgaságot, leg

alább azon dicséretes szokást, melyet a babylo

miaiak követtek volt, kik annak meggátlására,

hogy az urak önkénykedve és méltatlanúl bán

hassanak rabszolgáikkal, törvénybe és szokásba

hozták azt, hogy urak és szolgák, évenként öt

napon át, szerepet cseréljenek, s ezen idő alatt a

szolgák szint a szerint bánhassanak uraikkal,

miként ezek bántak amazokkal. Ezen szokásnak

az az üdvös eredménye lett, hogy az urak, ki

méletesebben és emberibben bántak szolgáikkal.

Azonban a rómaiak is követték némi részben a

babyloniak szokását; mert a Saturnáliák ünne

pén, rabszolgáikat ők is úri öltözetben és fedett

fővel jártatták, s egy ebédnél uraik szolgáltak

nekik. Akadtak ugyan Rómában egyesek, kik -
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méltatlankodtak, sőt kegyetlenkedtek olykor rab

szolgáikon, s azokat csekélyebb vétségökért is

halas-tavakba hányatták, eledelekűl a halaknak;

de ez ritka eset volt; s átalában az állam szoro

san ügyelt fel, hogy a rabszolgák ne ingereltes

senek. Innen, bár idővel számuk igen megszapo

rodott, soha rabszolgai zendület Rómában nem

fordult elő; noha a város többszöri veszélyei közt,

alkalom mutatkozott erre elég. – A rabszolgák

mindig fedetlen fővel jártak. Legcsekélyebbek

nek tartattak a szárd rabszolgák, minthogy alat

tomos ravaszok voltak, és legtöbbre becsültettek

a görögök. Találkoztak köztök jeles tudósok és

írók is.

A régi görög és római történelemből, szá

mos példa-szavak jöttek hozzánk által, mikkel,

minthogy irodalomban és társalgási körökben

gyakran fordulnak elő, megismerkedni nem fö

lösleges. Nehányat közőlök, mik eszembe jutnak,

megemlítek.

Hom ér, mint említők, legrégibb, leghíre

sebb költőjök volt a görögöknek, kit költészet

atyjának tartottak, s munkáit utólérhetlen reme

keknek; s úgy tartjuk ezt ma is. Azonban az ő

műveiben is, mint mindenben lehet, mit ember

írt, kerestek és találtak hibát. Ezért azt szokták

mondani: néha b o k ó k ál (szundikál) Homér

is. (Quandoque et ipse dormitat Homerus).

G o r d i us, phrygiai király, eke mellől

emeltetett királyságra. Rúdján szekerének, me

lyen fuvarozván, az oraculum jóslatánál fogva
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királynak kiáltatott ki, egy oly mesterséges cso

mót (hurkot, gömböt) kötött, hogy annak sem

elejét, sem végét kivenni nem lehetett, s az ora

culum azt jósolta róla, hogy annak megoldója,

a világ uralmát birandja. Ezen Gordius által

Jupiternek szentelt szekér, Gordium városá

ban tartatott. Midőn Nagy Sándor, hódító

seregével Gordiumba ért, maga elébe hozatta a

szekeret, s miután annak csomója megoldására

más módot maga előtt nem látott, hogy katonáit

el ne csüggeszsze, s egyszesmind a világ uralmá

hoz jogot tarthasson, kivonta kardját, s ketté

vágta vele a csomót. Innen arról, ki valamely

igen bonyolodott dolgot egyszerre elintéz, vagy

merész fordulattal, tettel bevégez, azt szoktuk

mondani: kettévágta a gordiusi csomót.

Midőn G en serich, vandalok királya Ró

mát elpusztította, durva népe sem nem értvén a

tudományos és müvészeti emlékekhez, sem nem

becsülvén azokat, nem kimélt semmit, elrom

bolt a pompás csarnokokon, templomokon ki

vűl, minden becses szobrot, festményt, könyv

tárt, egyszóval: minden szellemi becses emléket,

kincset. Innen, minden oly rombolást, mely az

emberiséget és szellemiséget sérti, vagy a ne

mesb érzelmet és kegyeletet borzadálylyal tölti

el, ma is Vandalismus-nak szoktunk ne

VGZR11. -

Hannibál húzamosan tartotta rettegés

ben Rómát, s kapuinál több izben ijesztett rája.

Innen a közelben álló nagy veszélyről azt szok
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ták mondani: a kapuk előtt Hannibál !

(Hannibál ad portas!)

Uc alegon nevű trójai lakosnak háza a

város bevételekor legelőbb gyuladt meg, s fel

riasztotta a szomszédokat. Róla azt, kinek szom

szédságában mutatkozik a veszély, ezen szavak

kal szokták vigyázásra és óvakodásra inteni:

Uc alegon szomszéd ég! (prorcimus ardet

Ucalegon!)

Az alvilágban, hová a halottak árnyai le

szálltak, a görög mythologia szerint, egy Ache

ron nevű folyó volt, melyen Charon egy roz

zant csajkán hordozta át az árnyakat. Ezen fo

lyónál, gyakran maga az alvilág is Acheronnak,

vagy többes számban: Acherontának neveztetett,

Innen arról, ki czélja kivitelére, minden legvak

merőbb eszközöket is felhasznál, azt szokták

mondani: A ch erott a movet, vagyis: czélja

kivitelére a poklot is felidézi.

Léthe, szintén az alvilág folyója volt, mely

nek vize azzal a tulajdonsággal birt, hogy a mely

halott-árny abból ivott, minden szenvedett kin

ját, baját, bánatját elfelejtette. Innen: Léthe

vizéből inni, annyi, mint bút, bánatot fe

ledni.

Croesus, lydiai király, kikiáltott gazdag,

ellenben Irus, ithakai koldús, földhöz ragadt

szegény volt. Innen mondogatjuk: gazda

g a b b Croesusnál, vagy szegényebb

I rusnál. -

A delphii oraculum háromlábú jós-széké
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ről (tripos), ha valaki minden előkészület nélkül,

mintegy ihletve, felel az ellenvetésre, vagy rög

tön helyesen szól a dologhoz, vagy rögtönzött

szónoklatot tart, azt szokták mondani: ex tri

pode szólt, szónoklott.

Erintettem máskor, hogy Scyllának és Cha

rybdisnek, két egymáshoz közel feküdt örvényt

neveztek, a siciliai tengeren, melyeket igen ve

szélyeseknek tartottak és festettek a régiek. In

nen Scylla és Charybdis közt forogni,

annyit tesz, mint: két veszély közt állani.

A görög szinészek, midőn tragoediákat (szo

morú játékokat) adtak, magas sarkú sarúkban,

miket cothurnusoknak hívtak, vígjátékokban (co

moediákban) pedig, könnyű és alacson sarkú sa

rúkban (socci) léptek fel. Innen, irodalomban a

tragoedia néha c othurn us, a comoedia pedig:

s occus, sarúk után jelöltetik.

P á n , a pásztorok, s átalában a marha

tenyésztés istene, oly formátlan volt, hogy szü

letésekor dajkája rémülve futott el tőle. Később

is a hegyekben, ha barlangjaiból kirobbant, ha

lálra rémítette a pásztorokat, kik okát sem tud

ták szörnyű rémületöknek. Innen páni féle

lem vagy rettegés, nagy rémülést, félelmet

jelent,

A triáriusok a római hadseregben, régi

edzett és vitézségeikről ismeretes katonákból ál

lottak, s harmadik rendjét vagyis derekát képez

ték a seregnek. A csatákban rendesen a két

szárny vett előbb részt; s mig ezek csatáztak, a
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triáriusok, térdeikre ereszkedvc pihentek. Mikor

már nekik is tűzbe kelle menniök, roszszúl vagy

legalább kétesen mutatkozott a rómaiakra nézve

a csata menete. Ezért, ha nagy veszélyekben,

végeszközökhez nyúlni kényteleníttetünk, ma is

azt mondjuk: a triáriusokra kerűlt a do

log. (Ad triarios res rediit).

A rómaiaknál a praetor – mint említettük

– a törvényes igazság kiszolgáltatására ügyelt

fel, s csaknem egy rangban állt a consulokkal.

Minthogy apróbb törvényszékek és hivatalok áll

tak alatta, melyek a tekintélytelenebb pöröket,

ügyeket, nála nélkül is elvégezték; a praetor in

kábbára csak a fontosabb ügyekre szorítkozott,

Innen szokták köz-beszédben mondogatni: a

praetor apróságokkal nem bibelődik,

(Praetor minima non curat). -

Hercules legdicsőítettebbje volt a görög

mythologiai hősöknek, ki már csecsemő korában

két kígyót nyomott kezei közt agyon. Hosszas

tetteiről a történelem; elég ezekről ezúttal any

nyit tudnunk, hogy Juno istenasszony üldözé

séből, s a delphii oraculum szava után, Hercules

Euristheus mycinei király udvarában, 12 nagy

óriási munka kivitelét vállalta magára, miknek

mindegyike nyaktörő, és emberi erőt meghaladó

volt. Ily munkák valának a többek közt: dühös

oroszlánok, hydrák, vad-bikák legyőzései, Au

giás óljának kitisztítása, s at. Hercules mind el

végezte az elvállalt munkákat, s értök halhatat

lanságot nyert az istenektől. Róla a fölötte nehéz
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és sok fáradtsággal járó munkát herculesi

nek, (herculeus labor) szoktuk nevezni.

Augiás élisi királynak, ki szerfölött sok

marhát tartván, ólját a tömérdek trágyától ki

tisztíttatni nem birta, ezen ólja 30 év óta nem

tisztíttatott. És ennek egy nap alatti kitisztítását

vállalta volt Hercules magára, s folyó-vizet

bocsátván rája, teljeítette is. A fölötte szemetes

szobát, termet, rendetlen lomos kamrát, s a t. ma

is Augiás óljának nevezgetjük.

Junónak, Jupiter nejének, mint fő is

tennőnek, a mythologia, deli, magas, méltóságos

termetet tulajdonított; miért is a női tekintélyes

termetről mondjuk: junói termet.

Sagunthum városának, ostrom alóli fölmen

tetése iránt oly hosszasan tanácskoztak a görö

gök, hogy az alatt azt az ellenség bevette. Innen,

ha valaki, fenyegető veszély fölött, sokáig tana

kodik, kétkedik magában, azt mondják róla:

mig a görögök tanácskoznak, elvesz

Sagunth um. (Dum diliberant achivi, Sagun

thum perit).

Thule, a régiek vélekedése szerint, az északi

oceán legszélső sszigete volt, melyen túl már a

jég miatt hajózni nem lehetett. Melyikét értették

ezen név alatt a szigeteknek? meg nem határoz

hatni; elég hozzá, hogy Thulét tartották vé

gének az ismeretes világnak. Innen: ultima

Thule, annyit tesz, mint magyar szójárás sze

rint: isten hata mögött fekvő vidék.

Archimedes, hires mathematicus, midőn
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a rómaiak az ő szülő- és lakó városát, Syracust

rohammal bevették, épen mértani ábrákat raj

zolgatott a fövényen; s annyira el volt elmélke

déseibe mélyedve, hogy az ostrom zajából épen

semmit sem hallott. Egy római katonának, ki

rárohant, fel sem tekintve, ezt kiáltotta: ne za

vard meg köreimet! (noli turbare meos cir

culos!) Szokásban van ezt mondanunk annak,

ki bennünket valami foglalatosságunkban alkal

matlanúl háborgat. A katona, nem ismervén Ar

chimedes személyét és érdemét, leszúrta őt, mit

az őt igen becsülő római vezér, Metellus, szer

fölött sajnált.

Nem esis, oly istenség volt a görögöknél,

mely a vétkes tetteket és felfuvalkodásokat bün

tette, és a másokon elkövetett méltatlanságokat

megboszúlta. Ezért, ha a gazt büntetés éri, azt

szoktuk mondani: utólérte a nemes is.

Említettem: mily ámítók voltak a rómaiak

nál az augurok és haruspices-ek. Már az ő ko

raikban is az okosabbak azt tartották: haruspex

dum haruspicem videt, ridet – a haruspex,

h a haruspex collegáját meglátja, mo- .

solyog. Ezt mondhatni, ha bármi nemű ámító

vagy csaló, akad magaszőrű collegájával össze.

A pelles, hires és első festészök a görö

göknek, azt a szabályt tartotta maga előtt, hogy

minden nap legalább egy pár vonást tegyen

ecsetével: (nulla dies sine linea). Ezen folytonos

gyakorlat és szorgalom tette őt oly világhirű fes

tészszé. Ezt a szabályt szükség maga előtt tar
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tania mindenkinek, ki valamely ágában a tudo

mánynak, müvészetnek, mesterségnek, nagyra

emelkedni kiván : egy nap se follyon el

vonás nélkűl. -

Ugyan Apelles, hogy tökéletesebbek le

hessenek művei, mindenkivel láttatta a maga fest

ményeit, s maga függöny mellé rejtőzött, hogy

fesztelenűl halhassa mások gáncsolásait. Egykor

egy varga jelent meg műtermében, s hibát talált

a festmény egyik alakjának sarúiban. A pelles

azonnal igazított a hibán. Másnap ismét előjött

a varga, s már elbizakodottabban gáncsolgatott

a festményekben, azoknak összeállításaiban, szi

nezeteiben, s at. Ekkor kilépvén a függöny mel

lől Apelles : Varga ! – így kiáltott hozzá –

maradj a kaptafádnál! (Sutor! ne ultra

crepidam!) Ezt szoktuk mondogatni annak, ki

oly dolgot gáncsolgat, melyhez nem ért.

Hic Rhodus, hic salta! (Ez Rh o dus, itt

tánczolj!) annyit tesz: itt mutasd meg: mit

tudsz! Hihető: valami kérkedő azzal dicsekedett,

mily jelesen tánczolt légyen ő Rhodus ünnepé

lyein, s a fentebbi szavakkal akarták próbára

tenni.

Julius Caesartól, miután ő Spanyolor

szágot és Galliát, fényes győzelmeivel, Róma ré

szére meghódította, s két izben öt-öt évre, gal

liai helytartóságot nyert, a római tanács, Pom

péjus ármánykodására, a harmadszori helytartó

ságot megtagadta, sőt azt is rendelte, hogy Cae

sar, bizonyos határ-idő alatt, mind a helytartó
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ságot tegye le, mind a keze alatt állott sereget

oszlassa fel. Caesar, többszöri sikeretlen levele

zése után, elhatározta: nem engedelmeskedni a

tanács parancsának, s fegyverrel kényszerítni

maga részére hazáját. Ezen határozata elválasztó

jeléűl, átment a Rubicon-folyón, mely már Olasz

országhoz s Róma birodalmához tartozott. Csak

hamar elfoglalta egész Olaszországot s Rómát is,

és ennek első császárjává tette magát. Innen: ha

vakmerőbb, oly elválasztó határozást tesz valaki,

melyről többé visszalépnie nem lehet, azt szok

tuk mondani: átlépett a Rubicon on.

A triumph átorok, a dicsőség legfőbb

polczán, pompa-menettel vitettek a Capitolium

ba; de a CapitoliuUu oldalában állott a híres tar

péji szikla is, melynek tetejéről taszíttattak le a

gonosztevők, vagy más nagy vétség miatt elitél

tettek. Innen intésűl azokra nézve, kik nagy sze

rencséjökben, hatalmukban, dicsőségökben elbi

zakodni hajlók, szokták mondani: ne feledd,

hogy a Capitolium mellett a tarpéji

szikla áll! mi annyit tesz, hogy a ki ma ma

gasan áll, holnap könnyen alábukhatik. Igy, an

nak, ki a dicsőség polczáról, nagy hivataláról,

hatalmáról leszállíttatik, vagy azokból kiesik,

azt mondják ellenei: descende Capitolio!

(szállj le a Capitoliumról! vagyis magyarosan:

szállj le az ugorka-fáról!)

Minerva, a bölcsesség és tudományok is

tennője, Apolló különösebben a költészetnek

istene volt. Az ő kegyeiktől hitték a régi görö

FÁY. III. k. 12
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gök és rómaiak függni, hogy valaki azokban

szerencsésen működhessék. Innen : in vita Mi

nerva, buvárkodni a tudományokban, vagy

in vito Apolline írni költői műveket, annyi

volt, mint ezekben sikeretlenűl fáradozni, vagy

épen kontárkodni.

Achilles híres hősről azt mondja a my

thologia, hogy őt születésekor az anyja, Thétis,

a Styx vizébe mártotta, ezzel azt akaván eszkö

zölni, hogy testét a fegyver ne foghassa, tehát

sérthetetlen legyen. El is érte czélját; és Achilles

egyedül egyik sarkánál, melyélfogva őt bemár

táskor kezében tartotta, lett megsebesíthető; a

minthogy Trója ostrománál, csakugyan sarka

lövetvén nyillal által, halt el. Innen: ha valaki

nek, vagy valamely ügnek fő-gyöngéjét, vagy

leggyöngébb oldalát akarjuk megjelölni, azt

mondjuk: ez az Achilles sarka.

Damocles, Dionysius syracusi király

nak udvaroncza volt, ki ezt fényes győzelmeiért

és udvara pompájaért, a legboldgoabb halandó

nak magasztalta. Dionysius pompás ruhát adatott

rája, fényes szolgálatot, lakást, s mindennemű

ellátást rendelt számára, s válogatott étkekkel

rakott asztalához ültette őt. Tetszett Damocles

nek a királyi élet; de amint az asztalnál fölte

kintett, látta, hogy a terem tetejéből, egy szál

lószőrön, feje fölött, hegygyel lefelé egy súlyos

kard csügg. Egyszerre rémülten riadt fel ültéből,

s futott ki a teremből. – Ládd Damocles! –

mond neki Dionysius – ilyen az én boldogsá
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gom, ily szálacskán csügg a veszély, trónom

egész dicsősége fölött! – Innen: ha valaki nagy

veszély szélén áll, azt szoktuk róla mondani:

Damocles kardja csügg fölötte!

Lucullus, gazdag római polgár s consul

ságot viselt férfiú volt, kinek lakomái és ebédjei,

az azoknál uralkodott fényről és drága étkekről,

nyalánkságokról igen elhiresedtek. Róla jó és

gazdag ebédet, vacsorát, lucullusi ebédnek,

vacsorának szoktunk nevezni.

Cappadocia, szegény, sovány ország volt,

minélfogva annak királyai, különösen a persák

elleni háborúban, kiknek csakugyan uralmuk

alá jutott Cappadocia, folytonos pénz-hiányban

szenvedtek. Ezért mintegy rájok ragadt a pénz

beli szegénység, s a pénz-hiányban szenvedőt,

tréfából cappadociai királynak nevezik.

A spártaiak, mint komoly harczias férfiak,

keveset beszéltek, s fontos rövidséggel tették

hadvezéreik is tudósításaikat. Innen : a rövid

fontos szónoklatot, előadást és ír-modort, la co

nicus stylnek nevezik.

Cicero szónoklatot tartott volt, a maga

elkobzott háza ügyében (Cicero pro domo sua).

Innen: ha valaki maga saját ügyében, vagy oly

ügyben, mely őt is érdekli, szónokol, ír, vagy

ügyvédkedik, azt szokták szemére vetni: Cice

ro pro domo sua ! (Cicero beszél a maga

háza mellett).

Tudjuk, hogy midőn Brennus Rómát be

vette s azt elpusztítással fenyegette, "rómaiak
12
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nagy sarczczal kényteleníttettek megváltani ma

gokat; és midőn a rómaiak, az általadott drága

ságok hamis és önkénytes mérése ellen panasz

kodtak, Brennus gúnyból és elbizakodásból, még

a maga kardját dobta az ellen-serpenyőbe. In

nen: ha valaki a maga ügyét hatalmánál, tekin

télyénél vagy pártfogásánál fogva nyeri meg, azt

szokták mondani: Brennus kardja nyomta

le a serpenyőt. -

A mythologia szerint, Theseus Kréta szi

getére menvén, ott Ariadne, Minós leánya,

oly remény alatt, hogy Théseus őt nőűl veszi,

egy gombolyag fonalat adott ennek kezébe, mely

nek segélyével, atyjának, Minósnak híres teker

vényes csal-kertjéből (tömkelegéből, labyrinthu

sából) s annak veszélyéből kimenekülhetne. Ezen

csal-kertben a bemenő könnyen eltévedhet, s az

azt őrző dühös bika által elveszhet vala. Théseus

megköté a kert ajtajánál a fonal egyik végét, a

többi fonalat pedig mentében maga után ereszté,

s így a fonal után biztosan tért vissza, miután

előbb a dühöngött bikát megölte. Innen, ha va

laki, valamely bonyolodott vagy zavart dolog

nak a nyitjára talál, azt szoktuk mondani: meg

talált a Ariadne fonalát.

Phönix nevű madárról azt tartotta a ré

giek regéje, hogy az 500 évig él, és sem nem

születik, sem el nem hal teljesen soha; hanem

eltelvén élet-ideje, az 500 esztendő, fészket rak

magánsk különbféle fűszeres anyagokból, s abba

fekve elhal ugyan, de hamvaiból még delibb if
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juságban éled fel. Innen azt mi ritka, vagyis rit

kán látható: ritk a ph önixnek nevezzük, és

arról, ki vagy mi új fényben kerűl elő, azt

szoktuk mondani: hamvaiból feltámadt

phönix. -

Proteus, a régi mythologia szerint, ten

, geri istenség volt, ki a jövendő-mondáson kívül,

azon hatalommal birt, hogy alakját tetszése sze

rint változtathatta, s majd bogár, majd kígyó,

majd tigris, sat. alakjában mutathatta magát. In

nen, a sokféle szempontból tekinthető, változatos

dolgot, ügyet, embert : proteus – alakúnak

szoktuk nevezni.

Dedalus, mesterséges szárnyakat készí

tett magának és fiának, Icarusnak, miknek segít

ségével, mindketten kimenekültek fogságaikból.

Azonban Icarus, nem hallgatva atyjának inté

sére, oly magasra emelkedett szárnyaival, hogy

ezeknek viasz-ragasztékaik a nap hevétől felol

vadván, Icarus egy folyóvizbe pottyant alá s bele

fúlt. Innen, arról, ki gyönge erővel, tehetséggel

nagyba vág s megbukik, azt szokták monda

ni: icarusi szárnyakkal repült a nap

felé. - -

Medúsa igen szép leány volt, de Minerva

istennő haragját és boszúját magára vonván, ez

hajszálait kigyókká változtatta, és arczát oly

ijesztő csúffá tette, hogy a ki őt megpillantotta,

azonnal kővé dermedt rémültében. Innen : m e

dusai fő, oly rút arczot jelent, melytől min

denki visszariad. -
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Memnon, a trójai hadban elesett régi hős

egyiptomi thébai szobráról azt regélték, hogy

meg szokott volt szólalni, sőt jövendőt is mon

dott. Innen, oly dologról, melynek igaza tisztán

fekszik, vagy titokról, mely önmagát fejti ki,

vagy oly személyről, kitől keveset vártunk s egy

szerre lelkesen szólal meg s lelkesen fejlik tehet

ségeivel ki, azt szokták mondani : Memnon

szobra szólalt meg.

Midás, phrygiai királyról az a rege járt a

régieknél, hogy Bachus isten kegyet ajánlván

neki, Midás, kincs-szomjában azt kérte ki tőle,

hogy minden, a mihez nyúl, aranynyá váljék.

Bacchus megadta kivánságát, s Midás eleinte

örűlt teljesedésének; de midőn az étel, ital is,

melyhez nyúlt, aranynyá vált előtte, s éhen-szom

jan készült elhalni, megbánta tett botor kérését,

s rimányaira Bacchus ismét visszavette ajándé

kát. Később Midás Apollót bántotta meg, s ez

nagy szamárfülekkel büntette őt. Titkolta otrom

ba füleit Midás mindenképen; koronával, süveg

gel takargatta el azokat; de csacska borbélya

előtt le kelle fednie fejét, s ez elárulta szeren

csétlenségét. Midás elsőbb meséje a telhetetlen

kincs-szomjat, a második az ostobaságot jel

képezi.

A görög mythologia, több pokoli (tartarusi,

orcusi) kínt hoz fel, mikkel az istenek, az elle

nök elkövetett büntetteket megbüntették. Ezek

re irodalmainkban gyakran történik hivatkozás.

Igy: Tantalus, paphlagóniai király, bűntettei
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által magára haragítván az isteneket, ezek azzal

büntették őt, hogy az alvilágban nyakig álljon a

folyóvizben, de ne ihassék annak vizéből. Mi

helyt, égető szomjtól gyötrettetve, ivás végett le

hajlott, azonnal elfutott a víz előle. Feje fölött,

étvágyat ingerlő drága gyümölcsök csüggtek;

de ha kezét feléjök nyújtotta ki, magasra ragad

ta előle a szél azokat. Innen: annak kinlódását,

ki fösvénységből, bőségnek közepette nyomorog,

éhezik, szűkűl, vagy kit forró vágy epeszt, gyö

tör hír s dicsőség után, melyhez sem tehetsége,

sem szerencséje, azt szoktuk mondani: tan ta

lu si kínokat szenved.

Sisyphust bűntetteiért azzal büntették

az istenek, hogy az alvilágban, egy nagy kő

sziklát kelle a hegyre felgörgetnie, mely, mi

helyt a csúcsra ért vele, azonnal visszarohant a

hegy aljára, és sikeretlen munkáját újra kelle

kezdenie. Innen, arról, ki valamely tárgy körül

hasztalanúl fárad, izzad, s nem láthatja sikerét

munkájának, azt szokták mondai: sisyphusi

munkát tesz.

Tityus azzal lakolt bűntetteiért az alvilág

ban, hogy földön ki lévén nyújtóztatva, mindig

újra ki-kiépülő máját, két saskeselyű szaggatta.

Oly emberről mondjuk, hogy Ti tyus kínjait

szenvedi, kinek vérző sebe, szív-fájdalma,

bánat vagy emlékezés miatt, nem bir behegedni.

Ixion, thessáliai királyt, vakmerőségeért

azzal büntette Jupiter, hogy az alvilágban, ki

gyókkal egy kerékhez kötötte őt, melyet a szél
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untalan forgatott. Jelképezi: a folytonos kínos

nyugtalanságot,

D an aus leányait (a Danaidákat) azon vét

kökért, hogy férjeiket elölték, azzal büntették az

istenek, hogy az alvilágban, lyukas hordóba kel

le vizet merítgetniök untalan, mely, kifolyván

belőle a víz, meg nem telhetett soha. Folytonos

sikeretlen munkálkodásnak jelképe ez.

Voltak a görögöknek, néhány tréfás jelle

mű egyéniségeik is, kiknek életrajzaiba, sok ál

ság, túlság és ráfogás csúszott ugyan be; de

minthogy átalában még ma is gyakori példa

szavak tárgyai: nem árt némileg megismerkedni

velök. Igy : Democritus bölcsészről az a

monda járt, hogy vidor élénkségénél fogva min

dent megkaczagott; ellenben a mogorva és ma

gányt kereső Heraclitus bölcsészről azt re

gélték, hogy mindent megkönnyezett, s az em

berek gyarlóságait, romlottságait megsiratta;

Diogenesről azt, hogy minden társasági ké

nyelmet megvetett, és csupán a természeti álla

lapotban lévő embernek kikerülhetlen szükségei

re szorítkozott; hordóban lakott, markából ivott,

s a t.; Zoilusról, hogy mindent meggáncsolt,

és hibákat keresett a legjobb műben is, különö

sebben Homér remek műveiben; Timonról

az maradt fenn, hogy gúnyos, sőt epés ember

gyűlölő volt, a vadont kereste, és hol teheté,

epéjét mindenki ellen kiöntötte. Így egyszer At

hénben felállt a szó-székbe, hogy a néphez szó

nokoljon. Mindenki fülelt, s kiváncsi volt hal



185

- *- • -

lani: mit birna szónokolni, a mindenki előtt gyű

löletes Tim on. – Athéniek! – szóla ez – én

a külvárosi telkemen építeni akarok; ennélfogva

azt a fige-fát, mely a telken áll, s melyre már

néhány athéni lakos akasztotta fel magát, ki kell

vágatnom; tehát mindnyájatokat figyelmeztetlek

és felszólítalak, hogy a melyik közőletek magát

felakasztani szándékozik, siessen a dologgal, ne

hogy elkéssék." E gúny-szavakra boszúsan ka

czagott a nép. – Végre: Momusról azt regéli

a mythologia, hogy mindent, még magokat az

isteneket is kigúnyolta, és minden tetteikben hi

bát talált. A többek közt, az ember alkottatását

hibásnak mondta, mert nem hagytak az istenek

ablakot a mellén, melyen be lehetne szivébe lát

ni, ha csalni, álkodni akar. – Az említetteknek

neveik gyakran fordulnak elő, mint példányai

azon jellemeknek, miket a régieknél képviseltek.

Ezen jellemek közt legutálatosabb a Timon é;

mert ember-gyűlöléshez senkinek sincs joga. Az

emberek, eleitőlfogva a mai napig, részint jók,

részint roszak voltak. A jókat szeretni tartozunk,

a roszakra nézve pedig azon iparkodunk, hogy

példánk és intésünk által jobbra térítsük őket;

és nem szabad felednünk, hogy bennünk is van

nak hibák, gyarlóságok. Ezért Timont Athén

ben mindenki gyűlölte, utálta, társalgását ke

rülte, mi miatt megvetett, únott életet élt. –

Megróvható Zoilus jelleme is; mert a hibák és

tévesztések jóakaratos kijelölése az emberek tet

teiben és írott műveiben, hasznos ugyan arra
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nézve, hogy ezen kijelölés által mások okuljanak

és kikerülni igyekezzenek a kijelölt hibákat; de

irigységből, vagy gúnyból és felsőbbség igény

léséből kutatni hibákat a jeles művekben is, a

nélkül, hogy egyszersmind azoknak jelességeik

is kijelöltetnének, kárhozatos jellem. Ezért Zoi

lust is, egyidőbeli társai „maró ebnek" nevezték.

– Diogén es jellemét, csak bohósággal bél

leltnek lehetne nevezni. Mert mi szükség józan

embernek megvetni azokat a kényelmeket és esz

közöket, miket a miveltségnek minden ágában

előrehaladott emberiség, fölfedezett a végre, hogy

az életet, társalgást kellemesebbé tegye? mi szük

ség ok nélkül sanyargatni magát? (noha ezt oly

kor kis időre, eshetőségekre szolgáló szoktatások

végett tehetjük). Ily cynismus mellett – így ne

vezték az oly, magától mindent megtagadó élet

módot, milyet Diogenes követett – nem halad

hatna előre az emberi nem; vesztegelnének a tu

dományok, müvészetek, mesterségek, s az em

beriség csaknem állatiságra lenne kárhoztatva.

Maga a cynismus-szó is, mintegy „kutya-élet"et

jelent.

A rómaiak rendesen tojáson kezdték ebéd

jöket, és alma-evéssel végezték. Innen: tojás

tól az almáig (ab ovo usque ad mala) annyit

tett nálok, mint kezdettől végig.

A rómaiak, békében tógában, háborúban

sagumban (újjasban, kurta köntösben) jártak.

Innen : toga s ago que clarus-nak oly fér

–
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fiút neveztek, ki hadban és békében egyaránt

jeles volt.

A római írók igen szerettek javítgatni, csi

szolgatni munkáikon, s Horátz épen 9 évet ki

ván szánatni a dolgozatok ily csiszolgatására.

Ha az bevégeztetett, azt szokták volt mondani a

munkáról: megadatott neki a végre sze

lő (ultima lima). Nem ártana korunkban is, Ho

rátz kilencz évéből átvenni egy párt, dolgozataink

tökélyítéseire. Soksor hiányzik azokból, nem csak

a vég-, hanem az ideiglenes-reszelő is!

A rómaiak, nehéz betegeiket, ha kiadták

lelkeiket, kiáltozással szólítgatták neveiken, hogy

eszméljenek, ha még birnak, a rokonok pedig

meggyőződjenek kedveseik halála felől. Innen,

minthogy ezen név-kiáltozás már a végperczek

ben történt, ha valamely dolog sikerülte felől

már kétségbe estek, azt szokták róla mondani:

conclamatum est! (erre már rákiáltoztak!)

Anti cyra, egy azon tartományról, mely

ben termett, nevezett, és bolondító erővel birt

növény neme. Ezért, ha valaki bolond tettet kö

vetett el, vagy fonákságot írt össze, azt mondták

róla, hogy anticyrát evett.

A lernäi hydra, a mythologia szerint, un

dok kigyó volt, mely a larnäi mocsárban lakván,

a vidéket pusztította, s melyet Hercules ölt el.

Sok fejet tulajdonítnak neki, melynek mindeni

kének levágatása után, kettőnőtt helyébe. Innen:

sokfejű hydrának nevezték és nevezik oly
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kútfejét a rosznak, mely annyira el van ágazva,

hogy kiirtani bajos, vagy lehehetetlen. –

Előadtam volt s nem szükség hosszasabban

fejtegetnem, mit a történelem oly erős vonások

kal mutat ki, hogy minden élt és élő nemzetek

közt, melyek a világ szinpadján szerepeltek és

szerepelnek, a régi görögök és rómaiak voltak a

legnagyobbszerűek; kik tevéseiknél, hatásaiknál,

hadviseléseiknél, intézményeiknél, nyelveiknél,

irodalmaiknál, müvészeteiknél és miveltségeik

nél fogva, az utóbbi korok nemzeteinek csodála

tát magokra vonták, azokra, majd minden élet

ágakban és viszonyokban, befolyást gyakorol

tak, sőt azoknak sok részben példányaiúl szol

gálhatnak.

Ebben tehát, a történelem adatai után nem

igen kétkedhetünk; de kétesebb azon kérdés

megoldása: melyik nemzet volt a kettő közt na

gyobb, és utókor dicsőítésére méltóbb? miután

mindkettőnek buzgó pártjaik léteznek.

Rómának tagadhatlanúl józanabb, kiszá

moltabb, következetesebb, s így eredményesebb

államtani elvei (politicája) valának, mint a görö

göknek. A rómaiak siettek a meghódított né

peket részesíteni a római állam-szerkezet jótéte

ményeiben, s a római név dicsőségében, mi által

rómaiakká olvasztották őket, mig másfelől har

czosaikat további hódításokra használták fel; a

meghódított kitünőbb nemzeteket pedig, szövet

ségeseiknek fogadták, és ezek, részint megtisztel

tetve érezvén magokat a szövetség által, részint
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tartva Rómának mindig növekedő hatalmától,

hagyták használtatni Róma czéljaira magokat,

Róma, minthogy a tulajdonképeni hazát, nem

zetet, egyedül városa képezé, kényszerűlve volt

a maga összeolvasztó politicájára, hogy kül-erő

ellen magát erősíthesse, s több néppel inkább

megvédhesse. Azonban a történelem bizonyítja,

hogy Róma ezen politicája, nem volt mindenkor

tisza szándékú és igazságos.

Ellenben Görögország sohasem munkált ál

lam-egyetemességre. Mindegyik jelesebb városa,

mint Spárta, Athén, Théba, maga kezére töre

kedett túlsúlyra, tekintélyre, hatalomra (egyszó

val hegemoniára) vergődni fel a többi fölött; mi

örökös vetélyt, szakadást, sőt kár-örömet oko

zott köztök, s végre is egyenkénti bukásaikat

idézte elő. A görögöknél nem volt az az eset, mi

Rómánál az összeolvasztást szükségessé tette;

nekik – miután az egyetemes görög nemzet elég

népes és erős volt – csak egymásközti egyetér

tésre volt szükségök. Kötött is egykor-máskor

néhány város vagy apróbb tartomány védszövet

séget egymással; ilyen szövetség volt példáúl:

az acháji; de azok csak ideiglenesek valának, és

kivéve a Xerxes persa király elleni első hadjá

ratot, Görögország, mint egyetemes állam, nem

lépett fel soha.

Szintígy a hadviselésben, a rómaiak na

gyobbak és tartósabban valának szerencsések.

Eltanulván a szamnitáktól, Pyrrhustól, a szára

zoni hadviselés fortélyait, a carthagóiaktól pedig,
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a nagyobb hajókkali csatázást, phalánxaikkal

(tömör-csoportú hadi rendjeikkel) és orras ha

jóikkal csaknem ellenállhatlanúl harczoltak, s

nagyobb erők ellenében is ritkán nem győztek.

Hadviselésöknek fő elve volt: egyik nemzettel

sem kötni addig békét, míg teljesen meg nem

hódolt, s ők nem szabhattak béke-pontokat elé

be; mi egyik alapja volt Róma későbbi roppant

hatalmának. Igaz, hogy a görögnek is volt Leo

nidása, Miltiadese, Themistoclese, Epaminondá

sa, s a t.; de a rómaiaknál a Manliusokon, Sci

piókon, Mariuson, Julius Caesaron, s más szá

mosokon kivűl, majd minden consul ügyes had

vezér volt; és miután a consuli hivatal csak egy

egy évig tartott, mindegyike sietett valami jeles

hadi tettel örökíteni meg hivataloskodását. Nem

vált diszére a görög nemzetnek az, hogy kato

nái gyakran voltak idegen nemzetek, mint Egyi

ptomnak, sőt ellenségének, Persiának is zsoldo

sai, noha mindenütt ők képezték derekát a se

regnek.

Továbbá: hazafiúsága Rómának, nagyobb

szerű és központosítottabb volt, mint a görö

göké; mit amannak szerencsésen eszközlött ál

lam-egysége szült volt. A római név fénye, di

csősége volt a köz-czím és czég, Róma volt a ró

maiaknál és szövetségeseiknél a világ szeme fé

nye, s kivülötte minden más nemzet – tán egye

dül a mívelt Görögországot véve ki – barbár

i (bárdolatlan, vad). Így mindenki büszke volt a

római névre, ki magát ezen név alá számította,

––
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s ez tetemes erőket központosított, Róma javá

nak, fényének, dicsőségének emelésére. – Ellen

ben a görögök csaknem egyedül ünnepélyeiknél

voltak görögök, vagyis buzgók nemzetiségök

mellett és büszkék a görög névre; otthon haza

fiuságaikkal inkábbára csak saját városaikra szo

rítkoztak, s ezek érdekeinek vagy tekintélyeinek,

nem ritkán áldozták fel az egyetemes görög füg

getlenséget és dicsőséget. Az örökös vetélyek és

ingerlések, még dühösebb ellenévé tették görög

nek a görögöt, mint magát a persát, vagy mace

doniait is.

A szép müvészetck közt, az építészetben,

szintén kitünőbbek voltak a rómaiak. Hodítá

sok és feldúlt városok zsákmányaiból meggazda

godván, oly fényt űzött Róma, milyet alig vala

ha napkeletnek is valamely nemzete. Innen tör

-tént, hogy többszöri leégései után, mindig pom

pásabban épűlt fel; és különösebben a császárok,

kivált Vitruvius híres építész vezetése alatt,

a legpazarabb fénynyel, költséggel, de izléssel is

építkeztek. Bizonyítják ezt pompás amphithea

trumaiknak, circusaiknak, fürdőiknek, víz-veze

téseiknek, hidjaiknak, töltéseiknek, s a t. fenma

radt, s még ma is bámulandó romjaik. Azonban

a görögök is bírtak kitüő építményekkel, milye

nek voltak: Diána temploma Ephesusban, és

Jupiter é Delphiben; sőt az úgynevezett jó

niai, dóriai, korinthi oszlop-rendek, azt látszat

nak bizonyítni, hogy az építészetben is némi

részben ők valának az útmutatók. A rómaiak
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fényes köz-épületjeik nem kerültek sokba; mert

az államnak számos rabszolgáik voltak, kikkel

ingyen dolgoztatott.

Mindezek mellett is, az elfogulatlan törté

nelem-buvár, Görögországnak kénytelen adni

meg, Róma fölött, az elsőséget. Ugyanis:

a) A görög nemzet, még átalános mívelet

lenség korszakában, bárdolatlan népektől kör

nyezetten élvén, egyedül ön-belerejének hatal

mával, fejtette ki bámulandó miveltségét.

b) Görögország közel négy századdal előbb

lépvén fel a világ szinpadjára, akkor, mikor

Róma még csak épülni kezdett, már nevezetes

szerepet játszott azon.

c) Ennélfogva Görögország előtt (ha Egyi

ptomból, Phöniciából nyert is némi nyomokat)

nem állott példány, mely után magát képezhette

volna, míg ellenben Róma már készen találta fel.

Görögország haladottt miveltségében, a kellő

példányt és mintát. Róma, Görögország példa

adásai után képezte magát, ifjai kiképzés végett

Athént látogatták; sőt midőn a rómaiak, törvé

nyeiket táblákra iratni készültek, Görögországba

utaztatták, e czélra szedendő tapasztalás végett,

megbizott férfiaikat. És így a két nemzet közti

viszony, némileg az volt, mi létezik az eredeti

festmény és másolata között. Tapasztalásból tud

juk: mily különbséget tesz a későbbi erők kifej

tésére, csak egy példánynak, csak egy lángész

nek megelőző feltünése is, hadviselésben, iroda

lomban, müvészetben s az emberi haladás más
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minden ágaiban. Áll ez a korszakokat alkotó né

pekre nézve is.

d) A görögök, több ágában a tudományok

nak, jégtörők voltak; sőt némelyekben maig is utól

nem ért példányok. Igy a költészetben: Homér,

Pindar, kinek ódáit, maga a koszorús Horátz

is utólérhetleneknek mondja, Sophocles; a

történelemben: Herodot és Thu cydi des;

a szónoklatban: Demosthenes és Iso cra

tes; az orvosi tudományban: Hippocrates;

bölcsészetben: Pláto és Aristoteles; mér

tanban: Euclides és Archimedes, sat. még

ma is nagybecsű példányok. – Igaz, hogy a ró

maiaknak is jeles iróik valának az előszámlált

irodalmi nemekben, példáúl költészetben: Vir

gil, Horátz, Terentius ; történelemben:

Tacitus, Livius, Julius Caesar és Sal

lustius; a szónoklatban: Cicero és Quin

tilianus; orvosi tudományban: Celsus; böl

csészetben: Seneca, s a t. De ezen írók, nagy

részben a görögöket utánozták; s tudjuk, hogy

az utánzások ritkán érik utól az eredetieket.

e) A törvényhozásban, aránytalanúl nagyob

bak, sőt példányok voltak a görögök. Ezeknek

törvényeik zsinór-mértékűl szolgáltak a népnél,

köz- és magány-életben s törvényszékek igazság

kiszolgáltatásában; mig ellenben a rómaiak e

részben, nagyobbára önkényt és szokást gyako

roltak; s csak később küldtek Görögországba,

összegyűjtögetni magok számára, a már létező

görög törvényeket, s azokat decemvirjeik által

FÁY. III. k. 13
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rendezgetni. A görögöknek Licur gjok, Dra

cojok és Solonjok volt; mig ellenben a ró

maiaknak egyetlen törvény-hozójok, I. Justi

nian császár, már a birodalom vége felé, mint

egy 537. tájban tünt fel; ki törvénytudók, főkép

Trebonianus által, törvény-könyvet (codex)

alkóttatott össze, a keleti római birodalomban.

f) A szép müvészetek ágaiban is (mint em

lítettem, az egy építészetet kivéve), jóval felül

álltak a görögök. A szobrászatban, miként Ró

mában, a Clemens muzeumában látható re

mek szobrok, példáúl: Apolló, Laocoon, Torso,

s a t. bizonyítják, utólérhetlen müvészek voltak;

Phidiás neve halhatatlan maradt. – A zené

szetet korán szenvedélylyel űzték a görögök;

számos hangszernek voltak feltalálói; Amphion,

Orpheus, korán tüntek ki a zenében; és azon

hitben lévén a görögök, hogy a zene lelki éle

mény, és szívet nemesít, nem átallottak főbb osz

tályaik és tekintélyesebb férfiaik is, mint Epa

min ondás, foglalkozni a zenével. Plát o nagy

pártfogója volt a zenének, Socrates pedig vén

ségére tanúlt hegedűt; sőt a görögök annyira

becsűlték a zenészetet, hogy annak űzésétől el is

tiltották szolgáikat. Az olympiai, isthmesi, s a t.

játékoknál, zene mulattatta a népet, zene-verse

nyek tartattak, s a győztesek jutalmakat nyer

tek; Pericles pedig Odeumot (oskolát) is állí

tott fel, zene-tanításokra és gyakorlatokra. –

Ellenben a rómaiaknál, az örökös harczi zaj közt,

sohasem birt felkapni a zenészet. Riadó kürt,
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trombita, voltak nyers hangszereik, s a többi,

lakmáros zene, csak a rabszolgák foglalkozása

volt. Nagyobb ünnepek, lakomák, triumphi me

netek, s más látványos ünnepélyek alkalmaira,

rendesen görög zenészek rendeltettek meg Ró

mába. Tiberius császár épen ki is tiltotta a

zenészetet Rómából; úgy, hogy az utána követ

kezők, s köztök Néro, ki szenvedélyes zenész

volt, nagy költséggel kényteleníttettek hívni mcg

udvaraikba, Görögországból a zenészeket. –

Szintúgy állt a dolog a festészettel is. Mig Gö

rögországban korán támadtak világ-hirű festé

szek, mint: Apollodor, Zeuxis, Parha

sius, Apelles és Ti manth es; mig ott ké

sőbb festészeti oskolák is állíttattak fel, s a mü

vészet ezen ága – noha sohasem terjedt el és

haladt annyira, mint a szobrászat, minthogy a

görögk, templomaikban csak szobrokat állítgat

tak fel, nem pedig festményeket is – szépen vi

rágzott, annyira, hogy külföldön s magában Ró

mában is, méreg-drágán fizettettek meg a görög

festészeti remekművek: addig Rómában inkáb

bára csak a diszítményi és arabeszk-festések di

vatoztak; s a müvészet ezen ága egyedül a rab

szolgáknak hagyatott, még pedig oly messzevitt

előitélettel, hogy azon egy pár szabad osztályú

festész, ki ezen müvészetre szánta magát, meg

vettetésnek volt kitéve. Nagy becsben és árban

álltak a rómaiaknál a görög festészi remekek,

miket a feldúlt és kirabolt görög városokból

nyertek volt, s melyek fájdalom, nálok # 3 V3.11

13
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dalusok dulása által veszőbe mentek; de magát

a festészeti müvészetet, magok Augustus és

Julius Caesar császárok sem birták, minden

iparkodásuk mellett is, meghonosítni Rómában,

– A tánczot a görögök, a nevelés egyik ágának

tekintették, úgymint a mely a test egészségének,

ügyességének és kellemének hatalmas eszközeül

tartatott. Ezért a tánczot nem csak vallásos ün

nepélyeiknél használták, hanem szinpadra is hoz

ták, s legtekintélyesebb férfiaik, nőik sem átal

lottak köz-helyen vagy theatrumon tánczolni.

Minden egyes görög népnek volt saját nemzeti

táncza. Socrates és Pláto is javallói voltak

a táncznak. Voltak a görögöknek mimicai (után

zási) tánczaik is, melyek egész jellemeket, sőt

apró eseményeket fejeztek ki. A táncz feltaláló

néjának Terpsychórét tartották. Rómában

ellenben, inkábbára csak harczi tánczok divatoz

tak, s ünnepélyeiken is, nagyrészben durva ba

chánsok szökdeltek. A harczi táncz, mint gon

dolhatni, nyers és szilaj volt, olyanforma, milyet

egykor jeles bajnokunk Kinizsi Pál, a fo

gába vett holt törökkel tánczolt volt; mely bár

ritka nagy testi erőnek volt bizonysága, épen

nem lehetett kecs-teljes. Átalában a rómaiaknál

a táncz nem volt vidor kedv kifejezése; s azt a

főbb osztályok, tekintélyük alatti mulatozásnak

tekintették. – Mi a szin-müvészetet illeti: annak

feltalálói is a görögök, némelyek szerint az athé

niek valának. Igaz, hogy a rómaiak pompásabb

és nagyobbszerű szinházakkal birtak; de őket

-
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histriók, satyrok (mindkettőt bohócz-névvel le

het kifejezni) s más efféle látványok mulattatták

még, mikor már a görögöknek nevezetes tragoe

dia-iróik voltak, mint Aeschylus, Sopho

cles, Euripides, s a t. Mikorra a rómaiak

nál a comoedia felkapott (a tragoedia fényre nem

jutott nálok soha) s egy Rosciust felmutatni

birtak, már akkor a görög híresebb szin-költők

el is haltak. E mellett, a rómaiak első vígjáték

irójok, Livius Andronicus is görög volt, s

ennek, valamint utódinak, magának Plautus

nak, sőt némi részben Terentiusnak is da

rabjaik, vagy görög-utánzások, vagy Menan

der-utáni fordítások és szerkezetek valának. A

nemesebb vigjáték alkotója a görög Men án der

volt; kinek művei, fájdalom, elvesztek. A görö

gök, szindarabokra pályázatokat is nyitottak.

Annyi bizonyos, hogy Róma szinészetének, soha

sem volt az a nemes iránya és szemérmetessége,

mi a görögökének, s amazt gyakran aljasságok

és trágárságok undokították. Azonban javúlt e

részben Róma izlése, amint a görögökkel köze

lebbi érintkezésbe jött. Aristophane s már

akkor élt és írta vígjátékait, mikor Görögország

izlése és erkölcse már hanyatlásban volt, mi meg

is tetszik annak művein. Sajnálni lehet, hogy

egyedül ezen görög vigjáték-szerzőnek műveit

birjuk. És csak innen fejthetjük meg magunk

nak: miként lehetett az, hogy a vidorabb, élet

kedvűbb, élvezetesebb görög nemzet, mely a jó

kedvnek, örömnek, vígságnak, izlés-teljes élve
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zet mellett fűszert is tudott adni, inkább szomorú

játékaiban tűnik fel nekünk nagynak, mint víg

játékaiban; s ez utóbbiakban, a komoly, tar

tályos (gravis) és nyersebb rómaiak mutatkoz

nak nagyobbaknak? Tudnillik: a jelesebb görög

comoedia-íróknak műveik elvesztek, tehát a mü

vészet ezen ágbani haladásukról a görögöknek

nem is itélhetünk: a rómaiaktól pedig birjuk

a nevezetesebbeket.

g) Átalában izlés, világ-nézet és magány

élet, a görögöknél derűltebbek, nyájasabbak,

kellemmel, emberiséggel és boldogítással páro

súltabbak valának, mint a rómaiaknál, kiken

átalában bizonyos harczias nyerseség ömlött el.

Miként a régiek fejezék ki magokat: a görögök

többet áldoztak a grátiáknak. Háborúik ugyan,

a kor szelleménél fogva, nem sokkal valának em

beribbek; de legtöbb népeik, Spártát kivéve, bé

kének, nyugalomnak voltak barátjai; mig ellen

ben Rómát, az egész ismeretes világ gyászára,

folytonos harcz-vágy és zaj zaklatta. Innen nagy

férfiai is Rómának, többnyire csak harcz-mezőn

tüntek ki, s honszereteti áldozataik is leginkább

annak körében forogtak; mig Görögország szá

mosabb jelesei, mint Lycurg, Solon, Ari

stides, Cimon, Epamin on dás, Pelopi

das, Socrates, sat. békében, s más erények

ben is, nagyság bélyegeivel tündököltek.

h) És ha végre azt nyomozgatjuk is: me

lyik nemzet állt erkölcsi tekintetben magasabb

fokon? aligha Görögország javára nem billen
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alá a serpenyő. Voltak ugyan Görögországnak

is, mint minden nemzetnek, egyes csúfos tettei,

különösen az, midőn Dáriusnak hozzája küldött

követeit, igazság és népjog ellenére, kútba há

nyatta – mely galád tettét, a nemes szivű Da

rius, koránsem torolta meg azzal, hogy a gö

rög foglyokat megölette volna; – továbbá az,

midőn a lesbosi csata hat vezérével és Socrates

sel méreg-poharat itatott; voltak Görögország

nak is egyes gazai, mint a Diána-temploma

felgyújtója Herostratos, Hippiás, ki Xer

x es táborát hazája ellen vezette, Ephialtes,

Pausaniás, Lysander, s a t.; de mily pa

rányiságokká törpülnek ezek, egy Tibér, Do

mitián, Néro, Caligula, s a t. trónos un

dokokhoz képest, kik nem emberi gyarlóságból,

vagy egyes szenvedélyek megrohanásaiból, dü

höngtek és gázoltak az emberiségen, hanem gyö

nyörrel űzték undokságaikat ! Ezekhez képest

Görögországnak felmerűlt tyrannjai – nálok ezen

szó nem épen zsarnokot, hanem csak olyan kor

mányzót jelentett, ki önkénytesen ragadta magá

hoz a fő hatalmat – Py sistratos, Perian

der és Polycrates, sőt maga azon 30 aristo

cratiai zsarnok is, kiket a győztes Spárta Athén

be behelyezett, s kiket abból Thrasybulus

üzött volt ki, erény példányai valának. Úgy lát

szik, a görögöt ritkán hagyta el, úgy a köz

mint magány-életben, a szépnek, nemesnek sa

játos tapintata; a római ellenben ritkán vetkez

heté le teljesen a harczias nyerseséget. Bizonyítja

|

|
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Róma népének nyers dulakodásait az, hogy hét

királya közöl, négyet ölt el, s az ötödiket, noha

méltán, száműzte; császárai közől, 44 nem ter

mészeti halállal halt el; majd minden jeleseit

száműzte; közte apák itélték és ölették el fiaikat,

leány a maga atyját; maga Róma számtalan tar

tományokat, városokat pusztított el, mint Car

thágót, s a müvészeti emlékek vég-menedékét,

Korinthot, s a t., mind oly tettek, miket némileg

menteni lehet, de kimenteni nem. Es mit mond

junk a rómaiak azon vad szenvedélyére, melynél

fogva ember-társaikat, a gladiatorokat, magok

gyönyörködtetésére, szinpadokon egymással élet

re halálra küzdették, harczoltatták, s a meggyő

zötteknek, szabad kényök szerint vagy megke

gyelmeztek, vagy azoknak szemök előtti halá

lukat kivánták. Lehet-e ennél nemtelenebb, em

beriséget gyalázóbb mulatságot találni, még a

legvadabb nemzeteknél is? Igaz, hogy a görö

göknek pancrátiumi küzdéseik sem valának ne

mesek s durvaságoktól mentek; de a római gla

diátorok küzdéseihez képest, még lskodalmi mu

latságoknak mondathattak; mert csekélyebb vér

zéseken és kék foltokon felűl, nem igen mentek

a küzdők. –

Meg kell még említnem, hogy Görögország,

már míveltségi fejleménye első korszakaiban, hét

úgynevezett bölcscsel birt, kik nem csak hazá

jokban, de más nemzeteknél is nugy tekintély

ben állottak. Ezen bölcsek a következők: So

l on, Bi á s, Tháles, Kleobulus, Perian
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der, Chylon és Pittacus; némelyek ezek

hez többeket is számítnak. Azonban ezen böl

cseket koránsem kell úgy venni, mintha azok

valami kitűnő tudományos képzettséggel és mély

bölcsességgel birtak volna; ők tiszta felfogású,

józan elméjű, és tapasztalás által edzett férfiak

voltak, kik ennélfogva az állam és élet minden

viszonyaiban, üdvös tanácsokkal birtak szolgál

ni; s minthogy többnyire nagy állam-hivatalo

kat is viseltek, vagy kormányi rúdon ültek, nagy

tekintélylyel birtak, s így a görög nép mivelé

sére, a magok koraikban nagy hatással voltak.

Tudjuk, hogy tekintélyes férfiú szájából, nagy

súlylyal és nyomatékkal birnak előttünk oly egy

szerű szavak is, miket tekintélytelen ember szá

jából, figyelmünkre is alig méltatnánk. Igy tör

tént az, hogy az említett hét bölcs, kik közől

Solon, világhíres törvényhozó, Periander

kormányzó volt, erkölcsi és élettani mondatai,

(mert leginkább ezek és nem irás által hatottak)

igen nagy hatással voltak és nagy tekintélyben

állottak a görög nép előtt, úgy, hogy azok táb

lákra, oszlopokra is vésettek; noha ezen mon

datok vagy szabályok, nagyrészben olyanok vol

tak, miket és milyeneket, haladott korainkban a

csekélyebb miveltségű ember is tud és mondogat.

Nem is iparkodtak ezen bölcsek, valami mély,

rejtélyes titkokon, s mesterséges és rendszeres

etőadásokon, hanem azon, hogy a magok, még

csekély miveltségű koraikban, a nép által köny

nyen megértettessenek, s az ő tapasztalati mon
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dataik, annak elméjére és erkölcsére biztosabban

hassanak. Ennélfogva nem kell a hét bölcset, a

későbbi haladott kor mély tudományú és láng

eszű bölcseivel, példáúl: Plátóval, Aristotelessel,

Pythagorással, Socratessel sat, összehasonlítani,

Amazok egyenesen nép vezetői, ezek tudomá

nyos fáklyák valának, kikhez képest Róma böl

csészei számba sem jöhetnek.

Nemzetek szellemi dicsőségét, alig emelé

egy-egy lángész fényesebb polczra, mint a görö

gét Homér, kit a világ költők atyjának nevez.

Úgy látszik ugyan, hogy már Homér előtt is

voltak jeles költőik a görögöknek; mert a rege

többszerösen tesz említést, sőt tesznek görög és

római írók is Linusról, Orpheusról és Musäusról;

de ezeknek műveik elvesztek. Homér születési

helye és ideje bizonytalan. Legtöbb valószinűség

van a mellett, hogy Smyrnában, mintegy 340

évvel született később a trójai háhorúnál, melyet

leírt. Két hős költeményt birunk tőle: Iliadot

és Odyssé át. Az elsőbb Achilles haragját

énekli meg, melyet Trója ostroma alatt, a görö

gökkel éreztetett; az utóbbi Ulysses kaland

jait, Trója bevétele és lerombolása után. Festései

ezekben remekek, nyelve magasztos, felhasznál

ván a görög nyelvnek egész szépségét, erejét és

hangzatosságát. Azonban őt csak eredetiben le

het kellőleg megitélni s teljesen méltányolni;

mert fordításokban, tökélyeinek nagy része ve

szendőbe megy. Görögországnak legnagyobb fér

fiai: Lycurg, Solon, Nagy Sándor, ke
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gyelettel tisztelték ezen nagy költő műveit, me

lyek mintegy mintákúl szolgáltak a későbbi köl

tőknek; sőt az utó-világ, még ma is, év-ezredek

után csodálja azokat.

Egy szép példáját jegyzé fel a történelem

a barátságnak, a régi görögök és rómaiak korá

ból. Dámon és Pythiás, syracusi ifjak, el

válhatlan lelki s testi barátok voltak. Pyt hi á s t

gyanúból elfogatta és halálra itélte Dionysius,

Syracus zsarnoka. Azonban Pythiásnak, halála

előtt, még rendbeszedni való dolgai lévén egy

közel fekvő városban, engedélyt kért Dionysius

tól, hogy eltávozhasson; fogadván, hogy a ki

végzés napján múlhatlanúl megjelenend, addig

pedig Dám on barátját állítja kezesűl maga he

lyett. Dionysius megadta az engedélyt, Pythiás

elútazott, Dámon pedig helyébe a tömlöczbe

ment. Pythiás dolgai hosszabbra nyúltak, mint

vélte; azalatt elérkezett a kivégzés napja, és sze

gény Dámon kivitetett a vesztő-helyre, kárhoz

tatva a néptől, hogy elég buta volt, hitelt adni

barátja szavainak. Dámon nyugodtan közeledett

a vesztő-helyhez, meg lévén győződve, hogy ba

rátja nem hagyja őt cserben, s ha elkésése miatt

halálát okozná is, szivesen volna kész szenvedni

azt szeretett barátjáért. Már közel állt a kivégez

tetés percze, amint a nép kiáltozásai Pythiás jöt

tét jelenték. A két barát egymás nyakába borúlt,

s most vetély támadt közötte: melyike menjen

halálra? A nép könyekre fakadt, s maga Diony

sius is, leszállva trónjáról, ellágyúlt a ritka jele
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netre; megkegyelmezett mindkettőjöknek, sőt

kérte őket, vennék fel őt is szép barátságukba

harmadiknak.

Különös az, hogy a régi görögök és ró

maiak, a világnak legnevezetesebb, legerélyesebb

és nagyobbszerű nemzetei, oly keveset adtak a

béke malasztjaira, oly kevéssé élvezték százado

kon keresztül azokat, hogy olykori béke-közeik,

a háborúk sanyaraitól lehető kipihenésekre is

alig valának elégségesek. Ennek okát, részint

koraik szellemében, részint dics-vágyaik zajla

kodásaiban, részint abban kell keresnünk, hogy

koraikra estek a népvándorlások- és hatalmas

hódítóknak, milyenek voltak: Cyrus, Fü

lep, Nagy Sándor és Róma a görögök elle

nében ; Brennus, Por senna, Pyrrhus,

Atilla, Alarich, Gen serich, a rómaiak

ellenében, föllépteik. Folytonosokká tevé a két

nemzetnél a háborúkat az, hogy Görögország

városai untalan egymásfölötti hegemoniára, Ró

ma pedig világ-uralomra törekedett. Az örökös

háborúk, igén elsötétíték a két nemzet korát, el

sok részben annak szellemét és köz-jellemét is.

Nyers vadság ömlött el mindkettőn, mely Rómá

nál mindvégig alig enyhült valamit, Görögor

szágnál pedig, legalább a hadviselések düheiben

nyilatkozott. Bizonyítja a két nemzet példája is,

hogy egyes nemzetek tudományos és müvészi
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míveltségeik, nem képesek átalánosságban meg

nemesítni a keblekben az emberiség érzelmeit,

czélszerű nevelés és köz-intézmények által kellő

polczra emelt erkölcsiség nélkül. Ama miveltsé

gek szülhetnek ugyan, egyes, kitűnő, nagy és

erényes férfiakat; de egész népekben, a kornak

vadságát, a szenvedélyek dulongásait enyhít

ni, s nemes irányokba olvasztni, nem képesek.

Görögország és Róma, oly vadsággal folytatták

háborúikat, nem csak idegen nemzetek, hanem

honfitársaik ellen is, milyennel Brennus, Alarich

Genserich csordái nem, s milyennek példáit,

csak Afrika és Amerika vad nemzeteinél láthat

juk. Hogy többeket ne említsek: Athén Mytiléne

városát földig rontotta le, lakosainak felét leölte,

s kevésbe múlt, hogy nem a másik felét is. –

Spárta Plateát, mely a persa háborúban, Görög

országnak fontos szolgálatokat tett, szintén föld

ig lerontotta, férfi lakosait lekonczoltatta, a nő

ket és gyermekeket pedig rabokúl adatta el. –

Lysander, spártai vezér, a peloponnési hábo

rúban – mely a görög-névnek szennye volt –

csaknem egészen elpusztította Athént, annak

hajó-hadát és kikötőjét; s 300 elfogott athénit,

minden irgalom nélkül lekonczoltatott. Sőt Spár

ta még tovább ment gyalázatos boszújában, s

azon athénieknek, kiket az általa Athénbe be

helyezett 30 zsarnok száműzött, befogadását,

egész Görögországnak eltiltotta. – Amint a ma

cedoniaiak Abydos városát ostromolták, s rést

törtek falain, a lakosok feladási alkura kivántak
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lépni. Ez nem sikerülvén, minthogy féltek az el

lenség ismeretes dühétől, magok közől 50 öre

gebb férfiút választottak, azokat megeskették,

hogy az ellenség benyomulásakor, a város nőit,

gyermekeit, mind a Diána templomába gyűj

tik és megölik. Ez meg is történt; a fegyver

foghatók, csatázásban estek el. – Korinth azon

évben pusztíttatott, raboltatott és romboltatott el

a rómaiak által, melyben Carthágo. Mummius,

római vezér, szabad prédálást engedett benne

katonáinak, falait lerontatta, férfi-lakosait kiölet

te, becses emlékeit kiraboltatta, s a várrost fel

gyújtatta. Igy bánt Róma, még pedig senatusi

határozatnál fogva Carthagóval is! sat.

Azonban ezen háborúi düh, ama sötét szá

zadokban, közös volt más nemzetekkel is. Igy

példáúl: midőn Phöniciában, Sidon lakosi, kik

a persák ellen fellázadtak volt, magokat feladni

kényszerűltek, hogy az ellenség dühétől s kínos

haláltól megmeneküljenek, 40 ezeren magokra

gyújtották házaikat, s mind bennégtek!

Ezeknélfogva természetes, hogy a két nem

zet történelmét és történelmészeit, inkábbára a

háborúk, csaták leirásai, a nemzeti dicsőség, s er

re vonatkozó jellemvonások foglalatoskodtatják;

a népek boldogítására czélzó szelídebb tettek, jel

lemek, és családi csöndes erények pedig, vagy

egészen mellőztetnek általok, vagy csak melles

leg említtetnek meg. Vitézség, hadi erély, hon

dicsősége, és ezekre vonatkozó hon-szereteti

erények, a görög és római történelem főtárgyai.
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A görög nevezetesebb férfiaknak élet-rajzai

kat, röviden Cornelius Nepos, római író

írta meg. Ezeket pár vonással, mintegy ekként

lehet jellemeznni: -

Miltiades, nagy hadvezér,

Leonid ás, magát hazájaért feláldozó hős.

Aristides, eltántoríthatlanúl igaz, meg

vesztegethetlenűl egyenes lelkű férfiú és hazafi.

Cimon, nemesen adakozó, nagylelkű, je

les hazafi.

Alcibiades, a természettől ritka tehet

ségekkel, szép alakkal, és kedvező körülmények

kel megáldott; de könnyelmű, hiú, nagyravágyó,

s ezeknélfogva ingadozó jellemű férfiú.

Themistocles, józan, előre-látó had

vezér és hazafi.

Pericles, nagy állam-férfiú, és szíveket

nyerő szónok.

Pelopid ás, jeles hazafi és hadvezér.

Epamin on dás, művelt, tiszta keblű és

becsületességű hazafi, nagy hadvezér, és hazája

nagyságának alkotója.

Lysander, ügyes és ármányos hadvezér;

de hűtlen és csalfa jellemű, ki Spártát a hatalom

főpolczára ültette, de meg is utáltatta egész Gö

rögországgal.

Age si laus, egyszerű, szerény, és minden

tekintetben jeles spártai király volt. –

Beszélek még nektek különösebben, nehány

görög és római jelesebb, vagy nagyobb szerepet
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játszott férfiáról, megemlítvén egy pár kitünőbb

jellemvonást és adomát is a két nemzet történel

méből. - -

Nagy Sándorról még néhány jellemvonások.

Mennyire homályosították el ezen nagy hó

dító és nagytehetségű férfiúnak jellemét, annak

részint vad tettei, részint badarságai, mutatják

e következő adatok, mikből kitetszik, hogy az

isten-ostorának nevezett Atilla, úgy szólván

csak gyermek volt hozzá képest a rombolá

sokban: -

Nagy Sándor a virágzó Tyrust földig

lerontatta, lakosait nagyrészint levágatta, köző

lök két ezeret keresztfára feszíttetett, és három

ezeret rabúl adatott el. – Persepolist, Thais

nevű szemtelen nő indítványára, saját-kezűleg

gyújotta meg s égette porrá. – A gazdag Gázát

elpusztította, s minthogy két hónapig állott el

len, lakosiból két ezeret lekonczoltatott; sőt vi

téz vezérének sem irgalmazott, annak lábszárait

átfúratta, s úgy hurczoltatta meg a városban;

mert – úgymond – Achilles is így bánt.

Hector hullájával. – Magából Persiából, több

mint 300 milliót rabolt el. – Hű barátját, jeles

vezérét, Parmeniót, puszta gyanúból, kéz

alatt ölette meg. – Branchidák egyik város

káját, noha az önkényt adta fel magát, ürügy

alatt egészen elpusztította. – Oxiána szirt-vár

parancsnokát, noha ez is önkényt adta fel neki
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magát, keresztfára feszíttette. – Callisthenest,

ki Sándor istenítését ellenzette, kínpadra vo

natta s elölette.– India fővárosának lakóit, hogy

a többi városokat az ellenállástól elrettentse, egy

lábig levágatta. – Orsinust, persa helytartót,

ki Nagy Sándornak és tisztjeinek ajándékokat

vitt, egyedül Bagoásnak, Sándor kegyenczének

nem, ennek árulkodására befogatta és megölette.

– Élte megtartóját, Clytust megölte. – Aty

ját, Fülepet, ki nála alig volt kisebb hős, s

minden esetre józanabb uralkodónak mondható,

kisebbítette, sőt magasztaltatásaért neheztelt. –

Híres Théba városát földig lerontatta, s 30 ezer

lakosát rabúl vitte. – Katonáinak nagyrészét el

vesztegette, részint a lybiai, részint más sivata

gokon keresztüli czéltalan vezetésében. Egyszó

val: ember-társai drága életével, könnyelműleg

úgy játszott, mint legyekével. -

Badarságai közé, mikre őt hiúság, gőg, és

mámoros fő ragadták, tartoznak: hogy Jupiter

fiának adta ki magát, s annak papjait e végre

megvesztegette; Bucephalus nevű lovának di

csőítésére, Bucephalus nevű várost épített; meg

értvén, hogy több világ is létezik, sopánkodott,

hogy ő csak egyet hódíthat meg. Egy ostrom al

kalmával nyil-sebet kapván czombjában, így

kiáltott fel: Jupiter fiának tartanak, pedig fájdal

mamból érzem, hogy csak ember vagyok! Gan

ges folyónál, mielőtt hazájába tért volna seregé

vel vissza, kérte az isteneket, ne engedjenek ha

landót, hódítva tovább haladni, mint ő haladott;

FÁY. III. k. 14
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élte vége felé, csak térd-hajtással engedett ma

gához közelítni; barátjának, Heph ästionnak,

nem csak pompás sír-emléket emeltetett, hanem

őt istenítette is. Legbadarabb tette pedig, mely

éltének is véget vetett, az volt, hogy mámorá

ban eszébe jutván: miként Hercules hat ittzés |

kelyhét is ki kellene ürítnie, azt megtöltvén bor

ral, kiitta; de azonnal összerogyott, lázt kapott,

s életének 32-ik, uralkodásának pedig 12-ik évé

ben, elhalt !

Nagy Sándornak hadvezéri lángeszét nem

lehet elvitatni. O annak fényes bizonyságát adta

Granicusnál, Issusnál, Arbelánál, Tyrus ostro

mánál, s at. De azt sem kell felednünk, hogy se

regének derekát, a vitéz és harczedzett görögök

tevek, hogy Sándornak, már atyja hadjáratai ál

tal begyakorlott vezérei valának; mig ellenben

a pulya persák csak számra voltak tekintélyesek,

s az egy Memnont kivéve, ügyes vezérrel nem

birtak. Ehhez járúlt Sándornak hallatlan és foly

tonos szerencséje is, mely őt mintegy maga fiá

nak fogadni látszott, őt a legnagyobb veszély

ben sem hagyta el soha; ezért őt gyakran elbi

zakodott esztelen vakmerőségekre ragadta.

És végre is: mi eredménye lett Nagy Sán

dor öldőkléseinek, pusztításainak, rombolásai

nak, világ-hódításainak? Az, hogy halála után,

mintegy 12 vezére, 20 évig villongott egymással,

a hódított tartományok felosztása végett, újra öl

döklött, pusztított, rombolt, kiirtotta Nagy Sán

dornak egész családját, a jeles görög nemzet sza
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badságának véget vetett; mignem később mind

nyája Róma járma alá kerűlt!

Nagy Sándor vadságait is menti némi

kép korának vadsága; de másfelől terheli őt az,

hogy ő Aristóteles vezetése alatt jobb neve

lésben részesűlt, mint a többi korabeliek; ennél

fogva bizonyos, hogy vadságait, nem elméje vak

sötétségéből, hanem korlátlan dicsvágyának és

féktelen szenvedélyeinek zaklatásaiból követte el.

Annyi bizonyos, hogy ő az embőriségre nézve,

átdühöngött vihar volt, melynek romboló erejét

csodáljuk ugyan, de borzadunk tőle; s az alkal

mas csendes esőt, sőt harmatot is, aránytalanúl

többre becsüljük nála.

Iphicrates.

Alacson származású jeles vezér volt Athén

ben. Miután vezér-társát Timoth eu s t szám

űzték, hasonló sorsot várt magára ő is. Hogy en

nek elejét vegye, pártján állt néhány ifjat kül

dött be a tanács ülésébe, kik köntöseik alá rej

tett tőröket villogtattak, mintegy véletlenűl, a ta

nács-tagok szemébe. Ennélfogva a megréműlt

tanácsbeliek nem merték Iphi cr a test szám

üzetni. – Ugyanő egy athéni rangosnak, ki az ő

alacson származását hányta szemére, ezt felelte:

igaz, az én nemzetségem nálam kezdődik, a tied

pedig nálad végződik!

14*



Aster.

Midőn Fülep, macedoniai király, Thrácia

egyik városát ostromolta, hozzáment egy A ster

nevű íjász, és szolgálatját ajánlá fel neki, mond

ván, hogy nyilával ellövi a repülő fecskét is. Fü

lep gúnyosan felelé neki, hogy majd megfogadja,

ha fecskékkel lesz háborúja. Az ezen gúnyon bo

szúra ingerűlt Aster, az ostromlott városba lo

pódzott, s egyik nyilveszszejére azt irván fel:

„Fülep jobb szemének szánva," csakugyan ki

lőtte Fülep jobb szemét. Fülep azt izente Aster

nek vissza, hogy ha beveszi a várost, őt felakasz

tatja. S ez meg is történt. De Fülep mindenkor

gyermekes ingerültségbe jött, valamikor valaki

előtte a félszemű Cyclopsot említette. – Bizo

nyos, hogy mind Fülep, mind A s t er elbi

zakodottságból cselekedtek, s mindketten meg

adták árát! . -

Hippocrates.

Midőn Athénben, Perikles alatt, dühön

gő ragály ütött ki, ugyanazon időben dühöngött

az Persiában is. Athén áthozatta Hippocra

test, a világhirű orvost, születése helyéről, Cós

szigetéről. Csakhamar Artaxerx es persa ki

rály is, elküldött Hippocratesért, szerfölött nagy

igéretekkel csábítgatván őt át Persiába. De Hip
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pocrates, mint tiszta keblű hazafi, azt felelte

a királyi csábításokra: én nem azért szereztem

tudományomat, hogy azzal hazám ellenségének,

hanem hogy hazámfiainak szolgáljak.

Anaxagórás.

Periclesben sokan kárhoztatták azt, hogy

Anaxag órás bölcsészt, ki neki egykori taní

tója volt, szükségben hagyta sinleni. Azonban

Pericles meglátogatván őt, megkinálta segé

lyével; de Anaxagórás, tán neheztelvén, hogy

későn emlékeztek meg róla, azt felelte, hogy a

ki a mécs világát használni szereti, gondoskod

jék idejében annak olajáról, s nem fogadta el az

ajánlatot. Igy Pericles, ha nem teljesen is, némi

kép ki van mentve a hálátlanság vádja alól, kü

lönösebben az által is, hogy nagyszerű állam

ügyei közt nem volt csoda, egy ideig megfeled

keznie egyes emberről; úgy más részről, kissé

túlvitt büszkeség vagy szerénység volt Anaxa

górás részéről az, hogy nem emlékeztette egy

kori tanítványát.

Philopömén.

Ezen acháji hadvezér, oly egyszerű öltöze

tű és igénytelen viseletű férfiú volt, hogy midőn

egykor őt egyik barátja ebédre hivatta, s ő, mi



214

* *

előtt a gazda haza érkezett volna, ment házához,

a házi asszony, ki Philopömént nem ismerte, s

őt annak szolgájának - gondolta, vele, a haza

érkező gazda csodájára és rémültére – fát vá

gatott!

A Horatiusok és Curiatiusok csatája.

Róma városának építtetése után 87 évvel,

háborújok támadt a rómaiaknak az álbaiakkal.

Szemben állt egymással a két tábor; de egyike

sem merte megtámadni a másikát, s végre a nagy

határozatlanságban, azt hozta javaslatba az ál

bai vezér, hogy nagyobb vérontás kikerülése vé

gett, válaszszon mind a két fél három-három

bajnokot, s a két rész érdekei mellett ezek vív

janak meg egymással; oly föltétel alatt, hogy

a mely félnek vitézei győznek, annak tartozzék

meghódolni a másik. A rómaiak elfogadták a ja

vaslatot; minélfogva, hogy egyik fél se húzhassa

vissza a csata kimenetele után szavát, isteneknek

áldozván, ünnepélyesen szentesíték kötött egyes

ségöket. A rómaiak a három Horatius-testvért

szemelték ki magok közől, az álbaiak pedig a

három Curiatiust.

Mielőtt a csata kezdődött, mindegyik fél tel

hetően lelkesítette a maga bajnokait. „A hon is

teneinek, mondák, szüleitöknek, honfi-társaitok

nak és a két seregnek szemei mind rátok füg

gesztvék; vitéz karaitok fogják nemzetetök felett
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elvetni a koczkát, annak hálája és utó-világ di

csőítése leend hősies vitézségtök jutalma!" Ily

szavakra, még szilajabb lángokban csapkodtak

fel az ifjak harczvágyó tüzeik. Kiálltak a két tá

bor közepében a síkra. Kétfelől álltak az ellen

séges táborok, szorongó kebellel, tele aggálylyal

féltve ügyöket, melyet oly kétes szerencsétől tet

tek függővé. Szemeik a harczosok minden moz

dulatára merően valának szegezve.

Jeladatott az összeütközésre. Merészen csap

tak öldöklő fegyvereikkel egymásra a vitézek.

Egyike sem gondolt saját veszélyére, egyedül

csak hazájának uralma vagy szolgasága forgott

elméjében, karjaik szerencséjétől függvén azok.

Amint fegyvereik egymás ellenében megvillan

tak, remegés szállt meg a két táborban minden

kit, s elfojtott keblében szót és lélekzetet.

Már kéz-érésnyire keveredtek össze. Vívtak

egymással nem csak fegyverrel, s ügyesebbeknél

ügyesebb test-fordulatokkal, hanem már sikerűlt

csapásokkal, sebzésekkel és vérontásokkal is.

Már ketteje a római vitézeknek halva rogyott le,

mig a Curiatiusok csak sebesülve valának. A két

római elestével, örömre riadott az álbai tábor,

mig a rómait rettegés fogta el, kevés reményt

köthetve már egyetlen bajnokának sorsához, kit

a Curiatiusok már-már körülkerítének. Szeren

csére ezen egy Horatius még sértetlen volt. Há

rom ellenében gyöngének érezte ez magát, de

annálinkább bízott magában, hogy külön-külön

mindegyik Curiatiusnak megfelel, kik mind a
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hárman sebzettek valának. Tehát, hogy külön

válaszsza őket, megfutamlást szinlelt, azon hi

szemben, hogy a Curiatiusok a szerint fogják őt

űzni, amint kapott sebeik után erejök engedendi.

Nem is csalatkozott. Amint rövid futása után

hátratekint, s látja, hogy egyike ellenfeleinek

közel érte őt; hirtelen megfordul, megrohanja s

rövid csata után leszúrja ezt, mielőtt a második,

kit kiáltozásokkal sürgetének az álbaiak sietésre,

testvére segélyére megérkezhetett volna. A ró

maiak, e véletlen fordulatra, éledő remény örö

mével riadoztak, bátorítva vitézöket, ki most már

a második csatának sietett elébe, s csakhamar el

elejté a második Curatiust is; mielőtt – noha

kis távolságból – a harmadik testvér előkam

mogott volna. Most már számra egyenlők voltak

ugyan a bajnokok, de nem erőre és reményre

nézve. A rómainak testét fegyver nem sértette

meg, mig ellenben az albánié sebekkel fedve

volt, s fáradtan lihegett a futástól; amazt már

kettős győzelem tüzelte, mig ezt két testvér bal

sorsa csüggesztette. Aminthogy megérkezve, in

kább elébe vetette magát áldozatúl a rómainak,

mint csatára kelhetett volna vele. Ekkor az öröm

riadozó római, ezt szólván: „a kettőt, két test

vérem árnyának küldtem áldozatúl, ezen har

madikat pedig, ezen csata oka végett áldozom

fel, jelűl, hogy Róma uralkodjék Álba felett!"

halálosan döfé fegyverét, a magát alig védhető

álbainak torkán keresztűl.

Riadozó örvendezéssel fogadták vitézüket a
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rómaiak, annál élénkebbel, minél közelebb állá

nak előbb, a minden remény-vesztéshez.

Erzsike: Már Horatius uram, minden vi

tézsége mellett is, nekem nem emberem! Mi szük

ség volt neki a harmadik Curiatiust, ki már any

nyira nem védhette magát, hogy Horatius ráért

még szónokolni is fölötte, csupán hetykeségből

megölni? »

Kristóf: Igazad van, Erzsike! En, mint

becsületes katona, azt tartom: öld meg, ha szerit

teheted, csatában, a fegyveres ellenséget; de ir

galmas és kimélő légy a védtelen iránt; mert éle

tet egy hitvány féregnek sem birsz adni; és véd

telent megölni nem vitézség, hanem Isten hete

dik parancsa elleni gyilkosság. Horatius köny

nyen kiüthette vagy csavarhatta volna, ellankadt

ellenének kezéből a kardot, mellének szegezhette

volna a maga fegyverét, kiáltván: „add meg ma

gad !" s ekkor diadalmasan vezethette volna a

fegyverétől megfosztottat, rabúl a római táborba.

Hiszen a győzelemnek szintúgy jele, még pedig

nemesebb jele az elfogás, mint a megölés; sőt

amaz inkább is fogott volna jelképűl illeni Róma

uralmához Álba fölött.

Tanitó: De az ifjú Horatius, egy nyilvá

nos bűntettel még undokabbúl mocskolta be ha

zafias vitézségét. Tudnillik: amint a tábor öröm

riadozva kísérte be győzelmes bajnokát Rómába,

s a nép határtalan örvendezéssel üdvezelte meg

- szabadítóját, ennek fiatal nővére félőrülten ro

hant elő, s megpillantván bátyja vállain azon
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harczi-öltönykét, melyet ő egyik Curiatiusnak,

mint szeretett vőlegényének, jegyajándokúl, sa

ját kezével himzett volt, aléltan rogyott össze,

Majd felocsúdván, bősz fájdalmában átkokat

szórt bátyjára, kedvese gyilkosára. A csata és

győzelem hevétől még lángoló, s a dicsőség má

morától kábúlt ifjú, ez ingerlésre megfeledkezett

azon nemes kimélésről, melyel egy szerencsétlen

hölgy szenvedélyes fájdalmának kitörése iránt,

viseltetnie kellett volna; szilaj fölgerjedtében,

ezen szavakkal: „Menj tehát te is kedvesedhez,

vidd meg neki bőszült szerelmedet, melynélfogva

a haza becsületénél többre becsűlted annak el

lenségét," azon karddal döfte keresztül testvé

rét, melyet előbb vőlegényének torkából vont

vala ki!

Erzsike. Hallatlan! No, megtetszik, hogy

csak szilaj harczos volt ő keme, nem egyébb. Tu

dom: meg is kapta a magáét.

Tanító. Mindgyárt meglátjuk. Az előbb

örömriadozott nép, egyszerre rémüléstől mered

ten némúlt el. A király birákat nevezett ki, kik

itéletet mondatának a bűnös fejére. Ezek, részint

áthatva a bűntett undokságától, részint irigység

ből Horatius dicsősége iránt, halált mondtak ki

rája. Ekkor a birák elébe lépett az öreg Hora

tius atya, s így szólott a birákhoz: „Még csak

kevéssel ezelőtt, négy gyermeknek valék boldog

atyja; hármat közülök a hazának áldoztam fel,

s csak egy maradt számomra, s ez egytől is meg

akartok-e fosztani engemet, s árván hagyni öreg
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ségem napjait? Nem! én atya vagyok; mind a

megölő, mind a megöletett saját gyermekem;

engemet, nem titeket illet az elitélés, és én meg

megkegyelmezek fiamnak!" Ezzel karon fogván

fiát, kivezeté őt a tanács-teremből. A hajlékony

kedélyű nép, javallta ugyan az öreg apának me

rész kimentését, s akkoriban Rómában a nép tet

szésétől sok, sőt legtöbb függött; de a király

érezvén a fölmentés igazságtalanságát, s tartván

attól, hogy Róma istenei boszúra gerjedendnek

a bűnös átcsúsztatásaért, két oltárt rendelt felál

líttatni, melyeken a néppel engesztelő áldozato

kat tétetett; az ifjú Horatiusnak pedig, a bitó

járom alatt kelle átbúnia, mi leggyalázatosabb

neme volt a bűntettek büntetésének Rómában.

Igy a csata hőse, valóban igen érzékenyen bün

hödött; mert dicsőség helyett gyalázatot aratott.

Gondolhatjátok: mily kínos a meggyaláztatott

élet, melyben a meggyaláztatott, egy becsületes

embernek sem merhet bátran szemébe nézni;

nem is említve, hogy a nő-testvérnek és annak

vőlegényének hetyke meggyilkolásai, folytono

san gyötörhették Horatius lelkiismeretét.

Erzsike. De nekem, megvallom, a Hora

tius-leánynak boszús kikelése sem akar egészen

tetszeni. P

Atya. Es helyesen, édes leányom! Igaz,

hogy neki méltó bánatja volt; mert egy szeretett

vőlegényt veszteni, nagy veszteség; de neki fáj

dalmát, szíve mélyébe illett volna rejtenie, nem

kitörnie a köz-örömben azzal. Meg kelle vala
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gondolnia, sőt éreznie, hogy vőlegényének – ki

vévén, ha, mint említettük, rabúl vitetett volna

a római táborba – életben maradását kivánni,

annyi lett volna, mint saját három testvérének

halálát és hazájának szolgaságát kivánnia; tehát

neki szenvedélyét áldozatúl kellett volna adnia

a hazai és testvéri szeretetnek. Átalában az egész

történetből az tetszik ki, hogy a Horatius-had

nem részesűlt gyermekségében, azon jó és ke

gyeletes nevelésben, mely a nemes és magasztos

érzelmek becsepegtetője szokott lenni.

Je nő. De nekem igen tetszik az a közve

títő, mely annyi ember-vért kimélt meg; tudni

illik, hogy egy-két bajnok bajvívása döntse el

a pert.

Tanító. A történelem, több ily közvetítő

bajvívásról is tesz említést. A spártaiak és argó

siak közti villongást, 600 választott bajnok dön

tötte el; és újabb időnkben, 1396-ban Skótiá

ban, két főnök közt a viszályt, kettős párbaj in

tézte el.

Példái Rómában a lángoló honszeretetnek.

A régi rómaiak, egész hanyatlásukig, harcz

és hír-szomjasak voltak, s ezért örökös háború

kat viseltek. Alig bontakoztak ki egyik háború

ból, már a másikba keveredtek; sőt már béke

kötéseiket is többnyire úgy intézték, hogy azok

által újabb erőket, eszközöket és ürügyeket nyer
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tek újabb háborúkhoz. E mellett azt az elvet tar

tották, hogy előbb békét nem kötnek egy nem

zettel is, mig azt le nem győzik, s ők nem szab

hatnak annak elébe béke-pontokat. Így, hadi

erély és szerencse segélyével, Róma nagygyá és

világ urává lőn; és lakosi – noha az örökös

harczi zajban és veszélyben, a békés élet szebb,

nyájasabb és boldogítóbb élvezéseit nélkülözték,

– büszkék voltak hazájok dicsőségére, lángolt

kebleikben a honszeretet tüze, s honért nem volt

nagy semmi áldozat előttök. Még azon utóvilág

is, melyet Róma nagyságának ragyogása meg

nem vakít, s mely régi Rómát, ártatlan nemze

tek leigázásainál, városok lerombolásainál, pusz

tításainál és gyilkolásainál fogva, valódi isten

ostorának tekinti, századokon keresztül korának

nemzetein; kénytelen csodálni, a lángoló hon

szeretet azon számos szép példáit, melyekkel ré

gi Rómának egyes polgárai éltöket, vagyonukat,

a hon jólétének, dicsőségének, készséggel adák

áldozatúl.

Róma elűzte volt méltatlan királyát, Tar

quius Superbust egész családjával együtt.

A Tarquiniusok, kiknek magában Rómában is

maradt pártjok, nem nyughattak, mindenfelé ke

restek pártfogást és segélyt Róma ellen, hatal

muk visszanyerése végett. Végre sikerűlt nekik

megnyerni Pors e n n át, a clusiumi királyt, ki

nagy haddal ment Róma ellen. Róma vitézűl állt

ellen; de a nagy erővel nem birt, megveretett,

és serege Róma felé futamlott vissza. A Róma
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alatt folyó Tiber vizén egy fa-hid állott, egyedül

ezen át menekülhetett a városba a római sereg,

de a városnak felette nagy veszélyével; mert

Porsenn a győzelmes serege, oly nyomon űzte

a rómait, hogy a két sereg egyszerre nyomúlha

tott volna be a városba. Ezen veszélyt, mely Ró

mának végromlását fogta volna okozni, egyedül

egy hősnek hallatlan vitézsége és elszántsága há

rította el a várostól. Ezen hős, Horatius volt,

ki Coclesnek (félkezűnek) neveztetett, mert egyik

kezét, már előbb, vitéz csatásásban veszté volt.

Ez, amint a római sereg áttakarodott, harmad

magával a hid bejárására állt, s oroszlán-módra

harczolván, addig tartóztatta az ellenséget, mig

háta mögött a rómaiak a hidat el nem szedték.

Midőn már csak néhány elszednivaló gerenda

volt hátra, elküldte magától két bajnok-társát is,

s csak egyedül csatázott az ellenséggel, kit vi

tézsége bámulásra ragadt. Halált osztogatott, s

nem volt egy tévesztett csapása is. Végre, amint

látta, hogy a hid már el van szedve, s Róma a

szabad folyam által elválasztva az ellenséges se

regtől, hirtelen a Tiberbe veté magát, s nyilak

zápora közt átúszott övéihez. A rómaiak öröm

riadozással fogadták megmentőjöket, oszlopot

emeltek emlékére, s annyi földdel ajándékozták

meg őt, mennyit egy nap alatt körül lehete ba

rázdálni.

Azonban Porsenn a nem tágított és szo

ros ostrom-zár alá vette a várost. Senkisem me

hetett be a városba, senkisem ki abból. Róma
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élelem-szerei fogyni kezdettek, éhenhalás fenye

gette a várost, vagy csúfos feladás. Porsenna

ugyan késznek nyilatkozott felmentni Rómát, ha

az a Tarquiniusokat visszafogadja; de a Ró

maiak azt válaszolták, hogy készebbek mind el

halni, mint e gyűlöletes fajnak kapujokat meg

nyitni. Per senna tehát ujított erővel és tűzzel

folytatta az ostromot.

A hon ily nagy veszélyében előállt egy fia

tal római, Mucius Cordus, s engedelmet kért

a tanácstól arra, hogy az ellenség táborába me

hessen, és egy merész tettel kisérthesse meg ha

zája megszabadítását. Az égető szükség nem

hagyta sokáig habozni a senátust, s ez megadta

az engedelmet. Mucius hetruriai álöltözetben,

becsempészte magát az ellenséges táborba, belo

pódzott egész Por senn a sátoraig, és ott meg

látván Porsenna oldalánál egy pompásan öltö

zött tisztviselőt, kit Porsennának vélt, sebtiben

ledöfte azt.

. Rémület fogta el a környezetet. Muciust el

fogták azonnal, s halálra, de előbb gyilkos jobb

karjának megégetésére itélték. Hideg vérrel hal

lá Mucius a maga elitéltetését, s amint a máglya

elkészűlt, borzadály és fájdalom minden jelen

sége nélkül, tartotta tűzre és égette el jobbját,

mely – úgymond – gyáván tévesztette el ál

dozatját. Ekkor így szólott a csodálkozásra ra

gadott Porsennához: „En római vagyok, s tudok

szenvedni a hazáért. Tudd meg, hogy három
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százan esküdtünk össze, hazánk ellenségének el

vesztésére!"

Porsenn a bámulva a bajnok lelki erejét,

nem félelemből, mert bátor vitéz volt, hanem

tisztelésből, nem csak meghagyta életét Mucius

nak, hanem azon fegyverével eresztette őt övéi

hez vissza, mellyel hazsja felszabadítsa végett

ölt; Rómának pedig a legtisztességesebb ajánla

tokat tevé, miket Róma, méltatva Porsennának

nemeslelkűségét Mucius irányában, szivesen el is

fogadott. Mucius Cordus egy darab földdel jutal

maztatott meg, és neve mellé, a tisztelő Scävola

nevezetet nyeré, mely félkezűt jelent, annak em

lékeűl, hogy jobbját a hazának áldozá fel.

Kristóf Atkozott kemény legény volt az

a Mucius!

Erzsike. De én igen becsülöm Porsennát

is, hogy megkegyelmezett életének.

Tanító. Méltán is, Erzsikém! mert mig

Mucius, az élet ösztönét és test fájdalmát áldozá

fel hazájának, Porsenna saját maga, vagyis lelke

legigazságosabb szenvedélyét, a boszút, hozá ál

dozatúl, az emberiség nemesebb érzelmének. Ne

ki a legméltányosabb joga volt, a saját életére

tört, és kedves emberét meg is gyilkolt Mucius

életéhez; és mégis becsülte benne a nemes indo

kot és nagyságot, s megkegyelmezett neki. Higy

jétek meg kedvesim, mindenkor több, nehezebb

és dicsőbb önmagán, mint másokon diadal

maskodni.

Hogy Porsenn a talpig derék és nemes

-
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érzelmű férfiú volt, onnan is kitetszik, hogy tud

va : mennyire meg van Róma élelem dolgában

szorúlva, de egyszersmind ismerve Róma büsz

keségét, melynélfogva le nem győzött ellenség

től, ajándékot vagy épen nem fogad el, vagy

csak nagy pironsággal tenné ezt: egész táborá

val elköltözködött Róma alól, s igen nagy meny

nyiségű élelemszert hagyott a tábor helyén hátra,

mintha annak elszállítása terhére esett volna neki.

Azonban a rómaiak megértették Porsenna nagy

lelküségét, s érezvén annak becsét, oszlopot

emeltek Porsenna emlékének Rómában, s kö

szönetet küldve neki, egy pompás trón-székkel

ajándékozák meg őt.

Jenő. Rómától is szép az, hogy az érdemet

becsülte, azt rendesen emlék-emeléssel tisztel

te meg.

Tanító. Igaz; de az ily köz-megtisztel

tetés csak ott van helyén, hol azzal valódi ér

dem jutalmaztatik meg. Róma e részben nem

mindenkor volt igazságos. Csak egy példát ho

zok fel, épen a porsennai háború korából. Amint

a béke megköttetett, annak egyik pontjánál fog

va, Rómának, jelesebb családjaiból, 12 ifjat és

ugyanannyi hajadon-leányt kelle kezességűl kül

denie Porsenna táborába. A hajadonok közt volt

egy Clöli a nevű, ki férfias bátor szivű és hír

szomjas lévén, többeket csábíta társnéi közől

magához, Porsenna táborából, éjnek idején ki

lopódzott, felszedett lovakon átúsztatott Tiber

folyón, s visszaszökött Rómába. És Róma neki

FÁY. III. k. 15
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ezért oszlopot emelt! Ezt nem igen lehet helyes

leni. Mert a leány férfias bátorsága bámulandó

ugyan, de nem volt helyén, maga a tett igazta

lan és oktalan volt. Mert a hajadon ezen tettével

kötést szegett meg, és Porsennát, a hatalmas el

lent, könnyen boszúra ingerelhette volna a sa

nyargatott Róma ellen. Aminthogy ezt belátván

a római tanacs, azonnal visszaküldte a megszö

kött hajadonokat, és ismét csak Porsenna nagylel

küsége bonyolította ki a dolgot. Tudnillik: Por

senna, csodálta a leány bátorságát, nem csak

megbocsátott neki, hanem egy diszesen felké

szült paripával meg is ajándékozta őt; sőt azt is

megengedte, hogy szabadon térhetvén Rómába

vissza, felét a római kecses hajadon-csoportnak

magával vihesse el. Látható, hogy itt Porsena

nem az érdemet ismerte el, hanem női kebelben

a ritka bátorságot csodálta, s hogy a hat haja

don visszakerülhetett Rómába, az nem C löli a

érdemének, hanem Porsenn a nagylelküségé

nek eredménye volt.

Atya. Egyébiránt azt többször fogjátok az

életben tapasztalni gyermekim, hogy az érdem

nem mindenkor találja meg jutalmát, sőt olykor

még köz-elismerésben sem részesűl. Ellenben

megesik, hogy érdemetlenek dicsőíttetnek. Mind

kettőre bizonyságúl szolgálhatnak: Columbus

és Americus példáik. A hir-névhez, dicsőség

hez is szerencse kell és kedvező körülmények, s

rokon-szenv. Legtöbbnyire csillogó tulajdonok

és tettek, vakítják és vesztegetik meg a közvéle
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ményt. De van az érdemnek egy biztos jutalma,

melyet sem szerencse, sem körülmények mos

tohasága nem ragadhatnak el előlünk, s ez –

keblünk, lelkiismeretünk boldogító érzelmes ön

tudata. ~#

M. Coriolanus.

Marcus Coriolanus hős vitéz volt Ró

mában, ki hazájának számos csatákat nyert, s

azt nem egy szorongattatott helyzetből mentette

ki. E mellett önzetlen jellemmel birt, ki a csaták

ban nyert zsákmányokban, miknek szép része őt

illette volna, nem osztozott soha, hanem azokat

egészben katonái közt osztotta el. De egyszer

smind kevély, s csaknem hajthatlanúl makacs

kedélylyel birt, mely magaviselete eszélyességé

nek sokat ártott, s végre is végveszélyét okozta.

Korában a római köznép, sok jogot vítt ki ma

gának a nemesség (patriciusok) ellenében; nép

szószólókat nyert magarészére, és a főbb köz- és

magány-dolgokbani itélet-hozást is nagyrészben

magához ragadta Coriolán, mint büszke patri

cius, közhelyeken eszélytelenűl és hevesen kelt

ki, a nép és tribunjai hatalma ellen, mi által bo

szúra ingerelte ezeket. A tribunok vádjára nép

gyülés elébe idéztetett; ő megjelent, és a helyett,

hogy szerény és higgadt viseletével, enyhíteni,

hűteni igyekezett volna az ellene forrt ingerült

séget, még tüzesebben kelt ki védelmében, a nép

15*
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és tribudjai ellen. A következés az lett, hogy

örökösen száműzetett Rómából. Komorúl, szót

lanúl és boszút forralva költözött ki Coriolán

Rómából, családjának könyeitől és barátjainak

bánatos búcsú-szavaitól kisértetve, s egyenesen

Róma esküdt elleneinek, a volkscusoknak tábo

rába, azoknak fővezéréhez, Arrius Tullius

hoz ment, ki a szerencsétlen nagy, bár ellensé

ges hőst, barátságosan fogadta.

A volkscusok rája bizták a fővezérséget,

Róma ellen. Coriolán megindulván seregével,

több római várost, helységet pusztított el és ra

bolt ki; s végre, már csak pár mértföldnyire ál

lott Rómától. Ez épen akkor oly szorúlt állapot

ban volt, hogy sikeres ellenállásról nem is gon

dolkodhatott, miért is iszonyú remegés szállta

meg lakosait. A patriciusok és plebéjusok, köl

csönösen szemrehányásokkal halmozták el egy

mást. A nép a nemességet azzal vádolta, hogy a

maga érdekében bújtotta fel Coriolánt; a nemes

ség viszont a nép és tribunjai igaztalanságát

hánytorgatta szemére. De védelemre alig tétet

tek némi gyönge készületek. A tanács gyakori

üléseket tartott ugyan, de czélszerű végzéshez

nem juthatott. Végre abban állapodtak meg,

hogy Coriolánnak kedveltebb embereiből és ba

rátiból, követséget küldjenek hozzája. Küldtek is

három rendbeli küldöttséget, s ezekben az állam

legnevezetesebb férfiait, legtekintélyesebb pap

jait. De, noha Coriolán illendőséggel és tisztelet

tel fogadta a küldöttségeket, egyszersmind hideg
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és tekintély-tartó volt irányukban, miként ezt

fővezéri állása és győzelem-reménye hozták ma

gokkal. E mellett kereken kinyilatkoztatta, hogy

addig nem tágít ostromán, mig a régebben volks

cusok által birt földek vissza nem adatnak nekik.

Ezen pont fölötti tanácskozásra néhány napot

engedett. Ezeknek sikeretlen elteltével, közelebb

vonúlt seregével Coriolán a városhoz.

Róma a legnagyobb veszélyben lebegett, s

már-már kétségbe kezdett esni. Ily helyzetben a

római főbb asszonyok, Veturiához, Coriolán any

jához, és Volumniához, annak nejéhez folyamod

tak, és ismerve Coriolánnak gyöngéd és kegye

letes szeretetét mind anyjához, mind nejéhez,

esdekelve rimánkodtak ezeknek, vetnék magokat

közbe Coriolánnál, Róma megmentése végett.

Veturia sokáig vonakodott; felhordta fiának

méltó boszúját, a rajta elkövetett igaztalanságot,

s különösen válságos helyzetét, melynélfogva,

mint volkscusi vezér, többé nem léphetne, ve

szély és gyalázatos árulás nélkül, vissza. De a

római fő nők nem tágítottak rimányaikkal nála;

s végre a honszeretettől is támogattatva, legyőz

ték Veturia és Volum nia ellenkezéseiket. A

tanács, reménytől éledve, kocsikat rendelt a nők

alá, Coriolán anyja és neje, számos főbb nők ki

séretében, kimentek a volkcusi táborba. Corio

lán, tartva, hogy gyanúba hozatik a volkscu

sok előtt, berendelé a római nő-küldöttség elfo

gadására, azoknak főbb vezéreiket is. Veturia

előadta kérelmét, igazat adott fia boszújának, de
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hivatkozott annak hon és cssládja iránti forró

szeretetére is. Coriolán – bár tisztelte, szerette

anyját, nejét – keményen tartotta magát, s több

izben tagadta meg ezek kérelmét; mignem végre

az öreg Veturia, Volumnia s Róma többi női,

sírva vetették magokat Coriolán lábaihoz, és oly

érzékenyen esdekeltek neki, hogy nem csak ma

ga Coriolán, hanem még a volkscus vezérek is,

egészen ellágyúltak a szokatlan jelenetre. Corio

lán ezen szavakkal: „Legyen, anyám! de fiad

veszve van!" megadta magát; az eddigi zsák

mányt, a nélkül, hogy abból valamit maga szá

mára fentartott volna, ismét felosztotta a volks

cus katonák közt, s felszedette táborát. A vezé

rek, minden ellenzés nélkül tértek a volkscusok

hoz vissza. Azonban a volkscusok Arrius unszo

lására, ki irigyelte Coriolán tekintélyét, s meg

bánta iránta mutatott vendég-szeretetét, nem vol

tak hajlók büntetlen hagyni Coriolánban lett

megcsalatásukat; mint némelyek állítják, kéz

alatt ölék el őt; mások szerint pedig szökevé

nyen bújdoklott ide s tova, mignem sanyarban

végzé unott életét.

Jenő. Az nem volt szép Coriolántól, hogy

saját hazája ellen fogott fegyvert.

Tanító. Ugy van! igen hibázott, hogy

boszú-szenvedélyétől annyira hagyta magát el

ragadtatni; de némi mentségetül szolgálhat, ifjúi

heves vérén felűl, az, hogy Róma nagy méltat

lanságot és hálátlanságot követett el rajta. Azon

ban ezen botlását szépen helyrehozta ő, ritka ke
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gyeletével anyja, neje és hálátlan hazája iránt;

miután előre tudta, sőt anyja előtt nyilvánította

is, hogy neki, hazájávali kibékülését, a volks

cusok nem fogják megbocsátani, s ez életébe fog

kerülni. Coriolán minden esetre, egyike volt

Róma legnagyobb férfiainak.

Q. Cincinnatus.

Az önzetlenségnek és kevésseli megelége

désnek, szép példáját adta Rómában, Q. Cin

cinnatus, egy jó birtokú, tiszta feddhetlen jel

lemű férfiú. Az ő fia köz-vád alá került a tribu

nok előtt, a miatt, hogy nép ellenében heves be

szédet tartott, egy törvény-könyv szerkesztése

tárgyában, s tartván hatalmas ellen-pártja bo

szújától, megszökött Rómából. Atyja nagy pénz

összegig állott érte jót, melynek következtében

kénytelen volt minden szép földjeit eladni, egy

a Tiber vizén túl feküdt darabkát kivéve; me

lyet aztán feleségestől saját kezeivel dolgozott

be. Sanyarúan, de eléégedéssel élt, szorgalma és

kézi munkája után Cincinnatus, s épen földecs

kéjét szántogatta, midőn Róma tanácsának kö

vetei hozzája mentek, s tudtára adták, hogy con

sullá választatott. A consulság, mint érintettük,

a köztársaság korában főhivatal volt Rómában,

s a sereg vezérletét is a két consul vitte. Cincin

natus, kedvelvén szántó-vetői életét, nem örö

mest vált meg földecskéjétől; de engedett a haza
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iránti kötelesség érzetének, s átvette a consulsá

got. Ezt ő a törvényes idő alatt, oly józan tapin

tattal, mérsékléssel és okossággal folytatta, hogy

mind tanács, mind patriciusok, mind a nép tri

bunjai, elégedve valának vele; s a törvényes idő

elteltével átalánosan kérték őt: tartaná meg to

vábbra is hivatalát. De Cincinnatus sokkal

inkább szerette kis gazdaságát, mintsem ne vá

ott volna abba vissza, e mellett consulsága

alatt sokkal is önzetlenebb volt, s ezért szegé

nyebbűl is maradt, mintsem földecskéje jöve

delmét nélkülözhette volna; minélfogva nem fo

gadta el az ajánlást, s visszatért szűk földecs

kéjéhez.

Azonban Róma csakhamar ismét kivette őt

csendes elvonultságából. A volkscusok ismét Ró

ma ellen támadván, Minucius consult seregé

vel egy szoros völgybe csalván be, ott bekerítet

ték, s menekülhetéséhez már semmi remény sem

mutatkozott. A megrémült Róma, szorultságában

Cincinnatust, kihez legtöbb bizalma volt,

választotta dictatornak. Ez egy sebtében össze

szedett sereggel elébement az ellenségnek, csak

hamar megfordította a dolgot, s most ő szorította

meg és kerítette körül a volkscusokat. Kény

telenek voltak ezek, szabad kényre adni meg

magokat. A volkscusok minden podgyásza zsák

mányúl esett, foglyaikat pedig a rómaiak, a szol

gaság járma alatt bújtatták át. Cincinnátust há

lásan fogadta Róma, s triumphust (diadal-mene

tet) rendelt tiszteletére. Cincinnatus pedig hat
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napi dictatorsága után, ismét elégülten tért szűk

földecskéjéhez vissza.

Mutatja kedvesim, ezen példa, hogy a va

lódi nagyságot, nem a szerencsének véletlen, bár

csillogó adományai, hanem a léleknek nemes

sége, és szilárd jelleme képezik.

Egy oskola-tanítónak csúfos árulása.

Nincs egy-egy gyalázatosabb vétek, mint a

hon-árulás, és hálátlanság azon haza iránt, mely

bennünket szült, nevelt, ápolt, mely kedvesein

ket zárja magába, s melynek oly sok jótétemé

nyeivel élünk. Feledhetlen példáját adá ennek

hajdan egy falisci oskola-tanító. Tudnillik: a ró

maiaknak háborújok volt a faliscusokkal, s a ró

mai tábor néhány dülőnyire feküdt amazoknak

fővárosától. Az oskola-tanító, ki az egész falisci

ifjúságot tanította, maga hasznára kivánta for

dítni az alkalmat, felette nagy jutalmakat re

ménylve maga részére abból, ha a gondjára bi

zott gyermekeket, az ellenség kezébe juttatja.

E gonosz czélból, játszadozva addig csalo

gatta tovább-tovább a várostól a gyermekeket,

mig egészen a római táborig jutott velök. Ekkor

a római vezérhez, Camillushoz ekként szó

lott: „Uram! itt hozom és adom neked által a

falilscusi növendékséget, és azzal együtt magát

a várost is!" Camillus megvető tekintetet ve
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tett az árulóra. – Azt gondolod-e, gyalázatos

ember! – így szólt hozzája – hogy magadhoz

hasonló gazra találsz bennem ? A háborúnak

megvannak a maga jogai; én nyilt homlokkal és

fegyverrel szoktam harczolni, és nálad nélkül is

ki tudom vivni a győzelmet. – Ekkor megfo

gatta az árulót, egészen levetkeztette őt, s kezeit

hátraköttetvén, az elárúlt gyermekekkel, egész

a faliscusok városáig, csúfosan vesszőztette őt,

egyszersmind megizente nckik: mily gyaláza

tos árulást követett el tanítójok. Gondolhatni,

hogy a tanító érdemlett büntetése nem

maradt el.

De a milyen csúfos volt ennek hon-árulása,

oly nemes, és következményében üdvös volt Ca

millus nagylelkűsége, és becsületessége. Ezek

annyira hatottak a faliscusokra, hogy noha előbb

készebbek voltak végromboltatásig védeni váro

sukat, mint feladni azt, most legyőzetve Camil

lus nemeslelkűsége által, önkényt küldték tisz

tességes béke-ajánlással követeiket Camillus

hoz; s megköttetvén az, szövetségeseik lettek a

rómaiaknak.

Igy szokott, kedvesim, egyfelől lakolni a

gyalázatos tett; így kamatoz másfelől a nemes

szivűség és erényesség.

Hasonlót cselekedett Fabricius, római

hadvezér is, ki ellenségének, Pyrrhusnak, meg

küldte volt, orvosának levelét, melyben jutalom

ért, Pyrrhusnak megmérgeztetését ajánlotta.

De Pyrhus is viszonozta a nemeslelkűséget, és
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a római foglyokat, minden váltság-díj nélkül

szabadon bocsátotta.

Camillus.

Ezen Camillus, egyike volt Róma leg

nagyobb férfiainak. Mint fő-hadvezér, több iz

ben, a legválságosabb körülmények közt men

tette meg, nyert csatáival, hazáját, és segítette,

bölcs tanácsaival, annak javát elő. Azonban őt is

érte a hálátlanságnak azon csapása, melytől, mi

ként Görögországnak, úgy Rómának is nagy és

érdem-dús férfiai, csak ritkán menekülhettek.

Tudniillik: a kitünő érdemnek és nagyságnak

mindig akadnak irigyei, kik addig fondorkodnak

ármányaikkal amazok ellen, mig legtöbbnyire

sikerülnek gonosz ármányaik. Ez Rómában még

gyakoribb eset volt, miután hol a nemességnél,

hol a népnél állott a főerő és hatalom, s elég volt

gyakran csak egyikének is nem tetszeni, vagy

érdekét sérteni; elég volt csak egy buzdító szó

noklat is arra, hogy a legérdem-dúsabb honfi el

itéltessék. Camill us ellen is vádat támasztván

a tribunok, mintha a népnek szánt zsákmányt,

részint katonái közt osztotta volna fel, részint az

isteneknek ajánlotfa volna oda – mi legnagyobb

részben úgy is történt - – addig áskálódtak iri

gyei, mig a felingerűlt római nép őt száműzte.

Camillus Ardeába, Róma szomszédságába me

nekült, hol illő tiszteletben részesült.
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Azonban Róma csakhamar rászorult ezen

nagy emberére. A gallusok Brennus vezér alatt

Rómára törtek, a készületlen rómaiakat tönkre

verték, annyira, hogy a városba-riadásuk alkal

mával, még a kapukat is nyitva felejtették. Ré

mültében nagy része a népnek, a Capitolium he

gyén állott erősségbe vonta magát, szabad pré

dáúl hagyván a várost a diadalmas ellenségnek.

Brenn u s berontott a városba, ölt, pusztított,

rabolt, s végre több helyen lángokba borította

a várost. Iszonyodva és vérző szívvel nézte Ca

pitolium tetejéből a nép a pusztító lángokat, ha

nem azért nem csüggedt el, és Brennus ostromló

serege ellen makacsúl védte magát; úgy, hogy

Brennus nem boldogúlhatván a capitolium be

vételével, miután a városban mindent feldúlt,

Róma vidékére küldött ki csapatokat prédálásra;

magát pedig capitolium-hegyét oly szoros os

trom-zár alá vette, hogy ahhoz semmi segély

vagy élelem nem férhetett, reménylve, hogy mi

erőszaknak nem sikerült, azt éhség vívandja ki

számára. Azonban Róma szerencséje, egy csapa

tot Brennus rabló seregéből, Ardeába vezetett,

hol Camillus tartózkodott. A nagylelkű férfiú,

hallván hazája szerencsétlenségét és nyomorát,

lelkes szavakkal buzdította Ardea lakosit az el

lenállásra; önkényteseket gyűjtött hirtelenében

össze, s csaknem egészen megsemmisítette azok

kal, Brennusnak Ardea felé nyomúlt csapatját.

Ennek egyszerre híre ment mindenfelé, és a ki

menekűlt római szökevények, éledett reménynyel
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tódultak Camillus zászlaja alá. Sietett volna

ez azonnal hazája segélyére; de a törvény-tisz

telő férfiú, nem akart addig, törvény ellenére,

fegyveresen menni hazájába, mint annak szám

űzöttje, mig arra a római tanácstól, engedelmet

és felhatalmazást nem nyer.

De ennek kinyerése a szorongatott körül

mények miatt, nem volt könnyű dolog. Brennus

oly szoros zár alatt tartotta a capitoliumot, hol

a római tanács tartózkodott, hogy ahhoz férhetni

teljes lehetetlenségnek látszott. Ekkor előállt egy

Cominius nevű bátor férfiú a köznépből, s fel

ajánlá magát azon nyaktörő vállalat kivitelére,

hogy ő, bár miként, fellopódzik a capitoliumba,

és meghozza Camillusnak a felhatalmazást. Elfo

gadtatván ajánlkozása, éjnek idején, átúszott egy

fa-derékon a Tiber-folyón, a capitolium alá csú

szott, annak a Tiber felé szolgáló legmeredekebb

és szilklásabb oldalán, melyet épen meghágha

tatlansága miatt, nem kerített körül az ellenség,

hihetetlen vesződséggel és veszélylyel, négy kéz

láb felhágott a capitoliumba. Orömmel és éledő

reménnyel fogadta Cominiust a tanács, azon

nal fölmentette Camillust számüzetése alól, s

kezébe adá követének a kivánt felhatalmazást.

Cominius ismét az előbbi veszélyes úton és

módon tért Ardeába vissza.

Azonban Camillusnak sok vesződsége lévén

serege kikészítésével, azalatt Rómában még in

kább megnehezedtek a körülmények, mind az

ostromlók, mind az ostromlottak részéröl. Az
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ostromlók, első dühökben, mind fölégették, pusz

tították volt az élelmiszereket, feldulták Róma

környékét is, mi miatt most már nagy szükséget

kezdtek látni. Nemkülönben az ostromlottaknál

is, minthogy élelem-szerekkel hozzájok férni nem

lehetett, mindinkább szorongató és kinzó kez

dett lenni a szükség, s tartaniok kelle attól,

hogy az éhség nem sokára feladásra kényszerí

tendi őket; annyival inkább, hogy a Camillus

tól érkezendő segély reménye, a késés miatt,

mindinkább enyészni kezdett nálok. Ily kölcsö

nös szorúltságban a két fél, kiállított őreik által

egyességre léptek olyformán, hogy Róma ezer

font aranyat fizessen Brennusnak. A római nők

odaadták minden megmentett drágaságaikat, és

Sulpici us többedmagával küldetett ki a kincs

fölmérésére. A gallusok ezen fölmérésben gyalá

zatosan viselték magokat, minden fontnál nehe

zékekkel súlyosították a serpenyőt, s midőn ez

ellen a római küldöttek kikeltek, Brenn u s azt

felelvén, hogy „jaj a legyőzött félnek!" dölyfö

sen még kardját veté a serpenyőbe. Ekkor már

kifakadt Sulpicius, és az alkú befejezése nél

kül akart visszatérni övéihez.

Azonban még tartott a mérési viszály, amint

Camillus egyszerre ott termett seregével, s

megtudván a dolog mibenlétét: „mi ez? – kiál

tott fel – Róma nem aranynyal, hanem vassal

szokott alkudni a béke fölött!" s csatára szólítá

fel Brennust. Ez mindgyárt helyben harczi

rendbe állítá seregét, s tüzes csata keletkezett a
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két fél közt, melyben Brennus derekasan meg

veretett. Camillus űzte s nyolcz mértföldnyire

Rómától, utólérvén őt, annyira tönkre verte,

hogy hirmondó is alig menekülhetett a gallu

sokból.

Camillus diadalmasan tért Rómába visz

sza, s hálával és öröm-riadozással fogadtatott.

Ekkor dictatornak választatván, tekintélye által

oda vitte a dolgot, hogy a népet, mely romokba

döntött városát elhagyni, és Vejébe átköltözköd

ni készűlt, megtartóztatta, Rómának újból föl

építésére birta, s ennélfogva mint Róma másik

felépítője, méltán második Romulusnak nevezte

tett. – Később még egy nagy s végveszélylyel

fenyegető viszályt egyenlített ki Camillus, mely

a nemesség és köznép közt támadt, s kölcsönös

ingerültségre szolgáltatott okot.

Ennyi sok hasznos és dicső tettei után, nyu

lomba kivánta eltölteni végnapjait; de nem so

káig élvezhette a nyugalmat. Veszélyes ragály

(pestis) ütött ki a városban, mely őt is 80 éves

korában, számos lakosokkal együtt elragadta.

Camillus nál alig volt nagyobb embere

Rómának. Esze, szíve, honszeretete, tántoríthat

lan becsületessége, vitézsége, erélyessége és szi

lárd erényessége, egyaránt nagynak jelölik őt.

Négyszer tartott triumphust, és ötször tisztelték

meg dictatorsággal.

Jenő. Már én is inkább szerettem volna

Camillus, mint Coriolán lenni.

Tanító. Mégis ellenei kapták őt életében
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egyszer egy kis hiúságon, mit nagyon is felrót

tak és használtak számüzetésére. Tudnillik: mi

dőn a vejeieken győzedelmeskedvén, első diadal

menetét tartotta, négy fehér-ló-fogatos kocsiban

vitette magát, és arczát veres festékkel festette

be. Ez igen botránykoztatta a római babonás

népet, mely ebben szentségtelenítést látott, mi

után a fejér lovak, az ő hite szerint, egyedül Ju

piternek, a fő istennek, és a napnak valának sa

játjai; és vörös festékkel egyedül az istenek szob

rait szokták volt befesteni. Nem is tagadhatni,

hogy a hiúság ezen vonása, hiba volt Camillus

ban, s e részben őt egyedül fiatalkora és első

győzelem-mámora, menthetik némiképen.

T. Manlius.i

A gallusok újra fölkerekedtek Róma ellen,

még Camillus életében; de ezen nagy ember,

ismerte már a gallusok harczi fogásaikat, rézzel

boríttatta be katonáinak pánczélait, és rezes si

sakókat adatott fejeikre. E szerint másodszor is

tönkre verte őket.

Camillus halála után, L. Manliust te

vék meg dictatornak, ki oly zsarnokoskodva

folytatá ezen hivatalát, hogy közönségesen im

periosusnak (zsarnokoskodónak) neveztetett. Ez

ért utálatba jött a nép előtt, és ennek tribunja,

| Pomponius, vádat indított ellene. A többek

| közt azzal vádoltatott, hogy a maga saját fiával,

#
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T. Manliussal, természet-elleni kegyetlenség

gel bánt, őt egyedül azon okból nem szenved

hetvén, hogy nyelve hibás volt és dadogott; ez

ért ki is kergette őt Rómából. Ezen természet

elleni vétke, kétségen kívül nagy ingerültségbe

fogta volna hozni, a különben is ellenszenves né

pet a dictator ellen; s minden bizonynyal szám

üzetést vont volna maga után. De T. Manlius,

meghallván atyjának szorúlt helyzetét, azonnal

Rómába sietett, egyenesen Pomponiushoz ment,

s kardot rántván, halállal fenyegette őt, ha eskü

tétellel nem fogadja, hogy atyja ellen emelt vád

ját visszaveszi. Pomponiust, ki inkább a vád

megerősítését várta a megbántott fiútól, csodál

kozás fogta el, s visszavette vádját; s a nép meg

elégedett azzal, hogy L. Manliust a dictatorság

ból letette. Miután a tanácsnak és népnek tudo

mására jött az ifjúnak szép fiúi kegyelete, tekin

télyes hivatalba helyezték őt. S azt nem is volt

megbánni okuk, mert a kegyeletes fiúban, jeles

tisztviselőt is nyertek.

Erzsike. Szép volt T. Manliustól, hogy

atyjának durva bánása sem feledteté vele a fiúi

szent kötelességet; de mégsem tetszik nekem,

hogy karddal állta útját a törvénynek, és igaz

ság-kiszolgáltatásnak,

Atya. Igazad van leányom; ez nem helye

selhető, s gondolom: a tanács is csak azért nézte

ezt el fenyítés nélkül, hogy a tettet, a fiúi szere

tet és kegyelet ifjúi túlhevének tekintette, és in

FÁY. III. k. 16
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kább az indító ok nemességét, mint a tett helyes

ségét tartotta szem előtt.

M. Curtius.

Krisztus urunk születése után 361 évvel,

hajdani Róma városának foruma (piacza) köze

pett megrepedvén, ottan tátongó mély szakadék

támadt. A vak babonás nép nem jött arra a gon

dolatra, hogy az a természet működésének ered

ménye lehet; hanem egyenesen az istenek bosz

szús haragjának tulajdonította, s veszélyes csa

pás előjelének tekintette azt. Remegett, törte ke

zeit, majd ég, majd capitolium felé– melyen Ju

piter temploma állott – emelte azokat, s miután

a szakadékot földdel s egyébb lommal, szemét

tel, napokon át hasztalan fáradt betölteni, két

ségbe esve várta végveszélyét. -

Ekkor előállt Marcus Curtius, régi je

les család ivadéka, s csatákban vitézségével ki

tűnt férfiú, nemes hévvel szónokolt az őt körül

fogott néphez, és magasztos szavakkal mutogatá

meg annak, miként lehessen kiengesztelni a ha

ragos isteneket. Tudniillik : válságos körülmé

nyekben szokásuk volt a rómaiaknak, oraculu

mokhoz folyamodni. Ezt tették most is. Az ora

culum azt felelé nekik, mint szokta, rejtélyes,

homályos szavakkal, hogy a boszús isteneket

egyedül az fogja kiengesztelhetni, ha a római

nép, legnemesebb javát adja áldoz a túl
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nekik. Folyt a találgatás, vita, kétkedés a fö

lött: mi lehet az a legnemesebb jó? s a bizony

talanság és határozatlanság, mindinkább nevel

ték a nép rettegését.

M. Curtius lángoló szavakkal adta elő

szónoklatában, hogy egy római polgárnak leg

nem esebb java csak a hon - szeretet

és hősies elszánás lehet. A nép áhitattal

és meggyőződéssel hallgatá őt; ő pedig a capito

lium felé emélvén szemeit és kezeit, magasztos

érzettel szánta el az áldozatra magát. Magára öl

tötte pompás harczi öltönyét, fegyvereit, felült

gazdagon szerszámozott délczeg paripájára és hő

sies elszántsággal vágtatva a szakadéknak, lovas

túl berohant abba. Utána meredezett szemével a

nép, némán veszteglett egy ideig álló helyében,

majd kegyeletes vallásosságra buzdúlva, vetél

kedett, mindenféle terméssel, gyümölcscsel ál

dozni a szakadék isteneinek. Nem sokára be vala

a tátongó mélység töltve, melyet azontúl „Cur

ti m s szakadéká"-nak neveztek.

Kristóf. Bizony helyre egy legény volt

az a Curtius. -

Jenő. Oh, effélét tesznek magyar huszá

raink is! mint Ferencz beszéli, gyakran neki ro

hannak sokkal számosabb ellenségnek is.

Kristóf. Az, Jenő öcsém, egészen más.

A huszár vitéz gyerek, az igaz. De midőn mi ka

tonák ellenségre rohanunk, azt hiszszük, hogy

elveszhetünk ugyan, mert a csatákban halál sor

sol; de életben is maradhatunk, mert hiszen

16*
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hosszas háborúkból is, számosan térnek életben

vissza, vagy legalább egy-két sebbel menekül

hetünk a csatákból, mikből idővel kigyógyul

hatunk. Curtius pedig bizonyossággal tudta,

hogy őt sem szerencse, sem vitézség nem ment

hetik meg a borzasztó haláltól, mégis honja ja

váért, nyugalmáért feláldozta magát.

Erzsike. Igaz; de én csak azt csodálom,

hogy oly kitűnő jeles nép, mint a milyennek a

régi rómait hallom, oly vak babonás tudott len

ni, és azt, mi tán valamely földrengés következ

ménye volt, egyenesen az istenek haragjának

tulajdonította.

Tanító. A római nép, édes Erzsikém,

folytonos háborúkat viselt, hódított, pusztított,

rombolt, s olykor neki is visszaadogatták a köl

csönt. Ily villongó, hullámzó és zajló körülmé

nyek közt, nem igen ért a természeti buvárko

dásokra, kevés csendes ideje volt, mélyebben

hathatni be annak rejtélyeibe; és noha más szá

mos tudományokban, szépen haladt elő, a termé

szetiekben jóformán hátramaradt. Látott ugyan

a római nép tűzhányó hegyeket; mert hiszen

tudjátok, hogy Olaszországban, melyben Róma

feküdt, nevezetesen Nápolyban, orruk előtt volt

a Vezuv, Siciliában pedig az Aetna, és ezen or

szágok, hódított római tartományok is lettek;

ért földrengéseket is; de azoknak okait, jelensé

geit nem igen nyomózgatta. Továbbá: az egy

igaz Istent nem ismerte, miért is isteneit, emberi
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szenvedélyekkel biró, haragos, boszúálló, rokon

vagy ellenszenves lényeknek képzelte.

Gyula. Mégis eszelősség volt. Curtiustól,

oly haszontalan babonáért, melynek alapja nem

volt, áldozni fel magát.

Tanító. Alapja volt tettének, édes Gyu

lám! nem ugyan tárgyalagos (azaz: magát a do

log igaz-voltát tekintve), hanem egyéni alapja.

A nép hitét ő is osztotta; benső meggyőződése,

nemes, magasztos lelke, forró honszeretete és lel

kiismerete, erős hitté emelték keblében azt, hogy

neki a hon javáért kötelessége feláldozni magát.

Tehát tettének nemességét nem csökkentheti az,

hogy a nép s ő maga is tárgyailag tévedtek.

T. Manlius.

A rómaiaknak gallusokkal folytatott hábo

rújok alkalmával, egy izben a gallusok Anio

folyónak túlsó partján ütöttek tábort, a rómaiak

az innensőn; s a két tábort csak egy hid válasz

totta el egymástól, melynek birtokáért több iz

ben, hevcsen de hasztalan csatáztak egymással.

Volt a gallusok táborában egy szálas, izmos óriás

vitéz, ki gúnyolódva boszantá a rómaiakat, elbi

zakodva híván ki köztök a legbátrabbat párvia

dalra. Senkisem merészlett a szörnyű erö-tömeg

gel megmérkőzni. T. Manliust (nem a kiről

előbb emlékeztünk) bántotta ezen gyávaság és

nemzetének gyalázatja, kérte a dictator-vezért,
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engedné meg neki elfogadni a gallus kihivását.

Megengedvén ezt a dictator, Manlius fölcse

rélte fegyverzetét, s a rendes csata-készület he

lyett, csak paizst és kurta kardot vett magához.

Kiállott a síkra s a két bajnok összeütközött. A

gallus első csapását paizsával fogta fel Manlius,

azután sebessen, mielőtt másodszor vághatott

volna az óriás, neki szaladt, szorosan oldalához

rugtatott, s több izben szúrta őt kurta kardjával

keresztül. A gallus összeomlott, Manlius pedig

győzelme jeléűl leszakította nyakáról az arany

lánczot vagy pereczet, melyet azon viselt volt, s

diadalmasan tért övéihez vissza. Oröm-riadozva

fogadta őt a római tábor; a dictator arany-koro

nát tett fejére, s az napságtól fogva, zsákmányos

arany-pereczéről, Manlius torquatusnak (pere

czes Manliusnak neveztetett).

Erzsike. Ezen párviadal hasonlít a Dá

vidéhoz Góliáthtal, csakhogy Dávid még silá

nyabb fegyverrel ment ellenfelére.

Tanító. Ugy van; de az indok is külön

böző volt. Manliust nemzetének becsülete, tehát

honszeretet lelkesítette; Dávidot pedig az igaz

Istenbe vetett bizalom; noha, hihető, segített va

lamit Saul fényes igérete is. Mindkét eset mu

tatja, hogy rendkivüli testi erőben nem kell el

biznunk magunkat; s csak akkor válik ez ne

mes tulajdonunkká, ha nemes czélokra használ

juk fel azt.

A magyar történelem is, több példáját hoz

za fel az ily bajnoki vivásoknak. Példáúl: Szent
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István király koronázásakor Andorás (a most

is virágzó Andrássy grófi család törzse) egy

idegen erős bajnokot győzött le. – Beten Pé

ter, negyedik László alatt, tizenegyszer ví

vott a király parancsára bajt, s mindenkor győ

zött, s a t.

Hasonló eset adta magát elő később a ró

maiaknál, szintén a gallusokkal való háborúban.

Ekkor is egy gallus bajnok párviadalra szólította

fel a legvitézebb rómait. Egy Valerius nevű

fiatal római vállalkozott erre s engedélyt kért a

consultól a megvívásra. Ezt megnyervén, kiállt,

s a gallust elejtvén, sietett annak harczi készüle

tét levonni. Erre a gallusok felbőszültek, s kis

csata kerekedett a két fél közt, melyben azonban

a gallusok hátranyomattak. A babonára hajló ró

maiak, ez alkalommal azt hiresztelték bajnokuk

ról, hogy annak sisakjára, védelműl egy holló

szállt volna; miért is ezen bajnoknak: „Valerius

Corvus" nevezetet adtak.

Kötelességek összeütközése.

Két különös eset adta magát Rómában elő,

melyben a honszeretetnek, az atyák, még saját

gyermekeiket, tehát a természetnek leggyöngé

debb kegyeletét is, áldozatúl adták. Az első, a

Tarquiniusok elűzetése után, mindgyárt az első

consulatus alatt történt. Tudnillik: azon Junius

Brutus consulnak, ki a Tarquiniusok elűzeté
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sének, és az új köztársaság felállításának főru

gója volt, két fia, Titus és Tiberius, titkon

egyetértettek, az alattomban ármánykodó Tar

quiniusokkal, s azokat vissza kivánták hívni

Róma trónjára, s az állam ellen tanácskoztak a

Tarquiniusok követeivel. Egy Vindex nevű

rabszolga fölfedezte az összeesküvést, s a része

sek elfogattatván, Brutus fiai, a nép elébe ité

letre vonattak. Brutus és consul-társa, birói

székbe ülve, előhozatták a rabokat. Előadatott a

vád, és Brutus sötét-komolyan kérdé fiait: mi

vel birnák menteni magokat? A fiak semmitsem

tudtak magok védelmére felhozni egyebet, mint

könyeket és zokogásokat. Brutus – noha nép,

consul-társa, baráti, rokoni, mind érzékenyen

rimánkodtak neki, fiai életökért, s maga is igen

ellágyúlt – bús szilárdsággal mondta ki fejökre

a halálos itéletet; és noha szíve csaknem végkép

. megtört fájdalmában, elüttette mindkettőnek fe

jét. Igaz, hogy ily túlszigorú példa, egyszerre

kiirtott minden Tarquiniusokhozi ragaszkodást;

de a népben, mely egyedül csak számüzetésöket

kivánta a fiúknak, tartós borzadályt okozott.

A másik eset azon Manlius Torquatussal

történt, kiről már emlékeztünk. Ez később con

sullá és hadvezérré választatván, nem volt ugyan

oly méltatlan hivatalára, mint Man li us impe

riosus; de mégis túlszigorú a maga saját szere

tett fia iránt. Tudnillik: ő, mint hadvezér, szük

ségesnek látta, a katonai fegyelem és harczi rend

szoros megtartása végett, oly szigorú katonai
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törvényt hozatni a tanácscsal, melynélfogva ha

lállal büntettessék az oly katona, ki harczi ren

den és álláson kivül, csatába ereszkedik az el

lenséggel.

Csakhamar a törvény meghozása és kihir

detése után, Manlius consul, kikémlelni az el

lenséget, küldé ki fiát egy csapattal. A tüzes, de

jeles és hir-névre törekvő ifjú, annyira szágul

dott elő csapatjával, hogy az ellenség első cso

portjához ért, melyet egy szinte tüzes Gemi

nius Me tius nevű ifjú vezénylett. Ez azonnal

ráismert a fiatal Manliusra, s némi gúnynyal

szólította fel őt: mérkőznének meg csapatjaikkal

addig is, mig a derék seregekre kerülne a sor.

Manlius becsületbeli dolognak vélve a kihívás

elfogadását, összecsapott az ellenséges csapattal.

A rómaiak győztek, és Manlius saját kezével

szúrta le Gemini ust. Azzal lerántá ennek har

czi készületét, s vidor arczczal vitte meg azt, a

győzelem hirével, atyjának. De ennek arcza,

öröm-mosoly és javallás helyett, elsötétült, egy

behivatta azonnal katonáit, előállíttatá fiát is, s

előadta: miként ez vitézűl viselte ugyan magát,

de meggondolatlanúl törvényt rontott meg, mi

által rosz és káros példát mutatott a seregnek. A

törvény – úgymond – halált rendel áthágójá

ra; állj elő poroszló! (lictor) és kössd oszlophoz

a törvény-törőt! Ugy lett; az egész sereg rémü

letére kiköttetett a fiú, és iszonyú borzadására,

lábaihoz esett feje. Igaz, hogy ezen túlszigornak

üdvös hatása lett a seregnél, mert senki sem me
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részelte többé megszegni a hadi parancsot; de

ezen vezéri szigor, mely az apai szereteten gá

zolt, örökre borzadalmas maradt Rómában anyi

nyira, hogy minden szerfölött szigorú parancsot,

manliusi parancsnak (imperium manlia

num) neveztek.

Erzsike. Bizony vad ember is volt Man

lius uram!

Jenő. Ahogy veszszük, Erzsike. Háború

idején, nem lehet tréfálni a parancsokkal; béké

ben sem a törvénynyel. Hiszen ha a vezér köny

nyedén venné a dolgot, végeszakadna minden

katonai fegyelemnek.

Atya. Igazad van Jenő: a fegyelem szoros

megtartású. – De mondd meg Jenő, mit tettél

volna te, Manlius consul helyében?

Jenő. (gondolkozva) Én, atyus? Én –

nem hoztam volna fiamra itéletet, hanem a ta

nácsra bíztam volna ezt, azzal mentvén ki maga

mat, hogy nekem a természet tiltja fiam halál

birájának lennem. Tudom, hogy a tanács, leg

fölebb száműzte volna fiamat; és ezt meg is ér

demlette volna meggondolatlanságaért.

Atya. Nem rosszúl fogtad fel a dolgot. A

természet kötelékei szentek, miket csak végszük

ség bonthat fel.

Tanító. És az öreg Manlius érzette is sú

lyát szerfölötti szigorának, mig csak élt. Mert

mindenki gyűlölte őt Rómában; sőt midőn ké

sőbb, két rendbeli a latinusokon vett győzelme

után, diadalmasan tért Rómába vissza

csupán
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néhány öreg ember ment üdvezelve elébe, a fia

talságból egy sem.

Egyébiránt a rómaiaknál igen szigorú volt

a hadi fegyelem, mire nagy szükségök is volt,

miután folytonos háborúkat viseltek. A parancs

nok rendelését mellőzni, rendesen halálos bűn

nek tartatott, mely alól semmi tekintet és párt

fogás sem mentheté meg az áthágót. Igy történt

a szamnitákkali háborúban, hogy Papinius,

dictatornak, teljes hatalmú fővezérnek, Fábius

maximus pedig lovasság parancsnokának, nevez

tettek ki. Papini u s megtévén rendeléseit a se

regnél, még némely szükséges dolgok elintézése

végett visszarándult Rómába, kemény parancsot

hagyva hátra, hogy visszatéréseig csatába ne

ereszkedjenek az ellenséggel. Azonban elmene

tele után, Fabius megtudta, hogy a szamniták

készületlenek, és aggálytalanúl mulatnak; azon

nal indulást parancsol a seregnek, véletlenűl

megrohanja az ellenséget, s oly fényes győzel

met vesz rajta, hogy húsz ezer esik el belőle, s

gazdag zsákmány jut Fabius kezébe. Ekkor a

helyett, hogy a dictatornak adna hírt győzelmé

ről, egyenesen a tanácsot tudósítja, a dictator

mellőzésével, felőle. Oröm töltötte el e hírre Ró

mát; de Papini us borús haraggal hagyta oda

a tanács-termet, s borúsan ment ki a sereghez.

Ott maga előtt felállítván a sereget, kérdőre von

ta Fabiust: hogy merte áthágni parancsát, s

mellőzni őt? Fabius nem birta kielégítőleg

menteni magát, s Papinius halál-parancsot
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adott ki a poroszlóknak. Fabius kiszakította

magát ezeknek kezei közől, s a katonákat szólí

totta fel maga segélyére. A katonák pártját ki

vánták fogni győzelmes vezéröknek, s rimánkod

tak mellette; de Papinius hajthatlan volt. Ez

alatt besötétedvén az éj, az itélet végrehajtása

másnapra halasztatott. Fabius használta az éjt,

Rómába futott. Ott Fabius atyja, s maga a sena

tus is esdektek Papiniusnál Fabius életeért; de

Papinius mindig hajthatatlan maradt; mig

nem sokára az egész római nép rimánkodván

Fabius mellett, és ez atyjostúl térdre vetvén

magát a dictator előtt, meglágyúlt és megkegyel

mezett Fabius életének. Es ily nagy szigor mel

lett is, Papini ust nem kárhoztatta senki.

A rómaiak honszeretetéröl.

Rómának csaknem folytonos fényes győzel

mei, és hódítások által kiterjedt hatalma, nagy

tekintélyt szereztek annak minden népek előtt.

Ez testületi büszkeséget támasztott a rómaiak

keblében, s római polgárnak neveztetni, dicsőség

volt nekik. Ez főrugója volt honszeretetöknek,

melyet igen nevelt az, hogy Rómában a főhiva

talok és hir-név útjai nyitva állának nem csak a

nemesség, hanem más kiváltságtalanok, sőt szol

gák előtt is. Ezekből fejthetni meg a honszere

tetnek azon számos szép példáit, miket a római

történelemben följegyezve találunk.
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Említettük : miként a rómaiaknak vallási

babonás szokásuk volt, válságos körülmények

ben az oraculumok tanácsait kérni ki. Miután

hazájok szerencsétlenségét, veszélyben forgását,

rendesen az istenek haragjának tulajdonították,

gyakran nyerték jós-templomaikból azt az utasí

tást, hogy ember-élet önkényes feláldozásával

engesszteljék ki isteneiket. És a rómaiak keblé

ben lángolt honszeretetnél fogva, mindenkor

akadtak lelkes honfiak, kik magokat a hazáért

önkényt halálra szánták el; még pedig nem csu

pán harczi viadalban, hanem védtelen odaadás

ban is. Magából a Decius - családból, hárman

áldozták fel így magokat. Emlékeztünk M. Cur

ti u s szakadékba-ugratásáról is.

Nevezetes volt némely római jeleseknek és

nagyobb tisztviselőknek azon önfeláldozásuk is,

mely Brennus berontása alkalmával történt

meg. Tudnillik: már minden veszve lévén a vá

rosban, mindenki végpusztulástól és haláltól re

megett; a nép, tanács, nők, gyermekek, majd

mind a capitoliumba menekültek, és a város ut

czái néptelenek, puszták maradtak. Ekkor ama

jelesek, vélve, hogy önkényes haláluk által kien

gesztelendik a boszús isteneket, a helyett, hogy

fegyvert fogván magok is, legalább néhányat a

dühös ellenségből levágni segítnének, disz-öltö

nyeikbe öltöztek fel, felrakták disz-jeleiket, s a

forumon, birói székeikbe félkörben ülve, komoly

méltósággal, és hallgatag elszántsággal várták

halálukat. Berontván a városba a gallus katonák,
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amint ezen tiszteletes körre bukkantak, álmél

kodva hökkentek vissza, nem vélve a tisztes szo

borszerű alakokról egyebet, minthogy az ég is

tenei szálltak le bennök a városba. Majd egy me

részebb gallus, meg akarván győződni: ha élő

földi lények-e ezen alakok? kezével érinté egyik

nek lenyúló tisztes szakállát; de egyszersmind

oly erős pofot kapott arczára, hogy szinte tán

torgott belé. Ez felbőszítette a durva gallusokat,

legelőbb is a pofozót szúrták le, utána a többit

konczolták fel,

Erzsike. Szép elszántság volt biz az, de

ostoba, babonás tett.

Tanító. Igaz, előttünk, felvilágosodott ke

resztyének előtt, kik nem hiszszük, hogy a jó Is

ten, ember-vér-áldozatokban gyönyörködjék. De

édes Erzsikém, minden embert és tettet, a maga

korában és körülményeiben kell megitélnünk.

Jenő. De az ily önfeláldozásokra nézve,

nem dolgozik-e a hiúság, a hír-név vadászása is?

Atya. Lehet, fiam; de ezen jutalomra igen

is méltó az, ki hazájaért feláldozza magát. A ter

mészet ösztönénél fogva, saját magunkat és éle

tünket mindenek fölött szeretjük; ha hát életün

ket adjuk a hazáért, legbecsesebb javunkat, kin

csünket adjuk oly közjavakért, mikben már mi

nem részesülhetünk, s miket csak kedveseink

nek hagyunk hátra. Neki csak a hir-név, s ham

vainak megáldatása, minden jutalma.
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Veszélyes a józan öregek tanácsát megvetni.

A szamniták, tartós, csaknem folytonos há

borúban álltak a rómaiakkal, s legtöbbnyire vesz

tettek. Ezért igen ingerültek valának ellenök.

Volt a szamnitáknak egy fiatal, tüzes vérű, vitéz

és igen ármányos, Pontius nevű vezérők, fia

azon öreg Pontiusnak, ki főhivatalokat viselvén

hazájában, különösen higadt józansága, érett ta

nácsai és mérséklései miatt, nagy tekintélylyel

birt honfitársai között. -

Az ifjú Pontius hadba vezetvén seregét,

Canidiumnál, egy hegyközti szorosnál, s még

szűkebb kijárásnál, mely egy ingoványos pos

ványra szolgált, helyezte el előnyösen táborát, s

katonáival megrakta a körülkerítő erdős tetőket.

Ekkor elhiresztelve, hogy seregével Lucániának,

Róma hű szövetséges városának ment, és hogy

ezen álhirt még jobban elhigyjék a rómaiak, ka

tonái közől tizet pásztor-öltönybe öltöztetett, kik

a rómaiak útjában őrizték marháikat. Ezek is

erősíték a szamnitáknak Lucánia felé nyomulá

sát. Posthu mius, a római consul és vezér,

hitelt adva a vak hírnek, a canidiumi posványos

szoroson átvezető rövidebb úton sietett seregé

vel, Lucánia fölmentésére és Pontius megtá

madására; de amint a szorosba ért, s annak ki

kijárását fa-derekakkal elzárva, a hegyeket pe

dig szamnitákkal megrakva találta, átlátta, hogy

kelepczébe került, s több izben, kétségbeesve
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tett kisérleteket keresztülvághatni magát seregé

vel, de mindenkor visszaveretett; mignem végre,

nehogy az egész római sereg elveszszen, kény

telen volt szabad kényre megadni magát.

A szamniták tanácsot tartottak: mi tevők le

gyenek foglyaikkal? Az öreg Pontius Heren

nius azt tanácsolta, ereszszék szabadon haza a

rómaiakat; ezen nagylelküségökkel örökre meg

nyerik szövetségesöknek Rómát, s elejét veszik

a további hadfolytatásnak; de ha megölik őket,

egy ideig megszabadulnak ugyan Róma hatal

mától; de mindig remegni lesznek kénytelenek

boszújától. A szamniták vezérei, mint tüzes fiatal

emberek, nem hajlottak, győzelemtől és régi bo

szútól ingerülten, a józan tanácsra, keveslették

az elégtételt, s elhatározták, azt gyalázással sú

lyosítni meg. Ennélfogva tudtára adták a római

seregnek, hogy egy pár súlyos béke-ponton felűl,

mind vezéröknek, mind a katonáknak, a bitó

járom alatt kell átbúniok, mi a gyalázás legsú

súlyosabb nemének tartatott.

A római sereg e tudósításra egészen le volt

verve; de a kényszerűségnek engednie kellett,

s mindnyája félmeztelenre vetkőztetve, bútt át a

bitó-jármon. A szégyen égető fájdalmát annyira

érezte a római sereg, hogy egész vissza-útjában

kikerülte a városokat; sőt Rómába bevonúlva is,

nem mert nappal egyik katonája is utczára ki

menni. A rómaiak új consulokat választottak,

kiknek első teendőjök volt kérdőre vonni Post

hu miu s t és társát: hogy köthettek a szamni
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tákkal, oly gyalázatos és terhes békét? Post

humiu s azzal mentette magát, hogy ő ezt az

egész római sereg megmentéseért volt kénytelen

tenni; de – úgymond– hogy az ő kötése, mely

a római tanácsnak és népnek híre, tudta, egye- ,

zése nélkül köttetett, nem köti Rómát; mert az

ily kötés nem egyébb puszta igéretnél. Ez tehát

csak a vezéreket köti, nem a népet. Minélfogva

ezen kötést fel lehet azzal bontani, hogy őt és

társát megkötözve adnák ki a szamnitáknak,

szabad-bánásra, a háborút pedig folytatnák. Min

denki csodálkozott Posthu miu s ezen magael

határozásán, ki csak imént oly gyalázatos békét

birt kötni. De a római tanács és nép, már szok

va lévén ahhoz, hogy a nekik nem tetsző béke

felbontására ürügyeket keressenek és találjanak,

elfogadták Posthu miu s javaslatát, s a vezé

reket kötözve adták által Pontiusnak; tud

tára adván neki, hogy mivel a volt vezérek,

minden hiradás nélkül kötöttek vele békét, azo

kat, mint vétkeseket adják át neki; de a kötést

érvénytelennek nyilvánítják, és a háborút foly

tatandják. Pontius megvetéssel felelte: isme

rem szokástokat rómaiak, hogy játszani szeret

tek kötéseitek szentségeivel. Nem akarok róla

tok tudni semmit! Óldozd fel poroszló a vezérek

kötelékeit! menjetek isten hirével!

A háború folyt, és a szamnitáknak elég

okuk volt megbánni, hogy nem követték az öreg

Pontius Herennius józan tanácsát. Mert a

rómaiak boszútól lángolva, számtalan csatákban

FÁY. IlI. k. 17
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törték össze a szamnitákat, több izben bútatták

át foglyaikat, viszonzásúl a bitó-járom alatt; s

végre annyira tönkre verték seregöket, hogy sú

lyos békeért voltak könyörgni kénytelenek.

Jenő. Már én Posthumius helyében, csak

ugyan nem búttam volna át a bitó-járom alatt.

Atya. De ne feledd fiam, hogy Posthumius

vezér volt, s makacsságával az egész seregnek,

néhány ezer embernek életét koczkáztatta volna.

O a seregért áldozta fel magát, és hogy ezt nem

gyávaságbol tette, megmutatta azzal, hogy ön

kényt ajánlotta maga kiadatását a szamniták ke

zébe, kiknél nem várhatott egyebet, mint halált

fejére. Igy Rómát is ezen egy esetben, némikép

menteni tudom. Mert ha Róma gyakran hitsze

getten bánt is a maga kötéseivel, ez egyszer fe

küdt némi igazságosság a kötött béke feltörésé

ben. Az ellenségnek, győzelem után, lehet oka a

foglyokkali sanyarúbb bánáshoz, – noha mívelt

ellenség ma már ezt sem teszi – de azoknak al

jas meggyalázásához, joga semmikép sem lehet;

sőt a katonai és vitézi becsületet kimélni, tisz

telni tartozik. E szerint igen természetes volt.

hogy egy nemzet a maga meggyaláztatását el

nem tűrhetvén, minden áron boszútállni töreke

dett. A legnagyobb hibát Pontius és vezér

társai követték el, kik előre láthatták, ismerve

Róma büszkeségét, a szomorú következménye

ket, mégis elbizakodottan nem hallgattak az öreg

Pontius higadt tanácsára.
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Attilius Regulus.

A rómaiak háborúba keveredtek a carthá

góbeliekkel is (bellum punicum), mely három

szakaszban 43 évig tartott. Eleinte nem igen

kedvezett a szerencse Rómának, és Attilius

Regulus, consul és vezér, apró győzelmei után

nagyon megveretett, s maga is elfogatott. Ké

sőbb megfordult a szererencse, a rómaiak foly

vást győztek, és Carthágo annyira meggyengült,

hogy békére vala szüksége. Ennek kieszközlé

sére, tekintélyes foglyukat, Regulust küldték

Rómába, erős hittel kötvén le őt arra, hogy azon

esetben, ha követsége nem sikerülne, s a béke

ki nem eszközöltethetnék, visszatérend fogsá

gába. Regulus, kiismervén fogsága alatt, Car

thágónak szorúlt helyzetét, a helyett, hogy a

béke kieszközlésében fáradozott volna, hathatós

előterjesztésével és buzdításával oda vitte a dol

got, hogy ne csak békére ne álljon Róma, ha

nem még a foglyok se cseréltessenek ki, a há

ború pedig, mely Carthágónak jelen gyengűlt

helyzetében csak győzelmet igérhet, egész erély

lyel folytattassék.

Regulusnak ezen nagylelkű hazafisága

– mint gondolni lehet – a legdühösebb boszú

ra ingerelte Carthágót; minélfogva, amint Re

gulus, letett hite következtében fogságába visz

szatért, őt a legkigondolhatóbb kinzások kö

zött végezték ki. De Róma győzött, és Garthágo
17
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kénytelen volt oly békét fogadni el, milyet Róma

szabott elébe. , , , , ,

Jenő. Ez hasonló önfeláldozás volt a Pos

thumiuséhoz. *

Tanító. Mégis némi különbséggel, édes

Jenőm. Mert Posthumiusnál nem csupán hazafi

ság, hanem szenvedélyek is: mint maga szégye

nének kimentése, a sereg meggyaláztatásának,

melynek ő volt elfogadója, maga részérőli igazo

lása, s egyszersmind megboszulási vágya is, vol

tak, vagy legalább nagy valószinűséggel lehet

tek az indító, sőt kényszerítő okok és ösztönök;

mig Regulusnál a legtisztább honszeretet mun

kálkodott. Ugyanis ő jól tudta azt, hogy egyedül

a kötendő béke adhatja neki vissza szabadságát;

tudta azt, hogy béke nem sikerülése esetére élete

veszve van; mégis hazája javáért kész volt az

önfeláldozásra, és adott szava, hite szentségét

tartva szemei előtt, visszatért a kínos halálra,

fogságába. Ezért Regulus, szép példája mind

a honszeretetnek, mind becsületességnek.

Róma kárhozatos dölyfe.

A milyen fényesek voltak Róma győzelmei,

a milyen ragyogók egyes polgárainak vitézségi

és hazafiúi példáik, a milyen nemesek egyes je

leseinek, példáúl: első áfrikai Scipiónak, ember

szeretettel és nagylelkűséggel teljes jellemeik:

oly emberi érzelmet lázító vad dölyfe volt az Ró
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mának, melynek számtalan esetekben, de főkép

a carthágói háború utolsó szakaszában, virágzott

nemzeteket, tartományokat és városokat áldozott

fel. Győzelmi elbizakodottsága, s világ-uralmi

büszkesége, nem csak arra birták őt, hogy nem

zetek fölött mintegy birói széket üljön, s azok

elébe törvényeket szabjon, hanem arra is, hogy

későbbre se szenvedjen meg vetély-társat, vagy

olyant, melynek hatalmától tarthatna, vagy mel

lyel maga hatalmát nem éreztethetné. Különösen

Carthágo városára volt legirigyebb, mely keres

kedése, tengeri hatalma és szorgalma által, te

kintélyes hatalomra és virágzásra vergődött volt

fel. Róma nem elégedett meg azzal, hogy a két

elsőbb háborúi szakaszban, meglehetősen alázta

meg Carthágót, lefegyverzette azt, hajóit kiadatá

- magának és borzasztó sarczot vetett rája; hanem

miután az évek múlva újra virágzásnak kezdett

indúlni, a régi vetély irigységénél fogva, folyvást

fenekedett ellene, annyira, hogy a különben szi

lárd és józan szellemű Cato is – noha a jeles

Scipiók elleni áskálódásai, némi szennyet ve

tettek jellemére – minden köz-szónoklatát azzal

szokta volt befejezni: „Carthágót pedig eltöröl

tetni vélem."

Róma követvén Cato tanácsát, silány ürügy

alatt, nagy hadat küldött Carthágo ellen. Ez

épen nem volt háborúhoz készülve, nem lévén

sem hajója, sem fegyvere. Azonban sebtében fel

készült, amint lehetett; de elvesztvén a döntő

csatát, a rómaiak részint éhséggel, részint os
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trommal bevették a várost. Ekkor vad csorda

módjára öltek, raboltak benne, és tizenhét napig

égetvén a várost, romokba döntötték azt. – Az

után Korinth városának estek, mely századokon

át volt a görög miveltségnek, kincsnek és mű

remekeknek gyűlpontja, s eltörölték a földsziné

ről ezt is. Végre Spanyolországban Numántia

városát vették ostrom alá, s bevévén azt, földig

rombolták le. Igy bántak a dicső rómaiak a nem

zetekkel s átalában emberiséggel; mi miatt az

utó-világ bár csodálja Rómának kivívott nagy

hatalmát, tudományos és müvészi maradványait,

egyes polgárainak magasztos jellemét, kénytelen

bevallani, hogy régi Róma a maga korában, mig

egyfelől disze, másfelől átka volt az emeriség

nek. Mert nem rombolásban, öldöklésben, pusz

tításban, hanem áldás-terjesztésben áll a valódi

érdem és nagyság!

Azonban a nemesis (megtorló igazság) meg

boszúlta később ezen vadságait Rómának. Mert

a carthágói háborúnak bevégeztével, mindin

kább kezdett hanyatlani. A sok hódítás, rablás,

töméntelen kincset halmozott össze Rómában, s

ez fényüzést és pulyaságot árasztott el benne.

Róma is úgy járt gazdagságávaal, mint több gö

rög városok, melyeket gazdagság tett semmikké.

Láttátok ennek példáját, újabb időben Spanyol

országon is, melynek virágzása, Amerikának föl

fedezése és kizsákmányozása által tetemesen meg

csökkent. Különösen az erkölcsiséget vesztegette

meg a kincs által előidézett fényüzés Rómában. A
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két Gorchuson kivül, darab ideig nem volt szilárd,

jeles nagy embere. A lelketlen Márius, Cin

na és Sylla, dühösködtek, hatalomra vergődve

Rómában, s fürdöttek a polgár-vérben. Róma

példája is mutatja, mit gyakran fogtok tapasz

talni az életben, hogy a könnyen gyűlt vagyon,

melyet nem saját szorgalmunk és fáradtságunk

által szerzettünk, rendesen könnyelműleg, vagy

épen visszaéléssel szokott elfecséreltetni; nem

zeteknél pedig ipart öl el, erkölcsöt veszteget

meg, és minden jobb szellemet elkorcsosító fény

üzésre nyújt alkalmat. -

- Számosan voltak ugyan Rómának oly ki

tűnő férfiai, kik rendkivüli nagy tehetségekkel,

vezéri és állam-férfiúi nagy tulajdonokkal valá

nak felruházva; de kiknek jellemöket, a tulságos

hatalom- és hir-vágy – mik a jeles tettek rugói

közt megállhatnak ugyan mérséklettel, de mint

lelket elfoglaló szenvedélyek kárhozatosak –

egészben vagy nagyrészben mocskolták be. Igy

példáúl : Pompéjus igen jeles, de szerfölött

nagyravágyó férfiú volt; Julius Caesar a vi

lág legnagyobb emberei közé tartozott, nagy

hadvezér, állam-férfi, nagy író – maga hadjá

ratait igen szépen írta le– és nagylelkű volt; de

nagyravágyása miatt vetélytársat maga mellett

nem tűrhetvén, Pompéjus ellen polgár-hábo

rút viselt, Rómában az egyedül-uralkodást ma

gához ragadta; mi miatt – noha eleinte a tisz

telet minden nemével megtiszteltetett, sőt fél

istennek nyilváníttatott – élte javában, összees
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küdteknek gyilkaik által múlt ki. – Fogadott fia,

Octavius, szintén nagytehetségű ifjú volt; de

őt is elragadta a nagyravágyás, erőhatalommal

triumvirnek (egyikének a három fő-kormányzó

közől) tétette meg magát., két társával dühöskö

dött, nem-jóakaróit üldözte, s több mint harmad

fél ezeret száműzetett Rómából, részint senato

rokat, részint nemeseket. – Mily számos undok

császárja volt Rómának, már említettük.

A két Grachus.

Ritka szép jelleme volt Rómában a két

Grach us nak. Tudnillik: Carthágó és Korinth

lerombolása után, mint érintettük, lábrakapván

Rómában a fényüzés, ez a rómaiak erkölcsét igen

megvesztegette. A gazdagok egész tartományok

kal birtak, pompáztak, vesztegettek; mig a sze

génységnek kenyere sem volt. Amazok magok

hoz ragadtak minden hivatalt és hatalmat, és sa

nyargatták a népet. Ekkor előállt áfrikai Scipio

leányának, Cornéliának két fia, Tiberius

és Cajus, megválasztatták magokat nép-szó

szólóknak, s mindent bátran és szembeszökve a

senatussal és főrangúakkal, elkövettek, mit a nép

javára üdvesnek véltek. Nevezetesen sürgették

egy régi törvénynek megujítását, melynélfogva

egy-egy polgárnak öt száz holdon felül birnia

nem szabad, s más egyebeket is. Szerencsétlen

ségére, a két testvér igen tüzes és hajthatlan volt,
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mi által a főbbeknél nagy ingerültséget okozott,

úgy, hogy mindkettőnek szöknie kellett, és Ca

jus az igaz ügy mellett, életét is vesztette. Ez

után egymást érte Rómában, a gyalázatos jel

lemű férfiak sora, milyenek valának: Marius,

Sylla, Cinna és Catilina, s a t., kik pol

gár-vért ontottak, s Róma jelesebbjeit vagy el

ölték, vagy száműzték. Különösen Sylla, ki

nagy tulajdonai mellett, kicsapongó életű és szer

fölött nagyravágyó volt, fényes győzelmei után

oda vitte a dolgot, hogy örökös dictatornak ne

veztetett ki, a midőn ellenfelei közől számosakat

vagy elöletett, vagy száműzetett. Kínos nyava

lyában halt el, melyet kicsapongó életével vont

magára, s ő volt az első, kinek teste megégette

tett. – Azután Cn. Pompéjus kezdett szere

pelni, ki három triumphust, s köztök az utolsót,

igen nagy pompával, tartott. Vele jött be Ró

mába, a veszélyes triumviratus. Az első Pompé

jusból, Crassusból és Julius Caesarból állott.

Ezek önkénytes és szabad hatalommal uralkod

tak; mignem Caesar és Pompéjus közt bel

háború támadt, melyben Pompéjus legyőze

tett. Cato, a censor, maga-magát ölte el, mint

hogy túlbuzgó híve lévén Pompéjusnak, ennek

megbukta után, remegett Caesar boszújától.

Mind Caesar, mind Pompéjus jeles, de

szerfölött nagyravágyó férfiak voltak, kik ma

gok mellett vetély-társat nem tűrhettek; sőt Cae

sar azt szokta volt mondogatni: inkább szeret

faluban első, mint városban második lenni.
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Amint Caesar, győzelmeiből Rómába visz

szatért, nem volt oly neme a megtiszteltetésnek,

mit nép és senatus rája ne rnháztak volna. Négy

szeres triumphus határoztatott számára, tíz évre

dictatornak, és összes seregek imperatorának tet

ték. Innen ragadt imperatorokra a Caesar (csá

szár) nevezet.

De csakhamar összeesküvés támadt Cae

sar ellen, miután büszkeségével a senatust, s ál

tala a népet is megsértette, nem kelvén fel ülté

ből a senatus előtt. És noha barátai által megin

tetett, hogy bizonyos napon ne menjen a tanács

ba, mégis elment, s ott több gyilok-szúrással öle

tett meg. Halála után őt Róma az istenek közé

számította.

Róma császárjai közt, különösen kitűnő volt

Titus Vespasianus, ki annyira birta népé

nek szeretetét, hogy közte mindenkor minden

testőr nélkül járt. Ellentéte volt A ris tip pus,

az argószi méltatlan zsarnok, ki folyvást őrcsa

patokkal őriztette magát, létrán ment fel szo

bájába, felvonó-ajtón, melyet gondosan bezárt

maga után, és éjjelre ezen ajtó fölé vetette

ágyát.

Jenő. Nekem a görög és római történel

mekben, különösen a honszeretet szép példái tet

szenek. Kár, hogy ma már a honszeretetnek nin

csenek oly pályái, mint hajdan Rómában és Gö

rögországban voltak.

Tanító. Sőt vannak, édes Jenőm, ha nem

mindenkor oly csillogók is. A kiállásához és tehet
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ségéhez képest oly pályát választ magának, mely

ben hazájának használhat, s azt híven betölti; ki

nem csak magának, azaz, maga jólétének és ké

nyelmeinek él, hanem tehetségeivel, a hon ja

vára és fölvirágzására is iparkodik, tőle fáradal

mait nem kiméli, vagyonából, azon intézeteket,

tudományos és ipar-ágakat, melyek a haza jólé

tének és felvirágzásának eszközei, telhetőleg elő

segíti; benne az összes vagy egyes nyomorokat

enyhítni törekszik; a hon dicsőségéhez tehetsége

szerint járul, példás élte által annak becsületére

válik: kétség kívül ma is hálás emlékezetre mél

tó tanuságait adja békében forró honszereteté

nek; háborúban, ezeken kivül nyitva állván előt

te, a vitézség érdem-aratása is. Igy példáúl ha

zánkban is: Hunyady János, Zrinyi Mik

lós, Széchenyi Ferencz és István, Vö

rösmarty Mihály, s más többek, mindenkor

tisztelt hazafi-nevek maradnak. –

Számos egyes kitűnő jellemet és eseményt

lehetne még felhordani a római történelemből; de

azokat későbbi olvasmanyaitoknak kivánom fen

tartani, akkorra, midőn a római classicusokat

fogjátok nyomozgatni. Ezen classicusoknak majd

nem legnagyobb része, a római történelem kü

lönbféle szakaival foglalatoskodott. Azonban nem

kell ezek olvasásánál felednetök, hogy a római

történelmészek, büszkék lévén magok is hazájok

dicsőségére, nem egészen részrehajlatlan megírói

annak történelmeinek; e mellett sokat helyezvén

irásmódjuk csinosságába, előadásuk élénkségébe,
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s más irói tulajdonokba, szerfölött szerették, né

ha tán a valódiság rovására is, felékesíteni mun

káikat, s fénykörbe helyezni a római nevet.

Miután a gyermekek egy párszor átolvas

gatták, a görög és római történelmek vázlatait, s

azokhoz ragasztott jegyzéseket, a tanító felszólí

totta őket, hogy mindegyike adja másnapra vé

leményét: kit tart legjelesebb, legnagyobb férfiú

nak Görögországban, és kit Rómában?

Mindegyik gyermek tanakodott, tusakodott

a feltett kérdés fölött; de csak külön magában,

nehogy a másik ellesse az ő választottját, s más

nap előálltak a tanító, atya és Kristóf bátya előtt,

a magok pártfogottjaikkal.

n – úgymond Jenő – Görögországban,

Leonidás mellett szavazok; mert oly roppant

tábor ellen, mint milyen a Xerxesé volt, oly vi

tézűl védte maroknyi néppel a thermopylákat,

hogy csak árulás birt segítni Xerxesen. Azután

is Leonidás hősileg áldozta fel életét hazája

ért. Nekem már azért is hősöm ő, hogy Zrinyi

Miklós, magyar hősünk, hasonlóan áldozta fel

magát Szigeth alatt,

Tanító. Hősöd valóban jeles, sőt halha

tatlan, és Zrinyi hősünk egy mákszemmel sem

kisebb nála. Mert Leonidás, mint király, és

nemzetének képviselője s orszámának védője, né

mi homály nélkül, magát – bár nagyobb erő
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nek – nem adhatta meg; mig ellenben Zrinyi

maga megadását, vagy kiszökését a várból, min

denki előtt kimenthette volna azzal, hogy a vá

rat mig csak tarthatta, az utolsóig vitézűl védte.

Leonidást, a nemesebb dicsvágyon kívül, rangja

és hazájának szeretete; Zrinyit pedig szintén

honszeretet, hűség és keresztyénség ügye lelke

sítették. Mindkettőnek neve nagy és dicső; de

tetteikben csak egyes jellemvonás tün elő. – De

halljuk a többi szavazatokat, hogy kellő össze

hasonlításokat tehessünk. *

Gyula Periklest jelölte ki; mert – úgy

mond – alatta volt fénypontja Görögországnak,

alatta virágzott Athén, és gazdag volt.

Tanító. Való, hogy Perikles kitünő

férfiú volt; de nem szabad felednünk, hogy ő

szabad hazájában magához ragadta a főhatalmat,

s így bitorlónak mondható. Lám Rómában, Octa

vianus Augustus alatt, és Francziaországban XIV.

Lajos alatt, szintén fénypontjaikon álltak az ál

lamok, a nélkül, hogy valódilag nagy nevezet il

lette volna fejedelmüket. Periklesre szintany

nyi fényt árasztottak környezetjei, mint ő azok

ra. Legnagyobb érdeme az volt, hogy gondját,

igyekezetét, népe emelésére fordította, s helyes

tapintattal és izléssel birt, e végre szolgáló esz

közei megválasztásában és felhasználásában. Es

ezek nem csekély érdemek, mik minden esetre

jeles tulajdonokat föltételeznek.

Már én – szóla Erzsike – nem tudok a

csatákhoz, sőt borzadok is az ember-mészárlás
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tól; nekem nem hőseim a hadvezérek. Én a gö

rögök közt Socratest becsülöm legtöbbre, s

nem is hihetem, hogy abból valami igaz lett lé

gyen, mit irigyei ráfogtak. Különben nem mond

ta volna őt az oraculum, legbölcsebbnek. Aztán

ő példája volt a tiszta erkölcsnek, jóra tanította

honfi-társait, és az ifjúságot; bátran kikelt a gaz

ság ellen; s mily erős lelket bizonyított azzal,

hogy ártatlanságában bizva, átallt megszökni

tömlöczéből, abban végperczig tanításokat tar

tott, s bátor hidegvérüséggel itta ki a méreg

kelyhet!

Tanító. Igazad van Erzsike, nekem is

Socrates az egyik emberem. Tagadni nem le

het, hogy alkalmasint ő volt a legfelvilágosodot

tabb férfiú Görögországban, ki túlhaladta tiszta

fogalmaival, korát és nemzetét. Továbbá: korá

ban a bölcsészet, leginkább csak szemlélődő volt,

vagyis oly tárgyak körül forgolódott, melyek in

káb elme-futtatásra, mint életbeli használatra

szolgáltak. Socrates a bölcsészetet, egyenesen

az életre vitte át, s a tiszta erkölcs-tanításra és

ember-boldogításra. Innen azt modták Socra

tes felől, hogy a valódi bölcsességet ő hozta le

az égről a földre. Maga Cicero is, kinek itélete

igen fontos lehet, legbölcsebb görögnek vallja

őt. E mellett, más jeles tulajdonok sem hiány

zottak Socratesben. Minden esetre oly korban,

melyben egyrészről durva vitézség, másrészről

pulyálkodások uralkodtak, tiszteletre méltó tüne

mény volt oly erényes férfiú, mint Socrates.
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Egész élte folyamából kitetszik, hogy mint föl

világosodott férfiú, ellensége volt kora babonái

nak, és vallási vaskosabb tévelyeinek; mi abból

is megtetszik, hogy az eleusisi titkokba sohasem

avattatta be magát. S tán ezen szabad gondol

kozása volt későbbi veszedelme. Én hát magam

is egyikére, Socratesre szavazok. De én még egy,

másik nagy görögöt is ismerek. Ki találja ki

nevét?

Mindnyájan, Aristides!

Tanító. Aristides bizonyára egyike volt

a legtisztább jellemű, a legbecsületesebb férfiak

nak, kiket a történelem felmutathat. O részrehaj

latlan, önzetlen, igazságos, szegénységében is

elégedett férfiú, s e mellett tehetséges hadvezér

volt. De azon gyöngéje némikép megróvható,

hogy a vetély zajlakodásától – mely rendesen

ármánynyal és irigység fészkelődésével szokott

járni – ő sem volt egészen ment. Ugyanis, a vele

egy időben szerepelt Cimonnal nem élt egyes

ségben; noha, lehet, hogy nem benne feküdt a

feszültség oka. – Az én másik, emberem, gyer

mekim – Ep ami n o n das , kit – mindent

összevéve – legnagyobb görögnek tartok, mint

Cicero is annak nevezi őt. Epaminondás Boeo

tiában született, azon görög tartományban, mely

Görögországban legelmaradottabbnak, s mely

nek lakosi csaknem hülyéknek tartattak. O eb

ben képezte magát nagygyá, sőt Fülep, macedo

niai király is, nála nyerte kiképeztetését. O fé

nyes győzelmei s józan kormányzása által, az
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előtt tekintélytelen hazáját, túlsúlyra, tekintélyre

és hatalomra emelte Görögországban, s mig élt,

fenn is tartotta fényét; de halála után visszaro

gyott az ismét a maga tekintélytelenségébe; mi

nyilván mutatja, hogy csak az ő lángesze és eré

lye, volt annak nagyságának rugója, mozgonya,

A kevély, harczias és hatalmas Spártát senkisem

alázta úgy meg, mint Epamin on dás, ki több

izben igen ráijesztett Spártára, s azt végeszkö

zökhez nyúlni kényszerítette. Nagy volt Epami

mondás mint magányos polgár is, nem csak tu

dományos és müvészi müveltségére nézve –

mert tudjuk, hogy ügyes zenész és tánczos is

volt – hanem nemes érzelmeire nézve is. Emlí

tettem, hogy nyert győzelmeinél, mindig szere

tett szülei örömére gondolt; továbbá: ő jeles pél

dáját adta egy oly erénynek, mely mind Görög

országban, mind Rómában, az örökös vetély,

irigység, ármány, hír- és hatalom-vágy dulako

dásai miatt, szerfölött ritka volt, tudnillik a tiszta,

forró barátságnak, mellyel collegája, Pelopidás

iránt fogytig viseltetett. Noha Pelopidás gazdag,

Epaminondás pedig szegény volt, s az utóbbit,

amannak gazdagsága, tekintélye és népszerűsége,

könnyen irigykedésekre és vetélyi ármánykodá

sokra izgathatta volna; mégsem ingathatta meg

irántai barátságát semmi; váll-vetve munkált

vele hazájának, Thébának emelésében, a nélkül,

hogy ő, ki szegénysége mellett is elégedett tu

dott lenni, valaha Pelopidásnak vagyoni segé

lyét igénybe vette volna. Ha e szerint, Görög
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ország számos jelesei közt, válogatást tenni ki

vánunk, körül-belül mondhatjuk: Socrates

volt legbölcsebb, Aristides legbecsületesebb,

Epamin on dás, a minden tekintetben legna

gyobb görög, *

Most már a rómaiakra kerülvén a sor, mind

egyik szintén felhozta a maga kedvencz hősét.

Erzsike Camillus mellett volt, Jenő Julius

Caesar mellett harczolt, Gyula pedig áfrikai

Scipiót emelte ki.

Tanító. Meglehetősen választottatok. Ca

millus, minden esetre nagy és tiszta jellemű

férfiú volt, ki hálátlan hazáját is, forró kebellel

sietett megmenteni Brennus ellen; nagy hadve

zér, és igazságos még ellenség irányában is. Sci

io szintén nemes lelkű, szenvedélyeiben mér

sékes, buzgó hazafi és nagy hadvezér volt; ki

korának legnagyobb hadvezére, Hannibál el

len győzött, és Carthágot végkép hódította meg.

Azon tettét, hogy a virágzott Carthágót halomba

döntötte, azzal lehet menteni, hogy azt a tanács

egyenes galád parancsából tette; mert ő maga

hajlandó lett volna megkegyelmezni a szeren

csétlen városnak. Egészen más a tekintet Julius

Caesarra nézve. Tagadni nem lehet, hogy ő volt

Rómának legcsillogóbb férfia, kit nagy hadvezéri

és irói lángész, ritka erély, nagy tehetségek, és

fényes tettek halhatatlanítnak; de az, hogy ha

zája ellen harczolt, s abban a főhatalmat önkény

tesen magához ragadván, példát adott utódinak

is, Róma szabadságának elnyomására, sokat le

FÁY. III. k. 18
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von fentebbi érdemeiből. Én tehát véleményem:

mel, a két elsőbb felé hajlok, s melléjök teszem

még Cicerot, ki mint jó hadvezér, világhirű

és bátor szónok, buzgó hazafi, sokoldalú mivelt

ségű író, és feddhetlen életű férfiú, ritka tüne

mény volt hazájában, s felvilágosodott fogalmai

val még ritkább a maga korában.

Erzsike: Én csak azt neheztelem, tanító

úr, hogy a nő-nemből egyet sem említ fel a gö

rög és római történelem. Hát nem voltak e két

jeles nemzetnek, jeles, kitüntetésre méltó nőik,

leányaik?

Tanító. Sőt igen; csakhogy a görög és

római nőket, azon korhoz és szokásokhoz képest

kell megitélnünk, melyben és melyek közt éltek.

Már átalában keveset foglalkozik a történelem a

nő-nemmel; mert ennek pályája és rendeltetése,

inkábbára a házi erények és családi apróbb vi

szonyok körül forog, s a világ nagyobb, korsza

kos és döntő eseményeibe ritkán enged neki be

folyást. Ilyenek voltak a többek közt: Fulvia,

Antonius neje; Aspásia, Perikles neje; Livia

Drusilla, Augustus neje; Agrippina, Nero

anyja, s a t. Ezen kivül különösen a görögöknél,

a nő-nem igen korlátolt állapotban állott, s csak

nem egészen elhanyagoltatott; sőt törvényei is

hallgatnak róla. Házi foglalkozásokra szorítta

tott, s legfölebb gondos és szorgalmas háztartá

sárol dicsértetett. E tekintetben említi fel a tör

ténelem Penelopét, Ulysses szorgalmas és hű

feleségét is. Egyébiránt egészen a férj hatalma
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alatt állott. Azonban hogy a görögöknek is vol

tak jeles nőik, onnan is gyaníthatni, hogy my

thoszuk több hősnét és erényes nőt hoz fel, csak

hogy ezeknek történelmök sok mesével van ke

verve; és Euripides a maga tragoediáiban, több

erényes nő példányait tünteti elő.

Rómában szabadabbak valának a nők; mert

a rómaiak a város alapításakor, ragadozták volt

a szabinusoktól nejeiket; ezeket tehát jó móddal

kelle magokhoz édesgetniök. Továbbá méltatták

a nők azon érdemeiket, miknélfogva ők békéltet

ték ki a rómaiakat a szabinusokkal, és a Bren

nus dulása miatti veszélyben, a carthágói hábo

rúban, s más szorúlt állapotában Rómának, ön

kényt áldozták fel a hon javáért, ékességeiket és

drágaságaikat. Így Hortensiának is, Hortensius

szónok leányának, tiszteletet szavazott a senatus,

azért, hogy nemzetségét, a triumvirek önkényes

zsarnoksága ellenében, lelkesen védelmezte. De

eletnte meg is érdmelték a római nők a tisztele

tet; mert oly erényesek voltak, hogy noha Ró

mában megvolt engedve az elválás, mégis a vá

ros elsőbb 520 éve alatt, nem fordult elő elválási

eset. Azonban később annyira lábra kapott a ró

mai nők közt a fényüzés, hogy már a carthágói

háború második szakaszában, az állam nagy szo

rultságában, meg kelle hozniok a rómaiaknak,

az úgynevezett oppiusi törvényt, melynélfogva

tilos volt a nőknek bársonyban, és ékszeresen

járniok, s a városból kikocsizniok. De ezen tör

vény, a háború bevégeztével, csakha" eltöröl

18
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tetett ismét. A respublica utólsó éveiben pedig,

és a császárok alatt, egészen meg volt a női er

kölcs vesztegetve; kiesapongók, pazarlók lettek,

beavatkozók a közdolgokba is, sőt olykor összees

küvéseket is kezdtek, vagy segítettek a nők elő. –

A római nők közt, mint tiszta erkölcsű jeles nők

ről emlékezik a történelem, a többek közt : Lu

cretiáról, Collatinus nejéről, Sulpiciáról;

Fabius Flaccus jejegyeséről, Cornéliáról, a

két Grachus jeles anyjáról – ki gyermekeit

tartá fő ékszereinek – Cimon, athéni polgár

leányáról – ki a tömlöczben, éhenhalásra kár

hoztatott atyját, saját emlőin táplálta, s mentette

meg, – Veturiáról, Coriolán anyjáról. ki fiát

Rómával kibékéltette, – Octaviáról, Augus

tus császár testvéréről és Antonius triumvir ne

jéről – ki mint jeles nő, mintegy védangyal volt,

testvére és férje között; – Liciniáról, egyik

Grachu s hű nejéről, s a t. Akadtak női rendel

tetésök korláti közől kikelt nők a régiek közt is,

miként találkoztak olyanok újabb időnkben is,

kik férfias hősködéssel csatákat vívtak, s vitéz

ségök által tüntették ki magokat. Miként példáúl

a magyaroknál: Zrinyi Ilona, Patócsy

'Sófia s az egri nők; úgy a régieknél is:

Telesilla s a spártai nők, s a t. maradandó

nevet vívtak ki vitézségeikkel magoknak. Azon

ban az ily kilépések a női szelid rendeltetésből,

csak ritka válságos eseményekken vannak he

lyeiken. – Artemizia, a cariai királyné, ar

ról nevezetes, hogy férjének, Mausoleusnak,
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kegyeletből, nagyszerű emléket emeltetett (in

nem a nagyszerű halotti emlékeket, ma is mau

zoleum oknak nevezik), és férjének hamvait,

apródonként italába vegyítette és megitta, hogy

vele holta után is egyesüljön. Ez ugyan magá

ban véve bohóság és túlcsapongás, de mégis

szép kegyeletre mutat.

Szükségesnek látom még, a rómaiak köz

és magány-életéből, némely intézményeket és

szokásokat említeni meg előttetek; minthogy

azokra korunkban is történnek hivatkozások.

1. Tizenhét éves kortól, negyvenhatig, min

den római katonáskodni köteleztetett; s nagyobb

hivatalokat csak az viselhetett, ki már több had

járatot végezett. Rabszolgákat csak nagy szorúlt

ságban használtak katonáskodásra. – A legio

annyi volt a rómaiaknál, mint nagyobb hadtest;

cohors= ezred; manipulus = félezred (ba

taillon); centuri a = század; turm a = esca

dron; de curia = káplár-alja. Később alkal

maztattak nálok: parittyások, dzsidások és íjá

szok, vagy nyilasok is. Fegyvereik részint védők

valának, mint: paizs, pánczél, sisak; részint tá

madók, mint: kard és dsida. -

Tisztjeik: fővezér, lovasok vezére, tribuni

militares, centuriók, decuriók, s a t. Voltak kém

jeik is, és parólokat (tábori jelszavakat) adtak ki,
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hogy azokról éjjel, magok embereit fölismerhes

sék. A vezérnek őr-csapatja és segédei (adjután

sai) voltak. - – Ki állását elhagyta, halállal bün

tettetett. Csata előtt, a vezér rendesen szónoklatot

tartott katonáihoz, azután megfúvatta a trombi

tát, s a sereg iszonyú ordítással rohant az ellen

ségnek. Ha győzött, jutalmakat osztott ki a ve

zér, különösen azoknak, kik polgárok életét men

tették meg a csatában, vagy elsők hágtak fel a

falakra, sánczokra, vagy várost mentettek fel az

ostrom alól. – A fegyelem igen szigorú volt; a

nagyobb áthágások halállal, kövekkeli agyon

veréssel, szikláról való letaszíttatással, sa t. bün

tettettek. Had-izenésre, és követelések kiegyen

lítésére, a feciálók ügyeltek.

2. A rómaiak falevelekre és héjakra írtak;

később papírra és pergamenre, mikre nádból ké

szült tollal írtak. Voltak viaszszal bevont iró

tábláik is. A legelső papírt Nagy Sándor idejé

ben, Egyiptomból kapták, hol azt egy káka-faj

ból készítették. A véknyabb pergamen juh-, a

vastagabb, borjú-bőrből készűlt. A régi hátra

maradt kéz-iratok, legtöbbnyire pergamenre ir

vák. – Egyébiránt a régi görögöknél és római

aknál, nem volt az irás, olvasás oly átalános,

mint korunkban, melyben könyv-sajtók terjesz

tik a tudományosságot. A régieknek több ve

sződségébe kerűlt az irás; de ugyanazért jobban

megfontolták, mit írtak, s magokból, nem idegen

fölszedett eszmékből merítvén írásaikat, erede
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tiebbek. Mi nagyrészben a régi eszméket öntö

getjük új formákba.

3. A rómaiak csak egyszer ettek napjában

ebédet, melyet coenának neveztek, mi alatt je

lenleg vacsorát értünk; de reggelit, le nem ülve

többször is ettek. Coenájoknál eleinte ültek; ké

sőbb, keletről átszivárgott pulyasághól, feküd

tek; azonban a nők akkor is ültek. Balkezök

vánkoson nyugodott; egy ágyon rendesen hár

man feküdtek; mi igen kényelmetlen kényelem

lehetett. Asztalaik, a fényüzés korában, drága

fákból, oly pazaron készültek, hogy egy-egy asz

tal, pénzünk szeint, 20, sőt 30 ezer ezüst tallér

ba is kerűlt. – Nőknek bort inni, tilos volt. –

Coenáikat nyárban 3, télben 4 órakor tartották;

azzal némi vallásosságot és ünnepélyességet is

kötöttek össze; mert asztal előtt isteneiknek ál

doztak, kezeiket megmosták, s más köntöst, pa

pucsot öltöttek, miket a vendég, szolgával horda

tott maga után. A meghívott vendég, hozhatott

magával más meg nem hívott vendéget is, kit

umbrának (árnyéknak), a tolakodó tányér-nyaló

kat pedig, muscáknak (legyeknek) hívták. A coe

nát tojáson kezdték és almán végezték. Legked

vesebb étkeik voltak: a császár-madár, fogoly,

páva, ausztriga, csiga és hal. Asztalnál ételköz

ben ncm ittak bort, hanem utána. Fő-étköket

pompával, néha zenével hozták fel, s olykor la

koma-királyt is választottak. Néha a gazda, apró

ajándékokat is osztott vendégeinek. – Átalában

a római nagyok, sőt állam-férfiak is, igen szeret
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ték a vendégeskedést. Caesar, Pompejus, Lucul

lus, Hortensius, Antonius, mind nagy inyenczek

(gourmánok) voltak.

4. A rómaiak különbségeket tettek a napok

közt. Némelyeket szerencséseknek (dies fasti), má

sokat szerencsétleneknek (dies nefasti), miken

semmi fontos közdolgot nem végeztek, tartottak.

Naptáruk már Romulus idejében is volt; de

akkor az év nálok csak 10 hónapból állott. Nu

ma adott ezekhez kettőt. Később két hónapnak

nevét, Julius Caesar és Augustus tiszte

letére szentelték. Julius Caesar osztotta az esz

tendőt 365 napra, s négy évenként rendelt egy

szökő esztendőt, 366 nappal. Gergely pápa oly

igazítást tett ezen, hogy minden 4 században, 3

szökő évvel legyen kevesebb, mint a juliusi szá

mítás szerint esnék. A juliusi számítást ma is

tartják az óhitűek, kik 13 nappal számítnak ké

sőbb. A többi keresztyének Gergelyét tartják.

5. Harangjaik a rómaiaknak nem voltak;

hanem volt nap-órájok, mely a főpiaczon állott;

volt föveny- és viz-órájok is, melyek az által

mutatták az időt, hogy a föveny vagy víz, halk

kal, más edénybe szivárgott által.

6. A császárok alatt, divatban álltak a pa

rókák is. Később beretválkoztak. – Gyűrűket

hordtak, a szegények vasból, a gazdagok és fő

rangúak aranyból, arcz-vésésekkel. Fedetlen fő

vel jártak, csak ünnepeken, gyászban, és úton

fedték be fejeiket. – A nők befonták hajaikat,

fülbe-valókat s más ékszereket hordtak, festet
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ték, kendőzték magokat; s a kar-pereczek és

nyak-lánczok, ékességeik közé tartoztak.

7. A nagy circusban tartották nevezetesebb

játékaikat, és mutatványaikat, nevezetesen: a

pálya-futásokat, küzdéseket, s a t. – A gladiá

torok később annyira megszaporodtak nálok,

hogy Capuában (római tartományban) zendülést

is kezdtek. Constantinus császár eltiltotta,

mint keresztyénséghez nem illőket, a gladiáto

rokat. – A theatrumon álarczban játszottak a

szinészek, hogy a meszszeeső nézők, jobban ki

vehessék a jellem-vonásokat. Zenében, inkábbá

ra a fúvó hangszereket használták.

8. Temetkezés. Belül a város falain te

metkezni, törvénynél fogva tilos volt; csak ke

veseknek engedtetett meg a belül-temetkezés,

mint példáúl : Veszta szűzeinek, Julius Caesar

nak, Fabriciusnak, s a t. A többiek kivül, legin

kább ország-út mentében temetkeztek, és né

mely előkelők a Márs mezején. Koporsóik ezek

nek márványból voltak. A jelesebb síri emlékek,

mausoleumoknak, a földalatti kripták, catacom

báknak neveztettettek. – A rómaiak azt hitték,

hogy halottjaiknak lelkeit, Cháron viszi egy

obolért által a Stix vizén az alvilágba; ezért az

obolt, halottjaik szájába tették. – A temető szent

hely volt nekik, s tisztelték a halottakat; ezért,

ha holt-testre bukkantak, mindenkor legalább

egy-két marok földet vetettek rája. – A halott

utólsó lehelletét, a legközelebbi rokon, szájával

fogta fel; mi igen rosz és veszélyes, noha kegye
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letes szokás volt, mert a halott végnyavalyája

ragályos is lehetett. Kiadván lelkét a beteg, ro

konai nevén szólítgatták őt, hogy életre ébred

jen, ha még teheti, és rokonai meggyőződjenek

halála felől. Sirjára ciprus-fákat ültettek, és cip

rus-ágak közt is terítették ki. Siratták, hajaikat

hamuval hintették meg. Estve égették meg, vagy

fáklyáknál temették el. Előkelő halottak teme

tése, sok bohós és visszás szokással volt telve;

nevezetesen azon nem csak zenészek játszottak,

hanem pénzes síró asszonyok (praeficák) is alkal

maztattak, kik vásárlott könyeiket apró edény

kékbe szedték meg, s azon edénykék a halott

mellé tétettek. Voltak a halotti menetnél bohó

czok is, kik tánczoltak, bohóságokat űztek, külö

nösen a halottnak hangját és szójárásait utánoz

ták. A jeleseknek arcz-képeiket, diszjeleiket is

hordozták a menetnél. A fiak befedett fővel, a

leányok leeresztétt hajjal kisérték a halottat.

Nagyérdemű halott felett szónoklatok tartattak a

fő-piaczon. A máglyát rokonok, elfordúlt arcz

czal gyújtották meg; a tűzbe szagos olajat, kü

lönbféle fűszereket, s oly tárgyakat dobáltak, mi

ket a boldogúlt szeretett, sőt olykor drágaságo

kat is. – Vezér temetésénél, a katonaság, lefor

dított fegyverrel tisztelkedett. Ezek eddig dicsé

retes, vagy legalább tűrhető szokások valának;

de történt az is, hogy a halott tiszteletére, nem

csak állatok áldoztattak, hanem emberek is, me

vezetesen hadi foglyok s rabszolgák, vagy gla

diatorok harczoltattak életre, halálra. A halott
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nak hamvait, agyag, néha ércz-urnákba szedték

és eltemették. Azonban a keresztyénség gyara

podtával, a halottak megégetése eltöröltetett. –

Mig a gyász tartott, nem mentek a rokonok la

komákba, közjátékokba, nem vágták le szakál

laikat és hajaikat. A görögök épen ellenkezőleg,

gyászban beretválták le szakállaikat és hajaikat.

Néha nagy féfiak elhunytakor, vagy nagy sze

rencsétlenség után, köz-gyász is rendeltetett. Igy

példáúl : Brutus, Camillus halálaikor, s a

cannai szerencsétlen ütközet után.
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L a kos d.

A második oskolai év szünetében, egy ese

mény jött közbe Várhalmon, mely a családra kü

lönös hatással volt.

Egy pár mérföldnyire Várhalomtól feküdt

Lakosd helysége, jámbor, szorgalmas lakosok

kal. Ezen helységen, pár év alatt, több csapás

ment keresztül, mely lakosiból többeket nagy in

ségre juttatott. Két izbeni égés, nagyrészét ham

vasztotta el a falunak, a harmadik évben pedig

jég verte el határát. A lakosdiak segélyt kére

gettek a környékben és szomszéd megyékben, s

megkeresték a Halmay-házat is. A kéregető

küldöttek kifogyhatlanok valának panaszaikban;

mert templomjok s paplakuk is leégett; e mellett

a múlt tavasz hó-olvadásával, határjok patakja

is megáradván, rétjöket beiszapolta; mi miatt

méltán tarthatnak attól, hogy a jövő télen meg

fognak szorúlni takarmány dolgában.

Halmay Elek úr, szánakozó részvéttel

segítette, tehetsége szerint őket. Egy szekeret

buzával, burgonyával s másnemű élelemmel ra

katott meg számokra, szép pénz-összegecskét

nyújtott kezökbe, s későbbi segélyzést is igért
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nekik. Áldások közt távoztak el a kéregetők

házától.

Távoztok után így szóla atyjához Erzsike:

– De atyus! ugyan miért nem hagyják csapá

sos falujokat oda ezek a jámborok?

Atya. Azt rosszúl fognák tenni, édes leá

nyom; ez lelki gyávaság fogna lenni, és kevés

bizalmat tanusítna részökről az isteni kegyelem

és irgalom iránt, mely, ha néha, előttünk átlát

hatlan czélokból, erősen bünteti, vagy látogatja

is meg az embereket, de végkép nem hagyja el

soha. A lakosdiak kétségen kivül hallották jeles

öreg lelkészöktől, kit én is ismerek, s megértet

ték, hogy a világ történelme teljes oly példákkal,

mikben egyes tartományon, nemzeten, városon,

vagy egyes emberen, csoportosan mentek ke

resztül a csapások, csaknem a kétségbe-ejtésig;

de keresztülmentek és nem feneklettek meg rajta,

és elmulásuk után, visszakerültek a régi jó na

pok. Lakosd öregeitől hallottam, hogy sem őma

gok, sem atyjaik emlékezetére, a jelen csapások

előtt, nevezetesebb veszély vagy kárvallás La

kosdot nem érte. Tehát lakosinak reményök le

het, hogy ezeknek elmultával, ismét áldásos la

kásuk lehet falujokban. És gyermekim, nem is

oly könnyű az embernek elhagyni hazájának ha

tárát, melyben született, növekedett, jó napokat

ért, melynek minden hegyét, dombját, völgyét, for

rását, patakját, fáját, bokrát ismeri, miknek min

denikéhez őt édes emlékek kötik; azon határt,

melyben őseinek hamvai nyugosznak, és egészen
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idegen, ismeretlen hazát keresni. A remény ritkán

hagyja el végkép az embert, s ez, kezetfogva a

megszokással és előszeretettel, ellenállhatlan ra

gaszkodással köt szülött-földünkhöz bennünket.

Tanító. Ugy van! Láttuk régi Görögor

szág történelmében, mint érték Perikles vég

napjaiban, csoportos csapások, fénye tető-pont

ján, Athént. A spártaiak beütöttek határába, s

öltek, raboltak; a városba tódúlt falusi nép túl

népessége, egymás után kétszer szült pusztító ra

gályt abban, melynek maga Pericles is, két fiá

val, áldozatja lett. Utána iszonyú földrengések,

viz-áradások romboltak, dühöngtek, s a felforga

tott elemek mintegy egyesülni látszottak, Athén

vég-elpusztítására. Mindezek mellett Athén nem

csüggedt el, hanem kifejtett erélye által, még jó

tartósan forrta ki sebeit.

Tudjuk Róma történetéből, mily szomorú

állapotba jutott ezen város akkor, mikor Bren

nus alatt a gallusok azt elfoglalták, földig le

rombolták, égették, polgárainak javát leöldösték,

kincseit elrabolták; és a rómaiak egyedül a ca

pitoliumot menthették meg. A nép annyira volt

elcsüggedve, hogy városát elhagyni és Vejébe

költözködni ohajtott. Csak bajjal tarthatták őt

vissza a nemzet lelkesebbjei. Pedig még azon

csapáson túl állt be Rómának bámulandó hatal

ma, széles birodalma, fénye és utókor előtti di

csősége.

A középkorban is nem egy példát találunk

csoportos esapásokra, mik azonban, noha ideig
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lenesen megdöbbentették a kedélyeket, nemzetek

vagy városok végveszélyét nem okozták. Neve

zetesen 1338-tól kezdve néhány évig, folyvást

érték egymást a csapások Németországon, s egy

részben jó hazánkat is. 1338-ban, keletről, oly

borzasztó sáska-rajok szálltak elő, hogy sokasá

guk a napot elsötétítette, s járásuknak hossza

hét mértföldre nyúlt el. Már messziről hallatszott

tompa zúgásuk, s ahol letelepedtek, mindent,

még a ház-tetőket is fölemésztették. Ezen csa

pást, több éven át, rosz termések és éhség vál

tották fel. 1348-ban és 49-ben, előbb irtóztató

föld-rengés rombolt Európában, Helvétiában és

Carinthiában, hol 30 falut és Villach városát,

végkép rombolta el; a lég sűrű, büdös és fojtó

volt; még a bor is seprejével fordult fel a hordó

ban. Az 1849-ki év tavaszán pedig, Ázsiából, gé

nuai hajókon átjött Európába azon borzasztó ra

gály, melyet „fekete halál"-nak neveztek,

minthogy a beteg, fekete kiütéseket kapott tes

tén, mikre csaknem rögtön halt el. „Ez előbb

Franczia- és Olaszországokban dühöngött, ké

sőbb Németországban és hazánkban is, hová bú

csúsok által, kik Rómába zarándokoskodtak, ter

jedt el; noha nálunk mérge már csillapúlt. A há

rom elsöbb országban, némely városnak fele né

pessége veszett el benne; s egész Európa népes

ségének, körűl-belől két ötödrészét ragadta el

ezen irtóztató ragály. E csapások alkalmával tá

madtak Németországban, az úgynevezett „bűn

korbács lók," vagyis azon bűnbánók csapat



288

jai, kik az Isten haragjának enyhítése végett,

magokat vas-szeges korbácsokkal, közhelyeken

vérengzették. Eleinte ezen vallásos túlbuzgóság,

a rend korlátai közt, minden botrány nélkül gya

koroltatott; de később számos csőcselék nép

csatlakozott a buzgólkodókhez, és számos kicsa

pongásokat követett el; úgy, hogy VI. Clémens

pápa kénytelen volt betiltani a közhelyekeni ön

korbácslásokat.

Es még ezzel sem lett vége a csapások nyo

morának. A köznép rendesen, mint hazánkban is

tapasztaltuk, az 1831-ik évi cholera alkalmával,

nagy csapások nyomoraiban, részint felzaklatott

képzelgésből, részint kedély ingerültségéből, ré

szint roszakarók izgatásaiból, hajlandó szokott

lenni babonára, vagy ámulásra, melynélfogva

mindenfelé kutatván okát, eredetét a rajta átvo

nuló csapásnak, könnyen hisz minden ámító,

vagy boszút lihegő szavának. Igy történt a fe

ket e t e halál dühöngése alkalmával is. Vala

mely gaz ámító, ki a zsidók ellen ingrűlt lehetett,

azt terjesztette el a nép között, hogy a zsidók

mérget hánytak a kutakba, s e miatt halnak az

emberek. Nem használt ez ellen, sem a pápának

átokkal-sujtása, sem a fejedelmek és ember-ba

rátok józan intései, sem a mindennapi példa, mi

szerint zsidók is szintúgy haltak el a ragályban;

nem azon józan felfogás is, hogy a zsidóknak,

kiknek sok adósaik valának a keresztyének közt,

nem lehet érdekökben: kipusztítani akarni adó

saikat; mindezek daczára, előbb Sveitzban, majd
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Németország legtöbb városaiban is, megkezde

tett a zsidók üldözése, és ezrenként égették, öl

dösték, vagy családostúl száműzték őket. Szá

mosan önmagokat ölték el; a gyermekek pedig

keresztyén hitre kényszeríttettek. Azonban vol

tak pártfogóik is; nevezetesen Albrecht ausz

triai herczeg és Kazimir lengyel király, kik a

száműzötteket irgalmasan fogadták be.

Ha hazánk történelmét forgatjuk is : kép

zelhetni-e nagyobb sorát a csapásoknak, és insé

gesebb állapotot, mint mikben szép hazánk nya

valygott volt IV. Béla alatt, és a mohácsi szeren

csétlen ütközet után? Haja szála mered fel az

embernek, ha azokat a nem emberi, hanem ördögi

pusztításokat, rombolásokat, kikeresett kinzáso

kat és gyilkolásokat olvassa, miket a tatárok, 1241

ben és 42-ben, Magyarországban elkövettek! A

mohi ütközet után megfutamodott király, Frid

rik német császárhoz menekűlt, s ez vendég

szeretet helyett, őt és nejét, pénzétől és ékszerei

től fosztá meg. Amint a király, kíséretével visz

szajött Magyarországba, rémítő volt ennek álla

potja. Jeles történet-irónk, Szalay László, ak

kori adatok nyomán, ekként rajzolja ezt: „Men

nél belebb jött IV. Béla, annál borzasztóbb volt,

mit látott. Az ország-utak fűvel benőve, a mezők

csontokkal fehéredve, s egy élő lélek sem, néha

több napi földre! S midőn végre rejtek-helyeik

ből előmásztak az életben maradottak, felénél

több áldozatúl esett a ragadozó állatoknak, az

éhségnek, a döghalálnak. Mit a múlt évben be

FÁY, VII. k. 19
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takart a szántó, azt felemésztették, magokkal vi

vék a mongolok; s mi távozásuk után még ne

talán elvettethetett, azt felették a sáskák. Az in

ség oly iszonyatos fokra hágott, hogy őrültsé

gökben leöldösték egymást az éhezők, s hogy ta

lálkoztak, kik ember-húst vittek a vásárra!! –

Mindezen csapások mellett és után is, IV. Béla

király erélye, újra felvirágoztatta az elpusztúlt

országot.

Igy a mohácsi szerencsétlen ütközet utáni

napon, a török császár, 1500 magyar fogolyt

karikába állított, s mindenikének fejét vétette.

Maga a király, II. Lajos, futása közben a Csele

patakjába veszett. Ekkor és a csata után, körül

belül kétszáz ezer ember öletett meg, vagy

vitetett a török által rabságra; és a Drává

tól Győrig, s a Duna és Tisza között, min

dent tűzzel, vassal pusztított el a dühös ellen

ség, melytől csak a Natóliában kiütött lázadás,

mentheté meg nyomorúlt országunkat. Es mégis

ezen inséges csapás után is, újra fölvirágzott

jó hazánk! -

De nem ritka, kedvesim, azon eset is, hogy

az, mi első tekintetre vagy fájdalomra, bal-eset,

szerencsétlenség, vagy csapás gyanánt tűn fel

előttünk, később épen az válik nem vélt szeren

csénkre. Igy példáúl: Spártára nézve, nagy és

érzékeny csapás volt a Thermopyláknál szenve

dett veszteség, melyben hős lelkű királyát, Leo

nidást, és seregének válogatottjait veszté; de

a hősies tett, önérzetet, bátorságot öntött a gö

\
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rög nemzetbe, közös szövetkezésre, egyértésre

birta azt, a Persák ellen, s képes lett ez által

erőtvenni a roppant persa-hadakon, és megvédni

szabadságát. Igy Róma is, noha csatákat vesztett

volt Pyrrhus ellen, eltanulta tőle a phalánxok

kali csatázázást, el Carthágótól a nagyobb hajók

építésének módját, és tengeri erő felállításának

szükségét; mik később Róma nagyságának alap

ját veték meg.

Atya. De én saját tapasztalásomból példá

kat tudnék arra is, hogy az előbb csapásoknak,

szerencsétlenségeknek vélt esetek, egyeseknél is

később azoknak javukra fordultak. Így, ismér

tem Pest-megyében egy birtokos urat, ki nem

volt ugyan kicsapongó, vagy rosz erkölcsű, de

mint éretlen ifjú, nem is gondolt sokat a vallás

sal és szigorúbb erényességgel. Egy ízben, jó

szágán egy agyag-domb oldalában pinczét ása

tott, s amint az félig ki volt ásva, az alatt

mig munkásai reggeliztek, bement megvisgálni a

munkát. Egyszerre rászakadt a pincze, s elte

mette őt. Szerencséjére, a kéznél volt és meg

riadt munkások, rögtön s minden erejöket meg

feszítve, láttak kiásásához, és sikerűlt is nekik

megmenteni és életre hozni urokat; ki csupán

egyik lábán, melyre egész életében sántított, ka

pott tetemesebb sérülést. Ezen férfiú, azontúl a

legjelesebb, legszilárdabb jellemű, s legfeddhet

lenebb életű lett, kit valaha ismertem; buzgó,

vallásos érzelmével, igazság-szeretével, békes jó

akaratjával oly tekintélyben állt holta napjáig,

19*
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mind rokoni, mind mások előtt, hogy puszta

szava vagy tanácsa is, képes volt ingerűlt elle

neket kibékéltetni, s legmakacsabb pöröket, vi

szályokat is kiegyenlíteni. – Igy szintén Pest

megyének egyik falujában ismertem egy paraszt

ifjat, vagyonosabb gazdának fiát, ki ritka deli

termetébe és bajnoki izmos tagjaiba s erejébe el

bizakodva, kiállhatlan hetyke, garázda s akadé

koskodó volt és rettegett a falu ifjuságánál; mert

ritka vasárnap múlt el, hogy a korcsmából ki ne

verte volna az ivókat, vagy tánczolókat; e mel

lett szakadt szájából az isten-káromlás és gorom

baság. Egy nyári napon, a szomszéd faluból,

hová atyja küldé, jövén haza, egy magas két

part közti szoroson, hirtelen iszonyú forgó-szél

orkán kerekedett és zúgott lefelé a szoroson. A

borzasztó rohamú szél-örvény, mielőtt eszmélt

volna raja az ifjú, egy pillanat alatt felkapta őt,

s úgy vágta a part meredek oldalához, hogy jó

ideig eszméletlenűl terűlt el a földön, s csak

mások segélyével vánszoroghatott később haza.

Ezen balesete után, magábatérvén az ifjú, a leg

becsületesebb és békésebb ember lett a faluban,

mind holta napjáig *).

Tanító. Hogy valamint a csapásokban és

szerencsétlenségekben, soha sem kell elcsügged

nünk: úgy szerencsénkben sem elbíznunk ma

gunkat – mert az könnyen későbbi veszélyt,

szerencsétlenséget rejtegethet számunkra keblé

*) Mind a két eset valóban megtörtént.



293

ben; példa lehet – mint emlékezni fogtok –

Spanyolország, melynek épen a gazdag Amerika

szerencsés fölfedezése és kincs-árasztása, vált ké

sőbbi sülyesztésére. – Igy, hogy többet ne em

lítsek, XII-dik Károly, svéd király első fényes

győzelmei szolgáltattak, nagy Péter orosz czár

nak okot, Svédország megalázására.

Az estély.

Várhalom szomszédságában, egy tisztes, lel

kes és szép tekintélyben álló, Szilkeyné nevű

delnő lakott, ki különösen szivére vette a lakos

diak nyomorát, s javukra jövedelmező mulato

zást tervezett. E részbeni értekezés végett átrán

dult Halmay ék hoz, kiket szintén résztvevő

lelkeseknek ismert. Közakarattal, egy belépti je

gyek mellett, gyermeki szinjátékkal és kézi mun

kák kisorsolásával egybekötött estélyt határoz

tak, mely a delnő házánál lenne tartandó.

A darab megválasztatott, és szerepet nyer

tek abban: a delnő két fián és lyányán kivül,

Jenő, Erzsike, Tini és Gejza is. Gyula

nem volt szerep-vállalásra birható, s ismeretes

lévén elfogúltságáról, nem is igen erőtették erre.

A szerepeket csakhamar kiirták a fiúk és Há

mory úr, s az egész gyermek-sereg azok beta

nulásának eredt. Be is tanulták mindnyájan, s

úgy is tudták szerepeiket, mint szólás szerint, a

karika-csapás. Azonban Elek úr szükségesnek
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látta, még további mozdulati és mimicai begya

korlás végett, a városból egy ismerős jeles szi

nészt kérni meg és hozatni ki, hogy a gyer

mekeknek, a szinpadi kellő othonosságot be

tanítsa.

A kézi munkák is, a delnő és Halmay ék

felszólításaik következtében, szépen gyűltek ösz

sze, mikhez a lyánkák saját kézműveikkel, Gyula

egy pár sikerűltebb festményével, a szülék pedig

több vásárlott ajándékokkal járultak.

Elérkezvén a kitűzött nap, váráson felüli

népességgel gyülekezett össze a delnőnél a szom

szédság, sőt a városból is többen; s a jövedelem

nem volt megvetendő. A mulatozás, a szinpadi

előadással kezdődött. Szinpadnak, a szinész ügye

lete alatt, egy tágas terem szereltetett fel, és a

súgói szerepet Hámory úr vállalta el. Az elő

adás eleinte egy kis elfogultsággal; de csakha

mar oly ügyességgel és otthoniassággal folyt és

fejeztetett be, hogy a közönség teljes megelége

dését, zajos tapsokkal nyilvánította. Különösen

Erzsike és Tini, sok színi tehetséget tanusí

tottak, mi őket a többi felett kitűntette, sőt ré

szökre némi figyelmet vívott ki a társaságnál. Az

előadást táncz követte, mely egész hajnalig tar

tott. Ebben is a két leány játszotta a kitűnő sze

repet, annyira, hogy kapósság miatt, megbete

gülésig kelle vala tánczolniok, ha a szülék oly

kori tilalmaikkal közbe nem lépnek. Ha ezekhez

azt veszszük, hogy a lánykák, némi fitogatásból,

egymással untalan francziáúl petyegtek, hogy
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Erzsike, táncz-szünet alatt, a zongorán csino

san játszott el egy jól betanúlt darabot, Tini

pedig szintén sok tetszéssel énekelt el egy ket

tőst a nevelőnével; számba veszszük azon sok

hizelgést és bókot, mikkel a lánykákat a na

gyobbak elhalmozták, a gyermekek pedig némi

felsőbbséget engedtek nekik: nem csodálkozha

tunk, ha a hiúság mámora megkapta mind Erzsi

két, mind Tinit, s különösen gyermek-barátnéik

és társaik irányában, büszkén, némikép lenéző

leg s felsőbbséget igényelve viselték magokat;

sőt egész mulatozás alatt, némi magasabb körű

tónt kezdtek nyegélni.

Otthon még erősebb vonalokban mutatkoz

tak az estély hatásai. Erzsike egészen a felnőtt

hajadont kezdte játszani, rátartóbb lett a cseléd

ség, felsőbbséget követelő testvérei irányában, s

ha vendégek érkeztek, az érettebb korúak társa

ságát kereste, és széltiben bevegyűlt azoknak be

szélgetéseibe. Azonban képzelhetni, hogy a gyer

mek lányka, nem mindenkor fogta fel kellőleg a

nagyobbak beszédét, s így gyakran eléggé fer

dén ejté a maga beleszólásait. Különösen Szil

keyné egyik látogatása alkalmával, szép társa

ság gyülvén Várhalmon össze, szintén egy pár

szor jókora, úgynevezett bókot lőtt közbeszólá

saival Erzsike, mit arcza-pirulással ütött atyja

helyre.

A társaság eloszlásával, négy szem közé

vette leányát Elek úr. – Edes leányom! – így

szóla hozzá – nem kerülte ki figyelmemet az,
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hogy tégedet, amaz estélyben és utánna, jófor

mán megkapott a hiuúság mámora. Benned, fiam,

szép, csirái feküsznek; de azok még

csak csirák, nem valami oly kifejlett tökélyek,

mikre büszke lehetnél. Ha a világba kilépsz,

vagy csak egy nagyobb városban húzamosab

ban mulatsz is, számosakat fogsz találni, kik

nyelv-tudásban, tánczban, zongorázásban, sőt

egyébb tudásaidban is, aránytalanúl állanak fö

lötted, s kikhez képest te magadat alig kezdő

nek fogod vallhatni. De ha efféle tökélyekkel va

lóban birnál is, azok még nem volnának szív és

elme magasztos kifolyásai; csak külsőségek és

ügyességek, mik szépek ugyan, de elbizakodá

sokra jogot nem adhatnak; sőt ezekre jogot és

okot nem adhat semmi. A legszebb tökély is

veszt érdeméből, ha azt mások lenézésével ki

vánjuk fitogatni, s vele felsőbbséget követelünk

magunknak. Te az estély-óta büszke, követelő

vagy, és korod felett hélyázó. Engem halálra

szégyenítettél meg a delnő előtt, idétlen közbe

szólásaiddal, mikkel, tartok tőle, egészen elvesz

tetted becsültetésedet előtte. Légy ezentúl vigyá

zóbb és szerényebb; tökéletesítsd magadat, min

den jóban, szépben, tehetséged szerint, gyö

nyörködjél azokban magad, s gyönyörködtess

velök másokat is; de beléjök nagy érdemet ne

helyezz.

Ezen szavak és a vallott szégyen, annyira

áthatották Erzsikét, hogy könyekre fakadt; de

jótékonyan hatottak további magaviseletére. Egy
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pár napi levertsége után, szerénységével és nyá

jasságával igyekezett elfeledtetni a háznál és tár

saságokban előbbeni túlragadtatásait, mikkel a

a sziveket már-már elidegenítette magától.

Tinin is az estély-óta, bizonyos ábrándozás

vala észrevehető. Azon siker és tetszés, melyet

abban szini föllépésével, tánczával és énekével

aratott, kedvet és vágyat öntöttek keblébe oly

pályához, melyen ezen előnyeivel kitűnni remélt.

Ejjel nappal azon ábrándozott most, hogy szi

nésznő legyen; és miután a második oskolai év

ben Elek úr, a lánykákat is bevivé magával a

városba, hol Tini nagyobbszerűségében látta

szinházban a szinészetet, hallotta a zajos tap

sokat, látta a dobott koszorúkat, mikkel a szin

ház prima donnája megtiszteltetett: erős határo

zattá lett nála táplált azon vágya, hogy a szin

padhoz menjen. Atyja, igen korlátolt körülmé

nyeinél fogva, nem ellenzette ezt, miután a ma

gyar szinészet ügyének is szebb jövendője kez

dett nyilni; csak azt ohajtotta, hogy lánya tel

hetően készüljön elő pályájára – mert bármi

pályán is kontárkodni, gyalázatnak tartá. – E

végre, később, mielőtt előkészületlenűl beadta

volna őt a szinházhoz, jó felügyelet alatt, a vá

rosban helyezé őt el, hol szavalásban, mimicá

ban, dramaturgiai tanokban, és szinészi fogások

ban vett oktatásokat, s az énekben is tökélyesí

tette magát.



298

Jenö ifjúvá serdül.

A Halmay-fiúknak többi oskolai éveik,

minden megemlítésre méltóbb esemény nélkül

folytak le. Apróbb olykori botlások mellett is,

diszei voltak ők oskoláiknak, mind tanulásra,

mind erkölcsre, mind társalgásra nézve. Gyulá

nak zsugoriságra hajló jelleméből, még mindig

maradt fenn valami; de az benne, az atya és ta

nító szoros felügyelésök és előzéseik által, any

nyira enyhűlt, hogy az utolsó év végével, in

kább szűk markú gazdának, mint fösvénynek

tartathatott. Jenőt a harmadik oskolai év pró

bálta meg; ő azonban becsülettel állotta meg a

próbát. Tudnillik: ekkor már ifjúvá serdűlni s

bajusza ütközni kezdett; s ezen kor rendesen

legválságosabb szokott lenni a növendékre néz

ve. Ugyanis kedélye még némileg haboz, a gyer

meki és ifjúi kor kedvtelései között, szenve

délyei zajosabbak kezdenek lenni és követelőb

bek; s teljes lévén azon vágygyal, hogy már a

felnőtt férfiak sorába számíttassék, szivesen nye

géli a komolyabb kornak nem csak foglalkozá

sait, hanem szenvedélyeit, sőt ferdébb megszo

kásait is. Jenőt tanító úr gyakran emlékesteté

Várnay Sándorra, ki épen ezen korban szen

vedett erkölcsében, és egészségében hajó-törést,

meggondolatlanúl engedvén magát által az ifjúi

szenvedélyeknek, mulatozásoknak és kicsapon

gásoknak. Es ezen példa hathatósan és igen jó
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tékonyan hatott Jenőre. Minden ifjúi változása

abból állott, hogy olykor-olykor oskola-szüne

tekben, befordult a kávéházba, hol Feledy Sa

muval – ki atyja lakó falujában, egy grófnak

házi biliárdján, ezen játékban szép ügyességet

szerzett – egy-két partiet játszott, kissé gondo

sabban öltözködött, járásában kissé büszkébb, s

beszédében higadtabb és beszédében önbizalma

sabb lett; de a fiatalságnak, fájdalom, gyakori ki

hágásait gondosan kikerűlte. Egy rászokása volt

csak Jenőnek, melyet atya és tanító nem igen

helyeseltek, vagy melyet ezek még későbbre ha

lasztatni ohajtottak volna, tudniillik – a do

hányzás. Azonban mindketten meggondolták azt,

hogy a fiú mintegy huszári szükségletnek tekint

vén a dohányzást, nehezen fogna felhagyni az

zal, s megelégedtek annyival, hogy Jenőnél a

roszat telhetően enyhítni törekedtek. E végre

Hámory úr több izben ismételte előtte a dohány

növénynyeli visszaélésnek ártalmait, vér-süríté

seit, tüdő- és mell-rongálásait, olykor gyomor

gyöngítéseit és fej-kábításait; mik azon zsenge

ifjúi korban, melyben a vér még sebesebben ke

ring az erekben, s a test műszerei sem fejlettek

még ki egészen, még aránytalanúl veszélyeseb

bekké válhatnak. Ezen előterjesztések által oda

vitte, a mindig józanabbúl fontolgató ifjat, hogy

magának a dohányzásban határt szabott, s na

ponként bizonyos mérsékelt számú pipát vagy

szivart tűzött ki magának. Deli, ép, ügyes, isme

retekben és test-gyakorlatokban jártas, s e mel
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lett feddhetleu erkölcsű ifjú vált belőle, s min

denkinek örömtelve állott meg szeme rajta, mi

dőn az oskolai évek végeztével, atyja őt egy

huszár-ezredbe, kadétnak beadta.

Befejezés.

Alkalmasint vágyók lesznek tudni fiatal ba

rátim: mi lett később a Halmay-család tagjai

ból? – Rólok mondhatok annyit, hogy kivéve

Kristóf bátyát, és Sára asszonyt, Halmay

Eleknét, még ma is mindnyájan k, még

pedig tisztességes és takintélyes állapotban. Elek

úr Gyula fiával lakik, mely utóbbi snk ügyes

séggel és takarékossággal folytatja gazdaságát, s

a környékben legszemesebb gazdának tartatik.

Az öreg Elek úrnak nagy öröme telik abban,

hogy sikerűlt neki Várhalmon, kisded-ovódát,

vagyis oly üdvös intézetet, melyben az apró

gyermekek, oskolázás előtti időben, elhanyago

lások, kártékony befolyások, visszaélések és ve

szélyek ellen megőriztetnek – állítni fel; tud

ván: mily hatalmas eszköze a kisded-óvás, a

kegyeletes nevelésnek, és nép erkölcse javítá

sának. –

Jenő, már mint alezredes, szép tisztelte

tésben részesűl a hadseregnél. Erzsike pedig

egy nagy és gazdag család ifjának neje lőn, és

oly szerencsés, hogy férjében nem csak vagyo

nos, hanem nemes keblű és gondolkozású ifjat is
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nyert, ki előzgető nyájasságával, kedves kedé

lyével, folytonosan boldogítja őt. Mindketten

örömmel áldoznak szép vagyonukból, mind sze

gények gyámolítására, mind hazai czélok és in

tézetek elősegéléseire.

Tini csakugyan szinházhoz ment, s annak

most is egyik disze. – De a jeles Hámory ta

nító úr, kinek a Halmay-család annyit köszön

hetett, már sírban nyugszik. Azon szép öntudat

tal hunyta be szemeit, hogy nem élt hasztalan a

világban, s jeles fiakat, leányokat nevelt a hazá

nak és emberiségnek. Volt növendékei fájdalma

san könyezték meg őt; Elek úr pedig hálásan

ápolta utólsó betegségében, tisztességesen temet

tette el, s egyszerű, de hálás felirással, kő-emlé

ket tétetett sirjára!
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