
VI. FEJEZET.

A MAKEDÓN-GÖRÖG VILÁGBIRODALOM.

I. A m akedón-görög b irodalom  m egalapítása.

HILIPPOS, Makedónia ifjú királya, az első külföldi, ki a 
maga országát Hellas ragyogó neve alatt akarta naggyá, 
dicsővé tenni. Vágyait már sejthették a görögök Thebai és 
Athén symmachiájának felbomlása idejében. Talán eszükbe 
is jutott Platon legújabb tanítása, hogy a legtökéletesebb 
alkotmányforma a demokrácia és a monarchia. Amaz hite- . 
lét kezdte veszítni, legalább Athénben, hol a szabadság 
túlságai következtében majd demagógiává, majd pedig 

tyrannisszá fajult. Platon a törvényekről írt könyvében olyan állam 
után sóhajtozott, melyen a király korlátlanul uralkodjék. Ha az a 
fejedelem fiatal, jól vált az esze, jó az emlékező tehetsége; ha férfias 

és nemes lelkületű, amellett természeténél fogva szerény és nem követelőző; és 
ha oly szerencsés, hogy egy derék és bölcs törvényhozó éppen az ő idejében él s 
történetesen éppen őhozzá kerül — akkor az istenség megadott mindent, ami 
egy államot a legboldogabbá tehet.

Ime, a Platon embere ! — mondhatták a görögök Diogenes gúnyjával, — 
midőn nem kételkedtek többé, hogy Philippos csakugyan görög-makedón monar
chiát akar alapítani. El kellett ösmerniök, hogy a nem tisztán görög származású 
makedónok királya mégis csak vérükből való vér. Őseinek pellai udvarában 
évtizedek óta szívesen fogadtak minden görög költőt és tudóst. Mint kezes, 
Thebaiban két nagy embernek, Epameinondasnak és Pelopidasnak felügyelete 
alatt ő maga is görög szellemben növekedett. A görög szellem tulajdonképpen 
már első görög származású uralkodójával, I. Perdikkas-szál (707—660 ?) behatolt 
oda s attól fogva — a római hódítás három századának kivételével — Makedónia 
görög vezetés alatt állott több mint 2100 esztendeig, egészen a török hódítás 
kezdetéig. Mostani 58 városából 52 tisztán görög alapítás. Maguk az igazi hellének 
ezzel az országgal csak a peloponnesosi háború óta kezdtek törődni, midőn
II . Perdikkas először tört a Chalkidiké félsziget birtokára. Tudták, hogy utóda,
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Archelaos (413—399) a la tt kezdett terjedni M akedóniában a görögösség és vele 
a műveltség. Azonban II . Amyntas óta az ország gyors hanyatlásnak indult

s már-már teljesen felbomlott, midőn Amyntas fia, 
Philippos, 359-ben átvette az uralkodást. Azt is 
tudták, hogy már öt esztendő múlva az athéni sym- 
machiát főképp az ő hadvezéri és államférfiúi sikerei 
ugrasztották szét. Bámulták szervezőképességét, 
mellyel öt év alatt nemcsak a zavaroktól men
tette meg hazáját, hanem a veszekedő nemzetisé
gek kibékítése után máris nagyon számbavehető 
katonai hatalommá tette. Egészen átalakította, sőt 
— mondhatni — most teremtette meg hadseregét. 
Behozta az általános hadkötelezettséget. Javított 
a Thebaiban megösmert phalanx fegyverzetén (kato
náit pl. 7 méteres sarissákkal — lándzsákkal — 
látta el), de amellett sokat megtartott a régi make
dónok harci fogásaiból is. Amikor trónralépett, Make
dóniának nem volt tengerpartja ; ezért kellett elfog
lalnia a Ther- 
mai-öböl je- 

89. ábra. Platon. lesebb görög
kikötőit, Po-

tidaiát, Pydnát, Amphipolist stb. Most 
már hajóhadat is építhetett. Trónralép- 
tekor üres pénztárt t a l á l t ; azonban a 
Pangaios-hegység bányáinak elfoglalása 
u tán  aranyból és ezüstből évenkint ezer 
talanton értékű pénzt verethetett.

A thebaii és az athéni symmachia 
bukásakor az alig 25—30 éves király 
máris diadalokra, sikerekre hivatkozott 
és agyában világrendítő gondolatokat 
forgatott. Platon a daganattal hasonlí
totta össze azt a gyarapodást, melyet 
hódító politikájukkal elértek s lenézte 
őket amiatt, hogy kikötőkkel, fegyver
tárakkal, várfalakkal, adókkal s egyéb 
eféle dőreségekkel foglalkozva, nem tö
rődtek a mértékletességgel és igazsággal.
Demosthenes, éppen az athéni symma
chia felbomlásának esztendejében, első 
ránk m aradt beszédében azt bizonyít
gatta , az adott viszonyok közt mily 
kevéssé lehet remélni Hellasnak a perzsa 
háborúra való egyesítését. A hanyatló 90. ábra. Demosthenes.
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Athénben egy párt mégis Hellas egyesítésére s arra gondolt, hogy meghódítsa 
és göröggé tegye Ázsiát. Philippos ellenben egész csendben máris azon volt, 
hogy birodalmába olvassza az egész Görögországot, de azután mint a két egye
síte tt ország királya és vezére foglalja el és tegye göröggé a perzsa birodalmat.

Az arannyal megrakott szamarak, melyek éppen most lettek arról hiresek, 
hogy a legmagasabb bástyákon is keresztül tudnak ugrani, talán csakugyan 
sok pénzt hordottak a görög államférfiak és szónokok számára ; de a beavatotta
kat Philippos terve egymaga is megvesztegethette. Görög lévén, személyes 
tekintet nem akadályozta, hogy annyi ésszel és erővel Hellas hegemónosa legyen. 
Azzal is megbarátkoztak már, hogy a makedónokat kevert görögöknek ugyan, 
de mégis testvéreiknek tartsák. Hellasnak Makedónia hegemóniája alatt való 
egyesítéséről már csak olyanforma nyugodtsággal beszélhettek, mint mikor, 
athéni létökre, Xenophon és Platon Lakedaimon alkotmányát ajánlották Athén
nek, vagy mikor jellemeseknek tartott férfiak egyszerre több görög államnak 
tettek szolgálatot, mert mindenütt görögöknek érezték magukat.

Nem oly nagyon meglepő tehát, hogy a görögök egy része mint görögöt 
avatta be Philippost a hellén világ legszentebb belügyébe és hogy hosszas habozás 
után reá bízta a delphoii templom érdekeinek védelmét. Az amphiktyoniák 
ugyanis PhoJcist, mely művelés alá vette a delphoii templom egyik birtokát, 
büntetésből a templom uradalmává akarták tenni. A lakosok ellenszegültek, 
mire kiátkozták őket s az átok végrehajtását, a szentháború megindítását Thebaira 
és Thessaliára bízták (356).

Azonban a phokisi Philomelos a maga és Spárta pénzén zsoldosokat toborr 
zott, Delphoit mint Phokis kegyurasága alá tartozót megszállta, a templom 
kincseit hadicélokra kezdte használni, Spártával és Athénnel szövetkezett és 
számos kisebb győzelmet aratott. Neoni veresége (354) után öngyilkos lett, de 
Onomarchos — a templom kincseiből vert pénzen — újabb zsoldosokat tobor
zott s támadóit nagyon szorongatta. A thessaliaiak (353) Philippost hítták be, 
ki mindjárt meg is akarta mutatni, hogy épp olyan jó görög mint a többi s hogy 
Apollón neki is istene. Sok erőfeszítés után szétverte a phokisiak főseregét s már 
a Thermopylaik előtt állt, mikor, egy athéni sereg megjelenésének hírére, 
lemondott az előnyomulásról. Nem akart Hellas földjén ellenség gyanánt meg
jelenni. A szent ügyben való fáradozásaiért különben is eléggé megjutalmazva 
érezhette magát azzal, hogy behívóját, Thessaliát, egyszerűen Makedóniához 
csatolta.

Philippost voltaképp Demosthenes szónoklata térítette vissza. A szónoklat 
története rajongva szól arról a férfiúról, ki dadogó ifjúból az ékesszólás mesterévé 
küzdte fel magát. Ámulva áll meg az egyszerű polgár előtt, ki beszédének erejé
vel harmincéves háborút folytatott két hatalmas hódító, a »barbár« Philippos 
és fia, Alexandros (»a nagy Sándor«) ellen. Azonban »minden Demosthenesnél 
szebben beszél a tett«. Maga Demosthenes sürgette, hogy követeik necsak 
beszéljenek, hanem tegyenek is valamit és az állam kellően felszerelve fogjon 
a háborúhoz ; mert »tett nélkül haszontalan és hiábavaló minden beszéd, kivált 
a mi államunk részéről«. Azonban mit ért, ha Athén polgárai ma megjelentek 
ugyan a Thermopylaiknál, de holnap már nem csukták be boltjaikat csak azért.
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hogy Philippos ellen menjenek? Pedig a make- 
dóniai elidegenítette tőlük szövetségeseiket, az 
.apró thrák fejedelmeket; elszedegette a thrák 
partokon levő gyarmataikat s megtámadta jó 
barátjukat, Olynthost, a chalkidikéi városok 
szövetségének székhelyét, mely legalább ezt a 
hármas félszigetet oltalmazta. Demosthenes 
három beszédben akarta Athént felrázni közöm
bösségéből ; mert hiszen csak azon csodálkoz
hatnék, ha semmit sem teljesítvén a háborút 
viselők kötelességei közül, felülmúlnák a min
dent teljesítőt. Barbárnak nevezte Philippost 
s az ellene, nem a testvér Korinthos, Megara 
ellen, való háborúra lelkesítette őket; hiszen 
önmaguk tették Philippost hatalmassá. Har
madik beszéde irtózatos támadás volt a kor
mány ellen, mely a pénzétől és szövetségeseitől 
megfosztott népet mintegy szolgává és mellékes 
dologgá tette. Az ősök nagy erényeire való hivat

kozásának lett

91. ábra. Aischines.

92. ábra. Phokion, az athéni sereg 
vezére. (Márványszobor a római vati

káni múzeumban.)

annyi hatása, 
hogy [Charest 
a népfelkelők
kel Chalkidi- 
kébe küldték;
csakhogy Olynthos akkor már (348) elesett s 
a vidékén levő városok is hódoltak Makedó
niának. Athén minden hellént egyesít ni akart 
a hódító ellen ; a hirdetett kongresszuson azon
ban csak saját követei jelentek meg. Magában 
Athénben Aischines, a hírneves szónok, make
dón pártot alakított, hogy ez Philipposszal 
békét, sőt szövetséget kössön.

Egy fenyegető nagy veszedelem különben 
is egymásra utalta a görögöket és makedóno
kat. Nagyon határozott hírek érkeztek, hogy a 
perzsák hódító hadjáratot terveznek Görög
ország ellen. Annyira hitelt adtak a híreszte
lésnek, hogy a buzgóbbak a közös védelemről 
minden görög állam képviselőivel egy nemzeti 
gyűlésen akartak tanácskozni. Demosthenes, 
kit a perzsák állítólag megvesztegettek, lebe
szélte az athénieket úgy a képviseltetésről 
mint a hadikészületekről. Meg is hiúsult mind 
a kettő. A hír Philippost szintén érdekelte;

M árki: ókor 13
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hiszen a perzsák Hellas elfoglalását már Darius és Xerxes idejében sem képzel
hették el Makedónia hódolása, vagy legalább katonai megszállása nélkül. A két 
területet tehát együtt kell megvédelmezni s a veszekedő Hellast akarata ellen is 
meg kell menteni. Demosthenes már első Philippikájában (351) megmondta, 
hogy a királyt mámorossá teszi saját tetteinek nagysága s még nagyobb dolgok
ról álmodozik, mert látja, hogy senki sem akadályozza ; de akkor sem hitte, 
most sem hihette, hogy terveit a legesztelenebbekkel, a csevegőkkel közölje. 
Most azonban, közeledésének több jelét látván, eleinte maga is az Aischines és 
Philokrates vezetése alatt álló békepárthoz csatlakozott, sőt követséget is vállalt. 
De mikor társai a békét a mostani birtokviszonyok alapján és Phokis kizárása 
mellett akarták megkötni, megint az ellenzék élére állott. Athén csakugyan így 
kötötte meg a békét 346 április 21-én. Mivel Philippos csak két hónap múlva 
írta alá az oklevelet, a Thrakiában Athén szövetségesétől, Kersobleptes-töl 
időközben elfoglalt várakat is megtarthatta. Ennél jobban aggasztotta 
Demosthenes pártját, hogy Thebaival titkosan szerződvén a szentháború bevég
zésére, Philippos egyenesen a Thermopylaik ellen nyomult. A békehozó követség 
hazatérése után tíz nappal (július 17.) már át is kelt rajta. A teljesen készületlen 
Athént most már Demosthenes is a béke megtartására intette és Philippos 
helyett Phokist fenyegette meg, ha a delphoii szentélyt át nem adná azamphiktyo- 
náknak. Phalaikos phokisi serege tehát szabad elvonulás feltétele mellett lerakta 
fegyverét. Az amphiktyoniai szövetség azonnal kizárta Phokist a maga kebeléből 
és két szavazatát Philipposnak és utódainak adta ; amellett lefegyverezte, fal
vakba osztotta szét és a templomnak okozott károk megtérítésére ítélte a phoki- 
siakat. A pythiai ünnepeket azután 346 őszén, a szokottnál fényesebben, immár 
Philippos vezetése alatt tartották meg. A királyt mostantól fogva hivatalosan 
is görögnek tekintették ; szava volt a Korinthosi öböltől északra fekvő Hellas 
minden ügyében, és pedig döntő szava : mert a szövetségben ő volt a leghatal
masabb.

Isokrates és mások ezt a nagy hatalmat a perzsa birodalom megdöntésére 
és arra akarták használni, hogy sarissák élén terjesszék Ázsiában a görög művelt
séget. Philippos egyelőre beérte annyival, hogy hegemóniáját a Peloponnesosban 
is elismertesse. Demosthenes maga ment oda, hogy Argost, Messeniát felvilágo
sítsa Philippos szándékairól. »Mit kerestek ? — kérdezte tőlük. — Szabadságot ? 
Hát nem látjátok, hogy Philipposnak ettől még a címei is a legtávolabb állnak ? 
Hiszen minden király és zsarnok gyűlöli a szabadságot és ellensége a törvények
nek !« Megtapsolták, de Spárta iránt való gyűlöletből hittek Philippos biztatásai
ban. Demosthenes törvényszék elé állíttatta a béke megkötőit, Philokratest és 
Aischinest; amaz megszökött, emezt néhány szavazattal fölmentették. Nem 
sikerült a békeszerződés átvizsgálása sem, amelyet a király érthető méltatlan
kodással utasított vissza. Demosthenes azonban (342. nyarán) valahára csak
ugyan kieszközölte, hogy a peloponnesosi államok közül Messenia, Árkádia, 
Achaja és Argos szövetségre lépjenek Athénnel.

Philippos ezalatt háborúkat viselt az illyrek, tryballok és thrákok ellen. 
Makedónia határait északon a Dunáig és Száváig terjesztette. Városokat és 
gyarmatokat alapított, melyek közül Philippopolis (Filibe) ma is őrzi emlékét.
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Thessalia, Euboia közigazgatását rendezte. Hadseregét fejlesztette s a thrák 
Chersonesos megsarcolásáért elégtételt követelt Athéntől. Ebben a kérdésben 
igazsága v o lt; de nem volt sok egyébben, ahogy azt Demosthenes hazafias elkese
redéssel ki is mutatta. A harmadik Philippikában, »Görögország szabadságának 
hattyúdalában^ harcra tüzelte Athént és szövetségeseit (341.). Az athéniek 
békeszegőnek jelentették ki Philippost, mivel szövetségesöket, Byzantiont ostro
molta. Összetörték azt a már vány táblát, melyre a 346. évi béke szövege volt 
vésve és visszautasították a király utolsó föltételeit. Demosthenest a tengerészet 
főfelügyelőjévé választották, hadi célokra hatalmas adókat vetettek ki s Euboiát 
máris rávették a Makedóniától való elszakadásra. Még több sikerrel kecsegtet
hették magukat, mikor értesültek, hogy Byzantion sikertelen ostroma után a 
királynak véres küzdelmeket kellett folytatnia a szkítákkal. Ekkor történt, 
hogy az amphiktyonia háborút indított Amphissa ellen, mely a delphoii templom 
némely földjét bitorolta. Az első sikertelen csatározások után éppen Athén köve
tének, Aischinesnek fölszólalása okozta, hogy az amphiktyonia — Athén és 
Thebai megkérdezése nélkül — Philipposra bízta Amphissa és a lokrisiak meg
büntetését.

A király a második szent háborút Elateiának, Boiotia kulcsának elfoglalásá
val nyitotta meg, mire Demosthenes megjelent Thebaiban és rábírta, hogy 
kössön szövetséget Athénnel, Euboiával s a Peloponnesos északi államaival. 
A szövetségesek hadai eleinte győztek néhány helyen, miért az athéniek kétszer 
is aranykoszorút ajándékoztak Demosthenesnek. Philippos 338. tavaszán nagyobb 
erővel támadt, Amphissát szétrombolta s aug. 4-én Chaironeia mellett döntő 
csatába bocsátkozott. A jobbszárnyat ő maga, a balszárnyat pedig 18 éves fia, 
Alexandros vezette diadalra.

A thebaii szent csapat háromszáz halottjának holttestét (Kapraina terüle
tén, Chaironeiától 37 kilométerre) több mint kétezer esztendő múlva, 1882-ben, 
fegyvertelenül találták meg, mert a győztes elszedte fegyvereiket. Athén ezer 
halottját egy esztendő múlva Philippos és fia nagy dísszel maga vitette Athénbe, 
hol az elesettek fölött Demosthenes már előbb gyönyörű emlékbeszédet mondott. 
A hős halottak nem menthették meg a szabadságot. Hogy az élők mentsék meg : 
polgárjogot Ígértek a metoikosoknak, felszabadítást a rabszolgáknak, hazatérést 
a számüzötteknek. Hiszen Philippos máris őrséget vetett Thebai fellegvárába, 
a Kadmeiába és győztes serege élén mindent merhetett. Hadifoglyát, Demadest, 
a kitűnő szónokot mégis kedvező ajánlatokkal küldte Athénbe, mellyel csakugyan 
békét kötött. Biztosította függetlenségét, valamivel meg is növelte területét s 
rábírta, hogy a tengeri szövetség teljes föláldozásával a király elnöklete alatt álló 
hellén szövetségbe lépjen.

Philippos ilyes békével kínálta meg a Peloponnesos apró államait is, 
amelyek, az egy Spárta kivételével, a hódítót nem utasíto tták  vissza. Olyas 
helyzetben voltak, mint hazánk I. Lipót idejében, midőn az egység és a területi 
épség helyreállításának ára maga a szabadság volt. A korinthosi kongresszus, 
melyen Spárta megalázva sem vett részt, általános békét hirdetett. K im ondta a 
szövetséges államok alkotm ányainak és függetlenségének fenntartását. Védő- és 
dacszövetséget kötött Makedóniával, rábízta külső ügyeinek és külső háborúinak
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vezetését. Közös fővezéréül háború — különösen egy perzsa háború — esetében 
Philippost ismerte el, mint a hellén szövetség vezérét. Perzsia ellen már 337. 
őszén el is határozták a háborút. Demosthenes — Demosthenes ! — most már 
dicsőítette a »barbár«-t; Athén — Athén ! — koszorút küldött és szobrot emelt 
neki; egy testőr pedig, az ifjú Pausanias, ledöfte: éppen leánya lakodalmának 
napján (336. nyarán).

II. A lexandros (Nagy Sándor) világbirodalm a.

Athén hálaadó áldozatokat mutatott be, mikor Makedónia egyesítőjének, 
Hellas hegemonosának véres haláláról értesült. Az új király, Alexandros, — ahogy 
nálunk ismerik, »Nagy Sándor« — mindössze csak húszesztendős és — Demosthe
nes szerint — ostoba volt. Ennél bizonyosabb, hogy harmadéve megfutottak előle 
s mégis virágokkal fogadták, mintha valóban Homeros valamelyik hőse, talán 
éppen az ifjú Alexandros eszményképe, Achilles érkezett volna városukba. A make
dón párt rajta volt, hogy születése pillanatától fogva gondviselésszerűnek tün
tesse föl életét. Nagy jövendő jelének vették, hogy Herostratos éppen az ő szüle
tése napján (356. július 21.) gyújtotta fel Ázsia legszebb épületét, Artemisephesosi 
templomát s hogy a makedónok éppen aznap győzték le az illyreket. Emlegették, 
hogy — apja mondása szerint — kicsi lesz neki Makedónia, mert gyermek létére 
megülte a Bukephalost, mi a legjobb lovasoknak sem sikerült. Hiresztélték, 
mennyire aggódott, hogy apja nem hagy neki hódítani valót. Terjesztették, 
hogy a perzsa követektől már gyermekkorában a perzsa birodalom hadi utairól 
s más komoly dolgokról tudakozódott. Ismételték azt a mondását, hogy az 
olympiai játékokon csak úgy versenyezne az első díjért, ha csupa királlyal kellene 
küzdenie. Találgatták, hogy Aristoteles, a politika tudományának megalapítója, 
melyik tanításaival hatott legjobban az ifjú harcosra, ki a miesai nymphaionban 
áhítattal leste szavait. Olyan lángésznek tartotta-e magát, akinek kedvéért 
mestere még a korlátlan királyságot is megengedhetőnek tartotta ? Szívébe 
véste-e azt a nyilatkozatát, hogy a nagy nemzetek mindenütt monarchiában 
élnek ? Beéri-e a mérsékelt királysággal, melyről azt hallotta, hogy hatalma 
annál tartósabb, mennél kevesebb dologra terjeszkedik ki ? Vagy — ami a hellé
neknek legjobban tetszenék, — azt vallja a stageirai bölccsel együtt, hogy a 
tömeg mindig jobb az egyes embernél, tehát a mérsékelt köztársaság, a politeia, 
a legjobb kormányforma ?

Ezekre a kérdésekre nézve Alexandros mindhalálig, sőt mondhatni máig 
bizonytalanságban hagyta ellenségeit és jó barátait egyaránt. Először minden
esetre mint korlátlan uralkodó mutatkozott be. Megölette szép mostoháját s 
ennek apját, kik a trónt egy ezutánra várt fiúcskának akarták biztosítani. Hellas- 
ban nehéz gyalogságának és könnyű lovasságának puszta megjelenésével elfojtott 
minden forrongást, az elszakadásra való minden törekvést. Thessalia, Thebai, 
Athén újra hódolt, az amphiktyonok bevették a szent szövetségbe. A korinthosi 
nemzeti gyűlés újra elhatározta a perzsák ellen való háborút s őt választotta 
meg fővezérnek. Perzsiában I I I . Darius (Dareios Kodomannos) éppen ekkor szorí
totta le#a trónról Arsest, a meggyilkolt III. Artaxerxes fiát, de még nem erősít
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hette meg eléggé a maga hatalmát. Alexandros szívesen indult volna azonnal a 
zavarban levő birodalom ellen, hazatértekor azonban a szomszédos barbárok 
háborús szándékairól értesülvén, először Makedónia határait akarta biztosítani. 
Apjának az eszében is megfordult, hogy előbb kellene görögműveltségűvé tenni 
a Balkánt mint Ázsiát. Alexandros 
úgy gondolkozott, hogy a meghódí
tott nép már csak a hódító kedvé
nek keresése végett is előbb elfogadja 
ezt a műveltséget. Első dolognak 
magát a hódítást ta rto tta ; attól 
remélte Makedónia határainak biz
tosítását és azt, hogy a thrák tör
zsek, különösen a géták, annyi meg
aláztatás miatt nem állnak boszút a 
makedónokon, mialatt a phalanxok 
Ázsiában küzdenek. 335. tavaszán 
a Nestos (Meszta) völgyén fölfelé 
nyomulva, tíz nap alatt elérte a 
Haimost (a Balkánt) s az ellenség 
szokatlan harci szekerei sem akadá
lyozhatták meg, hogy átkeljen a 
(tatár-bazardsiki ?) hágón. A tribal- 
lok földjén (a mai Kelet-Rumélián 
és Bolgárországon) keresztül folyto
nosan harcolva tört magának útat a 
Duna torkolatáig s azon is átkelve, 
földúlta a géták egyik favárosát.
Azonban nem merte őket követni 
(a mai Romániában és Dél-Magyar- 
országban levő) új szállásaikra, ha
nem zsákmánnyal megrakodva visz- 
szafordult. Erre — néhány hegyi 
törzs kivételével — a Balkán-félszi
get keleti részének apró népei meg
hódoltak s Makedónia északi határa 
nagyjából az Al-Duna lett. Illyria 
(a mai Albánia) királyát, Kiéit őst, 
szintén megverte, de a Nerecska és 
Sárdag láncain túl az Adriáig ter
jedő rész meghódítását máskorra kellett hagynia. A thebaiak nyilt fölkelése 
ismét Hellasba szólította. Az elestéről szállongó híreket azzal cáfolta meg, hogy 
két hét alatt Thebai alatt termett. A város végső védelemre szánta el magát, de 
Alexandros bevette, másnap görög szövetségeseinek — különösen a bosszúálló 
phokisiaknak — kívánsága szerint földig rontotta, lakosait pedig, a papok, 
papnők s még néhány másnak kivételével, rabszolgaságra kárhoztatta. Csak

93. ábra.
Nagy Sándor mellszobra. (A párisi Louvreban.)
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legkedvesebb költőjének, Pindarosnak, házát kímélte meg. A megrémült görög 
városok egymásután küldték hozzá hódoló követeiket s kivégezték vagy kiszol
gáltatták azokat, akik a Makedóniától való elszakadásra izgattak. Csupán 
Athén tagadta meg a thebaii menekülteknek és saját legderekabb embereinek 
föláldozását. Alexandros is mérsékelte haragját, békét kötött a görög álla
mokkal s a korinthosi gyűlésen újabb intézkedéseket tett a perzsa háború meg
indítására.

Perzsia mérhetetlen kincseivel szemben hadicélokra csak 800 talantont 
tudott összehozni. A 400 perzsa hajóval szembe csak 160-at, s egy roppant had
sereg ellen csupán 30,000 gyalogost és 5000 lovast állíthatott ; nagyon kevéssel 
többet, mint amennyivel a legújabb kor kezdetén követője, Napoléon indult 
Egyiptomba, hogy egy vagy több világhatalommal is fölvegye a küzdelmet. 
Fölszerelés, kiképzés, tapasztalat, vezetés és szellem adott mind a kettőnek olyan 
erőt, hogy kisebb, majdnem elenyésző számuk mellett is bízhattak a sikerben. 
A makedón Alexandros a görögöket görög, az olasz Napoléon a franciákat francia 
nemzeti dicsőség szerzésére lelkesítette ; ez volt az egyetlen érzelem, melyben a 
politikai ellentétek elsimultak. Alexandros, ebben bízva, az imént még nyílt 
háborúban és forradalomban égő Makedónia és Hellas oltalmára elégnek tartotta 
Antipatros 12.000 gyalog és 1500 lovas katonáját. A többivel ő maga Sestosból 
habozás nélkül átkelt a Hellespontoson. A túlsó parton éppen egy görög zsoldos
csapat vezérének, Memnonnak kellett volna felfognia a perzsákra mért első 
csapást, s magához átcsábítnia Alexandros görögjeit. A most perzsa uralom alatt 
álló Jónia Alexandros győzelmétől, maga Hellas azonban Alexandros vereségétől 
várhatta szabadulását. Mégis egybedobbant Jónia és Hellas szíve, mikor Alexan
dros az ő isteneiknek emelt oltárt azon a helyen, ahol először tette lábát Ázsia 
földjére s Trója romjain megkoszorúzván a legnagyobb görög hős, Achilles sírját, 
fényes ünnepekkel ülte meg Ázsia első megtámadóinak emlékezetét.

Személyes bátorságával még jobban fokozta katonáinak lelkesedését, 
mid.őn májusban — Trójától keletre — a Granikos (Csa-kodzsa) meredek partjain 
lovasságával 20.000 ellenséges lovas szemeláttára ugratott át. Kemény küzdelem 
után, melyben Kleitos nélkül odavész, nemcsak az előcsapatot, hanem a derék
sereget is megszalasztotta. Phrygia, melynek nyugati határa éppen a Granikos 
volt, mindjárt ez első győzelem után hódolt neki. Azokat a görögöket, kik idegen 
zsoldért nem szégyeltek görögök ellen harcolni, rabmunkára vitette haza Make
dóniába s 300 perzsa vértet küldött Pallas athéni oltárára azzal az izenettel, 
hogy azokat »Alexandros és a görögök, a spártaiak kivételével, áldozzák az isten
nőnek «. Athén is érthetett belőle.

Alexandros a többi görög gyarmatállam felszabadítására a nyugati partok 
mentén délfelé indult. Sardesbe, Lydia fővárosába, s Ephesosba, a tulajdonképpeni 
Jónia egyik legnagyobb városába, kardcsapás nélkül vonult be. Miletost ostrom
mal kellett bevennie, mert, a szemben horgonyzó perzsa hajóhadtól félve, görögjei 
nem mertek önként hódolni. A tengeri csatát kerülte, mert kisebb erejével 
amúgy sem remélhetett győzelmet; mivel pedig a perzsa hajóhad már úgy sem 
akadályozhatta a görög gyarmatok megtartásában, saját hajóinak nagy részét 
hazaparancsolta, hogy fentartásuk költségét szárazföldi seregének céljaira fór-
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díthassa. Olyan garasos gazdálkodás, melynek később majdnem nagyon meg
adta az árát. %

A király Karia hódolása és Halikarnassos bevétele után a sereg egy részét 
Parmenion alatt Sardes vidékén hagyta téli szállásra, más részét a tavaszig 
szabadságra bocsátotta. Ö maga pedig előbb délkeletnek, majd egyenesen észak
nak fordulva, néhány ezer emberrel a legnagyobb veszedelmek közt ért a phrygiai 
Gordionbsi, hol — Kis-Ázsia felének meghódítása után — pár hónapig pihent. 
A perzsa hódoltságot makedón igazgatás alá rendelte, azonban a görög városok 
szabadságát, önkormányzatát s demokrata alkotmányait teljesen helyreállí
totta s a szigetek városait a korinthosi szövetségbe is fölvétette. A szigetek egy 
részét a renegát Memnon, ki Halikarnassosból való menekvése óta a perzsa 
hajóhad tengernagyja volt, visszafoglalta ugyan, halála (333.) után azonban a 
hamarosan újjászervezett makedón-görög hajóhad véget vetett a foglalásnak s 
annak a veszedelemnek, hogy a perzsák föllázítsák Görögországot, vagy legalább 
elvágják tőle Alexandrost.

Gordionban a király Zeus templomában (melynek romjait Koerte Alfréd és 
Gusztáv 1900-ban tárta föl) kettévágta a királyi kocsi szerszámán levő csomót, 
melynek kibogozója — egy jóslat szerint — egész Ázsián uralkodhatik. így a 
babonásokat is a maga részére hódítván, 333. tavaszán minden jót remélve 
kezdhette meg déli hadjáratát. A perzsák odahagyták a kilikiai kaput (a Tauros 
és az Antitauros között levő hágót) és Tarsos városát, úgy hogy Kilikiával együtt 
most már Kis-Ázsia déli része is behódolt. A Kydnos jéghideg vizében való fürdés 
után Alexandros tüdőgyulladásba esett, azonban Philippos orvosságaitól meg- 
gyógyult. Néhány heti késedelemmel egyenesen Sziria felé nyomulhatott, hol 
Darius — hír szerint — 600.000 perzsával és 30.000 görög zsoldossal várt reá. 
333. októberében Issos (a mai Iskenderun ?) síkján meglepte és megverte Dariust : 
ki maga adott példát a futásra. Serege üldözés közben állítólag 100.000 halottat 
vesztett. A foglyok közt volt felesége, leánya és több rokona, kikkel azonban a 
győző udvariasan bánt ; egyrészt azért, hogy némi jóindulatra számíthasson a 
perzsáknál, másrészt azért, mert különben is örült a tömérdek zsákmánynak, 
mely kiürült hadipénztárát egyszerre megtöltötte.

Nem a futó királyt üldözte, hanem először is az európai szempontból annyira 
fontos szíriai partokat akarta  biztosítani. Föniciában Arad, Byblos, Sidon 
azonnal, Tyros csak hét hónapi kemény ostrom után  (332. júliusában) hódolt 
meg, miért Alexandros keresztrefeszítéssel és rabszolgasággal büntette  a meg- 
m aradtakat. Fönicia eleste egy csapással tönkretette  a perzsa tengerészetet, 
melynek hajói i tt  épültek, vezérei, katonái, matrózai jobbadán mind innen 
kerültek ki. A szíriai Damaskusban a szárazföldi sereg hadiszertára is a győztes 
kezébe ju to tt. A partok mentén most már 200 föniciai és kyprosi hajóból álló 
flotta tám ogatta serege mozdulatait.

A megalázott nagy király ismételten egyességre szólította. Tízezer talanton 
váltságdíjat ajánlott a nőkért, lemondott volna az Euphrates és az Égei-tenger 
közt levő területről, azonkívül szövetségével és barátságával kínálta meg 
legyőzőjét s a új frigy biztosítására feleségül akarta  neki adni egyik leányát. 
Alexandros azonban megizente, hogy föltét len hódolatát és felsőségének elisme
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rését követeli. A tárgyalások tehát megszakadtak, de az ifjú király határozott 
és megalkuvást nem ismerő fellépése nem téveszthette el hatását a hódításának 
útjába eső népekre.

Jeruzsálem hódolata és Gaza bevétele után a király Egyiptomba vonult, 
hol a nép szabadító gyanánt üdvözölte; és pedig annál fesztelenebbül, mert 
perzsa őrség csak Memphisben volt s most az is megadta magát. Az egyiptomiakat 
azzal örvendeztette és nyugtatta meg, hogy áldozatot mutatott be Apisnak s 
minden tekintetben kímélte, sőt dicsérte is vallásukat, törvényeiket, szokásaikat. 
Ellenben a görög isteneknek áldozott, midőn megalapította a róla nevezett első 
gyarmatot, Alexandriát, s jó jelnek vette, hogy az utcák, terek irányvonalának 
kitűzése végett elhintett lisztre tömérdek madár röppent oda. A többnyire görög 
gyarmatosok Egyiptom földjén csakugyan a görög kereskedelem és művelődé» 
középpontjává tették Alexandriát.

Alexandriából az ifjú király Siva oázisba ment, hogy hódoljon Ammonnak, 
az egyiptomi görögök Zeusének. Az egyiptomi papok mint Ammon fiát, tehát 
mint valóságos fáraót üdvözölték ; ami hódítóból egyszerre hazafivá tette s 
fölmentette azon kényelmetlen kötelesség alól, hogy hódításaira az istenek 
akaratán, jobban mondva saját isteni akaratán kívül egyéb jogcímet keressen. 
Memphisben már nemcsak mint görög, hanem egyúttal mint egyiptomi rendezte 
a fáraók egykori birodalmának közigazgatását. A három kormányzóság közül 
kettőt görögökre, egyet egyiptomira bízott ; ezt az utóbbit éppen a görögöktől 
legsűrűbben lakott Felső-Egyiptómban alkalmazta s így gondja volt az érdekek 
megosztására.

Csak most, 331 tavaszán, indult vissza Föníciába, hol a görögök hal
latlan fénnyel ünnepelték Ammon bíboros fiát. Száz hajóval innen küldte 
Amphoterost Spárta ellen, mely az ő távollétében haddal mert támadni Make
dóniára, hogy visszaküzdje Hellas régi szabadságát. Ö maga 50.000 emberrel 
csak ezután indult Keletre, Darius ellen, kit megveretése és föltételeinek vissza
utasítása után harmadszor azzal alázott meg, hogy oly sok időt hagyott neki a 
készülődésre. Darius, ki Issos alól csak négyezredmagával menekült meg, Babilon
ban közel egy millió embert gyűjtött össze és jól begyakorolta őket. A perzsák 
vagy nem nyögtek tűrhetetlen önkény alatt, vagy nem érezték ennek a nyomását, 
mert nagykirályuk ellen szerencsétlenségében sem keltek fel, amire pedig alkal
masint maga Alexandros is számított. Ez történetük legszebb lapjára tartozik.

A hódítót nyugodtan hagyták előnyomulni az Euphratesig s midőn Thapsa- 
kosnál ezen is átkelt, csak a Tigris és a Lykos (a Nagy-Zab) balpartján, Arbela 
(a mai Erbil) és Gaugamela síkságán szálltak vele szembe (331 október 1.). 
A lovasság, melyet Alexandros maga vezetett, megint megszalasztotta a nagy
királyt, aki a hegyeken át Ekbatana felé futott. Alexandros akadálytalanul 
vonulhatott Babilonba. Változatosság okáért ezúttal káldi módon áldozott az 
isteneknek s felépíttetni rendelte Bel templomát, melyet Xerxes lerontatott. 
I tt is, a nemsokára szintén meghódolt Armeniában és Susianában is a régi uralom 
egyik emberét tette meg kormányzónak s a közigazgatást csak rendezni akarta, 
nem újjáteremteni. Susában, a nagykirály székvárosában, lefoglalta az állam- 
kincstárt, melyben mintegy 50.000 talantont (kerekszámban 260 millió koronát)
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talált. Persepolisban szintén sok (állítólag »3000 tevére való«) ezüstöt ejtett 
zsákmányul. Mivel ide már a hegyeken át csak fegyverrel törhetett magának 
útat, felégette a királyi várat, honnan hajdanában a görög városok és templomok 
lángbaborítását parancsolták meg.

A korinthosi nemzeti gyűlés 336-ban ennél többet nem ak art; Alexandros 
tehát, mint hegemonos és görög fővezér, a hadjáratot befejezettnek tekintette. A ko
rinthosi szövetség katonái közt 2000 talantont osztván szét, a thessaliaiak kivé
telével valamennyit hazabocsátotta.

A perzsa birodalom keleti felét külön megbízás nélkül mint Makedónia 
korlátlan uralkodója akarta meghódítani. Dariust, aki Ekbatanában (Hamadan- 
ban) szerette volna erejét összevonni, már 330 tavaszán menekülésre kényszerí
tette. A szerencsétlen király ellen saját katonái fellázadván, helyébe Bessos 
baktrai (balki) helytartót választották meg, aki a menekülőt megölette. 
Alexandros júliusban Pasargardaiban nagy fénnyel temettette el Dáriust. Tör
vényes örökösének mostantól fogva önmagát tekintette és nyiltan világbirodalom 
alapítására törekedett. Elsősorban Bessost kellett tehát tönkretennie, ki idő
közben Artaxerxes név alatt csakugyan Perzsia királyává koronáztatta magát. 
Az új király Baktrában végső küzdelemre készült, szkítákat fogadott zsold- 
jába és fellázította Areia satrapáját, Sartibarzanast, ki csak imént fogadott 
hűséget Alexandrosnak. A hódító leverte a lázadást ; délen is több foglalást 
tett, azután a Paropamisos-hegységen átkelve, Baktrába, majd Sogdianába 
nyomult, hol Bessos az Oxos (Amu-Darja) túlsó partján várt reá. Alexandrost 
hadjárata kezdetén aggaszthatta talán, hogy (330 őszén) lovassága vezérét, 
Philotast s ennek atyját, Parmeniót, összeesküvés gyanúja miatt kellett kivégez
tetnie ; de most teljesen nyugodt lehetett katonáinak hűsége iránt. Valóban 
bámulatos az a kitartás, melyet emitt (329 március) a Paropamisoson való átkelés
ben télvíz idején, amott pedig a sivatag homokjának vágva neki, a 329. évi 
nyár tikkasztó hőségében tanúsítottak. Bessost mégsem az ő vitézségük verte le, 
hanem maguknak a perzsáknak árulása ejtette meg. Bilincsekben hozták 
Alexandros elé, ki először mint királygyilkost korbácsoltatta meg a sereg előtt, 
azután pedig keresztre feszíttette. A pusztai nép mindamellett még két eszten
deig védelmezte szabadságát és hazáját : azt a futóhomokot, melyet a makedónok 
milliószor is megátkoztak. A síkságot nem is hódíthatták meg; de az övék lett 
az Oxos és a Jaxartes középfolyása közt levő hegyes vidék, hol egyik várat a 
másik után vették be. Egy ilyen várral együtt Alexandros kezébe esett egy 
baktrai főnök gyönyörű leánya, Roxana is, kit a szerelmes ifjú király csakhamar 
feleségül vett.

A görögök, makedónok nem örültek ennek a házasságnak annyira, mint 
a keletiek. Ök a hellénséget terjeszteni jöttek ide, Ázsia belsejébe s most azt 
tapasztalták, hogy a keleti műveltség hatása alá kerültek. Alexandros mint 
Achaimenes (Hakhámanis) családjának örököse, a perzsa uralkodók szokásait 
kezdte utánozni; ezek a szokások pedig, melyek annyi szolgai megalázkodással, 
csúszással, mászással jártak, századok óta gúny tárgyai voltak a görögöknél. 
Száz esztendővel azelőtt Pausaniasnak is az idegen erkölcsök utánzása szegte 
nyakát. Különben sem bíztak többé annak a makedónnak görög érzületében,
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ki hódító útjában egyiptomi, babiloni vagy perzsa volt aszerint, amint érdekei 
kívánták, vagy ahogy hiúsága hozta magával. Azonban életével játszott, ki 
mindezt bírálni merte. Kleitost, aki egykor megmentette a haláltól, borközi 
állapotban leszúrta, mivel nem akarta őt a világ legnagyobb hadvezérének 
elösmerni. Hadjáratainak történetíróját, Kallisthenest pedig keresztre feszí
tette, mivel kikelt a proskynésis (a király előtt való földreborulás) szo
kása ellen.

Perzsa hagyományokat követett akkor is, mikor — seregét 30.000 turáni
val növelvén — 327 nyarán India északnyugati részébe indult, hogy a Darius 
és Xerxes idejében meghódolt területet ismét Perzsiához csatolja. Ktesiasn&k 
a század elején Indiáról írt könyvecskéje, az Indiával foglalkozó legrégibb görög 
tudósítás is ösztönözhette, hogy a csodásán gazdag föld természeti kincseit 
birodalma részére biztosítsa. A gazdag zsákmány reménye katonáit is feltüzelte, 
a belföldi fejedelmek folytonos viszálykodása pedig könnyű győzelemmel kecseg
tette. Perdikkast és jó barátját, Hephaistost, egy sereggel a Kabul mentén küldte 
előre ; ő maga csak 326 tavaszán, akkor egyesült velük, mikor leverte azokat 
a harcias törzseket, melyek a Pamir déli tövében levő Kafirisztán ormai közt 
tanyáztak. Mint mindenütt, itt is a régi városok megerősítésével és újak építésé
vel biztosította hódításait. Az Indus és Hydaspes (Jehlam) közének apró feje
delmei, Taxiles példájára, egymásután hódoltak; a Hydaspesen túl csupán 
Poros készült ellenállásra. Alexandros májusban az ő szemeláttára kelt át a 
folyón (mi az ókor legszebb haditettei közé tartozik). Megverte, de mint hűbéres 
fejedelmet meghagyta országában, sőt egy másik hódoltságot is reá bízott, 
amivel leghívebb szövetségesévé tette. Alexandros két új város (Bukephala és 
Nikaia) alapításával örökítette meg diadala emlékét, a folyón pedig 2000 hadi
hajót építtetett, hogy Nyugattal való összeköttetését víziúton is biztosítsa. 
Azután a Pandsab (Ötfolyó) közének keleti felét hódoltatta be. Átkelt a Hypha- 
sison is (a Sutleyn vagy Garán), azonban a szent Ganges mellékének meghódí
tására katonái nem követték. Belefáradtak a harci elefántok és a roppant víz
áradások ellen való szokatlan küzdelembe. Az új hadjárat tervét nagyon kalan
dosnak találták ; haza is erősen vágyódtak már s kereken kijelentették, hogy 
nem mennek tovább. Alexandros, három napi duzzogás után, papjaival magu
kat az isteneket kérdeztette meg. Mikor ezek is megelégelték hódítását, nekik 
és nem katonáinak engedelmeskedve, csakugyan visszafordult arról a gazdag 
vidékről, melyet Európának ő mutatott meg először. Előbb azonban 12 oltárt 
emelt a diadaladó isteneknek s fényes hadijátékokkal kápráztatta új alattvalói 
szemeit.

A Pandsab igazgatását satrapákra bízván, 326 novemberében a Hydaspes 
mentén indult hazafelé. A folyón lefelé úszó hajóhadát jobbról-balról sereg 
kísérte, mely a déli vidékeket is rendre hódoltatta. Alexandros több város alapí
tásával igyekezett biztosítani új alattvalóinak hűségét. A delta kezdetén, Pattalá- 
nál, hatalmas kikötőt építtetett. Míg serege pihent, ő maga a hajóhaddal kieve
zett a nyilt Indiai óceánra, melynek fölfedezéséért hálaáldozatot mutatott be 
Poseidonnak. Nearchost megbízta, hogy az óceánon át igyekezzék eljutni Babi
lonba, hová a sereget ő maga Irán déli részén keresztül akarta elvezetni.



I. A három szarvú sz ö rn yeteg  leg y ő zése .

II. Harc a hatkezűekkel.

III. Harc a teknősbékákkal.

94. ábra. Alexandros mesés harcai. (X III. századbeli miniatűrökben.)
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325 nyarán Pattalánál megkezdett útja teljesen ösmeretlen tájakon veze
te tt keresztül. Gedrosia (Beludsisztán) sivatagjának forró nyarával Alexandros 
épp oly kevéssé számolt, mint Napoléon az orosz pusztaság dermesztő telével; 
s a hatvan napi irtózatos menet az ő seregének háromötödét is elpusztította. 
De a megmaradottak restelkedve tűrtek, mikor látták, hogy a szomjas király 
kiönti a neki nagynehezen kerített vizet, mely »egynek sok, mindnek semmi«. 
Roppant fáradalmak közt értek Persisbe, majd Susába, hová a most felfedezett 
tengeri úton Nearchos is rengeteg kincseket hozott Indiából. Fényes ünneppel 
ülték meg a hadjárat befejezését. Ehhez fogható hadimunkát idáig senki sem 
végzett és senkinek sem volt nagyobb birodalma az Alexandrosénál; körül
belül akkora (ötmillió négyzetkilométer), mint a mai Oroszország európai része. 
A susai ünnepen jelét akarta adni, hogy óriási birodalmában hódítók és hódí
tottak egymásnak testvérei. Ö maga Roxana mellé ekkor vette feleségül Dariua 
egyik árváját, Statirát. Nyolcvan vezérével és mintegy ezer makedóni katonájá
val szintén perzsa nőket vétetett el és velük együtt tartotta meg a híres susai 
lakodalmat. Egy év alatt közel tízezer katonáját házasította össze perzsa lányok
kal, hogy szinte lehetetlenné tegye a nemzeti, társadalmi és vallási ellentéteket*

Ez azonban nem ment olyan könnyen. A gazdag hozománynak ifjabb, 
adósságaik kifizetésének vénebb katonái örültek ugyan, de nyüt lázadásban 
törtek ki 324 nyarán, midőn Alexandros tízezer veteránust egyszerre bocsátott 
el, a makedón módra begyakorolt 30.000 ázsiait pedig a rendes katonaságba 
sorozta. A veteránusok a király megjelenésére lecsillapultak ugyan, de — ha 
gazdagon megajándékozva is — valóban haza kellett menniök. Alexandros azután 
a 16 sor mélységűphalanxokat úgy osztotta be, hogy a 3 első és az utolsósorban 
makedónok, középütt pedig perzsák álljanak. Serege újjáalkotásával a gyalog
ságra helyezte a fősúlyt. Zrínyi Miklós mint nagy tanulságot jegyezte fel, hogy 
gyalogsággal győzte le a világot s a Bukephalos megülője mindig gyalog ment 
a harcba és a városok ostromára.

Kíméletlenül büntette azokat a satrapákat és kapzsi európaiakat, kik a 
szegény népet zsarolták. A nép előtt gyakran mutatkozott perzsa viseletben. 
Udvarában a régi perzsa udvari szertartásokat fogadta el, sőt a görögöktől is 
megkövetelte, hogy isteni tiszteletben részesítsék s elösmerjék teokráciáját. 
Olyan kívánság, melyet legmohóbban, és pedig Demosthenes indítványára, 
éppen az athéniek teljesítettek, sőt Demades javaslatára 13-ik főistenüknek 
nyilvánították őt s templomot emeltek tiszteletére. Isten képe helyett Alexandros 
a magáét verette pénzeire ; a városok isteni alapítójának nevezte magát s egész 
új birodalmát saját isteni tekintélyével szervezte. Ennek az oikumenének vagy 
világbirodalomnak középpontjául egy ország, egy nép sem tekinthette magát. 
A király kímélte minden népe hagyományait, de különben olyan korlátlanul 
uralkodott, hogy abszolutizmusa később a rómaiaknak is példaképpen szolgált. 
Mellőzte ugyan a görög alkotmányt és hegemóniát, de a görögök mégis istení
tették a legnagyobb kozmopolitát, mert világbirodalma egységét saját halandó 
egyéniségén kívül mégis a hellén műveltségnek általánossá tételében keresi.

Alexandros valóban remélni merte, hogy »e földön tiszta aranykort sző 
sugarával a szép, ragyogó nap« s hogy valaha még a nomádok is megértik Platon
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és Aristoteles mélységes eszméit. Viszont az Ázsiára vonatkozó tudományos 
ösmeretek terjesztéséből remélte a görögök százados elfogultságának eloszlatását. 
Útjain a tudósoknak egész karavánja kísérte. Több ezer emberrel gyűjtette Aristo
teles számára a meghódított országok természeti ritkaságait és egyéb érdekességeit, 
hogy kitűnjék, a közműveltség mi hasznát vehetné hódításainak. A rajongó 
király, ki mindenüvé magával 
vitte Homerosát és Pindarosát, 
nem tartotta lehetetlennek, hogy 
új alattvalói előbb-utóbb szintén 
megkedvelik a görög irodalmat, 
művészetet. Apellesszel ázsiai tar
tományai részére is festetett ké
peket. Városokat építtetett a no
mádok földjein, hogy majdan 
ezekből áradjon szét a hellén mű
veltség. Csatornákat ásatott, uta
kat csináltatott, felfedező utakra 
küldte ki tengerészeit, hogy az 
iparosok, kereskedők a legtávo
labb eső helyekre is eljussanak s 
mindenüvé magukkal vigyék a 
felvilágosodást, a vállalkozó szel
lemet. Valóságos népvándorlás 
indult meg Hellasból Ázsia felé, 
hol a görögök gyors meggazdago
dásra számítottak. Megszerették 
a pompát, kényelmet s ők, kik 
a hellénség terjesztésére mentek 
oda, nem ritkán a keleti élet
módért, szokásokért és művelt
ségért rajongva tértek haza. Jót, 
rosszat tehát a hódítók is eleget 
tanultak a hódoltságban.

Alexandros az új műveltség 
és új birodalom fővárosául Babi- 95. ábra. Asklepios. (A római vatikáni múzeumban.) 
Iont jelölte ki, mely csaknem
matematikai középpontja a birodalma legszélsőbb pontjait összekötő (egyik 
szárán 4800, a másikon 3800 km hosszú) keresztnek. Itt fogadta az ösmert világ 
minden részéből érkezett követeket; itt gondolkozott Arábia, sőt talán Karthágó 
és Szicilia meghódításáról is ; innen küldözte szét parancsait mindenüvé, mintha 
a világ ura volna. Sőt hazája isteneivel is mint alattvalóival bánt ; mikor leg
kedvesebb barátja és vezére, Hephaistion, oly hirtelen meghalt, lerontotta a 
gyógyítás istenének, Asklepios-nak templomát. A nép az isten bosszújának 
tulajdonította, hogy a testi-lelki izgalmak közt égő ifjú (csak 33 éves) király 
323 június 13-án váratlanul elhunyt.
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»Igy van a világi dicsőség — elmélkedett Zrínyi — így a benne való remény
ség . . . Sándor kevés esztendők a la tt világi monarchává lett.« Beérte tíz eszten
dővel, hogy felforgassa az akkor ismert világ keleti felének a rendjét. Róma, 
mely az ő idejében csupán Közép-Itália egyesítéséről álmodozott, sohasem 
hódíthatja  meg Keletet, ha Alexandros meg nem nyitja azt a hellén műveltség 
egyengető m unkája számára. Példáját követte, midőn az elfoglalt területen 
m indjárt u takat, erősségeket, városokat, templomokat ép íttetett, a közigazga
tás t rendezte s a néppel és társadalom m al való érintkezést, kibékülést kereste, 
hogy szerencsés pillanatban te t t  hódításait a birodalom részére örökre bizto
sítsa. A világ meghódítására induló Julius Caesar költője, Lucanus, mégis gúnyo
lódva írta  Alexandrosról, hogy ha a népek valamikor ismét szabadok lennének, 
csúfot űznének belőle. Mások elrettentő példájaképpen emlegetnék, hogy annyi 
állam lehet egy ember a la tt, ki »az emberiség romlásával tö rt előre s kardjával 
sebet e jte tt minden nemzeten«, míg »a dőre királynak végső célt egyedül a te r
mészet bírt kijelölnie

Irán  keleti része, amely porba omlott előtte, nem tudo tt betelni a nagy 
Iszkender dicső tetteinek elmesélgetésével. Makedónia, mely teljes tizenkét eszten
deig nem lá tta  királyát, 22 évszázad óta dicsekszik mondáiban vele. Julius 
Valerius elbeszéléseit nemcsak a középkori román és germán népek hallgatták 
szívesen, hanem hozzánk is eljutottak s az ókorral keveset törődő népet regélni 
tan íto tták  »világbíró Nagy Sándoréról. Deák Ferenc szerint ez a Nagy Sándor 
mégis csak »bámulatot nyerhetett a késő maradéktól, nem köztiszteletet, mert 
Görögország szabadságát végképpen meggyilkoltam De ki tudja, az igazságot nem 
találta-e el jobban Goethe, ki szerint »a görögök barátjai voltak ugyan a szabad
ságnak, de mindegyik csak a m agáénak; innen van, hogy minden görögben 
egy-egy zsarnok lappangott«.



VII. FEJEZET.

A HELLÉN VILÁG.

I. A diadochosok és ep igonosaik  birodalm ai.

T
IZENHARMADIK ISTENE halálával megrendült az az Olym- 

pos, melyet Alexandros önmagának épített. Egy bizonytalan
ságban töltött éjszaka után a lovasságra támaszkodó táborno
kok PerdikJcas-1 választották kormányzónak és fővezérnek. 
A gyalogság tábornokai azonban veszedelmesnek tartották, 
hogy Alexandros születendő fia kedvéért ideiglenes kormány 
alakuljon s Alexandros mostohatestvérét, Philippos Arrhi- 

Ador!d(°A1capitonumT daios-1 , egyenesen királynak kiáltották ki. A hódolt népek 
múzeumban.) nagy örömére a lovasok és gyalogok már-már összecsaptak, 

mikor hosszas alkudozások után végre is abban egyeztek meg, hogy Philip
pos a várt fiúval együtt legyen király, nevükben azonban Perdikkas vigye a 
kormányt. A fiú csakhamar megszületett és ez a csecsemő Alexandros, a féleszű 
Philipposszal együtt, most csakugyan királya lett a világ legnagyobb birodal
mának. Hogy palástjukon a tábornokok mindjárt Babilon alatt meg ne osztoz
zanak, Perdikkas a kormányukra bízott országokba küldte őket. Antipatros 
Makedónia és Hellas élén maradt, de Kraterost is melléje adták. Antigonos 
szintén megtartotta Nagy-Phrygiát, Leonnatos pedig most kapta meg a helles- 
pontosi Phrygiát; mind a kettejüknek segítnie kellett Eumenest Kappa- 
dokia elfoglalásában. Végre Ptolemaios Egyiptom, Lysimachos pedig Thrakia 
satrapája lett. A nagy embernek tehát tíz diadochosa (utódja vagy követője), 
az egységes birodalomnak tíz nagyravágyó uralkodója volt.

Legválságosabb volt az Antipatros helyzete. Ö már Alexandros életében 
küzdött a hellének ellen, kik Agis spártai király vezetése alatt teljes független
ségre törtek, a megalopolisi csata után azonban meghódoltak. Majd Harpalosm 
ügyelt, ki Alexandros kincstárából hír szerint mintegy 5000 talantont elsikkaszt
ván, az athénieket Makedónia ellen izgatta. Ez ugyan nem vezetett célra, sőt 
megvesztegetés címén száműzték Athén falainak helyreállítóját, Demosthenest 
is ; de sietve visszahítták a nagy szónokot, mikor Alexandros halálának hírére
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Athén s Közép-Görögország Hypereides vezetése alatt felkelt a makedón uralom 
ellen. Az Ázsiából hazabocsátott athéni zsoldosok vezére, Leosthenes, megszállta 
a Thermopylaikat ; azonban Antipatros krannoni győzelme után Athén meg
hódolt. A város makedón őrséget kapott, mire Demosthenes mérget ivott (322). 
A demokrácia megszűnt, mert ezentúl csak azok lehettek polgárok, akiknek 
legalább 20 minájuk volt ; ilyen pedig csupán 9000 akadt. A jogait vesztő 
12.000 polgárnak Thrakiába kellett kivándorolnia. Antipatros a népgyűlést 
és a népbíróságot éveken át nem hítta össze s korlátlanul uralkodott Athénen, 
melynek politikai jelentősége most már valóban elveszett.

Ennek visszaszerzésére sok alkalommal kínálkozott a diadochosok közt 
kitört egyenetlenség. Antipatros, Antigonos, Krateros és Ptolemaios egyenesen 
megtagadták az engedelmességet Perdikkas kormányzó iránt, kit 321 júliusában 
a Ptolemaios ellen indított egyiptomi hadjáratban saját* katonái vertek agyon. 
Leonnatos és Krateros is elestek. A diadochosok határozatából most Antipatros 
lett a birodalmi kormányzó, Antigonos a fővezér s a középpontban fekvő Babilon 
helyett az úgyszólván határszéli Pella a főváros. Antigonosszal a két király is 
odaköltözött. Antipatros azonban már 319-ben elhunyt s Polyperchont, kit 
saját fia mellőzésével halálos ágyán kormányzónak nevezett ki, jóformán csak 
Makedónia ösmerte el. Még Athén sem mutatkozott hálásnak, pedig helyre
állította demokrata alkotmányát. A politikai pártokat voltaképpen két asszony 
lelkesítette. Polyperchon ügyét Nagy Sándor anyja, Olympias, Kassandrosét 
pedig Philippos király felesége, Eurydike támogatta. Mialatt azonban Kassandrost 
kötelességei Görögországba szólították, Olympias Epeirosból sereggel tört 
Makedóniára s a királyi párt kivégeztette. Öt magát a Hellasból elősiető 
Kassandros Pydnában megadásra kényszerítette, agyonköveztette, Roxánát 
s fiát, a kis királyt elfogta, Makedónia elpártolt városait rendre visszafoglalta 
s Polyperchont a Peloponnesosba szorította. Philippos királynak Pydnában 
elfogott leányát, Thessalonikét, feleségül ve vén, jogot szerzett Makedónia trón
jára is, ha a gyermekkirály, Alexandros, meg találna halni, ami ilyen zavaros 
időkben könnyen megtörténhetik.

Sőt meg is történt már 311-ben. A törvényes uralkodóház pusztulása után 
senki sem tarthatta fel többé a birodalom bomlását. Seleukos már 312-ben 
biztosította magának Babilóniát, a »városhódító« (Poliorketes) Demetrios pedig, 
Antigonos fia, Athént. Elkergette phaleroni Demetriost, Athén demokráciájának 
dicsőített helyreállítóját, a gondolat szabadságának törvénybe iktatóját. Ennek 
a Demetriosnak 360 aranyos szobrát ledöntvén, az athéniek a másik Demetrios- 
nak és atyjának állítottak szobrokat, az olymposi istenek közé emelték őket 
s róluk nevezték el az ekkor (307) alkotott 11. és 12. phylét. Egy esztendő múlva 
Demetrios a kyprosi Salamisnál fényes győzelmet aratott az egyiptomi Ptole- 
maioson, mire atyja, Antigonos, azonnal felvette a királyi címet (306). Olyan 
példa, melyet Makedóniában és Hellasban Kassandros, Thrakiában Lysimachos, 
Syriában Seleukos és Egyiptomban Ptolemaios sietve követett s így a nagy 
Alexandros világbirodalma máris négy királyságra szakadt. Demetrios Poliorketes 
Rhodos alatt és Hellasban — hol a görög szövetséget megújította — mindamellett 
dicsőségesen harcolt. Már Makedónia megtámadására készült, hogy atyja uralma
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alá hajtsa Alexandros örökségét. Kassandros, Ptolemaios, Seleukos és Lysimachos 
négyes szövetségének hírére azonban atyja segítségére kellett mennie Ázsiába. 
A nyugati görög városokat meghódoltatta ugyan, de neki is futnia kellett, mikor 
atyja, Antigonos, Phrygiában elvesztette az ipsosi döntő csatát s vele a világ- 
birodalom fenntartásába vetett hitét (301). A győzők megosztoztak a birodalmon, 
de mellőzték Ptolemaiost, ki a döntő csatában nem vett részt.

Demetriostól Görögország, sőt maga Athén is elszakadt, de, hatalmas 
hajóhadában bízva, Seleukos szövetkezett vele Ptolemaios ellen, mire Demetrios 
294 márciusában- visszafoglalta Athént s a következő esztendőben — a nemrég 
elhunyt Kassandros fiainak versengését használva fel — Makedóniát és Thessaliát 
is. A kalandor, ki pusztán zsoldosaira támaszkodva, kétségbeejtő állapotából 
ily váratlan módon lett Makedónia királya, 98.000 gyalog- és 12.000 lovaskatoná
jával, valamint 500 hajójával most már egyenesen Ázsia ellen készült; Pyrrhos 
epeirosi király azonban Lysimachosszal és Ptolemaiosszal szövetkezett ellene, 
saját serege pedig a döntő pillanatban átpártolt Pyrrhoshoz és őt kiáltotta ki 
Makedónia királyának (289). Demetrios fia, a »bütykös« (Gonatas) Antigonos, 
egyelőre csupán Déli- és Középső-Görögország nagy részét tarthatta meg ; 
a gyorsan következő események azonban hat év múlva már visszavezették 
atyja trónjára. Lysimachos ugyanis elűzte Pyrrhost Makedóniából, Seleukos 
nyilt csatában megölte Lysimachost, Seleukost meggyilkolta Lysimachos sógora, 
Keraunos. Ez mint már Makedónia és Thessalia királya (280) és azután (279) 
Sosthenes is elesett az országát elárasztó kelták vagy galaták ellen ; Antigonos 
ellenben győzelmet aratott rajtuk, mire a megszabadított nép Makedónia királyá
nak kiáltotta ki. A győzelem mindenesetre tökéletlen volt, mert időközben 
szervezkedtek a kelták, kik imént a mai Magyarországból délfelé a Korinthosi 
öbölig pusztítottak s kik ellen Delphoit »magának Apollonnak« kellett meg- 
védnie. Thrakiában erős országot alapítottak, melynek első királya Komontorios 
lett. Kis-Ázsiában megremegtették Antiochos királyt s váratlan csatavesztésük 
után is megalapították Galatiát, melynek Ankyra (a mai Angora) lett a fővárosa. 
Maga Antigonos is kelta zsoldosokat fogadott Pyrrhos ellen, ki Itáliából vissza
térve, újra elfoglalta Makedónia északi részét. Mivel a kelták többnyire melléje 
álltak, elfoglalhatta volna a délit is, ha nyugtalan természete Hellasba nem 
vezeti, hogy Antigonos hatalmát ott is tönkretegye. Antigonos azonban gyorsan 
lecsöndesítette Makedóniát, Argos alatt Pyrrhost megverte s holttestét elégette, 
mire az epeirosi sereg azonnal hazatért. Spárta és Athén a győztes ellen szövetke
zett Ptolemaios egyiptomi királlyal, ki az Égéi tengerre vágyakozott, azonban 
a korinthosi győzelem, Athén elfoglalása és az egyiptomi hajóhad veresége 
(260) egyelőre ismét * megerősítette Antigonos helyzetét.

Időközben megalakult Peloponnesosban az acháji, Közép-Görögországban 
pedig az aitoliai szövetség, melyek az ősz király halála (239) után fiát, II . Demetriost 
véres háborúkba sodorták a függetlenségükért küzdő görögökkel. Egy pillanatra 
Spárta is a régi lett. Elkorhadt alkotmányát újraalakította, Lykurgos nevelése 
módját helyreállította, seregét a makedón phalanx mintájára szervezte. A sel- 
lasiai csata (221) után Demetrios fiának, V. Philipposnak gyámja, Antigonos 
Doson, egy csapással mégis helyreállította Peloponnesosban Makedónia egykori
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hatalmát s államait egy szövetségbe egyesítette. Spártánalc másfélezredéves 
királysága most már egész csöndben semmivé lett. Gyámja halála (220) után pár 
évvel Philippos már mint Karthágó szövetségese valóságos világhatalom gyanánt 
lépett fel Róma ellen, mely azonban hetven évi kemény küzdelem után bekebe
lezte Makedóniát s Hellast egyaránt (146).

Ez lett a sorsa Kis-Ázsiának is, hol a lydiai birodalom bukása óta elő
ször alakultak ismét önálló országok. Az ipsosi csata után Kappadohiában és 
Kataoniában Ariarathes, a Pontos mellett — az Amnias és Iris völgyeiben — 
Mithridates, Bithyniában Zipoites, a Kaikos völgyében Pergamonban Philetairos, 
Galatiában (Phrygia keleti részében, a Halys partjain) a kelta gallusok népe 
alapított királyságot. A gallusok rablóhadjáratainak I. Attalos pergamoni király 
(241—197) vetett véget. II. Eumenes (197—159) hatalmas oltárt emelt Zeus 
és Athena tiszteletére, melynek (a berlini múzeumban őrzött) domborúművei 
úgy dicsőítik Attalos győzelmét, mint az isteneknek a gigászok ellen viselt harcát. 
Ö és utódai az uralkodóház és ország alapítójától, Attalos-tíA örökölték a görög 
tudomány, irodalom és művészet iránt való rajongást, de azt a telhetetlenséget 
is, mellyel területeiket, kincseiket növelni törekedtek ; és tőle örökölték a rómaiak 
iránt tanúsított végzetes barátságot, mely az utolsó Attalost arra bírta, hogy 
országát és kincseit 133-ban a római birodalomra hagyja. A népek történetében 
bizonyosan megkapóbb jelenség az utolsó Mithridates (Eupator), ki három 
világraszóló hadjáratban száll szembe Rómával és mikor nem mentheti meg 
Pontos függetlenségét, saját kardjába dől (64). A rómaiak így is csak száz 
esztendő múlva — Lykia hódolása után — kebelezhették be egész Kis-Ázsiát.

Ök ezt Ázsiának nevezték. Ázsián azonban több joggal érthették volna 
azt a hatalmas sziriai birodalmat, melyet I. Seleukos Nikator (»a győztes«) 
312—281 közt a Földközi tenger, a Bosporos, Jaxartes, Pamir és a Ganges felső 
vidéke közt egy harmincéves háborúban alapított. Alexandros hagyományait 
követte, mikor mestere ázsiai hódításait nemcsak együtt tartotta, hanem az 
Induson túl még bővítette is. De eltért ezektől a hagyományoktól, mikor nem 
az ő vagy a Darius birodalmát, hanem Assziriát akarta felújítani és amikor 
székhelyét Babilonból a középponttól távoleső Antiochiába tette át. Oly külön
böző elemekből alakult birodalmának mind a 72 szatrapaságában 75 nagyobb 
várost alapított. A Tigris mellé épített Seleukeiá-nak csakhamar 600.000 lakosa 
lett. Legszívesebben látta a görög gyarmatosokat. A tanácsot, népgyűlést görög 
módon szervezte. Tőlük várta, hogy a hellén műveltséget terjesszék, amelyet 
különben babiloni és perzsa vonásokkal akart élénkebbé s népei előtt érthetőbbé 
tenni. Sőt innen, kelet felől hódította vissza Kis-Ázsia egy részét s innen készült 
Makedónia és Hellas elfoglalására is; de Keraunos leszúratta (281).

Harminc esztendő múlva a Kelet egy része már elveszett. Diodotos szatrapa 
Baktria, Sogdiana és Margiana királyának kiáltatta ki magát, Arsakes pedig 
félezer évre a parthosok királyságának alapját vetette meg. A keleti politikát 
mellékessé tették a kisázsiai és az egyiptomi bonyodalmak, mik a sziriai három 
háborúban Seleukos házát megfosztották a Tauroson innen levő Kis-Ázsiától, 
Föniciától és Sziria egy részétől. A nagy I I I .  Antiochos (223—187) visszavette 
Kis-Ázsiát, megakadályozta Média elszakadását, tartománnyá tette Parthiát,
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védő- és dacszövetség kötésére kényszerítette Baktriát. Némi eredményeket ért el 
India s Arábia határain is. Egyiptomtól visszafoglalta Sziria részeit és Föniciát, 
sőt Európába is átkelt. A Chersonesos megszállása után Thrakia hódoltatásához 
látott, 192-ben pedig Hellasba ment. Azonban a Thermopylaiknál s a nyilt 
tengeren megverték s átkelvén Kis-Ázsiába, Magnesiánál tönkretették (190). 
A békében Kis-Ázsiát egészen a Taurosig Rómának engedte át, elefántjait és 
— tíznek kivételével — hadihajóit kiszolgáltatta s 15.000 euboiai talanton 
(több mint száz millió korona) hadisarcot fizetett. Ennek hírére Armenia elsza
kadt tőle s két külön királysággá alakult. Róma tekintélye oly nagy volt, hogy 
IV. Antiochos Epiphanes-t a szenátus egyszerű tiltakozása is meggátolhatta 
Egyiptom elfoglalásában (168). Egy emberöltő múlva (129) a parthosok Médiát 
és Babilóniát elfoglalván, Sziria keleti határává az Eufrátest tették s így a Keletre 
gyakorolt befolyását megsemmisítették. Udvari ármányok, polgárháborúk a 
megmaradt területet is részekre szakították és Szíriát 64-ben a rómaiak kész 
zsákmányává tették. Seleukos hatalmas birodalma római tartománnyá zsugo
rodott össze ; de így is teljesítette alapítójának legszentebb végső akaratát: 
a hellén műveltség terjesztését.

Még nagyobb volt ennek az akaratnak hatása Egyiptomra, hol a Ptole- 
maiosok vagy Lagidák (323—30) három századon át hellén műveltséggel csiszol- 
gatták az egyiptomiak négyezredéves patináját. Már első királya, Ptolemaios 
Sotér (»a szabadító«) Kelet legnagyobb városává tette Alexandriát. A múzeum
ban az akkori világ legjelesebb tudósai tanítottak, a könyvtár és műgyűjtemé
nyek berendezése pedig mintául szolgált a világ minden későbbi múzeumának 
felállításánál. A tudományoknak ezt az új, ragyogó középpontját s a birodalmat 
állandó hadsereg és hatalmas hajóraj védte minden támadás ellen. A király 
8000 hajóácsot hozatott Föníciából, hajóépítéshez való cédrusokat a Libanonból. 
Ö építtette a város előtt levő Pharos sziget híres világítótornyát, mely a Kufu 
pirámisánál is magasabb volt. Finom érzékkel kímélte az egyiptomiak vallásos 
hagyományait : pl. résztvett istentiszteleteiken, 50 talanton jutalmat tűzött 
ki az új Apis felfedezőjének stb. Másrészt Hadest is bevitte az egyiptomiak 
istenei közé, gyűrűspénzeik helyett görög módra vert pénzeket s néha igen ártat
lanoknak látszó reformokkal görögösített el egy-egy ősi egyiptomi szokást. 
Fia, Pt. Philadelphos, már nagyobb nyugalommal foghatott a görögösítés munká
jához ; amellett azonban az egyiptomi, sőt a zsidó műveltség nagy emlékei iránt 
is kegyelettel viseltetett. Az őseik nyelvén már nem igen értő alexandriai zsidók 
részére pl. 70 tudóssal Pharos szigetén lefordíttatta a bibliát, melyet azért het
venes bibliafordításnak (Septuagintának) szokás nevezni. Amellett mérnökei 
újra kiásták a Szuez-csatornát, mely Nikó óta elhagyatva á llt; hajósai Róma 
és India közt egyre jártak-keltek s míg egyrészt ismeretlen természeti kincsek 
felkutatásával a természetrajzi ösmereteket terjesztették, másrészt olyan for
galmat teremtettek, hogy az állam pénztárában egyszerre 74.000 talanton 
(370—380 millió korona) halmozódott össze. Pt. Euergetes (»a jótevő«) a maga 
nagy hadjáratainál is büszkébb lehetett tudományos és kereskedelmi válla
lataira ; különösen pedig arra, hogy az ókor legnagyobb három mathematikusa, 
Eratostbenes, Euklides és Archimedes az ő vendégei voltak Alexandriában. I tt

14*



212 VII. fejezet. A hellén világ.

vetették meg annak a tudománynak alapját, mely a középkort hidegen hagyta, 
de az újkort egészen új irányba terelte. A király a fáraók trónjáról nem az egyip
tomi, hanem a görög nyelvet és irodalmat terjesztette. Józan pillanataiban 
még fia, az »apaszerető« (Philopator) Ptolemaios is Homerost bújta és görög 
tragédiát írt. A görög világot azonban éppen ebben a században érte az a nagy 
veszteség, hogy 272-ben Taras (Tarentum) és Rhegion, 241-ben Sicilia, 212-ben 
pedig Syrakusai s velük az egész Nagy-Görögország meghódolt Rómának. 
Az elvesztett Nyugatért a görög világnak Keleten keresett kárpótlást, vagy 
legalább erősödést. Ez volt egyik oka, hogy Philippos Makedónia és Antiochos 
Sziria királyai 205-ben a gyermek Ptolemaios Epiphanes trónraléptekor Egyiptom 
felosztására s a görög erők egyesítésére gondoltak. Azonban ez a terv Egyiptomot 
a római segítség keresésére ösztönözte, otthon pedig még Athén is szembeszállt 
Philipposszal, sőt maguk a görögök hítták be a rómaiakat. A második makedónai 
háború (200—197) a kynoskephalaii vereséggel s oly békével végződött, melynek 
értelmében Makedónia lemondott Hellasra gyakorolt fenhatóságáról és sorsukra 
hagyta az európai és ázsiai görögöket. A görög szabadságnak zajos ünnepek közt 
történt kihirdetése (196) hatvan esztendő múlva római szolgaságra vezetett. 
Űjabb száz esztendő leforgásával a tizenharmadik és utolsó Ptolemaios (47—42) 
már szintén mint Róma hűbérese uralkodott Egyiptomon s tartománnyá sülyedt 
az utolsó állam is, melyet odáig a görögök politikai bölcsesége kormányzott.

II. H ellén  világszellem .

Sarissákra támaszkodó birodalmak csak két-háromszáz esztendeig állhat
ták  fenn ; a görög szellem azonban, mely ezeket az államokat alapíto tta  és éltette, 
még romjaikon is életet fakasztott. Polybios, ki Hellas utolsó vergődései közt 
a rómaiak fogságába esett és az Alpheus virágos partjai helyett tizenhét hosszú 
esztendőt tö ltö tt a kőpartok közt folyó Tiberis mellett, világtörténetének negyven 
könyvében már Róm át hirdette a világ urának. Rövid idő múlva azonban a 
világ ura maga is a kastaliai forrást, a görög műveltséget ta r to tta  hatalm a kú t
fejének ; és Diodotos országalapítása óta B aktria is epedett azon forrás után, 
melytől egy egész sivatag és annyi tenger választotta el. A görög tábornokok 
államai már roskadoztak, mikor a velők járó tudósok gyűjtéseinek eredményeit 
a szakemberek még mindig nem állapíthatták  meg végképpen. A világ, mely egy- 
időben betelni látszott Pallas Athéné városának dicsőségével, a világpolgárság 
korában Alexandria, Pergamon falai közt is találkozott Homeros »ragyogó 
tek in te tű« (glaukopis) Pallasával. A városalapítások klasszikus kora mi lehetett 
volna más, mint egyúttal a műveltségre való törekvés kora. Ezért a művelt
ségért, a görög eszményekért lelkesedik a győztes rómaiság költője, Horatius, 
akkor is, mikor a csillagokig emeli büszke fejét, hogy helyet kap a római lan
tosok közt.

De mentül több halandó emelte büszke fejét a csillagokig, annál több isten
nek kellett leszállnia a földre. Képírók, képfaragók tiszteletet gerjesztő chitonba 
(ingbe) burkolták koruk nagy embereit, de leplezetlenül engedték csodálni az 
emberek után  m intázott istenek izmait, az istennők bájait. Apelles és Praxiteles



VII. fejezet. A hellén világ. 213

Aphroditéinak mintaképe Phryne, a gyönyörű hetaira. »A szegénynek drága 
kincs a hit«, egy Sokrates és egy Platon szerint többet ér a tudománynál, de a 
felvilágosodást hirdető szofisták fejtegetései következtében évről évre szegé
nyebb lett egy-egy szent titokkal. Alexandros, mint valami sámán, megbüntette 
a barátján segíteni nem tudó Asklepiost és önmagát vétette föl az olymposi 
istenek közé, akiknek száma ily módon utóbb másokkal is gyarapodott. Euemeros 
a III. század kezdetén már nyiltan hirdette, hogy Zeus és a többiek annak idejé-

 ̂ ben maguk is jeles emberek voltak, kiket az utódok nagy tette ik  m iatt részesí
tettek  isteni tiszteletben. Ezt a felfogást legalább a természetes m agyarázatra 
való törekvés értette  meg ; de éppen a term észettudományok virágzásának 
idejében ki érti meg azt a modern fáraót, ki előbb Zeus olympiai szobra előtt 
borult porba, most pedig egy macska vagy krokodilus m úmiája előtt végzi 
hókusz-pókuszait ? A keleti szertartások és babonák mindjobban té rt foglaltak 
már a görögök istentiszteleteiben is és nem ritkán  botrányosakká te tték  
a mysterionokat. A görögök talán  sohasem építettek több templomot, m int 
a makedón-korszak kezdetén, de sohasem voltak hitetlenebbek, mint annak 
a végén.

Sokrates halála után a kynosargesi gymnasion alapítója, Antisthenes, mezít
láb, rongyos ruhában hirdette, hogy az állam elavúlt vallása helyébe az egy isten
ben való hitet, az erény tiszteletét kellene állítani. Tanítványai, a kynikosok, épp 
úgy kicsúfolták az isteneknek, mint az uralkodóknak mindenhatóságát. A koldus 
Diogenes csípős mondásai nevetségessé akarták tenni mind a kettőt. Világbíró 
Nagy Sándornak magának is tetszett ez a világpolgár, aki egy hordóban ülve 
csupán annyit kér tőle, Zeus fiától, hogy ne vegye el, amit nem adhat, a rásütő 
napsugarat. Az istenekről szóló hagyományos felfogást a IV. századnak és az 
egész görög világnak három legnagyobb bölcselője, Sokrates, Platon és Aristoteles 
ingatta meg. Műveikben a középkor a kereszténység alapelveit vélte fölismerni.

Akik azonban annyira tetszettek a középkor teológusainak, az istenségről 
való nézeteikkel nem tetszhettek az ókor orthodoxusainak. A szent titkok nevé
ben intézett tám adásaikkal és üldözésekkel szemben Aristoteles vezette diadalra

✓

a természettudományokat. Négyszáz (mások szerint ezer) könyve és értekezése 
egészen új országokat nyitott meg a világ előtt. A logikának, etikának, esztéti
kának, természetrajznak, lélektannak, neveléstannak, a természetjognak ő az 
alapítója. A metafizikának még neve is onnan eredt, hogy műveinek Andronikos- 
féle gyűjteményében a fizika után (jxsxd xct cpuotxá) következett. Ez épp úgy első 
kísérlet a bölcsészet történetének megírására, mint Politikája az akkor ösmert 
158 alkotmány bíráló történetének egybefoglalására. Fizikájának nyolc könyve 
voltaképp a természet bölcsészete, a tér, idő és mozgás fogalmainak s annak 
kutatása, hogyan keletkezhetik, hogyan fejlődik és nyer alakot az anyag ; a ter
mészet, mint élő szervezet, milyen fokozatokon keresztül éri el tökéletessége 
legnagyobb fokát, az egyéni lelket. Tapasztalatokon és tényeken alapuló kuta
tásaiban azért főképpen az emberrel és pedig a férfiúval, ezzel a politikai állattal 
(iü)ov 7uoX»Ttxóv) foglalkozott. Nagy műveket írt a lélekről, az észről, a szárma
zásról, az enyészetről; de tőle való az első rendszeres állat- és növénytan is, 
melyhez az Alexandros táborát kísérő tudósok karavánja gyűjtött adatokat.
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Etikai főmunkája 17, retorikája 3 könyvből á ll ; poétikája töredékben maradt, 
de amazzal együtt kétezer esztendeig volt a széptan törvénykönyve.

Ily rengeteg anyagon csak egy Aristoteles bámulatos szelleme uralkod
hatott ; csak az hozhatott bele rendszert. Theophrastos és mások vezetése alatt 
ő alapította a peripatetikusok iskoláját az athéni lykeion árnyas folyosóin (peri- 
patoi). A tengeren túl az alexandriai tudósok századokon át ebben a rendszerben 
dolgoztak tovább. A keresztény scholasticismus sem osztozott alexandriai Szent 
Katalin felfogásában, hogy a teremtést tagadva, »ez világnak ő mély voltát s ez 
teremtésnek folyását Aristoteles nem érté, mert istent nem isméré«. Sőt a keresz
tény szellem a XIX. század vége felé is tisztelte a stageirai bölcset, midőn a pápai 
bullák (1879 aug. 4., 1880 márc. 7. és aug. 4.) visszatérést ajánlottak az ő tanít
ványához, a scholastikusokat vezető Szent Tamáshoz, kinek »tudománya oly 
nagy, hogy benne mint a tengerben folynak össze a régiek bölcseségének vízerei 
és folyamai«. A görögökön és keresztényeken kívül arabok és zsidók is meste
rüknek vallották Aristotelest, ki Keletet meghódítván Nyugat tudományával, 
Keletről a hellén-római műveltség enyészetével visszatért, hogy derengést hozzon 
a Nyugatra szálló éji homályba. Valóban, nagyobb hódító volt tanítványánál, 
Nagy Sándornál, kinek birodalma nyomban összedőlt, míg az övé ma sem sem
misült meg egészen ; s ha nem állanánk annyira a megszokás hatalma alatt, 
Nagy Sándor kora helyett inkább Aristoteles koráról kellene beszélnünk.

Aristotelesnek is voltak diadochosai, akik hatalmán osztozni akartak és 
akik, keveset törődvén rendszerének egységével, szakok szerint akarták művelni 
a tudományokat. Míg a világraszóló nagy tudós a legszűkebb körre szorította 
az állam s vele a hazafiság fogalmát, a nyomába lépő iskolák kevesebbet törőd
tek a hazával, melynek szűk határai közt idáig az Olympos maga is kényelmesen 
elfért. Függetlenek akartak lenni istentől, világtól, hazától, családtól egyaránt; 
mert hagyományos felfogásuk útjában áll az eredetiségnek s megvesztegeti az 
önálló ítéletet. A kynikosok és a Platóntól mindinkább eltérő akadémikusok 
máris hadat üzentek minden tekintélynek, mert a régi világ rombadöntésétől 
reméltek olyan jobbat, ahol az egyéniség s vele az emberiség megszabadul eddigi 
nyűgeitől. Aristoteles óta a természetet kutatván, úgy találták, hogy nem a 
meglevő intézményekben, hanem a természetben magában, az észben kell keresni 
minden jog és igazság eredetét. Zenon (340—265.) a tarka csarnokban, a stoa 
poikilében tanítgatva, Chrysippos (280—206.) valami 705 munkában és érte
kezésben fejtette ki a stoicizmus rendszerét, melynek első követelései közé tar
tozott az emberi ész kiművelése, az egyéni függetlenség érzetének kifejtése. 
Éppen azért gondolkodó, jellemes embereket akart nevelni, kik önmaguknak 
legszigorúbb bírái s akik nyugodtan eldobják maguktól az életet is, ha célja, 
az erények gyakorlása, lehetetlennek mutatkoznék. Ez a rendszer ösmerte a 
polgári kötelességeket ; de világpolgári kötelességet értett rajtuk. Általánosságra 
törekedett, de csak a bölcsekhez szólott, mert szabadságot csupán ezeknek Ígér
hetett. Isogoniát vagyis egyenlőséget, testvériséget hirdetett, de rabszolgaságot 
is ösmert. Tisztogatta hibáitól a családiasságot, de Szent Pálig kellett várakoznia 
a világnak, míg az emberiességet a mai értelemben vehette. Egyengette ennek az 
útját, de hiába kívánt olyasmit a bölcsészettudománytól, amit csak a hit adha
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to tt meg. A stoicizmus nagy szellemek, nagy jellemek menedéke volt a nemzeti 
állam eszméjéről a világbirodalom eszméjére való átmenet idejében, mikor egy
nek vagy néhánynak zsarnokságával szemben az egyén csak saját lelkének 
függetlenségétől remélhetett egy kis szabadságot. Hellén földön, Alexandros és 
a diadochosok zsarnoksága idejében született ; Róma fórumán, midőn már a 
hellén világ ügyeit is ott intézték, Cicero és Cato ajkairól bátorította a köz- 
társaságiakat. A caesarismus, melyet ekkor támadott, oltalmat keresett benne, 
midőn Marcus Aurelius a római pogányságot már tarthatatlannak, a terjedező 
kereszténységet. azonban még elfogadhatatlannak tartotta.

A Stoa tudománya — Kölcsey ítélete szerint — szabad polgárokhoz igen 
méltó volt, mert mindenkinek kötelességévé tette a közügyekkel való foglal
kozást ; az Epikurosé (342—270) azonban a vallással, állammal, sőt a 
családdal szemben is teljes visszavonulást ajánlott. Legjobban olyanokhoz illett, 
kik a zsarnok üldözéseit megunván, »messze rejtekben kerestek a vaspálca elől 
menedéket«. Perikies idejében, az eklézsia virágkorában, nevetséges lett volna 
Epikuros híres jelszava, mely a remeteségben élést ajánlja mindenkinek, hogy 
zavartalan boldogságra tegyen szert. Valami 300 könyvet írt, hogy a kevéssel 
való megelégedést, a tiszta és mérsékelt életet dicsőítse s a sors legnagyobb 
csapásai közt is rendíthetetlen lelki nyugalomra, minden körülmény közt pedig 
saját belső beesőknek megösmerésére buzdítsa híveit. Műveiből a tömeg az 
önzés jogos voltát olvasta ki ; a legfőbb boldogságot pedig, melyet ő a szellemi 
élvezetekben látott, egyáltalán az élvezetben kereste. így értette azt a római 
előkelő világ is, mely a keresztény államvallás behozataláig kicsapongásait ezek
kel a tanításokkal mentegette.

Az egyéniséget, mely már is önzésre vezetett, még jobban dédelgette a 
szkepticizmus. Egyáltalán nem ösmervén el valóságos tudományt, ösmeretet és 
igazságot, Pyrrhon (376—288.) óta azt tanította, hogy semmi sem bizonyos és 
így mindenben kételkedni kell. Azt tanácsolta tehát, hogy a bölcs teljesen vonúl- 
jon vissza, tartózkodjék véleménye minden nyilvánításától, de ha mégis szólnia 
kell, határozottan sohase beszéljen. Az újabb akadémia főembere, Arkesilaos, 
ezek után egész komolyan magyarázgathatta, hogy semmit sem tudunk ; még 
azt sem tudjuk, hogy semmit sem tudunk.

Bajos volt ilyesmit elhinni pl. a legrégibb görög könyvtárban, melyet 
Platon tanítványa, a herakleiai Klearchos alapított, vagy az alexandriai Musaion- 
ban és Serapisban, az ókor legnagyobb könyvtáraiban. Ott (288—240 közt) 
532.000, a pergamoniban pedig 200.000 papyros-tekercset őriztek, — mindent, 
mit a régibb és újabb görög irodalomból összegyűjthettek. Ezeknek 120 alap
jegyzéke a görög irodalomtörténet örökös becsű forrása. Görögök, egyiptomiak 
és zsidók, később rómaiak majdnem egy ezredéven át merítettek ezekből a 
gazdag forrásokból, melyeket Ptolemaios Sotér nyitott meg a tudós világ előtt. 
Az alexandriai iskola oszlopos emberei, a nyelvtanitok, a filológiával és az iroda
lommal általában véve is foglalkoztak. így az ephesosi Zenodotos, ki az első 
grammatikai iskolát alapította, a kirenei Eratostbenes, a byzantioni Aristophanes, 
a samothrakei Aristarchos, a mallosi Krates és a thrák Dyonisios, az első görög 
grammatika írója. A névsor maga is mutatja, hogy Alexandriában a görög világ
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minden részének tudósai találkoztak. A görög nyelv tiszta, szabályos és hibátlan 
kezelésére sohasem fordíto ttak  nagyobb gondot, m int ezek a néha igenis 
merev és aggodalmas írók, kik szívesebben engedtek a lényegből mint a külső
ségből.

A költők szintén inkább ügyes és csinos verseléssel, mint ^eszméik, gondo
lataik mélységével hatottak. Alexandros, aki Pindaros után sóhajtozott, kozmo- 
politikájával egyetlen görögöt sem tudott föllelkesíteni, hogy hőskölteményt 
írjon nagy tetteiről. A rhodosi Apollonios ahelyett inkább az Argonautákról 
pattogtatta hexametereit. Aratos Antigonos Gonatas makedón király udvari 
költője már csillagászati, Nikandros, a pergamoni udvari költő, orvosi és termé
szetrajzi tankölteményeket írt. Jelentéktelennek mégsem mondható, mivel 
utóbb a római Vergiliust és Ovidiust lelkesítette utánzásra. Ovidius és Propertius 
szívesen olvasgatták és követték Kallimachost is, ki körülbelül 800 munkát írt. 
A legszebb pásztori költeményeket (idilleket, eidyllionokat) a syrakusaii Theo- 
kritos (280. táján) írta. Újabban, midőn az egyiptomi sírokból előkerülő papiro
sokat jobban vizsgálgatják, egyre növekszik a »föltámadt versek« száma. Köztük 
vannak Theokritos kortársának Herondasn&k mimusai és Bacchylidesnek a mai 
balladák mintaképeiül tekinthető elbeszélő költeményei. Ezek a csapongó, 
sokszor bájos és kedves, de néha ízléstelen költemények közelebb állnak a mai 
felfogáshoz. Áll ez az attikai vígjátékokról is, melyeket a syrakusaii Philemon 
Alexandros uralkodása kezdetén teremtett meg. Menandros egymaga száznál 
többet írt. A magánéletet, szerelmet vitte a színpadra, hol csak egy-egy »reprise«, 
a klasszikusok egyik-másik drámájának előadása kelthetett hazafias lelkesedést 
és tüntetést. A kor szelleme egyáltalán nem kedvezett a magasabb költői műfa
joknak ; maga a nép legjobban szerette a csípős, velős epigrammákat. Ezeket 
Meleagros 60. táján gyűjtötte össze először egy »Koszorú«-ba (Stephanos), de 
ez elveszett. Ma 300 görög szerzőtől körülbelül 4500 epigrammát ösmerünk.

A zenét, a színdarabok és egyes költemények rendes kísérőjét, Aristoxenos 
éppen a görög közélet hanyatlásának kezdetén teremtette újra s elméletét Euklei- 
des, a nagy matematikus fejtette ki legtökéletesebben. Valóban megkapok a 
II. századból a Múzsához és a delphoii Apollonhoz szóló himnuszok, melyek 
Bonaparte Roland történeti hangversenyén (1900 július 28.) oly nagy hatást 
tettek a párisi nemzetközi történelmi kongresszus tagjaira. Ugyanazon II. szá
zadban mégis mintha a fölséges görög költészet és zene sírversét írta volna meg 
Antipatros, ki elsiratta Orpheust.

>>Holt vagy. Gyászolnak Mnemosyné Múzsa-leányi 
S legjobban gyászol Kalliopé, aki szült.
Ember sírhat-e hát fia vesztén, hogyha a mélybe 
Még egy Istennő szent fia is lemerül ? !«

így merült a mélységbe a beszéd költészete, a szónoklat, mely a demo
krata Athénben halhatatlanná tett egy Lysiast, Perikiest, Isokratest, Demos- 
thenest, Aischinest, Lykurgost, Hypereidest, Antiphqnt, Isaiost, Kallistra- 
tost, Demadest. Neveik szorosan összeforrtak a politikai történelemmel. 
A világbirodalom, majd a belőle kivált nagy monarchiák alakulásával, Athén



VII. fejezet. A hellén világ. 217

szabadságának megszűnésével, az igaz ékesenszólás is megszűnt ; a szofis
ták és rhetorok kezére került. Amazok száraz, velő nélkül való és teker- 
vényes fecsegéssé, ezek pedig csupán iskolai s árnyékban való sikertelen gyakor
lássá változtatták. Aristoteles és utána Theon, Anthonios, Dyonisios, Hermo
genes stb. most írta meg az ékesenszólás (retorika) elméletét. De ha Athén még 
360 oszloppal tisztelte is meg utolsó nagy szónokát, Demetriost, általában 
elmondhatni, hogy a legrosszabb szónokok akkor éltek, mikor az elmélet a 
legjobb lábon állt.

A történetírók nagyobb része a rétorok hatása alá jutott. Herodotos, 
Thukydides és Xenophon, a demokrácia múltjának nem mindig demokrata érzésű 
íróinál nagyon helyénvaló a beszédek beleszövése, mert a népgyűlésekről képet 
alkotni enélkül nem lehetne. Követőik gyakran tévedtek túlságba, mikor a 
szép stílus kedvéért az igazságból is feláldoztak egyet-mást. Ephoros (400—340) 
még a tárgyhoz ragaszkodva, nagy tudománnyal írta meg világtörténete 30 
könyvét, melyben körülbelül 850 esztendőről beszélt; már Theopompos sokszor 
mint pártember írt a Hellenica 12 könyvében a peloponnesosi háború második 
feléről, a harminc zsarnok koráról és Philippikája 58 könyvében Philippos ural
kodásáról. Alexandros kora teremtette meg az udvari történetírókat. Kallisthenes, 
Hegesias Magnes, Hekataios stb. aligha írtak mellékérdek nélkül Alexandros 
hadjáratairól. Örökre kár, hogy nem maradtak reánk az első Ptolemaiosnak, 
Aristobulosnak, Eumenesnek és Diodorosnak emlékiratai, amik e kornak kétség
kívül legbecsesebb forrásai volnának. Duris, 301-től samosi tyrannos, inkább 
külső hatásra, mint belső értékre törekedett, midőn megírta a görög-makedón 
korszaknak 370—287-ig terjedő történetét. Úgyszólván folytatása (272—222-re 
nézve) Phylarchos históriájának 28 könyve. A 264. évvel végződik Timaiosn&k 
Itália és Sicilia múltjáról igen szorgalmas kutatások alapján írt műve, melyben 
azonban a szobatudós sok helyütt mutatkozik elfogultnak és babonásnak. Utánuk 
több mint száz esztendeig egyetlen kiválóbb görög történetírót sem ösmerünk. 
A Historia Katholike 40 könyvében ekkor írta meg Polybios (205—123) saját 
kora történetét. Míg a modern Curtius Demades békéjével végzi Görögország 
összefüggő történetét, ő annak folytatását látja Róma világuralmában, mintha 
azt a hitet akarná honfitársainak szívébe oltani, hogy »nincs veszve bármi sors 
alatt, ki el nem csüggedett«.

Először az alexandriai filológusok győzték meg a világot arról, hogy Homerost 
csupán mint költőt s nem egyúttal mint történet- és földleírót kell méltatnia. 
Alexandros hadjáratai a földrajzi ösmereteket különben is óriási mértékben 
terjesztették. Ázsia belsejét s az Indiai óceánt tulajdonképpen csak most fedez
ték fel. Kallisthenes, Nearchos és főkormányosa, Onesikritos bámulatba ejtették 
elbeszéléseikkel a görögöket. A Seleukosok és Ptolemaiosok már rendszeresen 
kutatták a Kaspi tó déli partvidékét, Indiát, Abessziniát stb., Pytheas (Aristo
teles kortársa) Nyugat- és Észak-Európát írta le becses munkáiban, melyeknél 
a regények sem voltak kapósabbak. A különböző utasok adatainak összevetése 
s a tudomány minden ösmert eszközének felhasználása alapján Eratostbenes 
(276—194) már megírhatta Geographicáját. Ö alapította meg a tudományos 
földrajzot és ő készítette az első tudományos térképet, amelyen már a délköröket
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is megjelölte. Azzal, hogy Alexandria és Syene közt az első fokmérést végezte, 
hibás eredményre jutva is helyes irányba terelte a térképírókat.

A földrajzot különben elválaszthatatlannak tartották a matematikától 
és a csillagászattól. Korának matematikai ösmereteit első ízben Eukleides 
a 300. év táján Stoicheia (Elemek) címmel 15 könyvben (a két utolsót talán 
Hypsikles) foglalta össze. Ezek Eukleides 95 méréstani tételével együtt ma sem 
csupán mint a tudomány történetébe tartozó emlékek foglalkoztatják a tudós 
világot. És ma sem vesztett értékéből az a felelete, amit a tételeinek érthetőbbé 
tételét kérő Ptolemaios Sót érnek adott. Olyan korban, midőn a fejedelmeknek 
nemcsak az irodalom, hanem a tudomány is hízelkedett, ő kimondta, hogy 
»a mennyiségtanban nincs király-utca !« (Olyan utca, mint Alexandriában, 
hol csak a királyi család tagjai járhattak.) Az ókor legnagyobb matematikusa 
és politikusa Archimedes (287—212), a parabola területéről, a gömbről és a 
hengerről, a körmérésről, a csigavonalakról stb. írt könyveivel és méréstani 
fölfedezéseivel elévülhetetlen érdemeket szerzett magának. Az egyensúly (statika) 
és hydrostatika ma is az ő elvein alapúi. Feledésbe merült az a 40 gép, amelyet 
feltalált ; de feledhetetlen, hogy saját gépeivel védelmezte hazáját, Syrakusait, 
a római ellenség ellen. Mikor hazafiságának áldozata lett, a győztes vezér, 
Marcellus, teljesítette végső akaratát s koporsójára vésette azt a képletét, mely
ben a hengernek a gömbhöz való viszonyát megállapította. Az emeltyűről, a 
csigasorokról, a fajsúlyról szóló természettani tételét ma is minden kis diák 
ösmeri. Ktesibios vízorgonákat, víznyomásra működő gépeket, vízórákat (klep- 
sidrákat), szivattyúkat szerkesztett s talán a szélpuskát is ő találta fel. 
Tanítványa, Heron (a 100. év táján), 78 olyan készüléket írt le, amit megmele
gített levegő vagy gőz hajtott ; ezek közül az eolopila (Aiolos labdája) a világ 
legrégibb ösmert gőzgépe. (A Heron labdáját azonban hibásan mondják az ő 
találmányának.) A kísérletező természettant ezek a halhatatlanok alapítot
ták meg.

Az emberiség hálájára méltók a Ptolemaiosok, kik a tudósok kísérleteit 
anyagi áldozataikkal mozdították elő s Alexandriában csillagvizsgáló intézetet 
rendeztek be. Aristarchos 270 táján először merte a Napot a világegyetem középső 
pontjának mondani s először állította, hogy a Föld a Nap és saját tengelye 
körül forog. Olyan gondolat, mellyel a világ csak 1800 esztendő múlva, Copernicus 
merész könyvének megjelenése után, foglalkozott komolyabban. Hipparchos, 
az ókor legeszesebb csillagásza, a Föld középpontiságának híve volt, de beszélni 
tudott a Nap és Hold pályájáról, a Napnak a Földtől való távolságáról (minek 
meghatározása végett ő beszélt először a csillag parallaxisáról). Éggömböt 
készített, melyen ezernél több csillagot jelölt meg; rájött hogy az éjjelek egyenlő
sége nyugatról kelet felé halad előre stb. Ezt a lángeszű embert kell a tapaszta
lati csillagászat megalapítójának tartanunk. A csillagászok fejedelmének azonban 
Cicero a Kr. e. I. században még mindig Knidosi Eudoxost tartotta, ki már az
V. század végén tanította, hogy a főbb égitestek és bolygóik körben mozognak 
s keletről nyugatra minden 24 órában megfordulnak a világ tengelye körül. 
De kétségtelen, hogy már Eudoxos is merített az egyiptomiak tudományából, 
mely minden téren új meg új szempontokra figyelmeztette az európai kutatókat.
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így  az orvosi tudomány ezeréves tapasztalatok eredményeit dolgozhatta fel 
Alexandriában. Most már, a felvilágosultság korában, m indjárt az első Ptolemaios 
idejében, Herophilos emberi holttesteket boncoltatott olyan földön, hol azelőtt 
a babona mindezt szigorúan tilto tta . R eájött, hogy az érzés szervei az idegek. 
Tanulmányokat te t t  az agy velőn, a szemen stb. Élő embereken is a legmerészebb 
m űtéteket végezhette, pl. a hasüreg felnyitásával. Erasistratosndik a fáraók 
utódjai az élveboncolás (vivisectio) céljaira habozás nélkül rendelkezésére bocsá
to tták  a halálra ítélt bűnösöket. Ö m ondta ki, hogy az agy a lélek székhelye 
s hogy az érző és a mozgató idegek abból ágaznak el. A term észetrajzi ösmeretek 
más ágaiban is a szemléltetés lett a jelszó. A tudós az alexandriai múzeum állat- 
és növény kertjében élő példányokon tehette megfigyeléseit.

Természetesség, de nem esített természetesség lett a művészet jelszava. 
Protogenes bosszankodva mázolta be azt a fajdkakast, mely oly feltűnően term é
szetes volt, hogy csodájára jártak . »Lovad jobban érti, mi a művészet«, mondta, 
ha csakugyan merte mondani Apelles, midőn a Bukephalos nyerített arra a ménre, 
melynek festése nem igen tetszett Alexandrosnak. Annál jobban tetszett az 
Asklepios kosi templomában az a természetesség, mellyel a női szépséget ecse
telte. H itték, hogy fájna a meztelen istennőnek, ha csípnének egyet — a vásznon. 
Herondas szerint

»Azon meleg a húsa, hogy látva az erét,
Lüktetni véled benne a hő, az ifjú vért.«

Zeuxis nagyra volt vele, hogy a m adarak csipdesni kezdték festett szőlő
fürtjeit, de bántotta , hogy nem féltek a szőlővivő fiútól. Legyőzöttnek vallotta 
magát, mikor félre akarván rántani a Parrhasios versenyművét takaró leplet, 
észrevette, hogy az is csak festve van. Kroton város tanácsa elrendelte, hogy 
Zeuxis Helénájához a legszebb leányok és asszonyok álljanak m intaképek gya
nánt ; s a festő önérzettel írha tta  a legbájosabb asszony képe alá Homeros v e rsé t:

>Meg nem Ítélem a trójai és achájai népet,
Hogy szenvedni tudott egy ilyen nőért sok időn át...«

Parrhasios szintén mitológiai jeleneteket festett legszívesebben s a fény 
és az árnyék alkalmazásával nagy hatást ért el. A jóniai festőiskola harm adik 
nagy mestere Timanthes volt, kitől Iphigenia feláldozása egy pompeji freskó
utánzatban m aradt reánk. Jón  volt Alexandros kortársa is, Apelles, a hullá
mokból kiszálló Aphroditének, Charisnak s egyáltalán a női bájnak felülmúl
hatatlan, legnagyobb, legszorgalmasabb és talán  legkönnyedebb görög festője. 
Herondas asszonyai szerint

»Mindenben, amihez nyúlt, vélnéd: istenkezek 
Érinték azt a tárgyat, a műve oly remek.«

Mint történeti és arcképfestő, világbíró pártfogóját arra a nyilatkozatra 
késztette, hogy »csak két Sándor van : Philippos fia, a győzhetetlen és Apellesé, 
a felülm úlhatatlan«. Pedig neki épp úgy szemébe m ondta az igazságot, mint 
a  kiállított képét avatatlanul bírálgató polgártársnak : »Csizmadia, ne tovább
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a kaptafánál !« A nagy művészek sorozata bezárul Timomachosszal, kinek 
Ajaxát és Medeáját később Julius Caesar majdnem félmillió koronáért vásárolta 
meg. A tucatfestők azonban rendkívül elszaporodtak s a görög műveltségű 
polgárokat épp oly kevéssé lehetett elképzelni kisebb-nagyobb értékű festmé
nyek nélkül, mint a mi városaink jobbmódú lakosait. Egyébiránt az a 94 arckép, 
melyet a középsőegyiptomi, rubaijati sírleletekből Gráf Th. 1891-ben Buda
pesten is bemutatott s melyek a beégetett viaszos festés (enkaustika) elfelejtett 
módjával ösmertették meg a világot, olykor a művészet igazi erejével ragadták 
el a szemlélőt. Viszont a Sidonban (Saidában) 1887-ben talált 26 sarkophagosnak 
(közte Alexandros koporsójának) rendkívül élénken kiszínezett domborúművei 
természetes átmenetül szolgálnak a festészetről a szobrászatra.

A szobrászat egy Pheidias után is nagyokat alkotott, sőt a múzeumok 
leginkább csodált szobrai éppen a peloponnesosi háborút követő korszakból, 
a legnagyobb politikái ziláltságnak idejéből valók. Epameinondas Hellas vezető 
államává tévén hazáját, az athéni Akropolisba vezető propylaionokat Thebaiba 
akarta átrakatni, mert a művészetnek ebben a remek alkotásában a nemzeti 
dicsőség kifejezését látta. A terv, szerencsére, nem valósult meg, Athén továbbra 
is a művészetek középpontja m aradt; de a művészet most már közszellem volt, 
mely nélkül Thebai, sőt a rideg Spárta sem lehetett el. így pl. a parosi Skopas 
főképp a Peloponnesos és Kis-Ázsia templomai számára faragta mitológiai 
képeit és domborúműveit, melyek közül az 1583-ban megtalált Niobe-csoport 
a legmeghat óbb. Sőt neki, vagy egyik tanítványának (Telesios-n&k) tulajdonítják 
az ókor legremekebb szobrát, az ú. n. milói Venust (mások szerint Amphitritét), 
mely Milo szigetéről 1820-ban került a párisi Louvreba. Most annak legféltettebb 
kincse és a félvilági hölgyek kacérkodásaiért rajongó világváros forgatagában 
az elérhetetlen női báj, kellem, szépség és fenség hirdetője. Az athéni Praxiteles 
szintén a teljes szépségében virágzó fiatalságot, annak ártatlansága nyugalmát 
és szelíd örömeit ábrázolta legszívesebben. A fürödni akaró Aphroditének vagy 
Hermesnek mosolygó, enyelgő tekintete, a knidosi Demeter szemeiből sugárzó 
anyai szeretet a szó szoros értelmében életre kelti a hideg márványt, melyet 
az athéni Leochares (272) oly mesterien kezelt. Ganymedese és belvederei Apol- 
lonja és Diannája méltóan sorakozik amazok mellé. Skopasszal, Bryaxisszal, 
Timotheosszal együtt számos szobrot és domborúművet készített Mausollos 
kariai király híres sírkamarája (az annyiszor utánzott Mausolleion) és az olympiai 
Philippeionszámára. A xanthosi (lykiai) Nereida-emlék, a szintén lykiai (gjölbasii) 
Heroon szobrai, az athéni síremlékek stb. mind a görög szobrászatnak ebbe a 
második virágkorába tartoznak. A harmadik virágzás korát Lysippos vezette be. 
Alexandros kortársa és dicsőítője a világhódítónak és vezéreinek arcképeit és 
csat a jeleneteit mesteri módon örökítette meg. Az emberi test ábrázolására új 
és helyes arányokat állapított meg ; ebben a tekintetben valóban csodálatra
méltó vatikáni Apoxyomenosa, a küzdelem után magát tisztogató ifjú képe.

A kor szellemének megfelelően Zeus és Herakles szobrait óriási ará
nyokban öntötte meg ; Heliosát (a rhodosi kolosszust) egyik tanítványa fejezte 
be. Az az adat, hogy 1500 szobrot tulajdoninak neki, egymaga mutatja, hogy 
a művészetet már ő is keresetforrásnak kezdte tekinteni. A pergamoni és rhodosi
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szobrászati iskola valóban inkább megrendelésre, mint művészeti ihletre dol
gozott s hajhászta a hatást. Mindamellett kit hagynának közönyösen a berlini 
múzeum pergamoni oltárának életet lehelő alakjai, a capitoliumi haldokló Gallus, 
a trallesi Apollonios és Tauriskos (ú. n. Farnesei) bikája s a rhodosi Agesandros, 
Athenodoros és Polidoros Laokoon-csoportja, mely Lessinget a művészet és a 
költészet határvonalainak kutatására lelkesítette ? A nagy mesterek lassankint 
odahagyták Hellast, de tanítványaik a hellén hatás alá jutott országokban még 
századokon át ébren tartották a művészet iránti érzéket. Talán nem is egészen 
az ő hibájuk, ha ott, ahol hazaszeretet nem lelkesíthette őket, inkább technikai 
ügyességüket bámultatták. Sajátságos ellentétképpen a műipar valóságos művé
szetté nemesült a vázák festményein, a remekül metszett kaméákon, a cizelált 
ékszereken, az alexandriai és a pergamoni pallómozaikban s leginkább talán 
a tanagrai agyagszobrocskákban, melyek felfedeztetésük — 1873 — óta minden 
történelmi és filológiai múzeumnak keresett díszei. Behatolt a művészet a leg
szegényebb ember házába, a barbár sátrába is, mert még a rézpénzek domború -
művei is igazi műalkotások voltak. 
És behatolt velük a görög nyelv, mely 
az Alexandros birodalmának romjain 
alakult valamennyi állam pénzének 
köriratán megjelent s három földrész
ben hirdette a görög műveltség össze
kötő erejét. Az idegen népek még 
isteneiket is feláldozták ennek a kö
zösségnek. Aphroditét látta Hathor- 
ban az egyiptomi, Astarteban a föní
ciai, s örömmel látta Isist, Osirist, 
Anubist az Olympos istenei közt. Új 
istenül fogadta be a régi Serapist, 
kit a görögök a sémiektől kölcsön
vett elemekkel módosítottak, hogy az 
egyiptomiakkal, kisázsiaiakkal és ba
bilóniaiakkal közösen áldozhassanak 
előtte. A bölcselkedő görögök azonban 
addig csúfolták a keleti népek iste
neit, míg egyszer maguk is ott imád
koztak a macskák és krokodilusok 
múmiái előtt. A bacchanáliát, Demeter 
eleusisi ünnepét azért tették még fé
nyesebbé, mert benne most már Osirist 
is dicsőítették. A népek közös istené
nek eszméjét keresték, mert a világ
polgárok be nem érhették többé azok
kal a nemzeti istenekkel, kik őseiket 
vezették. A köztársasági ősök fiai a 
keleti népek trónjain mint az istenek

96. ábra.
Tanagrai agyagszobrocska. (Sétáló görög nő.)
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fiai ültek, akik önmagukkal egynek vették  az államot. Az állam most már az 
iskolát is a maga számára foglalta le m indenütt s a régi görög nemzeti neve
léssel szakítva, a fejedelmi mindenhatóság elösmertetésére és általános műveltség 
nyújtására törekedett. A görög, aki azelőtt alig érezte a ruházkodás szükségét 
s elégnek ta r to tta  a gyermekek him ationát, az ifjak chlamysát, a férfiak és nők 
chitonját, most mesterségesebb szabású keleti gyapot- és selyemruhába öltö
zött, s megszerette a feltűnő színeket és az ékszereket. Gazdagsága fitogtatása 
végett épületeit óriási méretekben készíttette, néha igazán pazar fényűzéssel 
rendezte be. A művészeket magánemberek is elhalmozták megrendeléseikkel. 
A lakomák, fejedelmi ünnepségek, díszes felvonulások fénye minden képze
letet meghaladt ; nem annyira a tulajdonképpeni Hellasban, mint a politikai 
élet és közműveltség új középpontjain, különösen Alexandria, Antiochia, Per- 
gamon, Rhodos és Seleukia területén, hol fejedelmi kedvezés, ipar és keres
kedelem mérhetetlen kincseket gyűjtö tt össze.

A hellén szellem az A tlanti óceántól az Indiai óceánig kibékíteni törekedett 
minden politikai, vallási és dinasztiái ellentétet. Közös nyelv, közös vallás, 
egyforma udvari illem, közigazgatás, hadsereg akarta  pótolni a sokféleséget. 
Művészete, tudom ánya, irodalma közszellemet vagy legalább divatot terem tett. 
A stoikus bölcselkedés nevén nevezte az új görögöt : világpolgárnak, kinek 
hazája nem a szülőváros, hanem a népek hazája, a nagy világ ; vezető fénye 
nem a politika, hanem az általános emberi erkölcs.

Ezt az eszményi egységet nem semmisíthette meg egykönnyen maga az 
az új hódító állam, Róma sem, mely a II. század derekától fogva a vér és vas 
politikájával tiporta  el Hellast és a hellén alapítású államokat. Az új császárság 
nagy költője Olympia pálm ája u tán  eseng, mely nyerteseit az egek felé, a Föld 
isteneihez viszi. Nimfák és szatirok közé vágyakozik ; Euterpe sípjait, a kegyes 
Polyhymnia lesbosi hangját szeretné hallani. Odaképzeli magát a Helikon árnyé
kos fái alá a Pindos és Haimos rideg csúcsaira, hol Orpheus dala elbájolt erdőt, 
folyót, szelet. A Tempót és Delost dicséri, hol világra jö tt Apollón, kinek vállát 
lant és tegez ékesíti. Ares meg nem oltalm azhatta, de Apollón és Pallas valóban 
végigvezette nemzetét az emberiség egész történetén. A művelt körök Augustus 
római és Nagy Károly aacheni udvarában, m ajd a reneszánsz korában, sőt 
a X IX . század elején is valóságos görög-lázban égtek. Egész nagyságában meg
nyilatkozott előttük az a görög szellem, mely különben — ahogy Schiller 
mondja — »hallgatag ezrek előtt, ha a kérdők szíve üres szív«. Az ifjú Széchenyi 
István  gróf agyában akkor villant meg Magyarország újjáalkotásának eszméje, 
mikor Hellas egyik legszebb emlékén elmerengve, a csodálatosan szép ligetben 
gyönyörű görög leánykát pillantott meg. De az élőnek üde bájai elhalványították 
előtte a m últ emlékeit s a m últ nagy alkotásai körül derülten mosolygó jövendőre 
figyelmeztették. Hellasnak kincse valóban nem »egy elomló rom«, hanem az a 
szellem és műveltség, mely Alexandros óta a phalanxoknál is teljesebben meg
hódíto tta  K eletet. Sulla, Caesar és Augustus óta magát a hódító Róm át is hódo
latra  s arra kényszerít ette, hogy ennek a szellemnek és műveltségnek ő maga 
törjön u ta t a Dunán, Rajnán, Rhőneon túl.



V III. FE JEZ ET.

A RÓMAI KIRÁLYSÁG.

A római történelmi kongresszus 
tagsági jegyéről.

I. A honalapító R om ulus.

ALAPÍTÁSA után  két századdal Titus Livius oly 
időben írta  meg »a világ első népének «, a rómainak 
történetét, mikor már maga is attó l ta r to tt, hogy a 
kezdetben oly kicsiny várost saját nagysága nyom ja 
agyon. Érteni tu d ta  a régieket, kik hazájuk őstörté
neteibe istenekről szóló elbeszéléseket vegyítettek.
Hiszen ha valamely nép szentnek ta r th a tja  és az 

isteneknek tu lajdoníthatja  a maga eredetét, valamennyi megnyugodhatik abban, 
hogy annyi hadi dicsőség u tán  a rómaiak méltán nevezhetik ősapjuknak magát 
Marsot, aki minden népet alájuk vetett. Livius szerint egy állam sem volt 
nagyobb, tiszteletre méltóbb, nemes példákban gazdagabb. A világ ezen leg
nagyobb birodalmának hatalm át csak az isteneké m ulta felül. »Igen m egrettenté 
az idegenek m agahitt szívét« — jegyezte meg a magyar királyság alapítója, 
Szent István, aki Livius u tán  ezer esztendővel is hirdette, am it tőle tanult, — 
hogy »Róma mind e mai napig szolgaságban lenne, ha Aeneas maradéka sza
baddá nem te tte  volna«.

A rómaiak görög származását Livius, a történettudós, valóban egyidőben 
hirdette Vergiliusszal, a költővel, aki nagy kortársait, Julius Caesart és Augustus 
Octavianust Aeneas maradékai gyanánt dicsőítette. Aeneas anyjának, Venus 
Genetrixnek szobrát, Arkesilaos remekét, Caesar, mint az istennő unokája, 
saját lovasszobrával szemben, Róma legszebb új fórumán á llítta tta  föl. A nemzeti 
büszkeség nem botránkozott meg azon, hogy a görögök legyőzője olyan isten
nőtől szárm aztatja magát, aki saját fiát sem tu d ta  megvédeni a görögök bosszú
jától s mint bujdosót segítette Latium  partjára  azon a hajón, melyet a rómaiak 
századok múlva is mint ereklyét m utogattak. Homeros a IX . században még 
mesés szigetcsoportnak talá lta  D él-Itáliát, hol a Trójából hazafelé igyekező 
Odysseus kalandozo tt; pedig ugyanakkor a félsziget közepén, Latium ban, Aeneas 
utódainak mesés országában, Alba-Longa vidékén a Mons Albanus lávája a la tt
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97. ábra. A capitoliumi farkas.

a görög, vagy görögmódra készült edényeknek egész múzeuma maradt meg. 
Az albalongaiak latin pásztorok és földmívesek voltak. Cesare de Cara (1902.) 
elmélete szerint kéta pelasgosok ivadékai, akik az Egyiptommal és Asszíriával 
vívott harcok után odahagyták Ázsia nyugati részeit s az Égéi tenger szigeteire, 
a Görög s végül az Olasz félszigetre is eljutottak. A tudósok nagy többsége ezzel 
szemben a görögök rokonainak, tehát szintén árjáknak tartja őket. A föld- 
mívelés, gabonafélék, házieszközök, ruházat legrégibb latin és görög elnevezései 
arra mutatnak, hogy a két nép eleinte egy hazában élt. Ebből a közös hazából 
hozhatták politikai intézményeik elemeit, amiket a délitáliai görögökkel való 
érintkezés következtében egyre fejlesztettek. Alba-Longa századokon át 30 latin 
falu szövetségének középpontja volt ; az Albanuson valamennyinek nevében 
áldozott az isteneknek. Diana (Artemis) ariciai szent berkébe ő vezette a latin 
búcsúsokat.

Alba-Longa népe rendiségre szakadozva, nem élvezhetett egyforma jogo
kat ; pl. a kiváltságos osztályból a kisebbrendű nem vehetett feleséget. Talán 
éppen ennek és a vele járó többi jognak megszerzése miatt tört ki az a forradalom, 
mely a ramnes pásztorokat kivándorlásra kényszérítette. Ehhez gazdasági okok 
is járultak ; pl. hogy az Albanus kitörései mind hevesebbek és gyakoriabbak, 
a lávától elöntött területek mind nagyobbak lettek. Az Albanusról fölséges 
tekintet nyilt a mocsaras síkságra és a tengerre, mi jobban csábíthatta őket, 
mint amennyire visszatartotta az etruszkok szomszédságától való félelem. 
A zúgolódó pásztorok odahagyták Albát s nyájaikkal leszálltak a jobb legelőkre. 
Karámnak azt a dombot nézték ki, melyet Pales pásztoristenről Palatinus- 
hegynek neveztek. Ennek barlangja, a farkasok ellen oltalmazó Lupercusról 
elnevezett Lupercal, veszedelemben és zord időkben nagyon jó menedéket adott
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a jószágnak. A dombon túl folyó Tiberisen nem keltek át. Ez a rumon (folyó) 
nem állhatta út jókat. Nem állta a négyszerte szélesebb Duna sem a pásztor 
magyarokét, kik több helyütt egy törzsben, utóbb egy vármegyében telepedtek 
le a hatalmas víz partjain, a szigeteket pedig éppenséggel szerették. Az albaiakat 
az tartotta fel út jókban, hogy a túlsó part már külföld v o lt: az etruszkoknak 
a Tiberis és a tenger közt elnyúló birodalma, mellyel oly kevesen nem köthettek 
ki. Nagyjából a Palatinus hegyét is azért erősítették meg, hogy véletlenül se ők, 
se mások, rajtuk ne üthessenek.

A Vízivárost a rumonról (folyóról) Rómának, vezérüket Romulusnak, folyó
mentinek nevezgették. M. Julius Philippus Arabs Kr. u. 248-ban Pales ünnepén, 
április 21-én (XI. Kalendas Maii) mint a három földrészre terjedő római biro
dalom császára ülte meg Róma milleniumát, a Kr. e. 753-ra tett alapítás ezredik 
évfordulóját. Április 21-e Rómának ma is nemzeti ünnepe.

Kr. e. 296-ban a Lupercal-barlang előtt fölállították egy farkasnak, a 
városalapító Romulus és Remus »dajkájának« a szobrát. A barlang bejáratánál

februárius 15-én tizenkét századon át

98. ábra. Mars hadisten.

évenkint megülték Lupercus ünnepét, 
a lupercaliákat. Kegyelettel nézeget
ték a szent fügefát, mely alatt a farkas 
Mars isten ikreit szoptatta; azt a 
szalmafedelű viskót, ahol Faustulus 
pásztor és felesége, Acca Larentia 
nevelte a gyermekeket. A Campo 
Fattorén 1907-ben elég szép számban 
találtak olyan agyag hamv vedreket, 
amelyek az elhunytak ősi viskóit tün
tették fel. Róma városa most, fenn
állásának huszonhetedik századában 
is, közköltségen tart egy nöstényfarkast 

a Capitolium följáratánál. 
Nyert-e hitelességében a 
mese azzal, hogy erős nem- 

t i s W  zeti hagyománnyá izmosult 
és szembeszállhat-e a XX. 
század kemény kritikájá
val ? Hiszen Romulustól 
fogva századokon át még a 
nyilván mesés történetek
nek is históriai színök van. 
A reális nép a mesében 
valót keresett. De téved, 
aki Romulus zászlaja alatt 
egy »sokfelől egybecsopor- 
tozott fiatal rablónépet «pil
lant meg ; s téved, aki sze

lőMárki: Ókor.
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rin t Romulus minden menekültet befogadván, a haza fogalmát az állam 
fogalmával s nem valamely különös nemzetiséggel kapcsolta össze. Hiszen az 
albai pásztorok otthon már századok óta éltek bizonyos intézmények nevelő 
hatása alatt. Éppen azért elégedetlenkedtek, mivel ezek többé be nem váltak 
s azért szakadtak el, mert többre vágytak. Helyzetök javításának olyas vágya 
vezette őket Albából Rómába, mint utódaikat Rómából a Szenthegyre. Mindakét 
secessiónak történeti magva van.

Az albaiak a szomszédos dombokat megszállva találták. Az ásatások (1902.) 
X. századbeli tárgyakat hoztak felszínre. A Capitolinus-halmon s északkeletre 
a Quirinalison szabinok laktak, a latinok legközelebbi rokonai. A régibb és újabb 
telepesek villongásainak rendes színtere a három hegy tövében levő lápos vidék, 
a későbbi Forum Romanum volt. Az 51 m. magas Palatinus most alig 1800 m2; 
ebbe a Róma quadratába, négy oldalt táborszerűen megerősített helybe a tele
pesek nem fogadhattak be akárkit s már nagyon zárkózott természetöknél 
fogva sem nyithattak menedékhelyet (asylumot). Szent István királyunk sem 
Romulus, hanem Augustus Rómájának történetéből jöhetett arra a végzetes 
tanulságra, hogy »az egynyelvű és egyerkölcsű ország gyönge és törékeny«. 
A különböző elemek egybeforrasztásának példájával már az alapításra következő 
első években találkozunk, mikor a telepesek nőrablással szerezték meg a szabi- 
nokkal való házasság (connubium) jogát. A házasság és a belőle származó vér
ségi kötelék magában véve nem tehette még a szabint a község tagjává; de 
azzá tette azzal, hogy a rómaival egyformán nemes és tiszta vérűnek ismervén 
el, a nőt odaengedte a szent tűzhelyhez. A római nő viszont szabin férjét emelte 
a rómaival egyenlő pater familiasszá, ki papja volt saját családjának. Mint 
ilyen gyakorolta családfői jogát, a manust, mely sok esetben korlátlan hatalmat 
adott neki a nő, gyermek és jószág felett s az állammal szemben a családot, az 
állam legkisebb tagozatát képviselte.

A szabinokkal kö tö tt dualizmusból Romulus mesés király társának, Titus 
Tatiusnak megöletésével unió lett. Egy király (rex), egyetlenegy hatóság (magistra
tus) uralkodott, mely a maga allam hatalm át (impériumát) voltaképpen senkivel 
sem osztotta meg. A fórumon csak az ő hívására jöhetett össze a községi gyűlés 
(comitium), melynek a fölvetett kérdésekben tárgyalás nélkül kellett szavaznia. 
Az első időkben nem lehet népfölségről és közakaratról beszélni. Nagyobb mér
séklő ereje volt a királyi tanácsnak (consilium regiumnak) vagy, ahogy utóbb 
nevezték, szenátusnak. Tagjait a m agistratus az előkelők, de nem csupán a szüle
tésökre nézve kitűnők, közül választotta. A szenátusnak a régi latinok közt 
máshol sem volt több jo g a ; hogy többre Róm ában se vágyjék, Romulus saját 
törzsének (a Ramnesnek) hatalm át úgy akarta  mérsékelni, hogy Titius törzsét 
(a Titiest) bevette a szenátusba. Horatius ezért hét század múlva mint igaz és 
föltett szándékához ragaszkodó férfiút magasztalta, kit meg nem ijeszt a köve
telőző nép haragja ; a szenátus azonban eltette őt láb alól. Egy álló esztendeig 
ötnaponkint egy-egy szenátorra, m int interrexre (ideiglenes királyra), bízta az 
imperiumot, míg végre is teljesítette a zajongó szabinok kívánságait.

A közjogi kiegyezés értelmében Romulus törzse választott, de Titius 
törzséből. így lett volna 715-ben király a szabin Numa Pompilius. Romulust
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hívei, a szabinok, a maguk Quirinus istenével egynek nyilvánították. Ez a Ram- 
nokat is kielégítette, mert Romulus Mars fia lévén, ezzel a szabinok a maguk fő 
és hadiistenét, Quirinust, a rómaiak hadiistenénél, Marsnál, kisebbrangúnak 
ösmerték el. Mars és Quirinus neve megmaradt a két nép és társadalom egyesü
lése után is, de fogalmuk egybeolvadt s mint teljesen egyenlőrangú isteneket 
tisztelték őket. Romulus fórumi sírjának fekete kövét, melyet 1899-ben Severus 
diadalíve közelében megtalálni véltek, olyan szentnek tartották, mint az arabok 
a mekkai fekete követ, a Kaabát.

Mostantól fogva lehet csak egységes politikai nemzetről, római'népről 
(populus Romanus) beszélni, mely rendi különbség nélkül két törzsből alakult. 
A két törzs 10—10 curiára oszlott, melyeknek a tagjai a comitiumban görög
módra nem fejenként, hanem curiánként szavaztak. Egyhangú határozatot 
tehát 20 szavazattal hoztak. Hozzávetés, hogy minden curiában 10—10, összesen 
tehát 200 gens (nemzetség) volt, s minden gensben 10—10, együttvéve tehát 2000 
ház vagy család. Bizonytalan az a statisztika is, hogy ahány család, annyi comi- 
tiumi tag és gyalogkatona, — ahány nemzetség, annyi szenátor és lovas volt. 
Hiszen a magyar században sem 100, hanem 253 ember s egy ezredben sem 
10, hanem 16 század, nem ezer, hanem négyezer katona van. A számok Rómá
ban is változtak. A nemzetség vagy törzs tagjait a közös hit változatlanul erő
sebben fűzte egymáshoz.

II. N um a P o m p iliu s á llam vallása.

Quirinusnál Marsot, Sol szabin napistennél Janus napistent Róma mesés 
szabin királya, Numa Pompilius, előbbrevalónak ösmerte el, midőn a két törzs 
egyesülése következtében megzavart vallási viszonyokat rendezte. Mentül 
többet áldozott föl ekként saját népe hitéből, annál valószínűbbé kellett tennie, 
hogy tulajdonképpen semmit sem áldozott fel, csak az eltéréseket egyenlítette 
ki, amint azt első sorban a politikai szükség és bölcsesség követelte. Innen van, 
hogy Numa idejétől fogva az eddiginél határozottabban lehet államvallásról 
beszélni. Vallásnak különben egyszerűen a szokásokat, szertartásokat és az 
istentisztelet külső cselekedeteit tekintették. Minden polgár maga végezte a 
szent dolgokat (sacra) ; minden ház egy-egy templom, hol családi isteneknek 
áldoztak. Pap maga a családapa, oltár a családi tűzhely és a sír. A nemzetségek
nek, törzseknek s magának a nemzetnek ismét mások az istenei és szertartásai. 
Az állam legfőbb papja a király, a törzsé a törzsfő (későbbi nevén tribunus), 
a curiáé a decurio, a családé a pater familias; a papság tehát polgári kötelesség, 
mint akár a katonáskodás. Hierarchiát nem ösmertek sem Rómában, sem álta
lában véve a latinoknál. Egyes nagyobb gyakorlottságot követelő és közjogi 
tekintetben is fontos szertartások teljesítését mégis papos szervezetű testületekre 
bíztak. Reformjukhoz, a vallásügyek állami rendezéséhez a Camoenák (Múzsák) 
közt is a legbölcsebbnek, Egeria nimfának, tanácsai kellettek. Numa csakugyan 
abban a hírben állt, mint az ókor legfőbb törvényhozója, hogy isteni sugallat 
vezette.

Csak saját politikai tekintélyét növelte, mikor maga mellé szakértőket 
vett, akiknek a szertartásokhoz való ragaszkodása legjobban biztosíthatta az

15*
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államvallás egységét. Az öt pontifex, kiknek fejét pontifex maximusnak nevezték, 
a szertartások pontos végzésére, a hagyomány szerint akkor megállapított római 
naptár ünnepeinek megtartására, a vallásos jogok megóvására stb. ügyelt, de 
mostan még csak a király mint főpap mellé rendelt szakértő testület s nem mint 
valami politikai hatóság. A királyt illette az auspicium, vagyis annak a joga, 
hogy az isteneket megkérdezze, jóváhagynak-e, vagy elleneznek-e valamely 
állami vagy katonai vállalatot. Romulus pl. »önmagáról« neveztette el Rómát, 
mert a megkérdezett istenek akaratára előtte tizenkét sas röpült fö l; kétannyi, 
mint ikertestvére : Remus előtt. Ö még maga magyarázta ezt az égi jelt. Numa 
két törzsből választott két augurva, bízta, hogy a madarak hangjából és repülésök 
irányából, módjából szigorúan előírt szabályok szerint fejtsék meg az istenek 
akaratát. Az istenek különben sem az augurokhoz, hanem magához az állam
hoz, a királyhoz szóltak az adott jelekben ; de az augurok mégis sok dolgot meg
akaszthattak vagy előmozdíthattak magyarázataik színezésével.

A külső ügyek intézésére a fetialisok mint királyi követek nagy befolyást 
gyakoroltak. A Capitoliumhegyén szedett verbéna sérthetetlenekké tette őket, 
midőn az állam nevében mint követek elégtételt kértek valamely nemzetközi

99. ábra. Áldozat bemutatása a rómaiaknál.
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sérelem ért; a háborúüzenés jeléül véres lándzsát dobtak az ellenség földjére 
(ahogy az indiánusok a csatabárd, tom ahawk átküldésével izenik meg a háborút), 
s ők tárgyaltak  a béke és mindenféle szerző
dés megkötése ügyében.

A közjogi tekintetben legfontosabb három 
papi jellegű testület mellett több kisebb is ala
kult. A háborúba vonuló királyt egy-egy fiamén 
helyettesítette, midőn áldozatot kellett bemu
tatn i. Romulus és a legősibb albai családok 
leányai voltak a V esta-szüzek (Virgines Vestae), 
akik — eleinte négyen — a község szent tüzét 
ápolták. Oly nagy tiszteletben részesültek, 
hogy a király kegyelmet ado tt a halálraítélt
nek, ki — a vesztőhelyre menet — egy 
Vestalisszal találkozott ; esküre pedig az egész 
államban csak őket nem kötelezték. Az arva- 
lisok (fratres arvales) a mezei rendőrség ügyét 
a vallás tekintélyével tám ogatták. Évenkint 
megáldották a mezőt, a földet, melynek mű
velésére és a határok (a tulajdon) tiszteletére — hagyomány szerint — Num a 
tan íto tta  a rómaiakat. Ö rendelte volna el a terminaliákaX is, midőn összejöttek 
a szomszédos gazdák, hogy megkoszorúzzák Terminusnak, a ha tá r istenének 
oszlopait. Ahhoz a kerekded pajzshoz (ancile), melyet a rómaiak védelmére Mars 
hadisten Numa idejében dobott le az égből, a bölcs király még 11 teljesen 
hasonlót készíttetett s őrizetüket 12 saliusva, (salii) bízta. A saliusok március 
idusán a szent pajzsot, m int az állam hatalm ának biztosítékát, körmenetben 
m utatták  be a népnek, amely épp oly »óhajtva nézte« azt, m int a magyar nézi 
augusztus 20-án Szent István  jobbját.

Az ifjú Rómában bizonyára több volt az isten, mint a polgár ; sőt az 
elhunyt polgár szintén háziistene le tt a maga családjának. Tisztáknak, jóknak 
(Manes) nevezték az elköltözöttek szellemeit, amelyek néha m int kísértetek 
(Lemures) jelentek meg előttük. Születése pillanatában Genius szállt a fiúba és 
csak utolsó lehellet ével vált meg tőle. Ez a Genius vezette egész élete rögös 
útjain. Minden házban, minden étkezésnél áldoztak a Lar familiárisnak : annak 
a jám bor léleknek, ki boldogságot adott a háznak, ha változtak is a lakói. 
A Penates istenek (szintén az elköltözöttek szellemei) a családot és a hozzátarto
zókat mindenüvé elkísérték. Amazok a földhöz tapadást, emezek a haladást 
képviselték, de mindenképpen a m últ emlékeihez kötö tték  a róm ait. Naggyá 
kellett lennie o tt a hazaszeretetnek, hol legszentebb oltárok a családi tűzhelyek 
és az ősök sírjai v o lta k ; ahol tehát a vallást el sem lehetett képzelni hazaszeretet 
nélkül. A háziistenek te tték  Róm át századok múlva a világ fejévé, »caput mundi«. 
A penatesek három földrészbe is elkísérték a diadalmas vezért, de csak otthon, 
a larariumban (a Laresekkel közös szekrényükben) engedték m agukat meg
koszorúztatok Az ő érdemük, hogy Romulus fiai római polgárok m aradtak akkor 
is, mikor, m int a világ urai, világpolgárok lehettek volna.

100. ábra. Vestaszűz.
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Num a még Egeriára hallgatott, egy forrás nimfájára ; pater Tiberinus, 
a hajdani albai király, csak Róma alapítása u tán  lett a rumon, a folyam istene 
s ő vezette ki őket a tengerre, ahol már Neptunus uralkodott. Numa idejében még 
nem ta r th a to tt számot Róm ában valami különös tiszteletre.

A mezőket éltető napnak, az isteneknek, a kezdetnek és a végnek istene, 
Janus védelmezte a ház és a város kapuját, mely kinyilt a hadba menők előtt, 
bezárult a győzelemmel hazatérők után. Az a kapu, melyet tiszteletére Numa 
emeltetett a fórum északi részén, Rómának legszentebb diadalíve lett. A fórum 
közepén maga Vesta istenasszony őrködött az öröktűz alakjában s a matrónák 
(férjes nők) évenkint egyszer mezítláb zarándokoltak szent tüzéhez, hogy áldást 
kérjenek magukra és házuk népére. A tűzvész istenének, Vulcanusnak, oltárai 
a városon kívül állottak, hogy vészes lángjai el ne hamvasszák a családi otthont ; 
leggazdagabban a mezei termés betakarítása után (augusztus 23.) áldoztak neki, 
hogy megkímélje tele csűreiket. Az őszi vetés végeztével viszont a vetés istené
nek, Saturnus-nak rendeztek fényes ünnepségeket, saturnaliákat. Napszámosai
kat, szegény rabszolgáikat is asztalukhoz ültették, hogy a munkások ünnepén 
az egész család, az egész község egy érzületben egyesüljön. A saturnaliák zajos 
vigalmai később, a keresztény hűbériség idejében, új erővel tomboltak a farsangi 
bolondságokban, a karneválban. Teljes huszonöt századra volt szükség, hogy 
1789. augusztus negyediké örökre megadja azt, amit a rómaiak évenkint csak 
egy napra (december 23-ra) adtak meg : a szabadságot, egyenlőséget, testvéri
séget.

Aratáskor a rómaiak Consusnak és feleségének, Opsnak hálálkodtak 
a bő termésért. A Lupercaliákon Faunushoz és Fanná hoz könyörögtek, hogy 
családjaikat, nyájaikat növelje. A floraliákon (április 28.) szilaj táncokat járva 
kérlelték Flórát, hogy virágokat fakasszon és gabonáikat megvédje a rozsdá
tól, üszögtől. A paliliák ma sem vesztek ki egészen, mert Róma most is megüli 
(1902-ben éppen különös fénnyel ülte meg) április 21-ikét, midőn a legelők és 
nyájak istenének, Palesnek védelme alatt alapították városukat. Az erdő és 
vadászat istenasszonyához, Dianához nemcsak a szabadok fohászkodtak, 
hanem a nyomorult rabszolgák is, akik kínzóik elől a neki szentelt erdőkbe mene
kültek.

Mars születése és egyúttal újesztendő napján (március elsején) remény
kedve mutatták be a föld első zsengéit. Nagy veszedelmek idején megfogadták, 
hogy jövő tavasszal neki szentelik születendő fiaikat is, kiket — legénykort 
érve — gyarmatalapításra küldenek ki. Sokan úgy hiszik, hogy Rómát is az 
albai szent tavasz (ver sacrum) ifjai alapították, mi elfogadható magyarázat volna 
Mars és Rhea Sylvia kalandjára nézve. Májusban, az ámbárvaliákon, Marstól 
kért a nép áldást a mezőkre. Fohászainak elhaló visszhangjai a kereszt járó napok 
könyörgései. A saliusok fegyveres táncaikkal Marsot már nemcsak a földmívelés 
és mező, hanem az egész haza fegyveres oltalmazója gyanánt dicsőítették.

Győzelmet Jupiter adott a háborúban és ő adott áldást a békében. 
Villámaival sú jto tta  a gonoszokat, záporral, csöndes esővel élesztette föl a 
kiaszott növényeket. Jó  term ést adott a gazdának, egészséget a fiatalnak, erőt 
a becsületszónak (Fides), biztonságot a határnak (Terminus). Ö az igazi király,
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felesége, Juno, a királyné : a házasság, asszonyi boldogság, becsület védője. 
Két gyermekük : hadi dicsőségével Mars, bölcseségével Minerva tette Rómát 
naggyá. Aki Rómában leborult előttük, Albalongában ekkor még közönyösen 
haladt el mellettük ; ahogy a nápolyi lazaróni is a maga utcájabeli szent képet 
tartja legüdvösebbnek. Numa korá
ban a római Jupiter még csak egy kis 
város istene; de közelgett már La
tium hegemóniájának ideje ; és amint 
évről évre nőtt a város hatalma s 
kiterjedt végül az ismert világ nagy 
részére, Jupiter is a legjobb, leg
nagyobb (Optimus, Maximus) lett.
A világ minden részéből hazatérő 
győzedelmes hadvezérek az ő lábai
hoz rakták le koszorúikat, sőt az 
Olympus istenei maguk is hódol
tak előtte s neveiket zsákmányul 
engedték át neki és társainak.

Mostan azonban még egy nagy
eszű ember rendelkezett mindnyá
jukkal. Numa megfosztotta őket az 
emberáldozatok borzalmas gyönyö
reitől, szobraik kifaragásának, ké
peik lefestésének hiúságától. Szigo
rúan meghatározta tiszteletük mód
ját s maga is csak egyszerű albai 
cserépcsészéből áldozott nekik. Ez 
a törékeny cserép azonban 12 viha
ros századon keresztül volt »drága 
kincse népének, nagy öröme szívének«, mely ebből a csészéből csordultig telt 
meg vallásos érzelemmel.

III. Az etruszk királyok.

Igen tanulságos Romulus és Numa mondájában, hogy nem új állami 
és vallási alkotmányról, hanem ennek csak a változott viszonyokhoz való alkal
mazásáról szól. A római királyság megszilárdulásának mondája ezentúl is a jog 
folytonossága alapján történő fejlődésről beszél.

Elmondja, miként erősödött Róma rokonelemekkel. Tullus Hostilius 
(»672—640«) a legyőzött albaiakat Luceres néven telepítette le a Caelius hegyén, 
Ancus Martius pedig más levert latinokat mint kevesebb jogú plebeiusokat foga
dott be az Aventinusra. Monda szerint két nővérnek egy napon született hármas 
ikrei, a római Horatiusok és az albai Curiatiusok párbaja döntötte el, hogy 
Alba-Longa, az anyaváros, Rómának engedje át Latium hegemóniáját. Jogaik 
egy részét veszítették el azok a latinok, kik ezt a változást elösmerni vonakodtak. 
Ancus cölöphídja (pons sublicius) már a Tiberis túlsó partját is megnyitotta

101. ábra. Jupiter szobra. (A M. N. Múzeumban.)
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a terjeszkedő város előtt, Ostia kikötőjének kiépítése pedig tengerre utalta 
az imént csak pásztor és földmíves népet. S ahogy megnyílt a tenger, Róma 
nem zárkózhatott el többé az idegen műveltség elől. Az ötödik király, hagyo
mány szerint, már az Etruriába menekült korinthosi Demaratos fia, Tarquinius 
Priscus (»616—578«) lett volna, ami olyasmit jelent, hogy a rómaiak délről görög* 
északról etruszk hatás alá jutottak.

Egyelőre az etruszk hatás volt az erősebb és a természetesebb. Magának 
Tarquiniusnak etruszk neve Tarkun volt, mint magának az etruszkok első

nemzeti hősének és mondái 
írójának s mint — kezdve a 
sumírokon s végezve a magyar 
tarkánon — az ural-altáj iák
nál s különösen a keleti törö
köknél az udvarhoz bejáratos 
minden főnemesnek.

Az etruszkok vagy rasen- 
nák nemzetiségét határozottan 
ma sem ösmerik. Fenmaradt 
6000 feliratuk közül legterje
delmesebb a zágrábi múzeum 
egyiptomi múmiájának pólyá
ján talált 1200 sor, mely több 
itáliai néppel való rokonsá
guk mellett látszik bizonyí
tani. Míg egyrészt hátra van 
annak megfejtése, hogy egyip
tomi múmiára hogyan került 
etruszk felirat, másrészt Ma
riano (1901) véleménye szerint 
is a lemnosi és praisosi felira
tok nyelve az etruszkot hatá
rozottan kizárja az indoeuró
pai nyelvek közül. Görög ha

gyományok szerint pelasgosok voltak, tehát ázsiai (lydiai) származásúak. Két 
nagy csoportban vándoroltak be ; a thessaliai pelasgosok Epeiroson át a Joniai 
tengerből vitorláztak a Po torkolatvidékére, hol Spinát és Ravennát alapították. 
»Villanovai műveltségen« a pómenti etruszkoknak a X—VIII. században a 
lydiaira emlékeztető leleteit értik. A Po mellől akaratuk ellenére szorúltak délre, 
Umbriába s onnan az Apenninusokon át léptek érintkezésbe az Epeirosból a 
Tirreni tengeren át Etruriába (a Tiberis és az Arnus közébe) költözködő pelas
gosok másik csoportjával. A VIII. században már Campanián is uralkodtak s 
kalózhajóik a Földközi tenger déli partján sem voltak ösmeretlenek. Iparuk, 
művészetük virágzott. Finoman festett vázáik, agyagszobrocskáik a múzeumok
nak becses kincsei. Boltozatos építkezésekben felülmúlták az akkori Európa 
népeit. A jól szervezett állam vagyonos pogárságát rendes hadsereg védte. Sző-
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vetséges köztársaságuk voltaképp három csoportra oszlott s egy-egy város veze
tése alatt mindegyik 12 kisebb köztársaságból állott. Róma alakulása megszakí
totta Etruria és Campania szárazföldi összeköttetését, azért ennek fenntartása 
végett már az első telepesek ellen is harcoltak. A mese úgy tudja, hogy egyszer 
Romulus egymaga 7500 etruszkot vágott le. A szabin származású Ancus már 
megerősíttette a Tiberis túlsó partján Janiculus halmát, hogy az etruszkok 
egykönnyen meg ne lephessék Rómát. De meglepték és az etruszk Tarquinius 
»616-ban« trónra jutván, Rómán száz esztendőnél tovább etruszk származású 
királyok uralkodtak.

Jellemző, hogy a királyságot és a közigazgatást Tarquinius Priscus (vagyis 
az idősebb Tarquinius) idejében azonnal etruszk mintára rendezték. A király 
etruszk módra aranyos palástban ült elefántcsonttal, arannyal ékesített trónjára 
(sella curulis). Diadalmenetekor négy fehér lovat fogatott kocsijába ; 12 lictor 
(törvényszolga) vitte előtte hatalma jelét, a veres szíjjal összekötözött vessző
csomót (fasces), melynek közepébe bárdot szúrtak annak megértetésére, hogy 
a király élet és halál ura. Egyenruhafélét nemcsak a katonák kaptak, hanem 
a főbb tisztviselők is, kik ezóta jártak bíborral szegett felsőruhában (toga prae
texta). Sokan neki tulajdonítják a nemeseknek tribusokba, gensekbe, curiákba 
való beosztását is, amit a hagyomány nem ösmer ugyan el, de maga is hirdeti, 
hogy a kétszáz tagú szenátust a Lucerek törzséből ő egészítette ki háromszáz 
tagú testületté. A Lucerek tehát most lettek a két régibb törzzsel teljesen egyenlő- 
jogúak. Róma tagozata most már 3 tribus, 30 curia, 300 gens, 3000 domus.



234 VIII. fejezet. A római királyság.

Ehhez képpest emelkedett a sereg, közigazgatás és papság tisztjeinek száma is. 
A három törzs együvéköltözése (synoikismosa) most ért véget igazán ; most 
kezdődött meg a populus (politikai nemzet) és a plebs (a politikai jogokból és 
a község kormányzatából kizárt nép) százados küzdelme. Amoda a három tribus 
tagjai mint ingenuusok, patríciusok, vagyis mint nemesek, emide a plébeiusok 
mint magánjogi tekintetben is korlátolt nem-nemesek (az őslakók, hódolt latinok 
és a tribusokból kitaszítottak) tartoztak. Mint szabad parasztok földmíveléssel, 
mesterséggel, gazdasággal foglalkozhattak. Jobban lenézték őket, mint a nemesek 
felszabadított rabszolgáit, a cliensekét, kik legalább résztvehettek gazdáik, 
földesuraik istentiszteletén. Ezt a plebeiusok nem tehették s ugyanazon istenek
nek külön szertartások szerint kellett áldozniok. Felekezetűk különbsége volt 
politikai jogtalanságuknak legerősebb s az egyenlőségért folytatott küzdelmük 
Róma nagyságának legfőbb oka.

Tarquinius a centuriák és a tribusok számát magából a nemességből kettőz- 
tette meg, amit részben csak a plebeiusok megnemesítésével tehetett. A nép 
bőségesen kapott munkát az etruszk mérnökök vezetése alatt folyó nagyszerű 
munkálatoknál. Most építették a Cloaca Maximát, ezt a bámulatos csatornát, 
mely huszonöt század óta vezeti el Róma szennyes vizét. A Forum Romanumot 
ez szabadította meg a talajvíztől, hogy azután a világ leghíreseb terének felszínét 
a rákövetkező 24 század 23 földmunkálattal is 9*43 m tengerfölötti magasságról 
mindössze csak 13% méterre emelje. A nép mulattatására etruszk modorban 
most készült a Circus Maximus, a Capitolium csúcsán pedig Róma legfényesebb 
épülete, Jupiter temploma. Még nem milliók, de már százak, talán ezrek dolgoz
tak »egy miatt«. A plebs szívesen hordta a követ, mert velük politikai egyenlő
ségének alapját vethette meg. A három tribus azonban Tarquiniust mint a nép 
barátját és idegent gyűlölte, a szabin Ancus fiai pedig mint trónjuk bitorlóját 
megölték. Az etruszkok pártja mindamellett győzött: a tribusok választása 
nélkül a király veje, Servius Tullius (»578—534«) lett a király.

A plebs nem csalódott benne; az alkotmány sáncai közé ez az etruszk 
vette be azzal, hogy a politikai jogokban részesedést a vagyonhoz kötötte, de 
nem bolygatta a nemesség szervezetét. Alkotmánya szerint mentül vagyonosabb 
volt valaki, annál jobban fölfegyverkezve kellett katonáskodnia ; a legszegényeb
bek a betegek és az elesettek fegyvereivel harcoltak. Az általános hadkötelezettség 
tehát egy tekintetben már egyenlőkké tette Róma polgárait. Az első osztálybeli, 
kinek ingatlana százezer ast (mintegy 9000 koronát) ért, lenézte az utolsó, hato
dik osztálybelit, kinek legfeljebb tizedrésznyi vagyona, vagy éppen semmije 
sem volt ; de ezek is fejenkint (capite censi) számítva szavaztak a comitia cen- 
turiatákban (mondhatni az országgyűlésen). Aki gazdagabb lett, minden öt 
esztendőben az újabb számbavétel (census) alkalmával felsőbb osztályba lép
hetett. Tullius az egész polgárságot 193 centuriába (századba) osztotta. A leg
gazdagabbak osztályába tartozott a századoknak több mint fele (18 lovas és 
80 gyalog, összesen 98 centuria). Ha tehát ezek századonként egyformán szavaz
tak a comitia centuriatákban, akkor a többi osztály összetartva sem győz
hetett. A legszegényebb hatodik osztálynak együttvéve különben is csak egy 
centuriája s így egyetlen egy szavazata volt. Ezek a szegény proletáriusok, nevük
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höz méltóan, csak gyermekeikkel (proles) szolgálhattak az államnak. A gyűlésen 
tehát mindig az történhetett, amit a leggazdagabbak akartak, mert 193-mal 
szemben 98 szavazatuk volt s így a vagyonosak határoztak. Háromezerről 
azonban most már több mint hatannyira emelkedett a szavazópolgárok s egy
úttal a katonák száma. A város egy helyett négy légiót állított ki s a férfiak az 
első kettőben 17—45, a város őrségében (a másik kettőben) 46—60 éves korukig 
szolgáltak. Tisztjeiket maguk választották a comitia centuriatákban, hol vitat
kozás nélkül szabadon szavazhatott az ország minden dolgában. Határozataikat 
a nemesek gyűlése, a comitia curiata, még egyszer megrostálta. A 30 tribus 
gyűlése (comitia tributa) csak a plebeiusok rendi ügyeit tárgyalta.

Tullius Rómát 4, környékét pedig 26 tribusra osztotta. Ezekben ötévenkint 
összeíratta, hogy vagyonuk szerint igazságosan adóztassa meg a népet, melyért 
ilyenkor a Mars mezején 
áldozatot (lustrum) kellett 
bemutatni. A patríciusok 
tehát megosztották jogaik 
egy részét a plebeiusokkal, 
származásuknál és vallá
suknál fogva azonban meg
őrizték kiváltságaikat, ki
vált a főbb tisztségekhez 
való jogaikat s így sokkal 
különbeknek tartották ma
gukat. Ezek a kiváltságok 
még valami kétszáz eszten
deig gátolták a patríciu
soknak és plebeiusoknak 
egy nemzetté való össze
olvadását.

A római nép Tul- 
liust ta r to tta  a maga legnagyobb törvényhozójának és neki tu la jdon íto tt m in
den jó törvényt, minek keletkezéséről biztosat nem tudo tt. Szerette azt a királyt, 
ki a hét halom városát egy száz láb széles árokkal és egy száz láb magas fallal 
a  származásra, fajra, jogra és vallásra való tek in tet nélkül egyetlen egy állam 
testté  foglalta össze. Azonban a patríciusok egy része zúgolódott s nyiltan 
fellázadt, midőn az ellenségtől elfoglalt földeket Tullius a szegény nép közt 
osztotta szét.

Veje, Lucius Tarquinius Superbus, magában a szenátusban gyilkolta meg őt 
(534) s holttestén át lépett a trónra. Kevélynek (sup^rbusnak) nevezték,kinek nem 
kellett sem a régi, sem az új alkotmány, sem a patrícius, sem a plebeius, hanem 
maga az önkény, melynek segítségével valóban csillogó eredményeket ért el. 
Róma a 47 latin város szövetségének nemcsak elnöke, hanem ura is lett, mint 
Athén a delphoii szövetségnek. A király fia követét a többinél magasabb mákfejek 
lecsapdosásával nemcsak szórakoztatta, hanem tanította is. A latin Gabii így 
került a rómaiak kezére s bizonyos, hogy így veszett el mindenki, aki Tarquinius

104. ábra. A Servius-féle falak Rómában (mai állapotukban).
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uralkodását törvénytelennek találta. Az a vérző fej, amelyet állítólag a Jupiter- 
templom építése közben találtak, az erőszak és a kíméletlenség Rómát a világ 
fejévé, caput mundi teszi. A szenthegy, a Capitolium (Főhegy) mostantól fogva 
a nagyhatalomra törekvést jelenti. A cumaei Sybilla hat könyve, amelyet a király 
az eredeti kilencnek megfelelő áron vásárolt meg, Róma jövendő nagyságának 
érzetét oltja az alattvalók szívébe. Öt magát azonban elseperte az első véletlen, 
a szenvedélyes Sextus királyfi áldozatának, Tarquinius Collatinus feleségének, 
Lucretián&k öngyilkossága. Kezében a legszebb asszony vérétől pirosló tőrrel 
maga Lucius Junius Brutus, a király rokona hitt a bosszúra a népet, mely az 
Ardea alól gyorsan elősiető királyi: nem eresztette be a városba, megfosztotta 
trónjától és véget vetett az etruszkok uralmának (509).

244 esztendeig tartott a királyság, melyhez Róma alapításának és szerve
zésének emléke fűződik, de tömérdek mese, hozzávetés és mondvacsinált dolog 
kíséretében. A bírálat, mely ezt kiderítette, maga is túlságba esett, midőn pl. 
azt vitatta, hogy a hét király a város hét halmának személyesítője : hét isten, 
akinek emberi cselekedeteket tulajdonítanak. Közelebb jár az igazsághoz, midőn 
hihetetlennek tartja, hogy a királyok mind olyan hosszúéletűek voltak. Rómá
ban ugyanis majdnem harmadfélszázad alatt csak hét király uralkodott állí
tólag és így átlagosan valamennyi 35 esztendeig ült a trónon, holott csak kettő 
halt meg természetes hallálal. (Nálunk az Árpádok korában több mint háromszáz 
év alatt 23 király, egy tehát átlag csak 13 esztendeig uralkodott.) Rómában 
minden király befejezi a maga külön nagy feladatát ; harcias uralkodóra, monda 
szerint, rendesen békés uralkodó következik. A római adatok sokszor nagyon 
is feltűnően egyeznek az athéni történelemmel, mintha egyenesen onnan vették 
volna az elbeszélés mintáját. Voltaképpen azt sem tudjuk, kik, mikor és milyen 
körülmények közt uralkodtak ; a három utolsó király etruszk uralkodóháza 
nem jelenti-e egyúttal az etruszkok római fenhatóságát. Ez a bizonytalanság 
onnan van, hogy 390-ben, a gallusok betörésekor, a Róma történetére vonatkozó 
régibb följegyzések elpusztultak, a mostan ösmeretes történetírók pedig későb
ben kezdtek írni Róma alapításáról s királyairól, mint a magyar krónikások a 
honfoglalásról. Maga a nép elhitte, hogy az események úgy mentek végbe, 
ahogy neki elbeszélik ; lelkesülni tudott a nemzeti hagyományokon s ha nem 
igen követte is, Horatiusszal magasztalta azokat a régi polgárokat, kiknek 
»kincse kicsiny vala, — nagy a hazáé«.
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I. Az osztályharcok.

(RAETOROK gyanánt a győztes forradalom 509-ben az eddigi 
uralkodó család két tagját, Junius Brutust és Tarquinius Col- 
latinust állította a kormány élére, melyet consulatusnak, csak 
később nevezett. Nem szakított az uralkodóházzal, sőt a király
ság formáival sem, mert helyreállította a serviusi alkotmányt. 
Az utolsó király vérengzései következtében megcsonkult sze
nátusba a 18 lovas centuriából most plebeiusok is bejutottak. 
Az ilyen pénzes »összeirottak« (conscripti) nem viselhették az 

»atyák« (patres, patricius-senatorok) díszruháját, a bíborral szegett tógát 
és a vörös cipőt ; nem is szólalhattak föl, de fölállással szavazhattak. 
A patríciusoknak a serviusi alkotmány értelmében megint egyenrangú 
törvényhozókul kellett elösmerniök a plebeiusokat, akiket különben a 
comitia centuriatákban akármikor leszavazhattak. A forradalomnak az 

lett volna legvalódibb sikere, ha a plebeiusok kierőszakolják az államvallásba 
való fölvételüket, az áldozásban, papságban és a házasságban való egyenlőséget. 
Azonban a patríciusok egy király elkergetése s egy idegen befolyás megszüntetése 
miatt szövetségeseiknek, a plebeiusoknak még sem akartak mindent feláldozni.

Sőt egyesek nagyon is ham ar visszakívánták a régi állapotokat s a király 
visszahelyezésére éppen a fiatalok esküdtek össze. Brutus halálra Ítélte saját 
áruló fiait, végignézte kivégeztetésöket, s nemsokára abban a háborúban esett el, 
amelyet az elűzött király ind íto tt a rómaiak ellen. Mátyás király udvarában 
egykor szóba jővén, Livius miként írja le a két párt fejének, B rutusnak és Aruns 
királyfinak ezt a halálos párbaját, a király visszakívánta ezeket az időket, hogy 
ilyen módon deríthessék ki, kik a valóban nagyraterm ett emberek. A római 
nők egy álló esztendeig gyászolták becsületök megbosszulóját, a férfiak pedig 
a  tisztelet minden jele közt engedték távozni a másik consuit, Tarquinius 
Collatinust, kire a királyi házzal való rokonságán kívül egyéb gyanújok nem
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lehetett. Örökre eltörölték a királyságot, mely ellenség gyanánt támadt reájok ; 
száműzetéssel, vagyona elkobzásával fenyegették, ki valaha csak szóba is hozná 
helyreállítását. Rómát köztársasággá alakították át s élére a patriciuok közül 
egy-egy évre választott két felelős konzult állítottak. A király vallásos feladatait 
a politikailag jelentéktelen áldoz ó-királyra (rex sacrificulus) bízták, kit a pontifex 
maximus alá rendeltek. Az első konzul, kit nem a királyi családból választottak 
többé, a »néptisztelő« (Poplicola) Valerius még azt is elösmerte, hogy a konzulok 
ítélete ellen a néphez lehet fellebbezni; a népfölség elvét tehát ennyiben az alkot
mányba is bevitte.

Gyökeresebb politikai újításokra az elűzött királlyal való küzdelmek 
miatt sem gondolhattak. Róma, mely az utolsó király korában Karthágóval 
szerződhetett, a köztársaság harmadik esztendejében (507.) azt sem bírta meg
akadályozni, hogy az etruszk Clusium királya, Porsenna, Tarquinius szövet
ségese, a városba nyomuljon. A honvédelem bomlását, a centuriák gyengülését 
a romra felfutó borostyánként ékesíti ennek a küzdelemnek a mondaköre, mely
nek oly szép részletei vannak. Horatius Cocles harmadmagával, utóbb egymaga 
védi a Tiberis janiculumi hídfejét. Mucius a Porsenna ellen való merénylet meg
hiúsultával önként égeti el jobbkezét (amiért Scaevolának, balognak, nevezték) 
s megmutatta, hogy római polgár nem fél a szenvedésektől. Cloelia és a többi 
kezesnő Porsenna táborából a nyilak zápora közt úszott át a Tiberisen, hogy 
a szabad Rómában éljen ezután is. Ilyen drámai jelenetek vonják el a figyelmet 
arról, hogy a Tiberis jobbpartja a ciminusi erdőkig (a Montagna di Viterboig) 
Etruriához került s hogy a rómaiaknak még a fegyverkészítés jogáról is le 
kellett mondaniok.

Veszteségek érték a rómaiakat akkor is, mikor Tarquinius még azon (507.) 
évben tizenkétéves háborúba bonyolította őket a latinokkal. Annyi sikertelen 
küzdelem után 496-ban végre is felfüggesztették az alkotmányt s korlátlan, de 
legfeljebb hat hónapra terjedő megbízással diktátort választottak, kit csak fel
adatának bevégeztével vonhattak felelősségre. Alkotmányának azt a hibáját, 
hogy a legfőbb hatalmat két személy közt osztotta föl, Róma a veszedelmek 
pillanataiban a dictatura által tette jóvá. Első d ik tá to ra i ig  Lartius, a Regillus-tó 
mellett — monda szerint — szerencsével harcolt ugyan, de 493-ban végre is 
olyképp szövetkezett a 30 latin várossal, hogy rómaiak és latinok egymással érvé
nyes házasságot köthessenek, szabadon kereskedhessenek és egymás területén 
birtokot szerezhessenek. Tarquinius nem támaszkodhatott többé a latinokra, 
de a királyság helyreállítása iránt csak másfél évtized múlva akkor vesztette 
el reményét, mikor Hiero, Syracusae zsarnoka, megverte az Itália felosztására 
vágyó etruszkokat és karthagóiakat s Itália népei mindenütt köztársasággá 
alakulva kezdték keresni boldogulásukat. Róma valóságos határőrséget alkotott 
az etruszkokkal szemben, kiknek legnagyobb két erőssége Caere (a görög hajók 
kikötője) és Vejivolt. RómaésVeji közt hosszú küzdelem keletkezett, melyben 
a Fabiusok büszke patrícius-nemzetségének 306 tagja a Cremera-pataknál egyet
len egy napon halt meg hős halállal.

Ezekben a harcokban a község földje (ager publicus) mindenesetre gyara
podott az ellenségtől elvett földekkel; de abból rendszerint csak a gazdagabbak.
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a patríciusok és plebeius-lovagok kaptak már csak azért is, hogy a kincstár 
ne bajoskodjék az apró-cseprő plebeius-bérlőkkel. A gazdagok azonban nemcsak 
nem fizettek, hanem lassankint el is birtokolták, magukénak tekintették a 
használt földeket. Rabszolgákkal egy sorban szántottak, vetettek, földre való 
éhségökben albérletbe semmit sem adtak ki s így a szegény plebeiusok sem 
mint napszámosok, sem mint albérlők nem kereshettek. A maguk 2—3 holdnyi 
földecskéjét sem művelhették, mert örökösen katonáskodniok kellett, mialatt 
családjaik az uzsorás kamatra fölvett kölcsönből éltek. Ha a visszatérő családfő 
nem tudott fizetni, hitelezője börtönbe vetette, vagy tartozása ledolgozására 
kényszerítette, a család azonban mindenképpen kenyérkereső nélkül maradt s 
koldusbotra jutott. A plebeiusok a 
volscusok ellen 494-ben csak úgy 
akartak indulni, ha visszatérve, nem 
kell azonnal fizetniök. Ezt Publius 
Servilius konzul meg is Ígérte, azon
ban társa, Appius Claudius a háború 
végeztével menten bilincsbe verette 
a* fizetni nem tudókat. A nekibúsult 
plebeiusok úgy gondolkoztak, hogy 
maradjon hát Róma a gazdagok
nak, majd alapítanak ők új várost, 
ahol szabadon rendezkedhetnek be.
494-ben 18.000-en kivándoroltak a 
Rómától másfélóra járásra levő 
Szenthegy (ha nem is éppen a mai 
Monte Sacro) tövéhez. Ez a secessio 
(mai értelemben sztrájk) megijesz
tette a gazdagokat, kik munkások 
nélkül maradtak volna. Alkudozni 
kezdtek tehát. A nép, ha nem is 
Menenius Agrippa találó beszédétől 
meghatva, hanem a kapott enged
ményekben megnyugodva, csakugyan visszatért s lemondott Űj-Róma megalapí
tásáról. A biztosíték abból állott, hogy a plebeiusok maguk közül ezentúl éven- 
kint két (utóbb 5, végre 10) néptribunusi (tribunus plebis) választhattak, hogy 
ezek a népet a patríciusok zaklatásai ellen rendkívüli eszközökkel is védelmezzék, 
házaikba fogadják és csak törvényes bíráiknak szolgáltassák ki az üldözötteket 
(ius auxilii). Jogaik közé tartozott, hogy a két aedilis (aedilis plebis) vagyis ellenőr 
segítségével nyilvántartsák a népre vonatkozó összes ügyeket, a törvénytelen 
adót és katonaszedést megtagadhassák, a konzuloknak és a szenátusnak a nép 
érdekeibe ütköző intézkedései ellen tiltakozhassanak, a néppel gyűléseket (comitia 
tributa) tarthassanak, s végre hogy fontos feladataik teljesítése közben ők 
maguk sérthetetlenek (sacrosancti) legyenek. A tribunusok intézménye tehát 
oly hatalmas biztosítéka lett a római nép egyéni szabadságának, mint kétezer 
esztendő múlva az angolnak a Habeas Corpus.

105. ábra. A tarpeiusi szikla jelenleg.
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A monda gazdagon kiszínezte, miként bukott meg (491.?) Cn. Marcius 
Coriolanus ellenforradalma, mellyel az elégedetlen patríciusokban és a segítségre 
szólított volscusokban bízva, a gabona ingyenes kiosztását követelő népet arra 
akarta kényszeríteni, hogy cserében mondjon le a tribunatusról. Zrínyi Miklós 
szerint a rómaiak sohasem forogtak nagyobb veszedelemben, mert Coriolanus 
minden titkukat tudta és »ezzel a kulccsal nyitogatta az ő szerencse-ládájukat«. 
A Fortuna muliebris templománál, mely azon a helyen áll, hol Coriolanust, 
hagyomány szerint, a nők könnyei bírták visszatérésre, minden nő arra a gondo
latra jöhet, hogy nemének felsőbb hivatása van. A szép költeménynek az a 
prózai magva, hogy elkezdődtek azok a zavargások, mik az agrarius viszonyok 
rendezését Róma legégetőbb kérdésévé tették. Ajándékul azért követelt a nép az 
államtól gabonát, mert nem volt Róma határában elég földje, amelyen búzát 
maga termeszthetett volna ; hadait pedig annyi vereség érte, hogy szomszédjaik 
rovására nem terjeszkedhetett. így jött Spurius Cassius konzul arra a gondo
latra, hogy a meglevő kincstári földek egy részét apróbb táblákban a szegény 
plebeiusoknak és latinoknak adja haszonbérbe. Az eddigi patricius bérlőktől a 
haszonbért ezentúl pontosan behajtván, a jövedelemből zsoldos katonaságot 
akart tartani, mely a növekedő népség számára új meg új határokat hódítson. 
A plebeiusok azonban cserben hagyták, mert a latinokkal nem akartak osztozni ; 
a patríciusok pedig addig izgattak ellene, míg 485-ben végre is a vesztőhelyre, 
a tarpeiusi sziklára küldhették.

Azonban Mucius Scaevolánál több joggal mondhatta, hogy »longus post 
me ordo est idem petentium decus«: utána hosszú sora következett azoknak, 
kik ugyanazon dicsőségre vágytak. Nem lehetett ez másképp oly államban, hol 
Cincinnatus, a büszke patricius, maga is szántogatott, mikor diktátornak hítták 
meg a keletfelé lakó aequusok leverésére ; s aki 16 nap múlva megoldván 
feladatát (458), mérhetetlen hatalmát rögtön letette, hogy »apjától örökölt 
földjét saját ökreivel szántsa« : »paterna rura bobus exercet suis«. Ennél talán 
csak az tanulságosabb, hogy a XX. század első esztendejében Öle Hausen, mint 
egyszerű parasztgazda, akkor is dolgozott a mezőn s maga etette teheneit, 
mikor már Dánia földmivelésügyi minisztere volt. A Cincinnatusok és Öle 
Hausenek országaiban a politikai kérdéseket helyesen csak a mezei gazdaság 
szempontjából bírálhatták.

A római kisgazdák a nagyokkal azonnal szervezett rend gyanánt szálltak 
szembe, mihelyt Publilius Volero törvénye (471.) értelmében kicsikarták azt 
a jogot, hogy az idáig csak tűrt tribusi gyűlések és a szenátus helybenhagyása 
mellett az egész plebset kötelező határozatot (plebiscitum) hozhassanak s hogy 
a tribunusokat és az aediliseiket ne a centuriák, hanem a tribusok gyűlése vá
lassza. A plebiscitum sokszor adott irányt mostantól fogva a lexnek, törvénynek, 
melyet a centuriák gyűlésein hoztak; sőt a tanács határozatának (senatus 
consultum) is. A római köztársaság első két századában körülbelül az a jelentő
sége volt, mint ma a szabad sajtónak ; minden tekintetben függetlenül nyil
váníthatta óhajtását, akaratát.

A nagy nyilvánosság lehetetlenné tette azt a százados felfogást, hogy a 
jogot, mint vallásos titkot, csak a patríciusok tudhatják, itéletök okait nyilvá
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nosságra hozni nem tartoznak, s hol a hagyományos törvények világosan nem 
intézkednek, jogérzetök és lelkiösmeretük szerint szabadon dönthetnek. Ilyen 
felfogás mellett egy plebeius sem tudhatta, mi szabad, mi nem. S amennyiben 
épp olyan igazi polgárok akartak lenni, mint a patríciusok, ennek első feltétele
képpen mindenki előtt világosan ösmert törvényeket s a törvények előtt való 
egyenlőséget követeltek. Ezt mint hazafiak is tették ; mert előbb-utóbb felbom
lott volna olyan állam, hol a rendek jogai homlokegyenest ellenkeznek egy
mással. Terentilius Arsa tribunus tehát 462-ben törvénykönyv szerkesztésére 
patríciusokból és plebeiusokból álló vegyes bizottság kiküldését javasolta. 
A szenátus most is kijelentette, hogy a törvény szent dolog, melyet csak a vallás 
szent dolgainak végzésére jogosított patríciusok alkothatnak meg. Ha elkészül
nek munkájokkal, a plebeiusok is vitassák meg és szavazzanak, elfogadják-e 
vagy sem. Nyolcesztendei villongás és sok kellemetlenség után ebben végre a 
plebeiusok is megnyugodtak. A szenátustól Görögország törvényeinek tanul
mányozására kiküldött 3 patrícius visszatérvén, 451-ben a centuriák gyűlésén 
tíz patríciust választottak a törvények összeírására (decemviri legibus scribundis), 
kik március idusán kezdték meg működésüket.

Feladatuk megoldásának idejére felfüggesztették az alkotmányt. A konzulok 
helyett, kiknek bírói önkényét kellett megszorítaniok, ők kormányozták az 
országot s nem működhettek a tribunusok sem, kiknek számát csak imént 
emelték tízre. A decemvirek az esztendő végére tíz tábla törvénnyel elkészülvén, 
munkálatukat közszemlére tették ki a fórumon, majd a hallott megjegyzé
sekhez képpest javítván rajtuk, a centuriák gyűlése elé terjesztették. Ott a patrí
ciusok és plebejusok egyező akarattal elfogadták, ércbe vésették s a népgyűlések 
helyén kifüggesztették. Mivel a népnek még voltak óhajtásai, Appius Claudius 
bizottsági tag javaslatára felében patríciusokból, felében plebeiusokból alakí
tották újra a decemviratust, mely azután még két tábla törvényt írt össze. 
A nép ezt is elfogadván, a tizenkét tábla törvénye polgári és bűnügyekben meg
állapította a patríciusoknak és plebeiusoknak a törvény előtt való egyenlőségét. 
Közjogi kérdésekkel egyáltalán nem foglalkozott s az alkotmányon semmit sem 
változtatott. Azonban a bizottság patrícius-többsége közjogi kérdésekre is ki 
akart terjeszkedni. Ellenezte, hogy a konzuli hatalmat, melyet most ideigle- 
sen egy-egy decemvir naponkint fölváltva gyakorolt, az államvalláson kívül 
álló plebeius-tagok is gyakorolhassák, másrészt pedig — a tett engedmények 
fejében — a tribunátus eltörlését sürgette. Törekvése meghiúsult, mivel Appius 
Claudius is a plebeiusokkal tartott. A bosszús patríciusok elhiresztelték, hogy 
Appius és pártja állandóan meg akarja tartani a kormányt. Ennek a kormány
nak a legerősebb támaszát, a plebeius Siccius Dentatust, Róma egyik legdicsőbb 
vezérét, a volscusok és szabinok ellen éppen akkor folytatott csatában veszni 
engedték. A táborozó nép azonban csak akkor lázadt föl, mikor a szép Virginiát, 
kinek apja és jegyese a plebeiusok legnépszerűbb politikusai közé tartoztak, 
Appius Claudius törvénytelen Ítélete és tolakodó szerelme miatt saját apja ölte 
meg. A gyülekező népet Valerius és Horatius patríciusok az alkotmány helyre- 
állításának ígéretével megnyugtatván, a rögtön összehívott comitiumok a decem
viratust megszüntették. Appiust és barátait elfogatták és öngyilkosságba vagy

Márki: Ókor. 16
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száműzetésbe kergették. Konzulokká az ellenforradalom vezetőit, Valeriust és 
Horatiust, tribunusokká pedig a megölt leány apját (Virginust) és vőlegényét 
(Iciliust) választották. A konzulok, tribunusok és az aedilisek sérthetetlenségét 
biztosították, a tribunátust valóságos hatósággá tették s kimondták, hogy a 
népgyűlés (comitia tributa) határozatai ezentúl nemcsak a plebset, hanem az 
egész politikai nemzetet, a populust is kötelezik. így a curiai és centuriai gyűlések 
tekintélye rohamosan hanyatlott. A patríciusok saját szempontjukból aligha 
el nem hibázták a dolgot, midőn a népgyűlést törvényhozó testületül ismerték el, 
a tribunusoknak pedig megadták azt a jogot, hogy jelen lehessenek a szenátus 
tanácskozásain, sőt egyetlen szóval (»Veto !« »Megtiltom !«) meg is akadályoz
hassák a népre nézve sérelmes határozatok végrehajtását. Mostantól fogva a 
szenátus minden határozatát a nép aedilisei őrizték, az államjavak igazgatását 
pedig, a konzuloktól elvonva, a népgyűlésen választott patricius quaestorokra 
bízták (447.). Minden tisztséghez, magához a konzulátushoz is, útat nyitottak 
a plebeiusoknak, mikor ledöntötték a két rend közt emelkedő legnagyobb kor
látot. Canuleius tribunus indítványára ugyanis heves viták után 445-ben 
kimondták, hogy a patríciusok és plebeiusok egymással teljesen egyenlőrangú 
és törvényes házasságot (connubium) köthetnek s a magánéletben is egyenlők 
legyenek. Mostantól fogva a plebeius családapa patríciusok módjára áldozott 
a házi tűzhelynél. Oltárokat emelt a keresztútakon, neki is voltak házi istenei 
és ősei s alkalmazkodott az állam vallásához. A társadalom mégis máshitűt 
látott benne s megborzadt arra a gondolatra, hogy ilyen ember az állam nevében 
áldozhasson.

Leszavazták tehát Canuleius másik indítványát, hogy az egyik konzul 
mindig plebeius legyen ; s hogy államcsíny következtében se lehessen, felfüggesz
tették magát a konzulátust. Megnyirbált hatalmát patríciusokból és plebeiusok- 
ból alakítható 3—8 tagú katonai kormányra (tribuni militum consulari postestate) 
ruházták át, vagyis majdnem 80 esztendőre ostromállapotba helyezték Rómát. 
Az állam és a társadalom merev ellentétét az bizonyítja legjobban, hogy a cen- 
turiák az első négy évtizedben egyetlen egy plebeiust sem választottak hadi 
tribunussá, minek magyarázatát báró Eötvös József abban találja, hogy a 
demokrácia sohasem választja vezetőit saját kebeléből, hanem mindig a társa
dalom magasabb osztályaiból. Az előkelőknek Rómában csakugyan gondjuk 
volt rá, hogy a konzulátus romjaiból mentül többet mentsenek meg rendjök 
számára. Pl. 443-ban fölállították a censurát, melynek ötévenkint választott két 
patricius tagja foglalta jegyzékbe (lectio senatus) s ezzel úgyszólván kinevezte 
a szenátorokat. A serviusi alkotmány értelmében teljesített vagyonbecslés 
(census) alkalmával a polgárokat megfelelő osztályba sorozta, fölemelte vagy 
lecsapta, tisztességtelen módon szerzett vagyonuk miatt nagyobb adó kirovásé' 
val büntette, lassankint családi ügyeik és erkölcseik miatt is kérdőre vonhattí 
és megróhatta.

A patríciusok még erősek voltak. Mint zsarnokságra törekvőt végeztettél 
ki Spurius Maeliust, a gazdag plebeiust, ki a 439. évi ínség idején ingyen oszto
gatta a gabonát. A nép azonban nem hiába sóhajtozott ilyen bőkezű és ember
séges quaestorok u tá n ; 421-ben négyre emelték a számukat, amennyiben a két
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patricius mellé két plebeiust is választottak. Ez az újítás nyitotta meg a plebeius- 
tisztviselők előtt a szenátusba vezető utat.

A rendeknek egymáshoz való közeledését hadiszerencse kísérte. A rómaiak 
északon és délen egyaránt terjeszkedtek. Mint a latin szövetség vezetői leverték 
a szabinokat, aequusokat és volscusokat. Ez utóbbiaknak földjén, az Albanus- 
hegytől délnyugatra, 442-ben alapították első gyarmatukat, Ardeát, s az oda
telepített rómaiak közt osztották fel a lerombolt Corioli határát. 406-ban már 
Latium délnyugati partjain is voltak gyarmataik; s így déli és északi Etruria 
közé tekintélyes római hódoltságot ékeltek be. Északon először (426-ban) a 
Tiberis és az Anio közében levő Fidenaet keblezték be, melynek latin népsége 
a szomszédos etruszkokhoz húzott. Ettől fogva tarthatatlannak látszott a 
szemben fekvő Veji helyzete. Etruria legerősebb déli végvárát egyfolytában tíz 
esztendeig (403—393 ?) ostromolták. A diktátorrá tett Camillus végre is a várat 
védő mocsarak lecsapolásával vette be. A rómaiak a város istenasszonyának, 
Junónak képét nagy diadallal vitték haza, magát a várost kirabolták, s ahelyett 
hogy erős őrséget vetettek volna bele, vallás- és fajgyűlöletből üresen hagyták.

Ez végzetes hibának bizonyult, mert így egy északról jövő támadás tel
jesen nyitva találta Rómát. Azok a kelták, kiket a rómaiak gallusoknak, a görögök 
pedig galatáknak neveztek, éppen ezekben az időkben foglalták el a Po síkságát, 
hová Galliából (a mai Franciaországból) törtek be. A Rimini és az Ancona közt 
letelepült senonicus gallusok már magának Etruriának leghatalmasabb városát, 
Clusiumot fenyegették. A délen foglalgató római szintén ellenség volt ugyan, 
de harmadfélszázad óta az etruszk művelődés hatása alatt állott s igya clusiumiak 
tőle kértek segítséget. Róma követsége, a három Fabius, megjelenvén Clusium- 
bari, a vár ostromára gyorsan megjelent gallusokat visszavonulásra szólította 
fel és midőn tagadó választ nyert, maga is résztvett az etruszkok védőharcaiban. 
A gallusok brennusa (királya) a népjog megsértése miatt elégtételt kért Rómá
tól, mit azonban a szenátus megtagadott, mert barbárokkal szemben nem tar
totta kötelezőknek a népjog szabályait. A gallusok erre Clusium alól egyenesen 
Róma ellen indultak s a meglepett városnak hamarosan összeszedett erejét a 
Tiberis balpartján, az Allia-patak (ma Fosso di Bettina) mellett 390. július 16-án 
tönkretették. Másnap vagy harmadnap kardcsapás nélkül vonultak be Rómába, 
honnan a nép az istenek szobraival együtt Caerébe és más városokba menekült. 
Hagyomány szerint csak a szenátorok maradtak helyükön, a fórumon ; olyan 
sötétséggel a szívükben, mint 1849-ben a temesvári vesztett csata után Arad 
piacán ültek a képviselők »a fal mellett, a boltok lépcsőin, a puszta földön, 
búsan, szótlanul várva az ellenség bosszúját«. Gondolt-e Kossuth ennek a hason
latnak lehetőségére három esztendővel azelőtt (1846), midőn Zágráb felé utaztá- 
ban egy útszéli csárdában két képet látott egymás mellett ; az egyik az öreg 
Papinius konzult ábrázolta, amint buzogányt emel a gallusra, ki ősz szakállához. 
merészelt nyúlni ; a másik — Deák Ferencet ! A szenátorokat az ellenség egy 
szálig levágta s ostromolni kezdte a capitoliumot, melyet a menekvőknek egy 
bátor kis csapata védett. Az egyik Fabius kiszökvén, az ellenség szemeláttára 
áldoz az isteneknek, hogy haragjukat megengesztelje. Marcus Manlius vissza
veri az éj idején betörő gallusokat, kiknek közeledtére Juno szent lúdjainak

16*
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gágogása te tte  figyelmessé. A brennus két hónap múlva ezer font aranyat fizettet 
elvonulása díjául. Ráadásul még annyi aranyat követelt, amennyit a mérő
serpenyőbe dobott kardja nyom, mert »Vae victis !« »Jaj a leggyőzötteknek !« 
Mind a három hihetőbb részlete a hagyománynak, mint az a másik, hogy a 
Vejiben e jte tt zsákmány helytelen felosztása m iatt száműzött Camillus sereg 
élén jelenik meg, szétveri a gallusokat s elszedi rabolt kincseiket.

Camillus többet te t t  ennél. Olyas feladat várt reá, mint nálunk a ta tá r
járás u tán  IV. Bélára : hogy t. i. újraterem tse a hazát, melyet megvédeni nem 
tudo tt. A kétségbeesett, mindenéből kifosztott nép Róma leégett kunyhóiból 
Veji üresen álló m árványpalotáiba akart átköltözni. Camillus lerontatta Vejit, 
hogy köveiből építse ú jra Rómát. Lelket ön tö tt a csüggedőkbe és új életre kel
te tte  a várost, mely azután minden esztendőben meggyászolta legválságosabb 
napját, az alliai csatavesztést ; de megint bízott benne, hogy vele vannak az 
istenek. Manliust Capitolinusnak nevezte, a szent ludakat közköltségen etette 
s Juno ünnepein bíborba öltöztette ; de többé nem a véletlentől várta  a Capito
lium megmentését. Szegényebb plebeiusokból zsoldos hadat szervezett, amelyhez 
a gazdagabbak lovasserege csatlakozott. A gallusoknak többször ismétlődé 
tám adása s a szomszédos népekkel való örökös küzdelem m egtanította őket 
a szétszórt csatározásra és a téli hadjárat fáradalm ainak elviselésére. A lerom
bolt Veji határában  két új gyarm atot is építettek (Sutrium és Népét), hogy 
pár napig feltartsák az észak felől Rómába törő ellenséget.

106. ábra. Veji romjai
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A katonai reformokat az összes viszonyoknak gyökeres rendezése 
követte. Rómának a gallusok részére nemcsak hadikárpótlást kellett fizetnie, 
hanem tartalékalapot is gyűjtenie, hogy abból 
hasonló váratlan támadások visszaverésére zsol
dosokat fogadjon. Mint Perikies Pallas Athéné 
szobrának aranypalástját, Camillus a capito- 
lium pincéiben felhalmozott aranyat szánta 
erre a célra. A leégett középületek helyett köz
költségen emeltek újakat s az elhamvadt ma
gánházakat is rendbehozták. Mindez sok adó
val, a nép roppant megterheltetésével já r t ; 
pénzt pedig csak uzsoráskamat mellett lehetett 
szerezni. Manlius Capitolinust, ki minden vagyo
nát pénzzé tette, hogy 400 plebeiust kiváltson 
az adósok börtönéből, mint királyságra törekvő 
népbolondítót lökték le a Tarpeius-szikláról.
Azonban a kérdés megoldásának módja nem 
lehetett erőszak vagy rettentés. A 376. év tri- 
bunusai, Licinius Stolo és Lucius Sextus, egész 
nagyságában felvetették a gazdasági kérdést, 
melyet kommunisztikus irányba terelni nem en
gedtek. Javasolták, hogy az állami földekből 7 
holdnál kevesebbet, 500-nál többet senki se 
vehessen bérbe, de mindenki bérelhessen ; a 
szegényebbek pedig mint napszámosok dolgoz
hassanak a nagyobb gazdáknál, mi a rabszolga- 107. ábra. Concordia templomának 
munka megszorítását jelenti. Nagyjából Solon romjai Rómában a fórumon, 
eljárására emlékeztet, hogy az átmenet válságos
idejében a hitelezőtől a kamatok elengedését, az adóstól (a már megfizetett 
kamatok levonásával) a tőkének három év alatt való visszafizetését követelték.

A vagyonos osztály azonban olyanformán gondolkozott, hogy a föld csak 
a régi elemek kezében megbízható. Annál hevesebben ellenezte a tribunusok 
indítványait, mert azokat azzal kötötték össze, hogy a konzulság helyreállít
tatván, az egyik konzul mindig plebeius legyen. Tíz esztendeig tartott az alkot
mányos küzdelem, mely már majdnem polgárháborúvá fajult el, midőn a gallu- 
sokon nyert diadallal hazatérő öreg Camillus a szenátus aggodalmait legyőzte 
és a tribunusok összes indítványait elfogadtatta. A konzulátust visszaállították 
s a plebeiusok közül először is az indítványozót, Sextiust, választották konzul
nak (367-ben). Camillus a Capitolium tövében templomot építtetett Concordiá- 
nak, az egyetértés istenasszonyának. Három esztendő múlva halt meg Camillus, 
ki hatvan évig szolgálta hazáját, hatszor volt diktátor, négyszer vonult fel 
diadalmenetben a capitoliumra s megérdemelte, hogy a haza atyjának, Róma 
második alapítójának nevezzék.

Életével azonban még nem ért véget az osztályok harca, melyet vallásos 
vakbuzgóság élesztett. Vallásos kötelességekkel járó tisztségeikről hogyan
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mondtak volna le egykönnyen a patríciusok, kik közül a rajongó Curtius önként 
ugrott a fórumon támadt szakadékba, hogy az az isteneknek hozott emberáldo
zattal bezáruljon utána ? A politikának is voltak ily feneketlen örvényei és 
mindegyiknek eltüntetése megkövetelte a maga áldozatait. A plebeiusok csak 
kölcsönös engedmények árán érhették el 356-ban, hogy diktátorok, 351-ben, 
hogy praetorok (főbírák) és aedilis curulisok (a nemzeti játékok rendezői) s végre 
300-ban, hogy pontifexek és augurok stb. lehessenek. A plebeius csak rex sacri
ficulus nem lehetett. Rómára nézve áldásos volt a nagy forradalom, mellyel 
az állam vezetése a patriciusi családok keskeny köréből kijebb terjedt ; de ez is 
csak abban állott, hogy azoknak a polgároknak száma, kikre Róma büszke lehe
tett, tízszer annyira szaporodott. Pár esztendő múlva 262.322 polgára volt Rómá
nak, ami — családját öt taggal számítva — egy millió háromszázezer rómainak 
felel meg. Azonban a régi alkotmány megdőltével is voltak hézagai a politikai 
egyenlőségnek s azokat a vallásegyenlőség csak a patríciusok és plebeiusok előtt 
takarta el. Róma tanácsa és népe (senatus populusque Romanus) még abban 
a században szavazat joga nélkül adott polgárságot a latinoknak (ius Latinum) 
s ennél is kisebb szabadságot osztogatott a meghódolt itáliaiaknak (ius Italicum). 
Politikájának sarkalatos pontja a divide et impera le t t ; az alattvalók jogait 
különféleképpen mérte, hogy uralkodhassék rajtuk. így kezdődött az a kor, 
melyre három század múlva Horatius olyan sóvárogva gondolt vissza. Róma 
uralkodott, mert az »istenek nagyok voltak előtte«.

II. Közép- és D él-Itália  egyesítése.

Titus Manliust bizonyosan az istenek segítették, mikor legyőzte és torquisá- 
tól (aranyláncától) megfosztotta a gallus óriást (347), amiért azután Torquatus-  
nak, aranyláncosnak nevezték. Istenek segítették Marcus Valeriust, kit a gallus- 
sal való viaskodása közben a sisakjára szállt holló (corvus) oltalmazott, miért 
utóbb Corvusnak vagy Corvinusnak, Hollósnak hítták. Még a reneszánsz hízel
kedő történetírói is arra méltatták, hogy megtegyék Corvinus Mátyás ősének, 
Zrínyi Miklós pedig mint a megbízható, jóhírnevű és tekintélyes hadnagyok 
mintaképét dicsőítette. Üjabb kutatók azonban a mesék közé sorozzák azokat 
a győzelmeit, amiket Campaniában a Gaurus-hegy (Monte Barbaro) és Suessula 
közelében nyert. Alkalmat erre az ú. n. első szamnit háborúra (343—1) az adott, 
volna, hogy a campaniai szamnitok, etruszk és görög műveltségüket féltve, 
Rómát hítták segítségül a Lucania és Bruttium hegyei közül előtörő barbár 
testvéreik, a szamnit pásztorok ellen. Róma mint szövetséges, Campania meg
hódítására csak a latin szövetség bekebelezése után gondolhatott.

A latinok azonban feltételeket szabtak. A római polgárjog megadását 
és azt követelték, hogy az egyik konzul latin legyen. Róma inkább a nép kíván
ságát teljesítette, hogy mind a két konzul plebeius lehessen. A váratlan enged
mény m iatt föllelkesült néppel a lázongó latinok ellen küldte a konzulokat. 
Manlius Torquatus, a patrícius konzul, saját hős fiát is halálra ítélte, mivel 
parancsával dacolva tám adt. És a hazaszeretet örök példája Decius Mus, a 
plebeius konzul, ki (mint az athénieknél Kodros) hallván a jóslatot, hogy az a
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nép győz, melynek vezére önként áldozza fel magát az isteneknek, az ellenség 
legsűrűbb sorai közé vágott s ott esett el hősiesen. A csatatéren így lelkesítették 
a népet ; otthon, Rómában pedig úgy, hogy eltörölték a szenátus vétójogát és 
a népgyűlés határozatait országos törvényekké tették (339).

A harctér és a fórum eseményei közti összefüggés gyanítható. A Liris 
torkolatánál, Sinuessánál nyert kettős győzelem és a két rend teljes kibékülése 
után a latinok az egységes Rómától már csak kérhettek, nem követelhettek. 
Községeik egy részét Róma gyarmatokká (coloniákká) te tte ; minden ilyen 
gyarmatba 300 .római polgárt küldött s köztük osztotta ki a föld javát. Más 
községeket egyszerűen római tribusokká alakított át. Római főbíró (praefectus 
iuri dicundo) igazgatta az olyan nagyobb községeket is, amelyeknek lakosai 
római polgárok lettek, de nem szavazhattak a gyűléseken (Civitates sine 
suffragio). Teljesen önálló csak Tibur (Tivoli) és Praeneste maradt, mely külön 
szövetségre lépett Rómával.

De 338-ban nemcsak Latium hódolt meg. Campania városai közül Rómá
val szövetkezett Capua, Cumae és Acerrae is. Lakosaik mostantól fogva szintén 
rómaiaknak nevezték magukat, de Rómában nem volt szavazatuk.

Mikor a rómaiak Campania legnagyobb kereskedővárosait, Palaeopolist 
és Neapolist (a régi és új Nápolyt) is szövetségükbe vonták, 326-ban a szamnitok 
megkezdték az első (régibb számítás szerint a második) háborút, mely 23 eszten
deig (304) nagyon változó szerencsével folyt. Gavius Pontius vezetése alatt a 
szamnitok végsőre szánták el magukat. Campania és Szamnium határán a 
caudiumi szorosban bekerítették a konzulok seregét, melynek lándzsákból 
készített alacsony kapun, ú. n. igán (iugumon) kellett keresztül vonulnia. 
A caudiumi iga az ókorban olyan közmondásos megaláztatás lett, mint a közép
korban IV. Henrik császáré, a canossai vezeklés. A szenátus nem erősítette meg 
a szégyenletes békét s a szamnitokra bízta, mit csináljanak a békekötő konzulok
kal és a hatszáz római kezessel. Az ellenség nemeslelkűen hazabocsátotta őket.

Az etruszkokkal, umberekkel, marsokkal való szövetség sem segített a 
szamnitokon. Appius Claudius censor, hogy a sereg s minden küldemény a leg
rövidebb idő alatt juthasson el a csatatérre, Róma és Capua közt 312-ben kiépít
tette a róla nevezett első nagy műutat. A Via Appia mocsarakon, völgyeken, 
hegyek bevágásain keresztül vezetett s nemcsak a közlekedésnek, hanem az 
állam hatalmának is olyan nagyszerű eszköze lett, mint 21 századdal későbben 
Stephenson találmánya, a vasút. Halhatatlanabb két név nincsen is az európai 
közlekedés történetében, mint az A. Claudiusé és a Stephensoné. A római hadi- 
útat várkastélyok (castrumok) védelmezték, amelyek a latinok nyugalmát 
biztosították, a szamnitok szabadságát fenyegették. Cecil Rhodes, a legnagyobb 
afrikai műút tervezője, az angolokat még 1901-ben is jónak látta figyelmeztetni, 
hogy a rómaiak a hódító katonák letelepítésével biztosították az elfoglalt földet. 
Bovianumi vereségük (305) után a szamnitok csakhamar békét kötöttek. Lemond
tak a síkságról, melyen ez az út vezetett keresztül s a tengerpartról, melyet ez 
zárt el tőlük.

A pásztorok azonban, kik nyaranta a hegyeken, télen pedig a mezőségen, 
Campaniában legeltették nyájaikat, a síkság elvesztésében nem tudtak meg-
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108. ábra. A Via Appiának egy része.

nyugodni. Nem nézték nyugodtan a hegyeik közé vezető újabb római hadiutak- 
nak, a szorosaik bejáratát elzáró váraknak, a síkságot biztosító gyarmatvárosok
nak építését. Szövetségesei voltak Rómának, de függetlenségüket féltékenyen 
őrizték. Pár esztendő múlva tehát, 298-ban, nemcsak maguk keltek fel, hanem 
fegyverfogásra lelkesítették Itáliának valamennyi népét, az etruszkokat, umbere- 
ket, gallusokat, kik Rómától szabadságukat félthették. Sőt csatlakozásra bírták 
Róma szövetségeseit, a lucaniaiakat is, kiket a vitéz Gellius Egnatius vezetett.

Róma a házasokat és szabadosokat is besorozván, 90.000 embert állított 
talpra. A gallusok levágták egyik légiójukat ; egy másik azonban oly gyorsan 
csapott E truriára, hogy az etruszkok odahagyták szövetségeseiket s hazájuk 
védelmére siettek. Curius Dentatus nem engedte meg, hogy ellenségei egyesülten 
tám adjanak reá, Fabius és Decius Mus sentinumi (umbriai) győzelme után pedig 
a szövetségnek amúgy is föl kellett bomolnia. A második (vagy harmadik) szamnit 
háború (298—290) Umbria, Campania s részben Lucania és Apulia, sőt volta
képpen Samnium meghódolásával végződött. A hódolni nem akarók, a bujdosók, 
még csak a független Calabriában bíztak valamennyire, hol Taras, vagy ahogy 
a róm aiak nevezték, Tarentum volt a legerősebb város.

Északi-Itália a Padus (Po) síkságáig szintén meghódolt. Etruriának függet
lensége teljes elvesztésével kellett bűnhődnie azért, hogy a gyűlölt gallusokat 
megint behítta Róma ellen. A senonicus gallusoknak Umbria területén tűrniök 
kellett, hogy Róma 283-ban Sena Gallica (a mai Sinigaglia) gyarmatot alapítja 
fékentartásukra.

Régibb szerződés értelmében a rómaiaknak nem lett volna szabad elhalad- 
niok a Tarentumi öböl előtt, mely Bruttiumban Krotonnál a Lacinium fokkal 
kezdődött s Calabriában a Japygium fokkal végződött. Ök azonban egy napon, 
282-ben, magába a Tarentum kikötőjébe futottak be Sena Gallica felé vitorlázó
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hajóikkal. A színházból kitóduló görögökkel az izgatok elhitették, hogy a rómaiak, 
kik harmadéve cseles módon foglalták el az öböl nyugati partján  levő Thuriit 
(Sybarist), meglepetéssel most magát Tarentum ot akarják kézrekerítni. A hajókra 
ron to ttak  tehát, ötöt elsülyesztettek, az elfogott m atrózokat rabszolgáknak 
ad ták  el, sőt Thuriit is visszafoglalták. Róma elégtételt követelt ; azonban 
küldöttét, Posthumiust, kinevették. Róma tehát háborút izent.

Tarentum harciatlan, kereskedő népe a görög félszigeten, rokonai közt 
látott segítség után és Epeiros királyát, Pyrrhost hítta be (280). A nagy 
Alexandros példáján hevülő király úgyis görög birodalommá akarta alakítani 
Nyugatot, mi célból először Itáliát kellett elfoglalnia s egyesítnie. A falanxszal 
szemben a légió nem látszott veszedelmes ellenségnek. De Pyrrhos nem bízta el 
magát és nem egyszerű hadikaland vitte Itáliába. 280-ban 25.000 katonával 
és (hogy valamivel meg is lepje ellenségeit) 20 harci elefánttal kötött ki Taren- 
tumban. Katonás rendet hozott b e ; becsukatta a színházakat, fürdőket; s 
halálfiának nyilvánította, ki nem 
vesz részt a katonai gyakorlatok
ban. A rendes hadsereggel még a 
mai kor nagy kalmárnépei, Anglia 
s Amerika Egyesült Államai sem 
tudtak eléggé megbarátkozni. A ta- 
rentumiak is úgy képzelték, hogy 
ők csak nézői lesznek a háborúnak, 
melyet az ő pénzükön Pyrrhos küzd 
helyettük végig. A király a Luca- 
niába nyomuló rómaiakkal Herak-  
leánál ütközött meg. A hősiesen 
küzdőket hadvezetésének újdonsá
gaival, a lucaniai ökrökkel (az ele
fántokkal) és a falanxszal végre is 
megszalasztotta. Azonban nagyon 
gondolkodóba ejtette az a tény, 
hogy a rómaiak 15.000 főnyi vesz
tesége még ily körülmények közt 
is csak kétezerrel múlja felül az 
övét. így tehát, noha Dél-Itáliának 
imént leigázott népei segítségüket 
ajánlották, ékesen szóló követét,
Kineast, békeajánlatokkal küldte 
Rómába.

Kineast a szenátus elé vezet
ték  ; de odavezettette magát az 
öreg vak Appius Claudius is, hogy 
végső ellenállásra lelkesítse a csüg- 
gedőket. És a szenátus kimondta, 
hogy sohasem alkuszik az Itália 109. ábra. Pyrrhos.
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földjén álló ellenséggel. A görög, ki honfitársaitól idáig csak gúnyt hallott Rómá
ról, királyának azt jelentette, hogy »Róma az istenek városa és a tanács a kirá
lyok gyülekezetei A prózaibb Pyrrhos egyenesen Róma ellen indult, de csak 
Latium  közepéig nyom ulhatott. Nem bírt olyan országgal, hol a legbékésebb 
polgárok is fegyvert fogtak a hazáért, ha kellett. »Mi ez ? Hydrával harcolok ?« 
tűnődött, midőn em itt egy sereget megverve, am ott új polgársereget talált. 
Az etruszkoknak is inkább kellett most már Róma uralm a mint az övé, ami a 
politikai tekintetben gyöngébb, de műveltség dolgában erősebb népek természe
tes észjárása. Télire a király csalódva vonult vissza Tarentum ba, hol nem tud ta  
sem megvesztegetni, sem (a hirtelen betoppanó elefánttal) megijeszteni Fabri-  
ciust, a hozzá küldött római követet. Visszatértek azok a foglyok is, kiket a 
Saturnaliák ünnepére Róm ába hazaeresztett.

279-ben Pyrrhos a délitáliai szövetségesekkel 70.000 főre nevelte seregét. 
Ez éppen 300.000 emberrel volt kevesebb, mint amennyivel Tarentum a behívás
kor biztatta Pyrrhost, de Róma még sohasem állt szemben ekkora erővel. 
Ausculum-nál (Apuliában) azonban mégis csak két napig való harc után juttatta 
győzelemhez Pyrrhost. »Még egy ilyen győzelem és elvesztem«, mondta volna 
maga a diadalmas görög. Dél-Itáliából átkelt Siciliába, hová sógora, Archagathos, 
Agathokles syracusaei zsarnok fia, a icarthagóiak ellen hítta. Természetes, hogy 
a karthagóiak, kik 348 óta különben is kereskedelmi szövetségben éltek Rómá
val, a közös ellenség ellen most védő- és dacszövetségre léptek. Míg ők Siciliá- 
ban szorongatták Pyrrhost, a rómaiak az elpártolt szamnitok mellett most 
Dél-Itália legnagyobb részét is hódolatra kényszerítették. Pyrrhos tehát, hogy 
nagy terveit csúfosan bukni ne engedje, 275-ben visszatért Itáliába és Samnium 
fővárosa, Maleventum mellett ütközött meg Curius Dentatus hadaival. A rómaiak 
nem féltek már sem a falanxtól, sem az elefántoktól, melyeket égő fáklyákkal 
riasztottak vissza. Győzedelmük színterét ezentúl Beneventumnsik, rossz szelek 
helyett jó szeleknek nevezték. Erről emlékeztek meg a portugálok, akik majdnem 
19 század múlva a Viharos-fokot Jóreménység-fokának keresztelték el. Ez a 
névcsere mind a két nép életében egész új világ felt árulását jelenti. Pyrrhos 
serege nagy részével 274-ben csüggedve tért vissza Görögországba, hogy ha már 
Itália királya nem lehet, legalább Makedónia királya legyen. Mikor az argosi 
utcai harcban elesett (272), alvezére, Miion, feladta Tarentumot a rómaiaknak, 
kiknek most egész Dél-Itália meghódolt. Rómát Tarentum és Brundusium 
kikötőivel a Via Appia folytatása kötötte össze s a hódítást mintegy húsz gyar
mat alapítása biztosította.

A köztársaság a királyság bukásától fogva eltelt harmadfélszáz esztendő 
alatt legalább is megnyolcszorozta (150.000 km2-re növelte) a maga területét. 
Felényi földje sem volt mint a mai Magyarországnak ; Itáliának is csak valami
vel több mint a fele tartozott hozzá s az egész félszigetre voltaképpen még most 
sem alkalmazták az Italia vagy Vitalia (Gulyaföld) nevet, mely eredetileg csak 
a most meghódított déli részeket illette. A konzervatív nép nemcsak földjét, 
hanem pénzét is a barom latin pecu vagy pecus nevéről hítta pecuniának. Akkor 
is, mikor tíz juhot adott egy baromért ; akkor is, mikor font (libra) számra 
mérte az ezen értéknek megfelelő bronzot, melyből tíz unciát egy as-nak nevezett;
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és akkor is, mikor 269-ben először veretett valóságos pénzt. Ettől kezdve egy 
ezüst denarius egy attikai drachmát ért, az as pedig csak váltópénzül szolgált. 
Az első ezüst dénár egymaga is bizonyítja, hogy a földmívelő és az állattenyésztő 
Rómának a kereskedő Etruria és Nagy-Görögország bekebelezése után magá
nak is kereskedő állammá kellett átalakulnia, vagy legalább is arra törekednie, 
hogy a földmívelés és kereskedelem közt helyes arányokat teremtsen. Üj útak, 
gyarmatok és várak, új iparágak, hivatalok és tisztségek keletkeztek. A római- 
ságnak és a római nyelvnek el kellett terjednie egész Itáliában ; de Róma sem 
zárkózhatott' el az erősebb etruszk és görög műveltség hatásától. Nyitva állt- 
előtte az egész világ. Három tengernek, a Tirreni, az Adriai és a Jóni tengernek 
hullámai hivogatták más földekre, zárkózott nemzeti állam helyett nagy biro
dalom, világhatalom alapítására.



X. FEJEZET.

AZ ELSŐ NAGY KÖZTÁRSASÁG.

I. Itá lia  tengerpartjainak m egszerzése.

^YRRHOS azzal a jóslattal távozott Siciliából, hogy 
az a karthagóiak és rómaiak csatatere lesz. Másfél 

— évtized múlva (264) Hanno karthagói vezér már
fogadkozott, hogy a rómaiaknak kezüket sem engedi 

Kezdőb^s^rSaTterv- megmosni a tenger vízében. Pedig a hatalmas ten- 
rajzávai. gerészállam 348-ban még szívesen kötött kereske

delmi szerződést s nem törődött vele, hogy — tőle olyan messze — Ostiában, 
Sena Gallicában kikötőket alapít. Tarentum ellen való háborúját sem akadá
lyozta. Közvetlen veszedelmet alig láthatott a földmíveseknek a tenger felé 
nyomulásában ; Nyugat-Itália kereskedelme az etruszkok bukása óta úgyis az 
ő kezében volt. Ha a rómaiak most megakadályozzák Pyrrhost, hogy a Jóni 
tenger itáliai partjain is uralkodjék, a gyöngébb rómaiakkal majd elbánik maga 
is. A partoktól visszaszorítja szántóföldjeikre és mezeikre, mert Itália partjainak 
kereskedelme a karthagóiak kiváltsága. Róma azonban állandóan megszállta s 
mindenképpen biztosította az elfoglalt görög kikötőket, ami eléggé mutatta, 
hogy az ásón és a kapán kívül az evezőt is kezébe akarja venni. Ha ezt teszi, 
saját földrajzi helyzete arra utalja, hogy Sicilia, Sardinia és Corsica elfoglalá
sával római belső tengerré tegye a Tirreni vagy Etruszk tengert. Onnan a 
Földközi tenger egyik medencéjéből a másikba vezető út elzárásával nagyobb 
károkat okozhat Karthágónak, mint Pyrrhos okozhatott volna a Jóni tengerből.

Afrika felől a franciák most hasonló gyanakodással tekintenek az olaszokra. 
Ezeknek ősei, a római földmívesek, kedvezőtlenebb helyzetben voltak, mikor 
a világ első tengerész-államával való mérkőzésre gondoltak. Az újkorban Német
alföld Spanyolországgal, a búr nép Nagy-Britanniával, tehát még sokkal hatal
masabb tengerész-államokkal szemben is felvették és dicsőségesen folytatták 
a harcot. A rómaiakat példák is bátoríthatták a küzdelemre; nem a görögöknek 
a perzsákkal, hanem a siciliaiaknak a karthagóiakkal való mérkőzései.
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Syracusae zsarnoka, Dionysios (406—367), tízezer zsoldossal is csak felét 
védhette meg Siciliának, melynek nyugati része a karthagóiaké lett ; azonban 
fiának, az ifjabb Dionysiosnak elűzője, a korinthosi hős Timoleon, 6000 emberével 
egyszer 70.000 afrikait is megszalasztott és sok siciliai várost visszafoglalt tőlük. 
»Ez a mi atyánk, ez a mi szabadítónk«, mondogatták a syracusaeiak még sokkal 
későbben is a városukba érkező idegeneknek, kiket elvezettek az agg Timoleon- 
hoz. Halála (337) után zsarnokuk támadt Agathokles-ben, a hajdani fazekasban, 
de olyan, ki már magában Afrikában kereste föl a karthagóiakat. Egy ideig 
kétesnek látszott, melyikük lesz a tenger ura. Agathokles halála (289) után a belső 
zavarok Sicilia erejét nagyon megviselték. Pyrrhos meghiúsult vállalata után 
bizonyosnak látszott, hogy Sicilia csakhamar egészen meghódol Karthágónak.

Agathokles campaniai zsoldosai, kik magukat Mars fiainak, Mamertinusok- 
nak nevezték, a bizonytalan helyzet ügyes felhasználásával megszállták Messanát 
(a mai Messinát), hogy azt egy független kis kalózállam középpontjává tegyék. 
Mikor Hieron syracusaei vezér szorongatni kezdte őket, segítséget kértek a 
rómaiaktól. A szenátus vonakodott alkudozni a kalózokkal; a nép azonban nem 
finnyáskodott. Józan eszével felismerte, hogy mikor hárman vitatkoznak Sicilia 
birtoka felett, negyedik gyanánt a legalkalmasabb pillanatban jelenhetik meg ; 
tehát hamarosan megszavazta, sőt el is küldte a segítségét. Appius Claudius 
Caudex konzul gyorsaságának köszönhette, hogy Messanát a karthagóiak 
ostroma alól felszabadította és elfoglalhatta (264). A karthagóiak erre azonnal 
háborút üzentek, de tehetetlenül nézték, Róma hogyan hódoltat ja Sicilia nagy 
részét, Hieront pedig, mint Syracusae királyát, szövetségre és adófizetésre 
kényszeríti. Akragast (a mai Girgentit) már együtt vették be, úgy hogy csak 
Lilybaeum (a mai Marsala) és Panormus (Palermo) maradt a karthagóiak kezé
ben. Azzal álltak bosszút, hogy Itáliának hol egyik, hol másik kikötőjét verték 
föl, erősen megsarcolták s azután amilyen hirtelen jöttek, olyan hirtelen el is 
vitorláztak. Kevés és tökéletlen hajóikkal a rómaiak nem üldözhették őket. 
Egyszer azonban elfogtak egy ötsorevezős karthagói hajót, melyet a vihar vetett 
partjaikra. Mintájára két hónap alatt 130 hajót építettek, Gaius Duilius konzul 
pedig valamennyit csapóhíddal (corvi) látta el, melynél fogva az ellenséges hajót 
a magukéhoz kapcsolhatták s átrohanhattak annak fedélzetére, hol a kézi
viadalban eddig is nekik szolgált a szerencse. Az eszes találmány segítségével 
Sicilia északi részén, a Lipari szigeteknél M.yl&e táján, 260-ban verték meg először 
a büszke tengerészeket, kik 7000 foglyot és 44 hajót vesztettek. A rómaiak 
Duiliusnak a fórumon márványoszlopot emeltek, melyet az elfogott hajók orrai
val díszítettek (Columna rostrata). Első nagy tengeri csatájuk sikerén lelkesedve 
elhatározták, hogy egyenesen Afrikába kelnek át. Attilius Regulus és Manlius 
Volso konzulok 256-ban csakugyan 330 hajót indítottak útnak, minden hajón 
300 matrózzal és katonával. A Sicilia déli részén, Eknomos hegyfokánál nyert 
nagy tengeri győzelem után mintegy 130.000 emberrel kötöttek ki Karthágó 
virágzó partjain, melyeket azonnal elpusztítottak. Gyors és váratlan sikereik 
hírére s az amúgy is biztos diadal reményében a szenátus a sereg felével vissza- 
hítta Manlius Volsót. Regulusnak a tunesi győzelemről küldött újabb jelentései 
abba a hitbe ringatták, hogy nem cselekedett helytelenül s jól teszi Regulus,
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ha kemény békefeltételeket szab az ellenségnek. Azonban, mint egykor Tarentum 
Pyrrhost, Karthágó most a spártai Xanthippost állította hadai élére. Xanthippos 
255-ben tönkretette Regulus seregét s őt magát is elfogta ; Karthágó pedig ismé
telte Róma hibáját s gazdagon megajándékozva hazaküldte a spártai vezért. 
A Regulus kiszabadítására küldött két római hajóhadat a viharok szétszórták, 
mire a rómaiak csupán Sicilia védelmére szorítkoztak. Csak akkor vigasztalód
tak meg, mikor ott Panormus mellett Caecilius Metellus győzelmet aratott és 
104 harci elefántot elfogott.

Karthágó, unván a háborút, mely kereskedelmét megakasztotta, béke- 
ajánlattal és a hadifoglyok kicserélése ügyében magát Regulust küldte Rómába. 
Horatius (III. könyvének ötödik) szép ódája szerint Regulus a szenátust a 
háború folytatására, a csere megtagadására buzdította. Karthágó templomai
ban látott rómaiaktól elszedett zászlókat, vérontás nélkül zsákmányolt fegy
vereket ; látott hátrakötött kezű szabad római polgárokat. Látta, hogy az 
afrikai városok kapui ismét nyitva vannak és aratnak azokon a földeken, amiket 
ők elpusztítottak. De hát ha pénzen kiváltják is, bátrabbak lesznek-e azok a 
katonák ? A gyalázatot biztos romlással ne tetézzék. A bíborszínre festett gyapjú 
többé sohasem lesz fehér. Az eltűnt valódi bátorság többé nem tér vissza. Mint 
a tőrből megszabadult szarvas, bátor lesz az is, ki megszabadult a hitszegő 
ellenségtől. Más csatákban öli, vágja a punt, míg azelőtt tűrte kezeinek hátra- 
kötését s félt a haláltól. Szégyen tárgyalni a békéért, mikor harcolni lehet. »0h 
Karthágó, milyen naggyá lettél Róma romjain !«

Nem indították meg felesége és gyermekei csókjai, mint egykor Coriolanust ; 
komoran nézett a földre, míg tanácsát az atyák el nem fogadták. Karthágóba, 
hol szenvedések vártak reá, adott szavához híven oly nyugodtan tért meg, 
mintha csak a venafranusi mezőkre, vagy a lakedaimoni Tarentumba térne 
pihenni. Polybios hallgat róla, de a hagyomány úgy tudta, hogy a karthagóiak 
halálra kínozták a bátor rómait. Kölcseytől mi úgy tanultuk, hogy Leonidas 
csak Spártáért, Regulus csak Rómáért, Zrínyi csak Magyarországért halhatott 
meg ; s Eötvöstől úgy, hogy Hellas és Róma lehet minden hely, hol az emberek 
hazájukat szeretik s érte halni tudnak.

Regulus szavai nem hatottak a földmívesekre, kik teljesen beérték volna 
vele, ha a partokat a kalózok ellen biztosítják ; de lelkesítették a kereskedőket 
és a tőkepénzeseket, kik a szomszédos tengeren és szigeteken a karthagóiak 
jövedelmes üzleteit maguknak akarták megszerezni. Mikor tehát a púnok új 
vezére, Hamilkar Barkas, rendre pusztította Itália partja it: közadakozásból 
200 új hajót építettek, melynek 60.000 emberével Lutatius Catulus az Aegates 
szigeteknél (Sicilia északnyugati partjain) 241-ben döntő diadalt aratott s a kar- 
thagóiakat Siciliából végképp kiszorította. Az ú. n. első pún háború (264—241.) 
következtében Karthágó kifáradt. A gyorsan megkötött békében lemondott a 
szigetről s hadikárpótlásul 3200 talentumot (16 millió koronánál többet) fizetett. 
Róma meg lehetett elégedve. Hétszáz hajót vesztett, de megalázta a világ első 
tengerész államát, ő maga is tengeri hatalommá emelkedett és Hieron syracusaei 
országa kivételével megszerezte Itália szárazföldén túl az első tartományt (provin
ciát), a gazdag és termékeny Siciliát.
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Róma éppen akkortájban alakította meg 35-ik és utolsó tribusát. Italia 
közigazgatásának ehhez a beosztásához mindvégig hű maradt. A szárazföldön 
kívül tett hódításokat már más elvek szerint kormányozta. Sicilia és azután 
minden többi tartomány élére kormányzó és legfőbb bíró gyanánt egy-egy 
praetort állított. Az adó beszedésére és a pénzügyek intézésére quaestorokat 
rendelt. A hódoltakat nem kötelezte hadiszolgálatra s meghagyta földjeiket, 
önkormányzatukat ; csak a termés tizedét és a be- és kivitel értékének 5%-át 
követelte tőlük.

Pár év múlva (237-ben) megszerezte már a második és harmadik tarto
mányt is. Ugyanis Karthágó fizetetlen zsoldosai föllázadtak s önként fölaján
lották Rómának Sardinia és Corsica szigetet. Rómáéi foglalta mindakettőt, sőt 
azon a címen, hogy helyreállította a nyugalmat, még 1200 talentum hadikár
pótlást is fizettetett Karthágóval. Semmit sem törődött azokkal a jogokkal, 
miket érintkezéseikben a nemzetek idáig tiszteletben tartottak.

Nyolc esztendő múlva a rómaiak már a mai Magyarország legdélnyuga- 
tibb részeit is megtámadták. A kelta (gallus) skordiskok ugyanis, kik Illyria és 
Thrákia északi tájain illyrekkel és thrákokkal keveredve laktak, rettegésben 
tartották az egész görög félszigetet s a delphoii jóshelyig kalandoztak. A dalmát 
partokon valóságos kalózállamot alapítottak, melynek Teuta volt a királynéja. 
Hajóik nemcsak a görögöket, hanem az itáliakat is fosztogatták. Róma, mely 
az imént szerezte meg a Tirreni tengert, az Adria biztosítása végett 229-ben 
200 hajót küldött ellenök. Rabló váraikat bevette s némely részöket adófizetésre 
kötelezte, a tőlük megszabadított Apollonia és Epidamnus görög tengeri kikö
tőkkel és Korkyra szigetekkel szövetségre lépett s így az Adria túlsó partján 
is állást foglalt. A görögök azzal hálálták meg veszedelmes segítségét, hogy a 
rómaiakat odaengedték az isthmosi nemzeti játékokhoz és így atyafiaknak 
ösmerték el őket.

Időközben a gallusok, kiknek egyes törzseit Illyriában megalázták, a Po 
síkságáról 50.000 emberrel törtek Etruriába. A rómaiak a 390. évi veszedelem 
ismétlődésétől tartottak, midőn Telamon kikötője mellett 225-ben végre legyőz
ték őket. A szenátus Marcellus és Scipio konzulokat most magának a Po-vidéki 
Galliának behódítására küldte s győzelmeit a Via Flaminia s várak építésével 
biztosította.

A Róma alatt egyesült félszigetet ettőlfogva Itáliának nevezték s a halmok 
között egy középszerű folyó mellett alakult város parancsolt annak 6300 km. 
hosszú egész partvonalán.

II. Karthágó nagyhatalm ának bukása.

Karthágó arisztokráciája, mely gyöngének bizonyult az első pún háború
ban s a lázadó zsoldosokkal szemben, a Földközi tenger közepén elvesztett 
hegemóniája helyett máshol keresett kárpótlást. 238-ban valóságos diktátor! 

• hatalommal állította a had- és külügyek élére Hamilkar Barkast. A vezér az 
oltár előtt eskette meg kis fiait, Hannibált, Hasdrubalt és Magót, hogy örökké 
gyűlölik Rómát, hazájok megalázóját. Magával vitte őket Európa legdélnyugá-
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tibb félszigetére, Hispániába, hogy onnan teremtse újra Karthágó tengeri 
hatalmát.

Hispániában idáig csak a déli partok és a Baleárok tartoztak Karthágóhoz. 
A hatalmas félsziget majdnem kétakkora (587.521 km.2) mint Italia, de jóval 
kisebb (3644 km.) a partfejlődése ; azonban uralkodik a Földközi tengerből a 
nyilt Atlanti óceánba vezető úton és — a parti hajózás segítségével — Európa 
és Afrika egész nyugati partvidékét megnyitotta a púnok előtt. Az őslakó ibérek 
és a bevándorolt kelták már keltiberekké kezdnek összeolvadni, de még jobbadán 
törzsekre szakadozva éltek a felvidékeken és a hegyek között. Hódolásuk négy 
szembetűnő haszonnal kecsegtette a vezért : új állam alakításával, mely az 
anyaország politikai súlyát nagyban emelné ; polgári hadsereggel, mely az anya
országot fölmentené a zsoldosokkal való bajoskodástól; kimeríthetetlen ezüst- 
bányákkal, amik az újabb háborúk költségeit bőven fedeznék ; és hosszú tenger
parttal, honnan az anyaországot minden hadi és kereskedelmi meglepetés ellen 
biztosíthatnák, az óceán felé pedig föltétlenül az ő kezökbe adnák a tengeri 
hegemóniát. A fődolog mindenesetre a kereskedelmi előny megtartása volt. 
Kóma nem is aggodalmaskodott Űj-Karthágó alapítása és amiatt, hogy Hamílkar, 
mint igazi uralkodó, pénzt veretett, hadsereget tartott, egyes törzseket erő
szakosan hódított meg. Csak annyit kívánt, hogy ne terjeszkedjék túl az Eborus 
(Ebro) vonalán s ne háborgassa a félsziget partjain levő görög városokat, melyek 
közül Zakynthossal vagy, a hogy a rómaiak nevezték, Saguntummal szövetkezett 
is. A meggyilkolt Hamilkar helyébe a sereg 229-ben vejét, Hasdrubalt, ennek 
megöletése után pedig 221-ben a huszonhétéves Hannibált, Hamilkar fiát válasz
totta vezérül s így jóformán örökössé tette ezt a méltóságot a családban. A kar- 
thagói tanács kedvetlenül, de megerősítette a választást, hogy Hispania vala
miképp külön ne szakadjon.

Az ifjú vezér a most már teljesen begyakorolt sereggel néhány lázongó 
törzset levervén, saját felelősségére egyenesen Saguntumra támadt, mely a keleti 
part közepén, a Baleárokkal szemközt, semmiesetre sem maradhatott független. 
A görögök hősiesen védték magukat ledőlt falaik omladékai közt, miközben új 
falakat építettek. Mikor a római segítségre nyolc hónapon át hiába várakoztak, 
a leggazdagabbak a piac közepén önként égették el magokat és kincseiket, 
mások magukra és családjaikra gyújtották házaikat. A többit a karthagóiak 
vágták le vagy adták el rabszolgáknak. A rómaiak Karthágótól hiában köve
telvén a békebontó Hannibal kiadatását, 218-ban megizenték a háborút.

Róma egyik serege Siciliából 160 hajóval magára Afrikára, a másik Pisából 
60 hajóval Hispániára akart törni. Hannibal hispániai hadakat küldött Afrika 
oltalmára ; egy másik sereg élén öccsét Hasdrubalt hagyta Hispániában, hogy 
azt Karthágó és a Barkas-család számára megtartsa ; a harmadikkal a Pireneu- 
sokon át önmaga indult Galliába. Kelta katonáival annak kelta népségét is 
csatlakbzásra bírta, s az Alpokon át váratlanul akart Itáliára törni. A hajós
népet ki várta volna »Helvetia hófödte orrnak felől ? Publius Cornelius Scipio 
csak Massiliában értesült, hogy Hannibal már a Rhőne felé közeledik ; mire 
öccse, Cneius Scipio vezetése alatt seregének egy részét Hispania szemmel- 
tartására küldvén, ő maga a többivel Észak-Itália védelmére sietett vissza.
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Mintegy öt ven tudós külön könyvekben találgatja, váljon Hannibal a 
Kis-Szent-Bernát hágóján, a Mont-Genévren, vagy (ami valószínűbb) a Mont- 
Cenis-n kelt-e át ? A fődolog, hogy 15 nap alatt átkelt. 50.000 főnyi gyalogságá
nak csak a fele, 9000 lovasából csupán 6000 maradt életben, 37 elefántja pedig 
jobbadán odaveszett. Valószinűleg maga sem sejtette, milyen földrajzi nehézsé
gekkel kell megküzdenie. Csalódott a felső Po-vidéken lakó keltákban is, akik 
nem a rómaiakkal, hanem vele szálltak szembe. A Ticinustól keletre lakók 
szintén csak akkor csatlakoztak, mikor Hannibal Vercellaenél (Vercellinél) 
megverte Scipiót, mielőtt a Tiberius Sempronius Longus konzul siciliai seregével 
egyesülhett. A Po jobbparti mellék
vize, a Trebia mellett a két konzul 
egyesült hadait is szétszórta.

Senki sem tarthatta volna föl 
Hannibált, ha eszébe jut, hogy egye
nesen Rómára törjön ; azonban kétes 
értékű hadikaland helyett teljes győ
zelemre vágyott. Fáradt, megfogyott 
hadait téli szállásra vezette, hogy 
rendbehozza, kiegészítse és kelta szö
vetségeseivel közös hadakozásra ta
nítsa be. Róma új konzuljai közül a 
patricius Cn. Servilius a Via Flaminia, 
a plebeius C. Flaminius a Via Cassia 
felől várta támadását, mert néhány év 
előtt a gallusok is erről támadtak.
Magát Rómát 8000 ember födözte.
Azonban a kiszámíthatatlan pún 217- 
ben a megáradt Arno mocsarain Fae
sulae irányában úttalan útakon tört ,, „  . . .  , /A , , .

J 110. abra. Hannibal mellszobra. (A nápolyi
Flaminiusra, ki, népszerűségét féltve, nemzeti múzeumban.)
nem várta be társát, a patríciust.
A Trasimenus (most Perugiai) tó mellett megütközött és katonái nagy részével 
együtt elesett. Tíz nap múlva Hannibal már az Adriai tenger partjain portyá- 
zott. Az öreg Quintus Fabius Maximust a rómaiak ezekben a válságos napokban 
diktátorrá tették s hadait az idősebb korosztályok behívásával növelték.

Hannibal a keleti partok mentén haladt Apulia felé, hogy Rómát elsza
kítsa minden szövetségesétől és területét csupán Latiumra korlátolja. Campaniát 
és Samniumot függetlenséggel kecsegtette. További célja az volt, hogy Sardiniát 
és Sicilia nyugati részét visszahódítsa Karthágó részére, hogy Syracusaenak 
Rómával való szövetségét felbontsa s Rómát száz év előtti jelentéktelenségébe 
kergesse vissza.

Fabius tudta, mi forog kockán, mikor Latium felől Apuliába nyomult. 
Lépten-nyomon követte ellenségét, de nem ütközött meg vele s nem gátolta 
Beneventum, Campania, Samnium föl verésében. Csak akkor rontott a púnokra, 
mikor éppen ebédelni, pihenni, aludni akartak. Mire sorakoztak, már megint

17Márki : Ókor.
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eltűnt a jól ösmert hegyek, völgyek között. Elfogta eleségöket, hadi szállítmá
nyaikat stb. Mindenképpen zaklatta, fárasztotta, Campaniában pedig egyszer

úgy bekerítette őket, hogy csak nagy bajjal 
vághatták magukat keresztül. Hannibált 
bosszantotta, hogy nem ad alkalmat na
gyobb diadalokra, mik nélkül nem nyer
hette meg a föllázított itáliai népek bizal
mát. A római nép is zúgolódott a »késedel- 
mező« (Cunctator) vezér ellen s a melléje 
rendelt Minucius lovassági tábornokot 
(magister equitum), egészen szokatlanul, 
szintén diktátori hatalommal ruházta föl. 
Csak akkor fordult a bizalom ismét Fabius 
Cunctator felé, mikor a heves Minuciust 
megszabadította attól a szégyentől, hogy 
Hannibal seregestől elfogja.

A dictatura ideje különben is lejár
ván, a rómaiak az új konzulokra, Aemilius 
Paullusra, a nyugodt patríciusra és Teren
tius Varróra,, a Kleon-féle jellemű plebe- 
iusra bízták. Varro képtelenségnek tartotta, 
hogy Itália földjén 8 légió 86.000 embe

rével ne győzzön Hannibal 40.000 gyalogja és 10.000 lovasa fölött. Hiszen ezt 
a nagyon is vegyes nyelvű sereget inkább a vezér lángeszében és győzhetet
lenségében való bizalom, mint valami jól megértett közös eszme tartotta össze. 
Mint Marathonnál Miltiades, azon a napon akart támadni, mikor a vezérlet sora 
reá kerül; Cannaenál, az Aufidus (Ofanto) torkolatánál, hol különben is hadi 
tárházai állottak, kedvezőtlen helyzetben is ezért fogadta el a csatát 216. aug. 
2-án. Hannibal kitűnő lovassága döntött; Aemilius Paullus hetvenezred magá
val elesett, a sereg többi része fogságba jutott s Varro csak hetvened magával 
futhatott Venusia felé. Nagyobb veszteség a rómaiakat sohasem érte.

A szenátus azonban köszönetét szavazott a menekülő Varrónak, hogy nem 
esett kétségbe a haza sorsa fölött. Behítt minden korosztályt; fölfegyverezte 
még a rabszolgákat, az elfogott adósokat és a rabokat is, ha mással nem, a templo
mokban régi diadalok jeleként őrzött fegyverekkel. Huszonhárom légiót állított 
talpra, tízzel többet mint a múlt évben. Az elesettek gyászolását 30 napra szorí
totta ; a púnoknak a foglyok kiváltása végett küldött követeit be sem bocsá
totta a városba, ellenben annak mind a négy sarkán elevenen ásatott el egy-egy 
púnt, hogy megnyugtassa a kishitűeket. Hevesebb tűz lángolt ereikben, mint 
őseikben az alliai veszedelem után. Nagyobb sohasem volt ez a nép, mint szeren
csétlensége napjaiban.

S a karthagói sohasem volt kisebb. Egyiptom kivételével, mely vele az 
elsőségért vetekedett, a Földközi tengernek minden állama az ő pártján volt, 
Makedónia pedig és (Hieron halála után) Syracusae egyenesen szövetségét 
ajánlotta. Nagy-Görögország tőle várta fölszabadítását ; Campaniában Capua



X. fejezet. Az első nagy köztársaság. 259

gesét, Philippos makedóniai 
királyt, hogy a rómaiaknak a 
görög partokon való terjesz
kedését Itália szemközt eső 
partjainak megszállásával to
rolja meg. Maguk a rómaiak, 
kik Karthágót a tengeren 
amúgy is elvágták Itáliát ól, 
Valerius Laevinust egy hajó
haddal most egyenesen Phi
lippos és az acháji szövetség 
ellen küldték s az első makedó
niai háborút (215—205.) végre 
is sikerrel fejezték be. Akkor- 
tájban történt ez, midőn Han
nibal, hogy Capua ostroma 
alól elvonja a rómaiakat, egész 
erejével Róma alá nyomult. 
Szállóige lett a nép első fel- 
riadásából, hogy ott áll a kapuk

abban a reményben hódolt neki, hogy Itá lia  fővárosa le h e t; s H asdrubal Hispániá
ból új csapatokkal indult báty ja  segítségére. Azonban a karthagóiak első fel
buzdulására a kalm ár nép hideg számítása következett s talán  az a félelem, 
hogy Hannibal a két félszigetet az összekötő Galliával együtt független kelta 
(gallus) birodalommá alakítja. Éppoly könnyedén szakad el az anyaországtól, 
m int hajdanában Didó. Csak úgy történhetett, hogy kifáradt, megfogyott sere
gével ellenséges földön majdnem egészen magára hagyta az akkori világ leg- 
nagyobb hadvezérét, kinek sohasem bocsátotta meg, hogy ezt a dicsőséges 
háborút az anyaország akarata  ellen kezdte.

215-ben már meg is tört a Hannibal győzhetetlenségébe vetett hit. Cam- 
paniából, hol katonái kényelmes téli szállásaikon elpuhultak, a hős Claudius Mar
cellus Nola alól visszanyomta Capuáig. Testvére Hasdrubal sem hozhatta be a 
hispaniai segítőhadakat, mert a rómaiak északi serege visszaverte. Sardinia alatt 
zátonyra jutott a karthagói hajóhad, melytől oly sokat remélt s Marcellus ellen
állás nélkül kelhetett át Siciliába, mely a római haderő kivonása és Syracusae 
elpártolása után majdnem teljesen Karthágónak hódolt. A római vezér nem 
könnyen boldogult Syracusaevel, melyet Archimedes a tudomány minden esz
közével védett. 212-ben azonban Marcellus bevette a várost és műkincseivel, 
tudományos eszközeivel Rómát gyarapította és ékesítette. Olyan példa, melyet 
Európa azóta gyakran köve
tett. Hannibal ugyanakkor Ta
rentum és néhány más itáliai 
görög kikötő elfoglalásában 
keresett kárpótlást; de ezzel 
Sem bátoríthatta föl szövetsé-

112. ábra. Az idősebb Scipio Africanus.* (Bronz-mellszobor 
a nápolyi nemzeti múzeumban.)

17*
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előtt (»Hannibal ante portas!«), de a csukott kapuk, erős falak mögött a másik 
pillanatban a nép védelemre készült. Mikor a pún vezér csalódva sietett vissza 
Capua alá, azt a helyén maradt római sereg már bevette, a főbb pártosokat 
kivégeztette s két év múlva Tarentumot is visszafoglalta.

Marcellust Venusiánál Hannibal időközben seregestől levágta, Bruttium- 
ból azonban most már éveken át nem mozdulhatott ki s a külső világgal való 
összeköttetését csaknem egészen elvesztette. Az ő megsemmisítésénél Róma 
most már előbbrevalónak tartotta Hispania elfoglalását. Ott az ifjú P. Cornelius 
Scipio, kit atyja és bátyja halála megbosszulásának vágya is vezetett, Űj-Karthágó 
(Carthagena) elfoglalása után valóban nevezetes sikereket ért el. Viszont Hasdru
bal Hispania megtartásánál is fontosabbnak vélte bátyja, Hannibal, itáliai poli
tikájának sikerét. Scipióval keveset törődve, öccsére Magóra bízta Hispania 
védelmét s ő maga a derékhaddal 207-ben az Alpokon keresztül minden nehézség 
nélkül tette meg bátyja mesteri útját. Róma újabb válság előtt állottamért 
földjei évek óta parlagon hevervén, az adót már latin szövetségesei sem akarták 
fizetni, a többi pedig Hannibal és Hasdrubal egyesülése után kétségkívül az 
ellenséghez csatlakozott volna. Valódi mesterfogás volt Gaius Claudius Nero 
konzul haditerve. Az umbriai Narniában tervezett egyesülés megakadályozása 
végett, Lucaniában Hannibal ámítása végett csupán némi megfigyelő hadtestet 
hagyott hátra és seregének javát kocsikra ültetve, egy hét alatt M. Livius 
Salinator konzulnak, az északi sereg parancsnokának segítségére vitte. Az ütközni 
nem akaró Hasdrubalt Sena Gallica közelében, a Metaurustól délre, megverte s 
hat nap alatt, mondhatni villámgyorsan, visszatérvén, durva, de kézzelfogható 
módon értesítette Hannibált, hogy nincs mit várnia: előőrsei közé dobatta 
öccse levágott fejét.

A szörnyű hírre Mago a sereg maradványával együtt bátyja segítségére 
sietett Hispániából, mely már most teljesen meghódolt a rómaiaknak. Diadal
menetben tért onnan vissza Scipio is (206.) és meghiúsította minden tervét. 
Konzullá és a sziciliai hadak parancsnokává tétette magát s hogy megcáfolja 
azokat, kik — mint az öreg Fabius Maximus — nem bíztak a görög könyveket 
olvasó, görögösen járó ifjúban, a szenátus engedelmével önkénteseket toborozott, 
velük 204-ben egyenesen Afrikába kelt át s magát Karthágót vette ostrom alá. 
A telet nagy szorultságban töltötte, tavasszal azonban megverte Syphax numidiai 
királyt, a rómaiakhoz pártolt másik numidiai királynak, Massinissának vetély- 
társát, mire a karthagóiak hazahítták Hannibált és Magót. Mago útközben 
meghalt sebeiben, Hannibal azonban serege romjaival huszonhat esztendei 
távoliét után csakugyan hazament Afrikába. Scipio büszke békeföltételeinek 
hallatára Naraggaránál Zama mellett 202. okt. 19-én döntő ütközetbe bocsát
kozott. A csatát elvesztette és Karthágónak (201.) békét kellétt kötnie a falai 
alá vonuló győzővel. Lemondott Hispániáról s a Földközi tengerben levő 
minden szigetről. Kötelezte magát, hogy öt ven év alatt tízezer euboiai talentum 
hadikárpótlást fizet, s 500 hajóját tíznek kivételével kiszolgáltatja. Európában 
seholsem, Afrikában pedig csak a római szenátus engedelmével visel háborút. 
Massinissát elösmeri Numidia egyik királyának, idegeneket pedig többé nem 
fogad zsoldba. Karthágó egyszerű afrikai ország lett ; nagyhatalma elveszett.
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Ennek a második pún háborúnak (218—201.) világtörténelmi jelentősége abban 
áll, hogy Európa az európaiaké maradt. A sémieknek újabb ezredévig, az arabok 
megjelenéséig kellett várakozniok, hogy újra megkísértsék a Földközi tenger 
északi részén való terjeszkedést.

III. A róm ai v ilágbirodalom  m egalapítása.

A karthagói béke nagyon meglepte Kelet hatalmasságait, a diadochosok 
utódjait. Közönyösen egyik sem nézhette, hogy összetört az az erő, mely Föníciá
tól Herakles oszlopáig mindenütt uralkodott a tengeren. Még kétséges volt, 
az idáig lenézett Itália tud-e élni a hatalmával, melyhez oly váratlanul jutott ; 
de természetesnek tarthatták, hogy élni akar vele. Amikor Itália, Hispania és 
Karthágó már a rómaiaké volt, Görögország és Makedónia biztosra vehette, 
hogy legközelebb reá kerül a so r; mert Rómának Kelet felé csak rajta keresztül 
lehetett terjeszkednie. 206 óta az illyr partokon rómaiak uralkodtak. Nyugattól 
ekként jóformán elzáratván, Keleten keresett kárpótlást. Mikor a következő 
évben (205) Egyiptom királya a gyermek Ptolemaios Epiphanes lett, a »nagy« 
Antiochos szíriai királlyal a Ptolemaiosok ázsiai birtokainak felosztására szövet
kezett. 201-ben Philippos ellen Egyiptom kormánya Róma szenátusától kis 
királya gyámságának elvállalását és segítségét kérte. Róma Philippost először is 
elszigetelte. Antiochost egész Szíria királyának ösmerte el, a szövetség felbon
tására bírta s 200-ban háborút üzent Makedóniának. Eleintén bágyadtan harcolt, 
mert a pún háború nagyon megviselte ; azonban a háború negyedik évében 
(197), midőn a görögök melléje álltak, a thessaliai Kynoskephalai-niA Quinctius 
Flaminius fényes győzelmet aratott. A légió megtörte a falanx varázsát. Philippos 
a békében 1000 talanton hadisarc fizetésére s arra kötelezte magát, hogy hadi
hajóit kiadja, 5000 embernél nagyobb sereget nem tart, Róma engedelme nélkül 
szövetséget nem köt, háborút nem kezd s beéri Makedónia határaival. Leírha
tatlan lelkesedést keltett, mikor Flaminius a szenátus megbízásából 196-ban 
az isthmosi játékokon az összes görög államokat szabadoknak nyilvánította. De 
mikor a spártai Nabist leverte, gyanakodni kezdtek, és mikor 194-ben távo
zott, már a sziriai Antiochostól várták szabadságukat.

Hannibal Karthágó zilált ügyeinek váratlanul gyors rendezésével Rómában 
azt a hitet keltette, hogy megtorló háborúra készül. A kiadatását követelő 
rómaiak elől Antiochoshoz menekült s arra ösztönözte, hogy Makedónia, Görög
ország és Hispania fellázításával egyidőben sereget küldjön a púnoknak és 
azután egyesült erővel támadja meg Itáliát. Ennél nagyobb veszedelem még a 
perzsa háborúk idején sem fenyegette Európát. Antiochos, akit nagynak nevez
tek, kicsinyesnek mutatkozott ily hatalmas tervekkel szemben. 192-ben nem 
Itáliába, hanem csupán Rhodosnak, a rómaiak szövetségesének, háborgatására 
küldte Hannibált ; ő maga Euboiát szállta meg s Görögországban igyekezett 
hangulatot kelteni maga iránt. Azonban a rómaiak thermopylaii győzelme (191) 
következtében csak kevesedmagával menekülhetett vissza Ázsiába, hol most 
már saját birodalmát, Szíriát kellett mentenie. A segítségére siető Hannibált 
a rómaiak elzárták a királytól, kit egyik csapás a másik után ért. Magnesia
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mellett (Smyrnától északkeletre) a két Scipio olyan határozottan megverte, 
hogy azonnal oda kellett hagynia a Taurustól, a népeknek és az országoknak ettől 
a nevezetes határától, északra eső területeket. Scipio Ilionban mint rokonokat 
üdvözölte a görögöket s Rhodos és Pergamon területét az Antiochostól elvett 
földekkel növelte. A 189-ben kötött béke forma szerint is megfosztotta Antiochost 
kisázsiai hódításaitól ; 15.000 talanton hadikárpótlás fizetésére, tíznek kivételé
vel az összes hadihajók kiadására s annak megigérésére kényszerít ette, hogy 
Róma beleegyezése nélkül nem kezd háborút. Tizenkét év alatt tehát három nagy
hatalmat tört össze Róma : 201-ben Karthágót, 197-ben Makedóniát, 189-ben 
Szíriát. Hannibal, ki Prusias bithyniai királyhoz menekült, Róma ellen még 
egyszer fel akarta kelteni Kis-Ázsiát. De a világtörténelem egyik legeszesebb 
vezére és államférfia csak öngyilkossággal menekülhetett a kiadatás szégyene 
elől (183). Messene ugyanekkor itatott mérget Philopoimen-ne\, ki Peloponnesost 
még egyszer egyesítette. Száműzetésben halt meg maga Pubi. Scipio, a zámai 
hős is, ki erőtlenebb volt a pártoskodással, mint három nagyhatalmassággal 
szemben. A hazaszeretet győzteseknél, győzötteknél egyaránt hálátlansággal 
találkozott; de a hálátlanság még sem ölte ki a hazaszeretetet. Mind a hárman 
»tűrtek érte mindent, ami b án t: kínt, szégyent és halált; de el nem szenvedték, 
el nem tűrték vérök gyalázat á t«.

Négy esztendő múlva (179) elkeseredve halt meg Philippos is, aki Makedónia 
területének növekedését még azon megalázkodása árán sem érhette el, hogy 
a múlt háborúban Rómát segítette. Törvénytelen fiára, Perseus-ra (179—168) 
a panhellenizmus lángragyújtásának s a görög szabadság helyreállításának 
feladatát hagyta örökségül. Perseus azonban addig-addig vesződött egy nagy 
szövetség összeállításával, hogy a rómaiak végre is megelőzték. 171-ben Görög
országba nyomultak, hol a hellének Perseus gyámoltalanságának láttára nyugton 
maradtak. Magában Makedóniában a rómaiak Aemilius Paullus vezetése alatt 
168-ban Pydna mellett nagy győzelemmel fejezték be a harmadik és utolsó 
makedóniai háborút. Zsákmányul ejtették a királyt kincseivel együtt s Makedónia 
mostantól fogva négy külön köztársaságra darabolva adózott Rómának. Illyricum 
újra meghódolt. Antiochos Epiphanes sziriai király Alexandria alól hazatakaro
dott Sziriába. Nem is gondolt többé arra, hogy meghódítsa Egyiptomot, mely
nek gyámjai a rómaiak lettek olyanformán, mint korunkban az angolok.

A nagy Alexandros örökségével a pydnai csata óta máris Róma rendel
kezett ; sőt elérkezettnek lá tta  az időt, hogy a Földközi tenger medencéje körül 
tőle függő országokat egy egységes római birodalomba olvassza. Marcus Porcius 
Cato s mások a szenátusban váltig h ibáztatták  azt a szabadelvű politikát, mely 
beéri a hódolat puszta bejelentésével, a belső ügyekben azonban a hódoltaknak 
teljes függetlenséget biztosít. Szerintük Róma annak a veszedelemnek teszi ki 
m agát, hogy ha kereskedelem, ipar, gazdaság, irodalom, művészet stb. tekinteté
ben ez országokat önállóan engedi fejlődni, anyagi és szellemi erejük összeszedé- 
sére s nemcsak versenyre, hanem nyilt tám adásra, függetlenségüknek vissza- 
vívására báto rítja  őket. Cato valóságos agyonbeszélésre, obstrukcióra szánta el 
m agát, mikor a legtávolabb eső kérdések tárgyalásakor is azzal fejezte be szónok
la tá t, hogy »Karthagót el kell törölni a Föld színéről«. (Ceterum censeo Carthagi-
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nem esse delendam.) Olyan kívánság, mely mindenütt hangzik, hol az egységes 
állam alapításának ábrándját a gyarmat viszony megteremtésével akarják köze
lebb hozni a valósuláshoz.

Római nagykereskedők és bankárok örömest látták, hogy Massinissa 
numidiai király mindenképpen zaklatja Karthágót. Nem adtak elégtételt Kar
thágónak akkor sem, mikor a Kis-Syrtis mellékének elfoglalása miatt panasz
kodott. Mikor azután fegyverrel szorította vissza a tolakodót, 149-ben Róma 
háborút üzent a gyűlölt városnak, mely Róma szövetségesét Róma engedelme 
nélkül támadtá s így a 201. évi békét megsértette. Karthágó teljes elégtételt 
Ígért s 300 kezest küldött Itáliába. Mikor a légiók mégis átjöttek, békés hajla
mainak bizonyítása végett önként adott át 200.000 fegyvert. A szenátus ezt is 
keveselte olyan városból, melynek 700.000 lakosa volt. Karthágó lerombolását 
s azt követelte, hogy lakosai 80 stádiummal (15 km-rel) odább, a tengertől 
messzire építsenek maguknak új várost.

A karthagóiak azzal válaszoltak, hogy bezárták a kapukat, kivégezték a 
gyávákat, kik most is hódolásról beszéltek, visszahítták száműzött vezérüket, 
az ifjabb Hasdrubali, és mindhalálig való küzdelemre szánták el magukat. 
A templomokban fegyvereket kovácsoltak, házaik fedeléből új hajókat építettek. 
Mikor a körülzárt városban a hajókötelekhez való kenderből kifogytak, a nők 
levágott dús hajfürtjeiket adták oda ; ékszereiket már előbb beszolgáltatták 
az állam kincstárába. Férfiak, nők éjjel-nappal hordták a köveket a falak kijaví
tásához. Árkokat ástak és, jobbak hiányában, az oltárok mellett rozsdásodó 
régi fegyverekkel őrködtek a bástyákon. A rómaiak két álló esztendeig nem 
boldogultak velük. A harmadik esztendőben, mikor Scipio Aemilianus (a pydnai 
győző fogadott fia) lett a vezérük, több hónapi munkával elgátolták a kikötőt 
a tengertől, de nem tudták megakadályozni, hogy a karthagóiak másikat ne 
ássanak. Hosszú előkészület után 146-ban Scipio végre rohammal vette be a 
várost, hol azonban még hat napi borzasztó utcai harc várt reá. A hat-héteme
letes házak égése, a sebesültek halálhörgése úgy elrémítette Hasdrubalt, hogy 
Byrsa fellegvárból olaj ággal ment Scipio elé s térden állva kért kegyelmet. Fele
sége Asklepios templomának fedeléről undorral nézett reá. »Büntesd meg a 
gyalázatosat, ki elárulta isteneit, hazáját, feleségét, gyermekeit)!« riadt Scipióra 
és gyermekeivel együtt a lángok közé vetette magát. »De szellemét a tűz nem 
égeté meg, mert az maga tűz« : az »Écrasez l’infame« valamivel több mint tizen
kilenc század múlva Voltaire ajkain újra megrázta a világot. A karthagói asszony 
jaj kiáltása felhívás lett az emberiség minden szégyenének kiirtására. ^

Tizenhét napig égett a sémiek legfényesebb városa. Scipiónak eszébe 
jutottak Homeros versei :

»Eljön majd az idő, mikoron szent Trója leomlik 
S dárdavető Priamos, Priamosnak népe kipusztúl...«

Karthágó leomlott. Főutcáján Scipio ekével szántatott végig annak a jeléül, 
hogy nem város többé ; s hogy ne is legyen, megátkozta, aki valaha felépítné. 
Hol állottak a várfalak, a francia kutatók 1900-ban csak abból gyanították, 
hogy ráakadtak a tövükbe ásott sírokra, melyekben kard helyett még a férfiak 
oldalán is többnyire tükröt találtak. Róma az ezredéves Karthágó pusztulását
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egyszerre ünnepelte a maga hatszázados fennállásának dicsőséges évfordulójá
val. Ha ezt a kettőt össze nem kötheti, a világ folyása teljesen más irányt vesz ; 
Európa s vele a világ műveltsége talán sohasem éri el azt a fokot, melyen ma 
áll. Mert Karthágó az akkori világ legragyogóbb, leggazdagabb fővárosa volt 
ugyan, melynek hajói századok óta az ösmert tengereken mindenütt jártak, 
de a népeket (mint sokkal utóbb a spanyolok Amerika aranyos vidékeit) csak 
kizsákmányolták, és nem kárpótolták sem anyagi, sem szellemi javakkal. Embe
riességet nem terjeszthettek azok, kik bíborba, bársonyba öltözködve, gyöngyök
től, drágakövektől ragyogva is emberáldozatokban, varázslatokban és erkölcs
telenségekben gyönyörködtek. Vallásukat, nyelvüket, kereskedelmüket olyas 
kiváltságnak tekintették, melyben nem osztoztak senkivel, de uralkodni akartak 
mindenkin. Századokra elnyomtak egy-egy népet, de csak annyit értek el vele, 
mint minálunk a törökök, kiknek műveltsége hatástalan, mert zárkózott m aradt; 
sőt kárt okozott, mert a rajta kívül állók fejlődését akadályozta. Róma háborúi 
körülbelül annyit jelentettek Európa jövőjére nézve, mint utóbb a keresztes
háborúk a sémi mohammedánokkal szemben. Scipio, midőn Karthágó romjai 
közt szavalja Homeros verseit, körülbelül az a jelenség, mint Bouillon Gottfrid, 
midőn az éppen elfoglalt Jeruzsálem kormos falai közt zsolozsmákat énekelve 
halad a Megváltó sírja felé.

Erős hit hevítette mind a kettőt, a vallás, faj és világnézlet különbsége iránt 
érzett gyűlölet. Enélkül egyik sem tehetett volna szolgálatot az európai művelt
ség ügyének : a római Scipio a görögnek, a francia Bouillon a kereszténynek. 
Hiszen a letiport műveltség helyébe egyik sem a maga nemzeti kultúráját állította. 
Mit nyer vele Afrika tartomány, ahogy mostantól fogva a karthagói államot 
nevezték, ha a föníciai műveltséget egyszerűen rómaival kell fölcserélnie ? A hat
százados Rómának idáig nem volt egyetlenegy nagy költője, nagy bölcsésze, 
mathematikusa, csillagásza és más tudósa; nem volt egyetlenegy híres festője, 
szobrásza, sőt teljesen önálló építésze sem ; Hannibal hadvezéri lángeszét pedig 
legyőzői sem közelítették meg. Ha ebben a három háborúban Karthágó helyett 
Róma esik el, ma senki sem panaszkodnék középiskoláink ellen, hogy latin 
nyelvvel ölik a deákokat; és a tanulók nem a Tiberis torkolatánál, hanem a 
castaliai forrásnál olthatnák szomjukat.

Hannibált az a Scipio verte le, kit Cato görögössége miatt gyűlölt; Hasdru- 
balt az, aki Karthágó égésekor Homerost szavalta. Homeros eszébe jutott-e 
Mummiusnak, midőn Scipióval egyidőben gyújtotta fel az akkori görög művelt
ség és kereskedelem középpontját, az achaiai szövetség fővárosát, Korinthost, 
bujdosóvá tette 300.000 lakosát, műkincseikkel Rómát diszesítette s meg
átkozta, ki ezeket a kormos falakat valaha felépítené ? Ennek a városnak is 
pusztulnia kellett, mert kereskedelme a római nagykereskedők érdekeit fenye
gette s mert élére állott annak a háborúnak, melyben görögök oltalmazták 
szabadságukat a rómaiak ellen. A római azonban, ki Karthágóban egy idegen 
fajt akart eltiporni, Hellasban saját fajának erősödését kereste. A légiók a római 
állam nevében, de barbár rombolásaik közt is a görög műveltség részére hódí
tottak. Katonai észjárással rómainak mondhatta a görögöt mindjárt, amint 
még azon évben leverte Hellast és Makedóniát s amazt Achaia, emezt saját neve
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alatt római tartománnyá tette. Pergamon görög királya, III. Attalos, éppen 
a görögség veszedelmének idején jut arra a gondolatra, hogy kincseit, sőt országát 
is Rómára hagyja, mely halála (133) után négy esztendővel a kétségbeesetten 
küzdő Pergamont Asia néven csakugyan be is kebelezte (129).

A távol nyugaton, Hispania partjain, a görög városok elég készségesen 
hódoltak, a félsziget belsejének »barbár« lakosai azonban tudni sem akartak 
róla, hogy ők 201 óta egy »innenső« és egy »túlsó« Hispániának nevezett római 
tartomány polgárai. A római helyőrségnek 70 éven át folyvást résen kellett 
állania, s a szenátus az állandó katonaság egy nemét tartotta ottan. A lusitanusok 
— körülbelül a mai Portugáliában — 154 óta nyilt háborút folytattak a szom
szédságukba jutott rómaiakkal, kik végre is hódolatra kényszerítették őket. 
Viriathus, az egykori pásztor, még egyszer fellázította a Quadalquivir és az Ebro 
közt lakókat, Fabius Maximus kilenc légióját megverte s egy egész hadtestet 
elfogott. Csak akkor eresztette szabadon, mikor a szenátus elösmerte őt Lusitania 
független királyának (141). Róma megszegte a békét s meggyilkoltatta a szabad
ság hősét (139), mire a felkelés új erővel tört ki. A »szép csillag, a honszeretet«, 
Numantia felett ragyogott leggyönyörűségesebben. Nyolcezer névtelen félistene 
nyolc év alatt egymásután szalasztotta meg a legvitézebb római légiókat. Midőn 
Karthágó legyőzője, Scipio, 15 hónapi ostrom után végre behatolt (133) Ó-Castilia 
sasfészkébe, alig néhány száz nyomorultat, hagyomány szerint egyetlenegyet 
ta lá lt; a többiek önként átszúrt kebellel égtek el a magukra gyújtott házak 
üszkei közt. Pénzük, kincsük sohasem volt, fegyverüket összetörték, önmagukat 
elemésztették; Scipio mivel kérkedhetett diadalmenetében ? Az Africanus, aki 
most már Numantinus is lett, büszkén hivatkozhatott reá, hogy Karthágó után 
Hispániát is római tartománnyá tette (133).

Róma óriásoknak való munkát végzett idáig; pedig csak kötelességtudó, 
eszes férfiak voltak, akik megteremtették a köztársaságot olyan roppant tér
ségen, amilyenre az Északamerikai Egyesült Államok alapításáig, több mint 
tizenkilenc századon keresztül, egy republikánus sem mert gondolni. Igaz, hogy 
ezek a yankeek is az ó-római erényekért rajongtak, midőn »gondoltak merészet 
és nagyot«. Mindenki Róma féktelenül hatalmas lelkét érezte az immár római 
Földközi tengernek »eget csapkodó haragjában«. Hanem a történelem mégis 
ott látja a rab numantiait, aki »leborul hazája földjére, mielőtt határán átlépne. 
Zokogva nyomja reá a fiúi szeretet búcsúcsókját. Egy csipetnyi port vesz belőle 
magához. Még egy lépés és . . . olyan mint a tört hajó roncsa, melyet a szélvész 
kidob a homokra egy sivatagon«. Róma jövője attól függött, a hajótöröttek 
teremtenek-e ezen a sivatagon oázisokat, amelyeken legalább is oly nyugodtan 
viselkednek, mint a végtelen birodalom helyett szűk ketrecbe szőrűit oroszlánok, 
akiknek »elvették szabadságát, mindenét, de nem vehették el hős tekintetét«.

IV. A görögösség kezdete.

Cato Hispániában egyetlenegy napon könnyű szívvel romboltatott le 
nyolcvan várost, de el-eltünődött, mi lesz Rómából, ha többé senkitől sem kell 
rettegnie ? Pusztán a félelemre senki sem alapíthatta azt az uralmat, mely
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immár az anyaországnál legalább is ötszörié nagyobb földre s a közbeeső Föld
közi tenger 80%-ára terjedett ki. Róma kétségkívül másképp kormányozza tar
tományait, ha azok egy tagban, nem egy harmadfél millió km2-nyi víz part
jain elszórva feküsznek. S másképp kormányozza, ha a légiók Rómából min
denütt pompás hadiútakon és nem törékeny hajókon siethetnek a tartomá
nyokba, hogy biztosítsák a lakosok hűségét, s leverjék azokat a támadásokat, 
mik az állam egységét s épségét fenyegetik. A tartományok praetorai hivataluk 
első esztendejét Rómában töltötték, a belső és külső politika összes ügyeit 
vezető szenátus oldala mellett. Csak esztendejük leteltével mentek ki tarto
mányaikba mint propraetorok vagy prokonzulok, hogy mint helytartók, főbírák 
és főhadparancsnokok jóformán minden ellenőrzés nélkül, de római szellemben 
kormányozzanak. A provincia a perzsa szatrapaságra emlékeztetett, amint hogy 
Alexandros és a diadochosok óta majdnem minden nagyobb állam Perzsia 
módjára rendezte a hódolt részek közigazgatását.

A tartományokat az állam köztársasági szervezete nem védte meg az apró 
zsarnokoktól, kiket csak esztendejük lejártával és csak Rómában, a szenátus 
bizottsága előtt, panaszolhattak be harácsolásaik és erőszakoskodásaik miatt. 
Egy század múlva már ezekből az apró zsarnokokból kerültek ki Róma nagy 
zsarnokai, kik veszélyeztették, majd megbuktatták magát a köztársaságot is. 
A quaestor, a tartomány pénzügyigazgatója, szintén csak Róma legridegebb 
anyagi érdekeit képviselte. Az adóbérlő római bankárok, a publikánusok, meg
vették az adót mindenkin, akár volt termés, akár nem. A római állam bizonyos 
általány fejében teljesen kiszolgáltatta alattvalóit kapzsiságuknak. Az önkény*- 
nyel szemben csak a szövetséges városok (civitates foederatae) voltak védve 
valamennyire. Az adótól fölmentett szabad városok (civitates immunae et 
liberae) már a propraetorok felügyelete alatt állottak. Az önkormányzat jogával 
fölruházott városok (civitates liberae) körülbelül annyira függtek tőle, mint pl. 
napjainkban a rendezett tanácsú városok a vármegyéktől. Fejadó (stipendium), 
földadó (tributum), közvetett adó (vectigal) pl. tized stb., semmiesetre sem volt 
alkalmas, hogy a hódolt néppel a rómaiságot megszerettesse.

Róma törvénye, vallása, nyelve, kormánya, erkölcse együttvéve hozta 
közelebb egymáshoz a rómait, görögöt, púnt, kelt-ibert, gallust, illyrt stb. ; de 
csakis úgy, hogy Róma sem zárkozott el a hódolt népektől. Megösmerkedett 
erkölcseikkel, szokásaikkal, vallásaikkal s belőlük igen sokat elfogadott ; de az 
a nép, mely a családi élet eszményét megteremtette, államéletével uralkodásra 
tanította a világöt. Finom jogérzetével »századoknak szolgált mesgyeül« s az 
átalakulásnak ebben a hatalmas kavarodásában is megőrizte a maga erős egyéni
ségét. Róma a világtörténelemben szinte példátlan rajongással ragaszkodott 
ahhoz a darab földhöz, melyen nagysága alapult. Minden római érezte, a mi 
Ovidius szívét tépte, hogy a honi föld valami varázzsal vonzza az embert és 
szent emlékét sohse felejti szive. Rómának minden hódítása egy-egy hazát tört 
össze. A kárpótlás, amit a levertnek nyújthatott, annyiból állt, hogy^Rómát 
új hazája fővárosának nevezte. A hódoltat azonban már a közmondás is figyel
meztette, hogy Rómában római módon éljen. A nemzetiségeknek, akármennyi 
szabadságot élveztek, egy politikai nemzetben kellett fölolvadniok. Róma az
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államban a tartományokat, a férj a családban a feleséget jogokban és tisztessé
gekben részesítette ; az uralkodást azonban senkivel sem osztotta meg. Keve
sebb nagy embere, de több igazi polgára volt mint Hellasnak. Erős közérzülete 
tette olyan ellenállhatatlanná. Bámulatos, a gallus vagy a kelt-iber milyen 
hamar elsajátította a római nyelvet, a római törvényeket és szokásokat. Lelkese
déssel küzdött a légiókban, s fölemelte az a tudat, hogy rómainak nevezhette 
magát. De talán épp ily bámulatos, hogy Görögország meghódítója milyen kész
ségesen hódolt Görögország nagy szellemeinek, milyen tartózkodás nélkül 
fogadta el a görög műveltséget.

A rómaiak félezer évig csak arra használták a stílust, hegy vele törvé
nyeket, szerződéseket, imádságokat, száraz évkönyveket írjanak ; a népdalok, 
gúnyos rikkantások, lakodalmi rigmusok, halotti búcsúztatók s más efélék 
összegyűjtésére, följegyzésére senki sem gondolt. Elvesztek az ősök tetteit 
dicsőítő vitézi énekek is, csak Livius és más történetírók legszebb mesés elbeszélé
seiben csillannak föl ismét. Pyrrhos ellensége, a vak Appius Claudius az első 
megnevezett római író, akinek erkölcsi tanítások (sententiák) szerzését tulajdo
nítják. Magához a kastaliai forráshoz egy görög vezette el őket, Livius Andro
nicus. Latin parasztos versekben a rómaiak szája íze szerint Homeros Odysseiája 
nyomán verses történetet írt, melyet kétszáz esztendeig használtak a római 
iskolában. A római színpadot azzal teremtette meg, hogy 240 óta darabos fordí
tásaival is csodálatot keltett Rómában Aischylos, Euripides és Sophokles iránt. 
Kortársa, a latin Naevius, a görögöket már óvatosabban utánozta, s a római tör
ténelemből, mondakörből és társadalomból vette drámái és vígjátékai tárgyát. 
Az első római époszban (De bello punico) a púnokon nyert győzelmet dicsőítette. 
Az első igazán római költő, a görög Ennius (239—168.), 18 énekben zengte 
meg Róma dicsőséges történetét, amelyet Aeneason kezdett, a maga korán vég
zett. Megmutatta, hogy a görög hexameter méltósága a latin költeményben 
sem vész el. Több hexametert írt mint maga Homeros az Iliasban. Hálás kor
társai valóban római Homerosnak nevezték s később is akadtak, kik Vergiliusnál 
nagyobbnak, vagy legalább vele összemérhetőnek tartották.

Plautus (254—180.) hozta divatba a görög jellemvígjátékokat, a rómaiak
nak egy századon át legkedveltebb műfaját. A vidám umber már régen meg
halt, mikor a színigazgatók még mindig az ő neve alatt akarták megtapsoltatni 
egyes névtelen írók darabjait. Statius Caecilius, ki mint kelta fogoly került 
Rómába, vígjátékokkal gazdagította népe legyőzőinek irodalmát. Terentius 
Afert (185—159.) szintén fogoly gyanánt hozták Rómába, hol oly fiatalon halt 
meg mint Petőfi. Reánk maradt vígjátékaiban előkelő hangot, finom magatartást, 
választékos nyelvezetet vitt a színpadra. Pacuvius (219—132.) csupán drámákat 
írt, melyek tárgyának megválasztásában s feldolgozásában már nem csupán a 
görögök után indult ; ellenben a legtermékenyebb római tragikus, Accius 
(170—94.) megint főképp a görögök mondáiból merített.

A római éposz és történeti dráma (fabula praetextata) régibb az elbeszélő 
vagy éppen oknyomozó történetírásnál. Róma első történetírója, Quintus Fabius 
Pictor (szül. 254.) abban is első, hogy tősgyökeres római létére görögül írta 
történelmét. Görögül írt barátja is, Publius Cornelius Scipio, a római győző.
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Mindakettőjök munkáját használta Polybius (208—122.), a megalopolisi görög, 
ki 40 könyvben szintén görögül írta meg a világ történetét. Rómát nevezte a 
világ urának, de csak úgy jósolt neki jövőt, ha elfogadja és tovább terjeszti a 
görög műveltséget. Az előkelő körök csakhamar oly szívesen beszéltek görögül, 
mint a mostaniak pl. franciául, öreg korában megtanult görögül a görögösség 
nagy ostorozója, Marcus Porcius Censorius Cato is (234—149.). Mint rajongó 
római, mégis a nép nyelvén, latinul írta meg hazája történetét, az Origines hét 
könyvét. Ennek a sok görög könyv után olyan hatása volt a római népre, mint 
a Thuróczyak, Bonfiniak latin művei után Heltai magyar krónikájának a 
magyarra. Cato különben is nagy jelenség a római irodalomban. Abban a köz
társaságban, melynek politikai ügyei a szenátusban és a fórumon dőltek el, a 
gondolt először 150 beszédének összegyűjtésére. A földmívelő római nép szá
mára ő írta meg először a mezei gazdaság kézikönyvét (De re rustica) már 
csak azért is, hogy a karthagoi Magonak a szenátus parancsára lefordított 
könyve meg ne rontsa az ősrómai gazdálkodás módját.

A művészetekben Róma Hellast ösmerte el mesterének. Vergilius szerint 
ezek lehelnek életet az ércbe ; élő arcot márványból ezek faragnak. Róma művé
szete az uralkodás; de uralkodásra a művészet is tanította. Azok a görög szobrok, 
amiket Marcellus 212-ben Syracusaeban zsákmányolt, szépségökkel is föllelke
sítették a római népet. A diadalmas hadvezérek többé sohasem mulasztották 
el, hogy görög szobrokkal kedveskedjenek a városnak. Scipio Asiaticus (190.) 
Kis-Ázsiából 134, Fulvius Nobilior (189) Ambrakiából 515 szoborral tért vissza* 
Aemilius Paullus (167.) Makedóniából 250 kocsin hozta 70 város márvány, 
arany és elefántcsont szobrait és 148-ban Metellus elhozta onnan Alexandros 
25 testőrének lovasszobrait, Lysippos remekműveit. Zakynthos táján a tenger
ben még 1901-ben is találtak szobrokat, melyek szállítás közben sülyedtek el. 
Ekkor kezdődött tehát a műemlékek gyűjtésének az a legdurvább módja, mely 
majdnem három századon át, Nero koráig tartott. A nagy mesterek rablott 
művei után görög művészek vándoroltak be, kik megrendeléseket gyorsan és 
pontosan teljesítetteké Öntötték, faragták a szobrokat, pingálták a képeket, 
hogy a gazdag rómaiak palotáit mentül feltűnőbbekké tegyék s a görög életből 
történelemből, mitológiából vett alakokkal, jelenetekkel töltsék meg. Pompeji 
2000-nél több freskója közt alig van római tárgyú. Az athénit oly műremekek 
környezték, amelyek saját isteneiről, nagy embereiről szóltak hozzá. A római 
úgy érezhette magát ezek közt, mint az a szerencsefi, aki egy régi várral együtt 
a bukott család őseinek arcképeit is megvásárolta. Görög művészek idővel nevel
hettek olyan római művészeket, kik pl. technikában és a hűségre törekvésben 
megközelítették, néha felöl is múlták mestereiket; de római nemzeti művészetet 
nem teremthettek. Ha Rómában utóbb annyi volt is a szobor, ahány a lakos, 
a műízlés még sem ment át igazán a nép vérébe. Az a csizmadia, ki egy Apelles- 
szel kikötött, irigylésreméltóbb mint egy Cicero abban a pillanatban, mikor 
bevallja, hogy igen sok műremeket látott, de haszontalanságnak tartja a 
műismeretet.

Az építészetben Róma a III. századközepe (250.) táján kezdett szabadulni 
etruszk mestereitől, de nem azért, hogy vakon kövesse a görögöket. A két irányt
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egyeztetni törekedett s az etruszk templomokra emlékeztető görög prostylost 
némi változtatással a római templomok jellemző stílusául fogadta el. ö t ilyen 
templomot építettek a fórumon egymagán, hol az ügyes-bajos emberek számára 
Cato Censorius most (148.) építtette az első bazilikát. Az etruszkok nehézkes 
boltozatos rendszere mellett a rómaiak inkább külső díszül alkalmazták a görö
gök könnyed oszlopait, díszítéseit. Az épületek arányait növelték s a beren
dezésben már is sok önállósággal jártak el. Számítóbbak, józanabbak, nehézke
sebbek voltak mint a görögök, a technikában kétségkívül felül is múlták őket ; 
de mégsem méltányos, aki építészeiket csupán a kloákák, vízvezetékek, útak és 
hidak készítésében tartja nagyoknak. Berzeviczy szerint »nem is az ókori város 
építészeti képe az, melynek teljes megjelenítése által Róma a világ minden helye 
közt leggazdagabb kincsesbányája lett az ókori civilizáció tanulmányának. 
A részletek, a töredékek, a múzeumokban fölhalmozott darabok töméntelen 
sokasága és nagy művészi becse az, melyből Rómában az ó-világ oly ékesszólóan 
beszél hozzánk«. Akár rablott kincs ez, akár utánzat, akár önálló alkotás, »amíg 
egészséges érzékek, egészséges elme és kedély lesznek művészeti kérdésekben 
uralkodók és döntők, addig a sírjából kiásott ókor száműzött isteneinek tisz
telete a szépség világában soha egészen megszűnni, de még csak talán valami 
nagyon csökkenni sem fog«. Rómát legalább is megilleti annyi tisztelet, mint 
Angliát, melynek nemzeti művészetét hasonló váddal illetik ; amelynek azonban 
a világ sohasem lehet eléggé hálás azért, hogy a British Museumban s máshol 
a világnak annyi műremekét gyűjtötte össze.

A hódítások, kereskedelmi összeköttetések Rómának nemcsak irodalmára, 
tudományosságára s művészetére, hanem társadalmára, és — ami legtermésze
tesebb — politikai helyzetére is hatottak. Apollón, Kybele és Bacchus tisztele
tére Rómában szintén rendeztek ünnepségeket, sőt a bacchanáliákat tiltani is 
kellett, mert a háziasszonyok mintaképei, a matrónák is megkedvelték ezeket 
a kicsapongó mulatságokat. Talán azért, mert rájöttek, hogy házias erényeiknél 
férjeikre jobban hat a könnyűvérű görög nők ezüstcsengésü kacagása, szellemes 
dévajkodása. Terentius Miciójával többen mondogatták, ha »oda vagy, ha bárhol 
késel, jobb, ha az esett meg, amit haragvó feleséged gondol, mint az, amitől 
apád, anyád remeg«. Néhány évtized múlva a történelem a hiú nővel szembe 
már szinte kivételképen állítja a Gracchusok anyját, ki csupán gyermekeinek él. 
A hitetlenség, erkölcstelenség kora még nem érkezett el, de már nagyon köze
ledett. A rómaiak nemcsak görög rokonaik hitregéit alkalmazták a maguk 
isteneire, hanem más népek isteneit is befogadták, hogy saját isteneik rovására 
nyerjék meg a hódolt népek bizalmát. A barbárok és a szabadságukra büszke 
görögök Rómába, még nem a világnak, de máris egy hatalmas birodalomnak 
fővárosába vágytak, hogy jó üzleteket csináljanak, meggazdagodjanak, keres
kedelmi és művészeti megrendeléseket teljesítsenek, kitűnjenek. A külföldiek 
kezdetben mint rabszolgák nevelték gazdáik fiait s nagy eset volt, ha valamelyik 
egy kis állást kapott. Néhány század múlva mindenütt otthon voltak a biro
dalomban, vagy éppen Róma császári trónjáról osztogattak parancsokat.



X I. F E JE Z E T .

A RÓMAI SZOCIALIZMUS.

I. A G racchusok.

ÓMA legrongyosabb polgára is a világ urának érezte magát a comitiu- 
mokban, de már nagyon sokan tapasztalták , hogy szavazatukon 
kívül alig van egyéb vagyonuk. Sok úri család elszegényedett. Nem 
győzték a sok költséget, amellyel a folytonos háborúk, fényűzés, 
fürdőzés, könnyelmű életmód, a szavazatok megvásárlása, a nép 
m ulatta tására  rendezett cirkusjátékok és egyéb ünnepségek, kortes
kedések stb. jártak . Rendre eladósodtak s ősi birtokaikat elado

gatták . Előkelőkön (optimates vagy nobiles) ezentúl egyaránt értettek 
olyan patríciusokat és plebeiusokat, kik méltóságviselő ősöktől származ
tak  és külön tisztviselő-rend gyanánt ta r to tta k  össze. A curulisi hivatalok 
(aedilisség, praetorság, konzulság) tekintélye a köztársasággal együtt 
nőtt. Talpra állt a hanyatló család is, ha valamely tagja egy-egy tarto- 

Római m ány helytartó ja lehetett. A zsebelés, sikkasztás, megvesztegetés vádja 
alól még egy Scipio sem m enekülhetett. A jól jövedelmező tisztségeket 

különben jobbadán a nép megvendégelésével, a pénz szórásával, a kortesek 
jutalm azásával nyerték, úgy hogy az eszes, képzett, de szegényebb polgárok 
ilyen hivatalokra nem is pályázhattak. H a egyik-másik mégis bejutott, m int 
újdonsült nemest (homo novust) lenézték és bosszantották.

Az állam fővállalkozói, szállítói a nagykereskedők (negotiatores) voltak, 
kik társaságba állva, karthagói és alexandriai m intára, m int publikánusok bérbe
vették  az adót, jövedelmeket. Még a háborút is sokszor megakadályozták, ha 
— m int igazi bankárok — m egtagadták a szükséges kölcsönt. Millióikat nemcsak 
tengeri és gyarm atárúkereskedelmükkel keresték, hanem az állam és a nép 
kifosztásával is. A büszke tisztviselő-arisztokráciával szemben mint lovagok külön 
rend gyanánt szervezkedtek.

A szabad parasztok (kisgazdák és kisiparosok) nem versenyezhettek az 
urakkal, különösen a lovagokkal, kik sok rabszolgát ta rtv án  földjeiken és 
műhelyeikben, m indent olcsóbban állíthattak  elő. Az állam főképp az ő hősiessé-
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güknek köszönte gyors felvirágzását. Viszonozta is szolgálataikat, amennyiben 
felmentette őket az adózás alól. A parasztok mégis tönkrementek, mert a hosszas 
háborúskodások idején nem kereshettek családjaiknak, s mire rendbehozták 
Hannibal pusztításai óta parlagon heverő földjeiket s felépítették tanyáikat, 
az új tartományokból (Sardinia, Sicilia, Afrika felől) adó fejében behozott 
vagy potom áron vett gabona rendkívül lenyomta terményeik árát. A gazdál
kodásból megélni többé nem tudó latiumi népség a városba tódult, hogy a comi- 
tiumokban a latin jognál fogva megillető szavazatát pénzen adja el, a szín
házakban pénzért tapsoljon, az utcákon dolog nélkül lebzseljen. Mint prole- 
tárius eladta magát az első nagyravágyónak, ki tartományt vagy más jövedel
mező helyet a tömeg szavazatával akart szerezni. Az állam a proletáriusok 
számára 80 év alatt 45 gyarmatot alapított és azokban földet osztott ki közöttük, 
de mégis szívesebben maradtak Rómában, hol polgároknak érezték magukat.

Római polgárjogot követeltek a szövetsége
sek is, kik számukban és abban bízva küzdték 
végig a világuralomért folytatott háborúkat, 
hogy osztozni fognak a birodalom kormányzá
sában. A nemesség azonban szegénységében is 
büszke maradt s tudni sem akart a hatalom 
megosztásáról. Pedig a polgárok számának meg
kettőzése csak növelhette erejét.

A rabszolgák száma óriási mértékben emel
kedett, mert a hadifoglyokat a gazdagok és 
maguk a kereskedéstől eltiltott szenátorok is 
potom áron vették meg, hogy agyondolgoztas
sák nagybirtokaikon és gyáraikban. Az elkese
redett rabszolgáknak Siciliában jutott először 
eszükbe, hogy »fényesebb a láncnál a kard«.
Eunus vezetése alatt 140-ben előszedték régi 
kardjaikat, melyeket uraik csak nyolc eszten
dei küzdelem után csavarhattak ki kezükből. Azzal, hogy valami húsz
ezret keresztre feszítettek, csakugyan nem lehetett megoldani ezt a társadalmi 
kérdést. Többet használt volna Catónak a mezei gazdaságról írt könyve, 
ha a karthagói Mago művét a római viszonyokhoz olyanformán alkalmazza, 
ahogy a jobbágyság felszabadítása után (1855—8) Korizmics, Benkő és Morócz 
a magyar viszonyokhoz alkalmazták Stephens Book of the farm-ját. így mit ért, 
ha a nagy uradalmakat, a Karthágótól kölcsönzött módon, olyanok művelték, 
kik átkozták a rögöt, melyet vetés alá szántottak s a földmívelés rovására az 
állattenyésztés éppen a nagybirtokokon oly ijesztő arányokban terjedt, hogy 
Itáliát végre is a tartományokból kellett élelmezni. Az irlandi bérlők nyomorult 
sorsa a modern korból egy kis világosságot vet arra a klasszikus korra vissza, 
mely Rómában a Cato szellemében való parasztgazdaságok oltalmától és a régi 
(Licinius-féle) mezőgazdasági törvények tekintélyének helyreállításától várta 
a szabad parasztok sorsának biztosítását. Itáliában azonban assignatio 
útján nem lehetett újabb telkeket kiosztani, mert nem akadt több hódítni való
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ra jta . A popularisok, vagyis a demokraták tehát az eddigi assignatiók felül
vizsgálását s ehhez képest a minimális és maximális birtok megállapítását köve
telték. Ennek szükséges voltát az optim aták egy része belátta. A szenátus ellen
ben minden birtokkérdésben Róma világuralma ellen irányzott merényletet 
l á to t t ; pedig Róma csakugyan nem ta r th a tta  meg rabszolgákkal azt, mit keserves 
harcokban szabad parasztjai szereztek. A reformpárt élére egy gazdag plebeius, 
Tiberius Sempronius Gracchus néptribunus állt.

Rómának 319.000 szavazópolgára közt alig volt 2000-nél több földbirtokos, 
mikor 133-ban Tiberius Sempronius Gracchus megtette indítványát (rogatióját) 
a fenyegető elszegényedés ellen, mely oly könnyen vezethetett politikai romlott
ságra, a szavazatok eladására. A múlthoz tapadva tulajdonképpen csak Licinius 
Stolo törvényét ismételte. Javasolta, hogy a közlegelőkből senki se bérelhessen 
magának 500, két nagyobbik fiának pedig egyenkint 250, egész családja számára 
tehát 1000 holdnál többet. Azt indítványozta továbbá, hogy a fennmaradó részt 
30 holdas táblákban szegényebb polgároknak és a szövetségeseknek olcsón 
adják bérbe s hogy az állam a bérlet felmondásakor a tett beruházásokat, épít
kezéseket térítse meg. Az optimaták rossz néven vették ezt a rogatiót olyan 
férfiútól, kinek özvegy anyja, Cornelia, az idősebb afrikai Scipio leánya, az 
egyiptomi királynak is kosarat adott. Róma romlását látták abban, hogy néhány 
hatalmas családnak le kellett mondania az állam javak egy részének jogtalan 
bitorlásáról. Egy század múlva Plinius megírta, hogy »latifundia perdidere 
Italiam«, Italia a nagybirtokok miatt bukott meg ; de újabb történetírók vele, sőt 
a Gracchusokkal szemben is, dogmaként hirdetik, hogy Itáliában kizárólag 
parasztgazdaságok voltak. Sempronius valóban nem találta el a kérdés meg
oldásának módját. Csak helyi bajra ügyelt ahelyett, hogy az alkotmány gyökeres 
átalakítását sürgette volna; elsősorban azt, hogy városi népgyűlés helyett 
ezentúl birodalmi gyűlés határozzon egy világbirodalom ügyében. Ebben épp úgy 
nem lehetne a mai parlamentarizmusnak eszméjét keresni, mint Sempronius 
indítványában a kommunizmusét. Az optimaták azonban valami ilyesmivel 
rémítgették egymást, sőt magát Sempronius tribunus-társát, Marcus Octaviust 
is, aki nagy felfordulástól és veszedelemtől tartva, a javaslat ellen tiltakozást 
(intercessiót) jelentett be. Sempronius azzal válaszolt, hogy társát 18 szava
zattal 17 ellenében mint a közbizalomra érdemetlent megfoszttatta a tribunus- 
ságtól, melynek függetlenségét ekként önmaga támadta meg. A nép most már 
elfogadta a törvényjavaslatot. Évenkint újraválasztandó háromtagú bizott
ságot küldött ki a telkek jogcímének megvizsgálására s annak eldöntésére, 
melyik az állami és melyik a magántulajdon. A bizottságnak az első évben 
Sempronius öccse, Gaius és apósa, Appius Claudius voltak a tagjai.

A helyzet olyanforma volt, mint mikor nálunk egyszerre három király 
(II. Endre és fiai, IV. Béla ifjabb magyar és Kálmán halicsi király) vállalkozott, 
hogy az oligarcháktól visszavegye a jogtalanul elidegenített államjavakat. 
Csak gyűlöletes félmunkát végeztek, hat esztendő múlva (1231) II. Endre mégis 
hálát adott, hogy újraéledt a király méltósága, az ország tekintélye, a nép szabad
sága. Sempronius ellenben már a második év elején elbukott a küzdelemben. 
Az oligarchák a valószínűség színét adhatták annak a gyanúsításuknak, hogy
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Sempronius zsarnokságra, koronára törekszik; mert az államjavak felett való 
bíráskodást saját családjának szerezte meg. A nép lekötelezése végett III. Attalos 
pergamoni király kincseit első felszerelésekre az új bérlők közt akarta szétosztatni. 
Saját sértetlenségének biztosítása végett pedig újból pályázott a tribunságra, 
mit a törvények értelmében csak tíz esztendő múlva tehetett volna. Az alkot
mánynak ezen megsértésére a szenátus az alkotmány felfüggesztésével felelt. 
A »nagyorrú« (Nasica) Publius Scipio szenátor vállalkozott a »lázadó«-nak, 
a »haza ellenségéinek megfenyítésére. Az oligarchák klienseikkel együtt az ő 
vezetése alatt rontottak a fórumra; a szavazókat szétkergették, T. Sempronius 
Gracchust pedig háromszázadmagával agyonverték. Róma fennállása óta ők 
ontották ki az első polgárvért. A bizottságot meghagyták ugyan, de a birtok 
odaítélésének jogát a konzulokra ruházták át.

Forradalomra idáig is csak Sempronius állt készen, nem maga a nép. 
A popularisok, hogy a demokrata szellemet erősítsék s a mezőgazdaság reformját 
az egész félszigetre kiterjesszék, a szövetségeseket is római polgárjoggal akarták 
felruházni. A nép azonban leszavazta saját vezéreit, mert a szövetségesekkel 
szemben maga is szívesen játszotta az arisztokratát. Az emiatt fellázadt Fregellaet 
urak és parasztok egyesült erővel verték le (125).

A szenátus a szövetségesek bujtogatásáért Gaius Gracchust tette felelőssé, 
aki azonban 123-ban néptribunussá választatta magát s a néppárt élére állt. 
Rómának idáig ő volt első igazán forradalmi embere ; ha így nevezhetjük azt, 
kinek az volt a célja, hogy Rómát kiemelje a maga vidékiességéből és valóban 
az ösmert világ középpontjává tegye. Ezt csak az alkotmány gyökeres és demo
krata szellemű átalakításától remélhette. Kivitte, hogy az állam a szegény 
polgároknak olcsó gabonát adjon el, hogy mint katonákat ingyen ruházza és 
hogy Capuában, Tarentumban, Karthágóban és más gyarmatokban kapjanak 
földet, kik magában Itáliában a jószágrendezés alkalmával nem kaphattak. 
Kivívta továbbá, hogy a szegényeket útak, hidak építésénél s más állami mun
káknál foglalkoztassák. A szavazás rendjének szabályozásával elérte, hogy 
a gazdagok a comitia centuriatákban ne nyomhassák el ezentúl olyan könnyen 
a népakaratot. Ezentúl a szenátorok és lovagok egyformán lehettek bírák, sőt 
némely ügyben csakis lovagok ítélhettek (lex iudiciaria) és a tribunust hivatalos 
éve lejártával azonnal újra lehetett választani, ellenben az egyszer letett tiszt
viselőt többé semmivé se választhatták meg. Tribunsága második esztendejé
ben a szenátus őt magát küldte ki, hogy Karthágó helyén Junonia néven új 
gyarmatot alapítson. Rövid távolléte alatt az oligarchák elhitették a néppel, 
hogy az istenek különböző csodálatos módon fejezték ki haragjukat az elátkozott 
hely betelepítése miatt. Azt hiresztelték továbbá, hogy Gracchus a szenátus 
és az ősi alkotmány megbuktatására az örökös tribunságra, magára a királyságra 
törekszik. Nem is olyan barátja a népnek, mondották, mint amilyennek látszani 
akar ; mert ő csak egy gyarmatot akar alapítani a tengeren túl, társa, Livius 
Drusus, ellenben ha to t; és míg ő csak haszonbérbe akarja adni a telkeket, addig 
Drusus 12 itáliai gyarmatban örökjogon szándékszik 30.000 polgárt letelepíteni. 
A nép tudhatta ugyan, hogy Itáliában nincsenek ily kiosztható földek s hogy 
Karthágó helyén nem hiénák túrták ki az új határjeleket, de azért bosszúsan

18Márki: Ókor.
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fogadta a hazatérő Gaiust. Harmadszor nem választotta meg tribunusnak s 
hajlandó volt eltörölni a Junoniát alapító törvényt. Az izgatott szavazás vereke
désre vezetett; Gracchus hívei az Aventinusra vonultak, honnan Lucius Opimius 
konzul hadai mint nyílt lázadót kergették azonban el. A menekülő Gracchust, 
saját parancsára, egy rabszolga szúrta le, 3000 emberét pedig az üldözők vágták 
le. (121.) »Szent helyen van mind a kettő«, sóhajtott a Gracchusok anyja ; a nép 
pedig nemsokára szobrot emelt mind a kettőnek.

II. Marius és Cinna.

A szenátus hívei, a konzervativek győztek, de templomot emeltek Con- 
cordiának. Egyetértést hirdettek, de párturalomra törekedtek. Szemre-főre meg- 
hagyták a forradalom két főeredményét : a lovagok bíráskodását és a föld
osztást. Egy idő múlva a bérlőt a föld valóságos tulajdonosává tették, aki földjét 
el is adhatja ; de ezt azután mind a gazdagok vásárolták össze. Politikájukat 
igazolni látszott, hogy eleintén a csatatéren is sikereket arattak. Leverték a 
galliai allobrogusokat és az auvergnei arvernusokat. Az Itáliából Hispániába 
vezető út biztosítására Aquae Sextiae (Aix) és Narbo (Narbonne) gyarmatokat 
alapították, délkeleti Galliát pedig Gallia Narbonensis néven római tartománnyá 
tették (121). A Felső-Dunától az Adriáig lakó kelták önként szövetkeztek a 
rómaiakkal s tőlük kértek segítséget, mikor a germán kimberek ösmeretlen népe 
rájuk tört. Papirius Carbo prokonzul nem engedte meg a kimbereknek, hogy 
Noricumban (a Duna, Enns, Száva és Mura közt) római védelem alatt éljenek; 
a döntő csatát azonban Nőreidnél (a mai Graztól északnyugatra) 113-ban elvesz
tette. Szerencsére a germánok, kik Noreiánál kezdték meg azt a küzdelmet, 
mely 590 esztendő múlva őket végre is Róma uraivá tette, Itália helyett ezúttal 
Gallia felé fordultak. Róma, melynek figyelmét mostantól fogva az afrikai esemé
nyek kötötték le, néhány évre meg is feledkezett róluk.

Róma afrikai hűbérese, Micipsa numidiai király, 118-ban két fiára (Adher- 
balra és Hiempsalra), valamint unokaöccsére, Jugurthára hagyta országát. 
Jugurtha, ki Scipio hadiiskolájában növekedett, először Hiempsal részét és életét 
vette el, azután Adherbalt kergette el, majd megölette s az egész Numidiát 
egyesítette. A szenátus attól tartott, hogy nem nyugszik addig, mig a régi 
Karthágó területét és partjait el nem foglalja. Tekintélyének és Afrikának 
védelmére 112-ben Calpurnius Bestia konzult küldte ellene, aki azonban a 
békében elösmerte őt egész Numidia királyának. Otthon a tribunusok zajt 
ütöttek, árulásról beszéltek, de a Rómába idézett Jugurthának pénzzel sike
rült a vádat elhallgattatnia. Elbizottságában annyira ment, hogy egyik roko
nát magában a városban gyilkoltatta meg. Kiutasításakor mosolyogva jegyezte 
meg állítólag, hogy rá lehetne írni a kapura : »Róma eladó, csak legyen, aki 
megvegye«. De ha nem is mondta volna ezeket a szavakat, jellemző, hogy 
ilyen nyilatkozatot adott ajkaira az oligarchák ellen forduló népgyűlölet. Az újra
kezdett háború több római vezért kevert az árulás gyanújába, midőn Metellus 
konzulban végre Jugurtha is emberére talált (109). Metellus fegyelemre tanította 
az elpuhult légiókat. Győzelmei után arra kény szerit ette Jugurthát, hogy vejéhez,
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Bocchus m auretaniai királyhoz meneküljön. Metellust Róma diadalm enettel 
tisztelte meg s num idiainak nevezte, a háború bevégzését azonban alvezérére, 
MariusYdi, az új konzulra bízta. Az arpinumi paraszt megválasztatása Gracchusék 
óta a néppárt első diadalát jelentette (107). Azonban a molochati diadalt Marius 
sem aknázhatta ki addig, míg a lovassággal meg nem érkezett arisztokrata 
alvezére, Sulla, ki Bocchust a döntő csata után  Jugurtha kiadására kéijyszerí- 
te tte  (105). Marius Rómában 104 januárius elsején diadalmenetben vezette fel 
a numidiai királyt, ki börtönben halt meg. Országának egy része római ta r to 
mány lett, a többi pedig Massinissa utódjainak és Bocchusnak hűbéres országa.

Sallustius, ennek a háborúnak történetírója, megjegyezte, hogy ebben az 
időben az állam minden reményét 
Mariusba helyezte. Mint konzult, má
sodszor is őt állították az állam élére, 
hogy megbosszulja azokat a veresé
geket, melyek Caepiust, Manliust 
Galliában a kimberek elleni küzdel
meikben érték 'és hogy megbosszul
ják annak a 80.000 rómainak halálát, 
ki ezekben a harcokban vesztette 
életét. Marius nem a Servius Tullius 
alkotmányában előírt módon szer
vezte a légiókat. Egyre-másra beso
rozta a libertinusokat és a proleta- 
riusokat, akiket gazdag zsákmánnyal 
kecsegtetett. Seregét egyforma fegy
verzettel : hajítódárdával (pilummal) 
és karddal látta el. A fegyverforga
tásban, vezényszóra való harcolásban, 
sáncásásban és mindenféle tábori mun
kákban örökösen gyakorolta őket.
Ráért, mert a kimberek győzelmük 
után előbb Hispániában portyáztak 
és csak onnan visszatérve egyesültek a teutonok kai, hogy Itá liára  kétfelől csap
janak. Marius az lsére tövénél levő táborával először is a teutonokat követte 
s rájok Aquae Sextiaenél m ért halálos csapást. Állítólag 100.000 teuton ese tte l 
(102). Azután a kimberek ellen fordult, kik a Brenneren való átkelés fáradalm ait 
a Po síkságán akarták  kipihenni. Vercellae mellett levágta a sereg nagy részét, 
még a futókat megállítani akaró nőket is (101 július 30.). A foglyokat a római 
rabszolgavásárra hajto tta . (Verona környékén a Sette és Traduci — a hét és 
tizenhárom — község lakosai állítólag ezeknek az utódai. M indnyájukat mostan 
is kimbereknek híják s ma sem olaszosodtak el egészen.) O tthon diadalmenettel 
fogadták Mariust, Róma harm adik alapítójának nevezték s törvénytelenül 
hatodszor is konzulnak választották. »Eléggé tudom, mi a legjobb a köztársa
ságra nézve — szólt Marius már kilenc esztendővel azelőtt. — Megverem az 
ellenséget. A gyalázaton kívül semmitől sem félek, a telet és nyarat egyképpen
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tűröm, a földön alszom, szükséget és fáradalmat egyszerre szenvedek.« Nem 
vitetheti maga előtt őseinek arcképeit, mondotta, nem hivatkozhatik diadal
meneteikre, konzul-őseire ; de meg tudja mutatni dárdáit, hadizászlóit, ékszereit, 
hadi kitüntetéseit, mellén a sebeket. Ezek az ő képei, az ő nemeslevelei, amiket 
urak módjára nem örökségképpen kapott, hanem áldozatokkal, veszedelmekkel 
szerezte. Olyan szokatlan beszéd ez egy államférfiú ajkain, hogy a kormánya 
alatt álló köztársaságra sem téveszthette el hatását.

A 100. évben Marius valóságos hármasszövetséget (triumvirátust) alkotott 
két véresszájú demagógussal, kik közül Appuleius Saturninus mint néptribunus, 
Servilius Glaucia pedig mint praetor annak reményében támogatta, hogy évről- 
évre újra választathatják magukat s a főhatalmon hárman osztoznak. A népnek 
tetszett a gabonatörvény, mely az államot arra kötelezte, hogy a gabonát csaknem 
ingyen adja ; a kiszolgált (veteranus) katonáknak pedig a gyarmattörvény tet
szett, mely a hódolt területeken egyszerre földesurakká tehette őket. Metellus 
bosszúsan hagyta oda Rómát, hol eleintén a szenátus sem mert szembeszállni a 
demagógiával. Mikor azonban a vagyonukat féltő lovagok nem a néppárttal, 
hanem egyenesen az oligarchiával szövetkeztek, a szenátus 100. december 10-én 
utasította a konzult, hogy akadályozza meg Saturninus és Glaucia törvénytelen 
újraválasztását. Marius rendkívül ferde helyzetbe jutott, melyből, gyönge poli
tikus létére, katonásan akarta kivágni magát. Elfogadta a megbízatást, önmaga 
vezette a capitolium ostromát s agyonverette barátait, kikkel pedig már most 
megalapíthatta volna a monarchiát. Mivel ez csak gyöngeségén múlt, ki dicsőí
tette volna azért, hogy most egyidőre megint megmentette a köztársaságot? 
Győzők és legyőzöttek egyaránt megvetették és tiszti évének leteltével Róma 
harmadik alapítójának magányba kellett vonulnia. Az utolsó konzulsága alatt 
hozott törvényeket eltörölték s Metellus visszahívásával (98.) ismét útat nyi
tottak a politikai erkölcsöknek.

A politikai erkölcsök követelték, hogy az államban a pártok ne álljanak 
egymással szemben mint győzők és legyőzöttek s hogy bírák ne a lovagok legye
nek, kiknek anyagi érdekei annyiszor összeütköznek az állam érdekeivel. Livius 
Drusus, a neves néptribunus, 91-ben azért indítványozta, hogy legfőbb bíróság 
ismét a szenátus legyen és hogy tagjai számát 300-zal emeljék. Javasolta továbbá, 
hogy az éhező népen gabonaosztással segítsenek, s az uradalmakat polgári gyar
matokká, kisbirtokokká alakítsák át. A lovagok azonban, alaki hibákra hivat
kozva, vissz avonatták a törvényt, mely ellen azzal is izgattak, hogy Drusus a 
szövetségeseknek polgárjogot s jószágokat akar juttatni. A derék tribunus meg
gyilkoltatásának hírére a szövetségesek Ausculum (a trontomelléki mai Ascoli) 
színházában a praetort több rómaival együtt lemészárolták. A marsusok vezetése 
alatt a már latinjogúak kivételével Pompaedius vezetése alatt 91-ben az összes 
szövetségesek fölkeltek. Harmadszor forgott Róma abban a veszedelemben, 
hogy más város — ezúttal Italica néven Corfinium — lesz az új köztársaság 
fővárosa, honnan 500 szenátorral 2 konzul és 12 praetor igazgatja Itália egy- 
harmadát. A bellum marsicum százezer sabellust, szamnitot stb. állított talpra 
Róma ellen, mely Hannibal óta nem forgott nagyobb veszedelemben. De 
kilábolt belőle. A pártok egyelőre kibékültek; Sulla, sőt a duzzogó Marius is a
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fölkelők ellen indult, 88-ban Corfiniumot elfoglalták, a még el nem pártolt^szövet- 
ségeseknek önként megadták a római jogot s a Pótól délre megadni Ígérték azok
nak is, kik 60 nap alatt belépnek az tíz utolsó tribusba.

Sulla még Nolát ostromolta, mikor megérkezett Rómába az a rettenetes hír, 
hogy Mithridates Eupator pontosi király Kis-Ázsiába tört s egy és ugyanazon na
pon 80.000 itáliait mészároltatott le. Ázsiát elfoglalván, átkelni készült Európába, 
hogy elfoglalja Görögországot, Thrákiát, Makedóniát s megsegítse a még mindig 
elégületlen itáliaikat. Ezeket Sulpicius Rufus tribunus éppen most kecsegtette

115. ábra. Mauretaniai lovas. (Trajanus római oszlopán.)

azzal, hogy a tíz új tribus helyett arányosan a régi 35 tribusban osztatjajszét és 
így valóságos római polgárokká teszi őket; egyúttal Sulla konzul helyett a 
vén Mariusra bízatta a Mithridates elleni háború vezetését. Mindez három okból 
aggasztotta a szenátus p á rtjá t; először is mert nem tűrhette, hogy a népszavazat 
megsemmisítse a szenátus határozatát, mely az imperiumot Sullának adta ; 
másodszor mert nem várhatott jót olyan hadvezértől, ki az itáliaiakra támasz
kodik, mint maga az ellenség; és harmadszor mert különben is végzetesnek 
látszott a szövetségeseket most biztatni új földosztással, mikor az arisztokráciá
nak úgyis annyi családja ment tönkre Mithridates gyilkosságai és jószágelkob
zásai következtében. Sulla konzul, ez osztálynak s magának az arisztokrata 
alkotmánynak megmentésére, a forradalom leverésére Nola alól hat légióval
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Róma ellen indult. Szóba sem állt a békéltető követekkel; kezében a birodalmi 
sassal rohamra vezette katonáit. Rövid utcai harc után elfoglalta a várost, mely 
képzelhetetlennek, mert példátlannak tartotta, hogy saját polgára, sőt maga 
a konzul vezessen hadat ellene.

Az utcai nép helyett Rómában mostantól fogva az a katonaság parancsolt, 
melynek alkotóját, Mariust, és tizenegy társát Sulla sietett halálra Ítélni. 
Marius elmenekült, Sulpicius azonban életével lakolt. A forradalom két vezéré
nek törvényeit csaknem kivétel nélkül megszüntették. Törvényt ezentúl megint 
csak a centuriák hozhattak s a nép határozatait a szenátusnak kellett meg
erősítenie. Minturnae szennyes mocsarai közt rejtőzött az a vén demokrata, ki 
egy nagyravágyó arisztokratát először tanított meg arra, hogy a katonaságot 
az alkotmány ellen is használhatja. A nép megindító részleteket beszélt bujdo- 
sásáról. Részvéttel fordult a kimberek és teutonok legyőzője felé, kit a Sullától 
remegő kormányzó még Karthágó romjai közt is veszedelmesnek talált. »Marius — 
írta korunkban Kossuth, önmagára gondolva — elhagyta Rómát, mert nem 
akarta kitenni magát Sulla hatalmának ; de megszűnt-e civis romanus lenni, 
amint Karthágó romjain ült ?« Sullának magának is bele kellett nyugodnia, 
hogy a 87. év egyik konzulja Marius híve, Cornelius Cinna legyen. Nagy bátorság 
volt Sullától, hogy elegendő hajóhad és pénz nélkül indult Mithridates négyannyi 
serege ellen ; de talán még nagyobb bátorság kellett hozzá, hogy távollétében Cin- 
nára bízza Itáliát. Az optimaták leverték azt a forradalmat, mely Marius és a szám- 
üzöttek visszahívását, a szövetségesek és a szabadonbocsátottak polgári egyenlő
ségét és Sulpicius törvényeinek helyreállítását követelte. Azalatt Marius kikötött 
Etruria partjain és csatlakozott a letett konzulhoz, Cinnához, ki a föllázított 
szövetségesek élén sietett Róma ellen, amely remegve hódolt.

Marius — mint egykor Alkibiades Athénbe — csak ünnepies visszahívása 
után vonult be. Róma csakhamar megtudta, mire gondolt ő Karthágó romjain 
vagy most, midőn rongyosan állt Cinna mögött, ki curulisi széken ülve fogadta az 
szenátorok üdvözletét. Martalócai kivégeztek mindenkit, akinek köszönését a 
zord öreg nem viszonozta. Öt nap és öt éjjel patakokban folyt a vér az utcákon. 
A rostrumot a Sullapárti szenátorok és politikusok levágott fejéből csepegő vér 
szennyezte be. Véresek voltak a beszédek is, mik onnan hangzottak ; de a szólás- 
szabadság éppúgy elveszett, mint más egyéb szabadság. Marius és Cinna önké
nyesen, választás nélkül tették meg magukat konzuloknak. A száműzött Sulla 
helyett Marius vállalkozott a Mithridates leverésére. Mégis ágyban, párnák közt 
halt meg ; hetedik konzulsága harmadik hetében (86. januárius 13.) halva találták. 
Az erkölcsök elvadultságát eléggé jellemzi, hogy temetésén egyik vakbuzgó 
híve emberáldozatot akart bemutatni; azonban ezt és a rémuralom további 
dühöngését megakadályozta Sertorius, kit Marius és Cinna már korábban fel
hívott a rend helyreállítására.

Cinna Valerius Flaccust vette maga mellé konzulnak és Sulla helyett őt 
tétette meg fővezérnek. A szövetségeseket Sulpicius törvényei helyreállításá
val és azzal akarta megnyugtatni, hogy a tíz új tribust eltörölte s a régi 35-be 
mint valóságos római polgárokat osztotta be őket. A szövetségesek azonban nem 
kapdostak valami feltűnő módon ezen a kegyességen ; talán azért nem, mert
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a köztársaságban még nagyon szokatlannak találták, hogy mindent egy ember
nek köszönjenek. Voltaképpen azt sem tudták, kettő közül melyiknek a kegyeit 
keressék. Sulla csak a keleti kérdés rendezése után akart foglalkozni a hazaival 
s nagyúri nyugalommal fogadta a Rómából érkező híreket. Róma nem ejthette 
el komolyan akkor, mikor az ő sikereitől függött Kelet megtartása, első sorban 
a Mithridateshez csatlakozó Hellas biztosítása. Delphoiben és Olympiában Sulla 
magukat az isteneket is megsarcolta, hogy kincseikből fedezze a háború költ
ségeit. Megvetette a római utca lármáját és 
a kegyelemkérő athéni követek beszédét, 
melyben Theseus és Kodros tetteire, a mara- 
thoni és salamisi napokra emlékeztették, t á 
vozzatok, szerencsés és dicsőséges halandók 
— felelt — és iskoláitokban mondjátok el 
ezt a beszédet. Én nem azért vagyok itt, 
hogy történetet tanuljak tőletek, hanem hogy 
megbüntessem a lázadókat.« Midőn azonban 
végre csakugyan elfoglalta Athént, az élők
nek mégis »a holtak iránt való tekintetből« 
kegyelmezett meg. Az Akropolist is megfosz
totta kincseitől, a nagy vagyonszerző azonban 
ezúttal beérte Aristoteles munkáival. A pon- 
tosi őrség távozása után teljesen lerombolta 
a kőfalakat s örökre megfosztotta Athént 
attól a dicsőségtől, hogy a keleti kereskede
lem fővárosa legyen. Ghaironea és Orchome
nos mellett (86—85.) nyert győzelmei után 
kiverte az ázsiaiakat Európából, mire a Flaccus 
alatt ellene küldött római hadak nagy része 
egyszerűen átpártolt a győztes hadvezérhez, 
ki éppen hazája kegyeinek elvesztése idejében 
kezdte magát szerencsésnek, felixnek nevez- 
getni. Fimbria a meggyilkolt Flaccus seregét 
Ázsiába vezette át, hol több győzelmet aratott 
Mithridatesen. A dardanosi béke (85.) értel
mében Mithridates lemond kisázsiai hódításairól, 2000 talentum hadikárpótlást 
fizet és saját hajóin viteti haza a légiókat. Sulla iszonyúan büntette a kisázsiaia- 
kat, kik hazájuk, a római állam ellen az idegen pontosi királlyal szövetkeztek ; 
de azután jobbá tette a római közigazgatást, mely ellen lázongtak. Az adó
bérlet méltányos rendezésével sok tekintetben megnyugtatta az ázsiai városo
kat, melyek félezredéven át a korszakalkotó 84. éven kezdve számították idejöket.

III. Az oligarchia.

Sullával nemcsak Ázsiában, hanem Rómában is új korszak kezdődött. 
Szánalmas a római köztársaság ezekben a történelmi pillanatokban. Hadai 
önként pártolnak át a lázadóhoz. A szenátus békéltető követeket küld hozzá s

116. ábra. Sulla.
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megtiltja a konzuloknak, hogy újabb hadakat szedjenek ellene ; ezek pedig nem 
törődnek tilalmával, hanem toborzást indítanak a szövetségesek közt. Cinnát, 
ki a múlt két esztendőben társat sem tűrt maga mellett, lázongó katonái Arimi- 
nium mellett agyonverték (85). Konzultársa, Carbo, nem engedte betölteni 
helyét, hogy törvényes fölhatalmazás nélkül mint diktátor folytassa a készülő
déseket s rémuralommal ijesztgesse a nyúlszívű szenátorokat. Ilyen körülmények 
közt Marius fia és Sertorius, midőn csatlakoztak hozzá, inkább saját fejüket 
akarták megmenteni, mint a köztársaságot. A következő évre két olyan demo
krata konzult választottak, akinek velők szemben nincs akarata. Az arisztokrata 
Metellus és az imént még tüzes néppárti ifjú Pompeius szintén utasítások nélkül 
cselekedtek. Valóságos lázadók, midőn a száműzött Sulla részére nagy sikerrel 
szedik a hadakat s követni készek őt Róma ellen. Minden pártban akadtak, akik 
jobbnak tartották a fejetlenségnél az erős katonai kormányt, melyet Sulla hozott 
magával, amint 83-ban Brundusiumban kikötött.

Még abban az esztendőben szétugrasztotta mindakét konzul seregét; az 
egyiket fegyverrel, a másikat pénzzel. A következő (82.) év konzuljai, Carbo 
és Marius, keményebben küzdöttek. Igazi szabadságharcra lelkesítették a szam- 
nitokat, akik azonban 82 október 25-én a római Porta Collina előtt utolsó csatá
jukat is elvesztették. Másnap Sulla négyezerét végeztetett ki közölük, Sam- 
niumot pedig vadonná tette. Marius saját kardjába dő lt; Sertorius Hispániába, 
Perpenna Siciliába menekült, hogy a tartományokban folytassa a küzdelmet. 
November elsejétől fogva, midőn Sulla Rómába vonult, a rémuralom egyre- 
másra szedte áldozatait, kik közé első sorban Marius rokonai tartoztak. A nagy 
demokrata holttestét kiásták, hogy meggy alázva dobják a Tiberisbe, amit tizen
nyolc század múlva az angolok utánoztak a Themse partján, mikor egy másik 
nagy demokratának, Cromwellnek, emlékét mocskolták be. Már a régi jó Gva- 
dányinak feltűnt, hogy »Sulla úgy akart uralkodni Rómában, mint Cromwell 
uralkodott Angliában«.

»Több ember üdvözli a fölkelő napot mint a lenyugvót«, jegyezte meg 
a fiatal Pompeius, kit Sulla nagynak nevezett s diadalmenetben engedte bevo
nulni, pedig idáig nem viselt tisztséget.

Kitüntetésekben részesült az eszes, de léha Catilina is, ki egy száműzött 
levágott fejét a fórumon maga mutatta be Sullának s véres kezét azután a 
templom szentelt vizében mosta meg.

Crassus olyan áron lett Róma leggazdagabb embere, mint századok múlva 
Wallenstein Ausztriáé. Egy másfél millió koronás elkobzott jószágot ötszáz 
koronán kapott meg. A jószágelkobzások még így is hetvenhét milliót hajtottak 
az államnak. A szenátus abban a kegyben részesült, hogy a zsarnok megigérte 
a halálra Ítéltek neveinek közlését. Az első nap nyolcvan, a második nap két
százharminc név jelent meg a nyilvános jegyzékben; s félesztendeig senkisem 
lehetett biztos, nem kerül-e a többi közé. A feladó az áldozat birtokának egy részét 
kapta jutalmul. Legalább 12,000 dénárra (10,560 koronára) tarthatott számot, 
ki egy proskribáltat élve vagy halva kézrekerített.

Cornelius Sullától valami 150.000 kiszolgált katona kapott földbirtokot; 
a tényleg szolgálók gazdag zsoldot húztak. Azok a rabszolgák, kik uraik eláru
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lása következtében nyertek tőle szabadságot, mint leghívebb testőrei mind a 
tízezerén Cornelianusoknak, az ő fiainak nevezték magukat. Valamennyien 
készen állottak feláldozni »vitam et sanguinem«, különösen a mások életét és 
vérét. A még köztársasági Lucanus szerint :

>>------------ Biztosan ült a magasban
Ennyi gonoszság elkövetője; nem is remegett, hogy
A nyomorult népből sok ezert küldött a halálba.«

őszintébb volt Mariusnál, ki hétszer, Cinnánál, ki négyszer tétette vagy 
tette magát konzullá. Nevén nevezte a korlátlan hatalmat, melyre vágyott: 
fölvette a diktátori címet, mely százhúsz esztendeje kiment divatból. Mint 
diktátort, a proscriptiók napjaiban senkisem vonhatta felelősségre; a törvény- 
hozás és a »köztársaság helyreállítója« címmel együtt járó joga volt. Nem 
akart monarchiát, mert hiszen senkisem gátolhatta volna meg, hogy meg
alapítsa. A néppel és a népies forradalom teremtményével, a lovagi renddel, 
szemben az arisztokrácia fényét akarta helyreállítani, a réginél is ragyogóbbá tenni. 
Négyszáznál több szenátort nevezett ki s az újra szervezett szenátust tette az erős 
kormányhatalom forrásává. Egyszerűen eltörölte a censori tisztséget, amelynek 
legfőbb feladata idáig a szenátorok kijelölése és az adójegyzékek összeállítása 
volt; hiszen az itáliaiak mostantól fogva nem fizettek adót, polgárok helyett 
pedig zsoldosok katonáskodtak. Legfőbb bírák a szenátorok lettek, ami lealázta 
a lovagokat, a gracchusi forradalom teremtményeit, s jövedelmük is nagyon 
megcsappant, mivel a vámokat a tartományok mostantól fogva határozott 
összegben válthatták meg az államtól. A tribunusok, kik indítványaikat Sulla 
óta csak a szenátus előleges jóváhagyása mellett terjeszthették be, ezentúl 
semmiféle más hivatalt sem fogadhattak e l ; ez az összeférhetetlenség nagyon sok 
tehetséges embert riasztott vissza a tribunusság keresésétől. A népszószóló 
tekintélye különben is megcsappant azóta, hogy minden egyes esetben ariszto
kratikus bíróság állapította meg, jogosan tiltakozott-e a tribunus? A comitia 
tributák sem hozhattak többé törvényt; Sulla ezt teljesen a centuriai gyűlé
seknek tartotta fenn, melyeken konzul vagy praetor, tehát a szenátus embere, 
elnökölt. A szövetségeseket, kik elinte semmi jót sem várhattak tőle, beosztotta 
a 35 tribusba és így valóságos római polgárokká tette. Városaik szervezetéről 
Tarentumnak 1896-ban megtalált szabályzata nyújt felvilágosítást. A régi 
elöljáróság helyett minden város élén két polgármester (duumviri) á ll t ; a tanács 
tagjait decurióknak, a választópolgárok egyetemét-, a plebset, municipiumn&k 
nevezték. A közigazgatás rendezéséhez tartozott a tisztségek sorrendjének, a 
tartományok igazgatásának és kormányzásának stb. szabályozása is. Atyás- 
kodása annyira ment, hogy mindennek, még az úri lakomák egyes ételeinek 
árát is meg akarta határozni; de ami — pl. nálunk — megtörténhetett a XIX. 
század első felében, a limitácio, az ő korában nem sikerült. A forradalomnak 
két nagy eredményén, a szövetségesek polgárjogán és a gyarmatpolitikán kívül 
Gracchus és Sulpicius minden törvényét eltörölte. Felvilágosult abszolutisták 
módjára tömeges reformokkal kápráztatta a népet. Mindig ügyelt reá, hogy 
megőrizze az alkotmányosság színét. Mikor az alkotmány átalakítását befejezett
nek tartotta, 79-ben önként letette a dictaturát. Kijelentette, hogy felel időköz
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ben elkövetett tetteiről és gyalog, liktorok nélkül, távozott a fórumról. Puteoli- 
ban (a mai Puzuoliban), Nápoly közelében, nagyúri élvezetek, a klasszikusok 
olvasása és saját emlékiratai tollbamondása közt nyugodtan töltötte életét. 
Mikor 78-ban meghalt, tetemeit Rómába vitték és 2000 arany koszorúval diszí- 
tették. Szobrot emeltek neki azon a téren, hol a szamnitok legyőzése után a 
szenátus vezekelt előtte.

Halála után a rómaiak csakhamar elfelejtették a szabadság visszaéléseit 
és csupán a zsarnokság visszaéléseire emlékeztek. Az oligarchia és a katonaság 
uralma ellen éppen a törvényes kormány feje, M. Aemilius Lepidus konzul kezdte 
meg a küzdelmet. Második konzulságát és Sulla törvényeinek eltörlését sereg 
élén akarta kierőszakolni; azonban Pompeius és Catulus szétverték hadait. 
Lepidus Sardiniába menekült, hol csakhamar meghalt. A demokraták már csak 
a jellemes és eszes Sertoriusb&n bíztak, ki Hispániából akarta újrateremteni 
Rómát, mint egykor Hannibal Karthágót. Ö is megnyerte a lakosok, különösen 
a lusitanusok szeretetét. Oscában (Huescában) úgy neveltette a hispaniai nemes 
ifjakat, hogy már rómaiaknak érezzék magukat, midőn velük Itáliába indul az 
oligarchia megdöntésére. Hispaniaiakból háromszáz tagú szenátust alakított, 
hogy hazatértekor ez minden fennakadás nélkül folytathassa az oligarcha szenátus 
működését. Folytonosan levelezett a római elégületlenekkel. Oly szerencsésen 
harcolt, hogy Mithridates, ki 74-ben újra lángba borította Ázsiát, mint Hispania 
uralkodójával alkudozott vele. Ez a szerep Pompeiustis csábította. Hat eszten
deje (77—71) küzdött már a félszigeten, midőn azt az elárult hős Sertorius meg
gyilkoltatása és a meghódolt áruló Perpenna kivégeztetése után engedelmességre- 
szorította. I tt és Galliában saját híveiből szervezte újra majdnem 900 város 
hatóságát. A középponti kormány magatartásától látszott függővé tenni, magá
nak vagy Rómának tartsa-e meg a két hatalmas tartományt.

Róma oligarchiáját magában Itáliában is nagy veszedelem fenyegette.
Első ijedtségükből magukhoz térve, a demokraták újból mozgolódtak. 

A tribunusok magának Cotta konzulnak segítségével szerezték vissza legfon
tosabb kiváltságaikat, 73-ban pedig veszedelmes rabszolgalázadás tört ki. 
Spartacus, aki nyolcvanadmagával szökött meg a gladiátorok (cirkusi birkózók 
és vívók) capuai kaszárnyájából, az Abruzzók között csakhamar valami százezer 
rabszolgát és pásztort gyűjtött össze. Olyan jól begyakorolta őket, hogy leverte 
mind a két konzul seregét. Mutinai győzelme után már Róma megtámadására, 
egyúttal a rabszolgák felszabadítására s politikai jogaik megszerzésére gondolt. 
Népét azonban csak a zsákmány és bosszú érdekelte. Ekként a fegyelem és az 
egyetértés bomlásnak indult, mire Spartacus a félsziget déli részébe akart vonulni; 
Crassus praetor azonban a Silarusnál (Campania és Lucania határán) megverte 
s 35.000 emberével együtt őt magát is levágta 71-ben. Nem a szerelem buktatta 
meg, mint Csiky tragédiájában, hanem az eszmék kiforratlan volta, a rabszolga- 
és parasztlázadások szokott végzete. Capuától Rómáig az országútja mentén 
6000 lázadót feszítettek keresztre. Az északra menekülőket a Hispániából haza
térő Pompeius verte szét.

Crassus és Pompeius Róma falai alatt találkoztak. Mind a ketten önmaguk
nak tulajdonították a lázadás leverését s nem lehetett tudni, nem fordulnak-e
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most egymás ellen, vagy nem törnek-e közösen a fővárosra. Azzal lepték meg a 
világot, hogy egymással és a demokrata párttal szövetkeztek. Sulla oligarchikus 
alkotmányának megbuktatására Sulla teremtményei vállalkoztak : Pompeius, 
Sulla veje, kegyeltje és Crassus, ki Sullának köszönhette rengeteg vagyonát. 
Most is tízezer asztalnál vendégelte meg a népet, mely hálából a 70. évre Pom- 
peiusszal együtt konzulnak választotta.

A nép reményei teljesedni látszottak. Pompeius kiméletlenül lépett fel a 
politikai erkölcstelenség ellen; Verresnek, Sicilia propaetórának, Cicero hét 
beszéde után száműzetésbe kellett mennie és 40 millió sesterciust (több mint 
8 millió koronát) kellett fizetnie, hogy valamennyire mégis bűnhődjék Sicilia 
megzsarolásáért. A lovagok (hiszen Pompeius maga is lovag volt) mint bérlők, 
publikánusok, visszatérhettek a tartományokba s elfoglalták helyeiket a törvény
székekben. Helyreállt a cenzori méltóság, mely 64 Sulla-pártit azonnal meg
fosztott a szenátorságtól. A néptribunusok visszanyerték régi hatalmukat ; 
a gabonatörvényt pár esztendeje már amúgy is felelevenítették s így Sulla 
nyolc esztendős oligarchiáját a Gracchusok demokráciája váltotta fel.



XII. FEJEZET.

A CSÁSZÁRSÁG ESZMÉJE.

I. A katonai m onarchia  eszm éje s a trium virátus.

RÖS ALAPOKON nem nyugodhatott az a római demokrácia, 
melynek helyreállítói pénzüket és hatalm ukat akármikor a 
nép ellen fordíthatták . Crassusnak még pazarlásai után  is 
m aradt 34 millió k o ronája ; Pompeius diadalmenete után 

KeZdegytéremrői.f6Jje1, elbocsátotta katonaságát, de nem felejtette el, hogy idáig 
Sphynxekkei Augustus minden hadjáratban  vezér volt. Győzelmei u tá n — mint szá-pajzsaroi.

zadok múlva Hunyadi János vagy Wallenstein — magán
életre kárhoztatva, tudta, hogy előszólítják onnan azonnal, amint igazán nagy 
feladatot kell megoldani. Az a hatalom, mely ilyen férfiakat egyszer elejtett, 
valóban remeghet, midőn ismét kérnie kell szolgálatukat. Érthető tehát a sze
nátus aggodalma, mikor 67-ben a nép a Földközi tenger kalózainak legyőzésére 
diktátorrá nevezte ki Pompeiust. Tőle várta, hogy újjáteremtse a pún háborúk 
óta elhanyagolt hajóhadát s biztosítsa a gabonaszállítást, mely miatt a kalózok 
Róma nyugalmát is veszélyeztették; hatalma körét tehát nem lehetett szűkre 
mérni. A szenátorok közül ő maga nevezte ki 25 alvezérét (legátusát) ; a ten
geren s a partoktól befelé 40 római mértföldre (75 kilométerre) korlátlanul 
rendelkezett. A lz állam megnyitotta előtte kincstárát s 500 hajót, 125.000 katonát 
helyezett parancsnoksága alá. Ekkora hivatalos hatalma még nem volt római
nak ; s a lex Gabinia, mely ezt megadta, felhívásnak látszott a katonai monarchia 
megalapítására.

Róma hadai a kalózokkal szemben idáig Kis-Ázsiában és K rétában csak 
múló sikereket értek el. H a egyik helyről kiverték őket, több száz kilométernyi 
távolságból érkezett hír, hogy o tt rabolnak. A kalózoknak 1200 hajójuk volt 
s akárhánynak arany az árboca, ezüst az evezője, bíbor a vitorlája. R ablott 
kincseiket négyszáz várban halm ozták össze. Legendák keringtek róla, hogyan 
m ulattak  a kifosztott néppel a parton, vagy foglyaikkal a hajón. Nevettek 
az ifjú Caesaron, ki együtt ivott, vigadott velük, kétannyi váltságdíjat ajánlott, 
m int amennyit követeltek tőle, de egyúttal minden cim borájának m egm utatta,
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hogy kiszabadulása után a hajó melyik részében feszítteti keresztre. ígéretét, 
mikor egy miletosi hajóval elfogta őket, be is váltotta. Ilyes tréfák azonban 
nem segíthettek Róma tengeri kereskedelmének nyomorúságain. Pompeius 
(67-ben) 25 legátusával együtt a Földközi tenger minden pontján egyszerre 
támadt s a nyugati medencét 40, a keletit pedig 49 nap alatt megtisztította a 
rablóktól. Megsemmisített 400 nagy hajót, 1300 naszádot; tízezer kalózt levágott, 
120 kalózkikötőt és várat tönkretett, húszezer foglyát állami földeken büntetés

117. ábra. Szkiták a nikopolisi ezüstkorsón.

nélkül telepítette le — s azután sietve letette diktatúráját, melytől a szenátus 
annyira félt.

Ilyen diadal s ekkora önmérséklet méltónak látszott a jutalomra. A nép 
66-ban reábízta a Mithridates ellen már nyolc esztendő óta folytatott harmadik 
háború befejezését, más szóval a keleti kérdés megoldását. Lucullus prokonzul 
kezdettől fogva sok sikerrel harcolt hazája legnagyobb ellenségével, Sertorius- 
nak, majd a kalózoknak szövetségesével. Négy esztendei küzdelem után vissza
szorította őt Armeniába, Pontust megszállotta és római tartománnyá tette (70). 
A Mithridates segítségére siető Tigranes örmény királyt fővárosa, Tigranokerta 
mellett (69 október 6.) megverte; de mikor régi fővárosát, Artaxatát akarta 
elfoglalni, katonái fellázadtak a havasi hadjárat terve ellen. Otthon viszont 
a lovagok izgattak ellene, mivel tartományában a kamatlábat 12-ről egyre 
szállítván le, csodálatosan rövid idő alatt beszedte az összes állami adókat, de
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nagy kárt okozott az uzsoráskodó lovagoknak. A köztársaság tehát 66-ban 
visszahítta diadalmas fővezérét. Ennek az első következése az lett, hogy Tigranes,

sőt részben Mithridates is visszahódí
totta az elvesztett földeket.

Az új vezért, Pompeiust, a sze
rencse Ázsiában sem hagyta el. Mithri
dates a Lykos, majd az Eufrátes mel
lett vívott csata után a Pontos európai 
partjaira menekült, Tigranes pedig 
egész Armeniával együtt meghódolt s 
6000 talantonon váltotta meg trónját. 
Pompeius győztesen nyomult előre a 
Phasisig, a Kaukázus havasain azon
ban nem mert átkelni. Időt engedett 
Mithridatesnek, hogy a Kaukázustól a 
Balkánig . lakó turániakat a rómaiak 
ellen egy szövetségbe gyűjtse s a mai 
Magyarországon keresztül Itáliára zú
dítsa őket. Ha ezt negyedszázaddal 
azelőtt s nem most, 80 éves korában, 
teszi, kétségkívül más irányt ad a tör
ténelemnek. Nagy terve ellen most már 
maga a sereg is lázongott, mire »Kelet 
Hannibalja« a krimiai Pantikapaion- 

ban öngyilkos lett. Pompeius királyi fénnyel temettette el. Sziriában a hódol- 
tató Tigranes visszaszorítása után véget vetett a sejkek apró hercegségeinek, 
de a gyönge Seleukosok uralmának is. Judaea asszonykirályának, Saloménak 
elhunyta (70) után a fiai közt kitört polgárháborúba avatkozott bele. Jeru
zsálemet bevette (63) s a farizeusok pártjának fejét, Hyrkanost, tette meg 
uralkodó főpapnak, a sadducaeusok fejét, Aristobulost pedig gyermeikeivel 
együtt Rómába vitette. Tigranest meghagyta Armenia élén, sőt segítette is a 
parthusok ellen, akik azután századokon át foglalkoztatták Rómát. Igazsá
gosan rendezte Pompeius a köztársaság öt keleti tartományát (Ázsiát, Bithy- 
niát és Pontust, Kilikiát, Sziriát és K rétát); új városokat alapított, vagy 
felépíttette a rombadőlt régieket s oly sok évi háborúskodás után megnyitotta 
Kelet békés fejlődésének korszakát.

Mialatt Pompeius Keleten koronákat osztogatott, a szenátus megkérdezése 
nélkül tett intézkedései megsemmisítését Lucullus magában a szenátusban 
sürgette. Szobrokkal ékes gyönyörű kertjében, remek könyvtárában, főképp pedig 
közmondásosan gazdag lakomáinál gyakran gyűjtötte egybe az arisztokráciát, 
hogy szervezze, az arisztokratikus köztársasági alkotmányt megőrizze és Pom
peius személyes uralma útját bevágja. Az ifjú Marcus Porcius Catót a köztársaságért 
való rajongás vitte pártjába, melynek az éles ellentéteket szívesen kerülő Marcus 
Tullius Ciceróval, Róma leghíresebb ügyvédével és szónokával együtt csakhamar 
vezére lett. A demokraták élén Gaius Julius Caesar állott. Crassus, Calpurnius

118. ábra. Julius Caesar. (A nápolyi 
múzeumban.)
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Bibulusszal együtt, százezreket bocsátott barátja rendelkezésére, hogy adósságai 
ne akadályozzák Marius unokaöccsét, Cinna vejét, a legelőkelőbb méltóságok 
elnyerésében. A nép hogyan ne ragaszkodott volna olyan emberhez, ki Sulla 
kedvéért nem taszította el a feleségét, mint Pompeius, és aki nagy méltóságú 
ember, quaestor létére 68-ban nagynénje, Marius feleségének temetésekor először 
merte meghordozni Marius képét a menetben ? Olyan jelenség ez, mint mikor 
tizenegy évi önkényes uralom után a magyar ifjúság először ünnepelte nyilvá
nosan március 15-ikét. Caesarnak azonban, kiről a nép annyi kedves adomát 
mesélt, nem eszménye, csak eszköze volt a vallás, melynek főpapja lett, ha nem 
hitt is benne. Eszköze volt a demokrácia is, melyet kinevetett. Éppen ezekben 
az időkben, 38 éves korában, mondta, hogy inkább lenne egy gallus falucskában 
első, mint Rómában második. S hogy Pompeius első, ő pedig második ne legyen, 
nem vetette meg az anarchistákat sem, kik titkos társaságaik, klubjaik révén 
a vidéken is terjesztették elveiket. Demokraták segítségével űztek demagógiát 
olyanok, kik tulajdonképpen arisztokraták voltak: mint Catilina, Lentulus, 
Cethegus stb.

Lucius Sergius Catilinát Sulla segítette egyik hivatalból a másikba. A sógor- 
és feleséggyilkosból, a nép zsarolójából idővel praetor és Afrika kormányzója 
lett oly időben, midőn (ahogy Decsi János 1595-ben Sallustiust fordítva mondja) 
»szemérmetesség, mértékletesség, jóságos cselekedet helyett merészség, tékozlás 
és fösvénység uralkodik vala«. Sallustius a hazaárulás elrettentő példája gyanánt 
írja le, mit akart az az összeesküvés, vagy inkább klikk, melyhez Catilina veze
tése alatt Sulla kiszolgált katonái, tönkrement földesurak és bankárok, nagyra- 
vágyó népizgatók csatlakoztak. Kétségkívül a katonai diktatúrát akarta ; először 
a demokrata Crassusszal, utóbb ma
gával Catilinával és klikkjével. A dik
tatúra azonban csak eszköz lett volna 
a nemesség régi fényének helyreállítá
sára s a tőke zsarnokságának megtö
résére. Catilina eleinte alkalmazko
dott az alkotmányosság külsőségeihez 
és választás útján akart konzul lenni.
64-ben a tőkepénzesek jelöltjével,
Ciceróval szemben megbukott, de a 
klikk m egm utatta erejét, mert a másik 
konzul az ő jelöltje, C. Antonius lett.
Alkotmányos államban elfogadhatták 
Catilinának a szenátusban (63 október 
20.) tett nyilatkozatát, hogy amit 
Cicero összeesküvésnek nevez, az 
voltaképpen pártalakítás. Cicero azon
ban november 8-án újra megkérdezte 
tőle, meddig teszi még próbára türel
müket ? Ismételte vádját; bizonyít
gatta, hogy az Új pártvezér titokban 119. ábra. Cicero. (A nápolyi múzeumban.)
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toborzott proletáriusokat, rabszolgákkal, idegenekkel készül Rómára törni és 
gyújtogatással, rablással, öldökléssel akarja biztosítani magának a 62. év konzul- 
ságát. Catilinát és pártját ez a beszéd Rómában lehetetlenné tette. Ömaga 
Etruriában gyűjtött hadaihoz menekült; társait azonban Cicero egy hónap 
múlva börtönbe csukatta, a nép megkérdezése nélkül a szenátusban halálra ítél
tette s még aznap (dec. 9.) kivégeztette. Ezt a gyors elhatározását a két Scipio, 
Paullus, Marius, sőt »a valamennyinél nagyobb« Pompeius dicsőségével mérte 
össze. Pompeiusra célozva megjegyezte, hogy talán nem nagyobb dolog provin
ciákat hódítgatni, mint arról gondoskodni, hogy a hódítóknak legyen hová 
hazajönniök.

Pompeius már bejelentette, hogy hazajön, a konzulságra pályázik s hogy 
Catilina teljes legyőzetéséig együtt akarja tartani seregét. Ez a kívánság nagyobb 
veszedelemmel fenyegette »a szenátust és a római népet, az asszonyokat és 
gyermekeket, a tűzhelyeket, szentélyeket, házakat, magát az államot és szabad
ságot, Itáliát és a hazát«, mint Catilina anarchiája. Ennek történetét a világ 
csupán Cicero egyoldalú vádjaiból ismeri; tehát csak úgy, mintha valaki a 
magyar történelem Martinovicsáról Németh főügyész vádja alapján akarna 
ítéletet mondani. A szenátus hadai hamarosan leverték Catilinát, ki a pistoriai 
(pistojai) csatatéren hősiesen küzdve esett el. Teljes bizonytalanságban várták 
az Ázsiából hazatérő győzteseket. Pompeius azonban, ahogy Brundusiumban 
kikötött, azonnal elbocsátotta légióit, melyek csak akkor gyűltek ismét össze, 
mikor a szenátus diadalmenetet engedett nekik. Mérsékletét gyöngeségnek vették 
azok is, akik imént még tőle s hadseregétől remélték a közállapotok megszilár
dítását, az állam új rendjét. A szenátus most már ázsiai intézkedéseit sem akarta 
jóváhagyni.

Ez az elbizottság vezette egymás karjaiba a katonákat és a demokratákat. 
Caesar, ki Lusitaniából mint propraetor diadallal és pénzzel tért haza, 60-ban 
kibékítette egymással Pompeiust és Crassust, kit Catilinával való összeköttetései 
miatt a szenátus jóformán politikai halottnak tekintett. Megegyeztek, hogy az 
államhatalmon megosztoznak. A három államférfiúnak ezt a hatalmas klikkjét 
utóbb háromságnak, triumvirátusaak nevezgették. A következések csakhamar 
megérttették a gúnyolódókkal, hogy három személyben egy monarchia alapí
tásáról van szó. A Catók köztársasági becsülete nem tartóztathatja fel többé 
az önzésnek azt az áradatát, melyet Pompeius katonai hírneve, Crassus roppant 
gazdagsága és Caesar népszerűsége növelt meg annyira.

Midőn az 59. évre Julius Caesar és az optimata Calpurnius Bibulus lett 
a konzul, a nép humora azzal nyugtatta meg az egyeduralom miatt aggódókat, 
hogy hiszen két konzul v a n : Julius és Caesar ; az történik, amit ők akarnak. 
Most már jóváhagyták Pompeius rendelkezéseit; Capuában földeket adtak 
kiszolgált katonáinak, magát Pompeiust és Crassust bízták meg a földosztással 
és eltávolították Rómából Catót és Bibulust, kik azt ellenezték. Mint a világon 
mindenütt, itt is a szólás és lelkiismeret szabadságán ejtett sérelem és a családi 
\politika kezdete — Pompeius házassága Caesar leányával, Júliával — vezette be 
az elburkolt zsarnokságot; de ezt a katonai hatalom teremtette meg. A népgyűlés 
Caesarnak mint prokonzulnak egy helyett öt évre szavazta meg az Alpokon
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innen levő Galliát (vagyis Észak-Olasz országot) és Illyriát. A szenátus, hogy 
megőrizze a provinciák osztogatásának jogát, ugyanazon tartományokat az 
Alpokon túl levő Galliával (körülbelül a mai Franciaországgal) megtoldva bízta 
reá. Felhatalmazta, hogy alvezéreit önmaga nevezze ki, a tartományokat belátása 
szerint adóztassa meg. Távozniok kellett Rómából, kik ezt a hatalmat sokalták. 
Catót, ki megmondta, hogy Caesar négy légiójával fegyvert adtak a zsarnokság 
kezébe, Kyprosba — mostantól fogva Cyprusba — küldték, hogy azt római 
tartománynak rendezze be. Cicerót számkivetették, vagyonát elkobozták, házát 
lerombolták, mivel római pol
gárokat a nép megkérdezése 
nélkül végeztetett ki. Maga 
Caesar 58-ban Galliába ment, 
hogy annak egész területét be- 
hódoltassa és a hódoltatással 
járó küzdelemben kiképezze a 
hadsereget, mellyel a monar
chiát megalapíthatja. A klikk 
érdekeire azalatt Rómában 
Pompeiusnakkellett vigyáznia.

Mindenesetre biztosíta
nia kellett az Itáliát Hispá
niával összekötő Gallia Nar- 
bonensist, melynek műveltsé
gét, római intézményeit az 
északon kalandozó barbárok 
egyre fenyegették. Ezeket a 
barbárokat csak a druidák 
(dryodok, »bölcsek«) vallása 
tartotta össze. Ebben a cso
dálatos hitben sokan Pytha
goras szellemét keresik, de ez 
a szellem csak óriási kerülő- 
útón, Britannia felől terjed
hetett el Gallia keltái közt.
Caesarnak első feladatai közé tartozott, hogy ezt a vallásbeli egységet is meg
bontsa és egyik törzset a másik ellen ingerelje. Szüksége volt reá, mert a 
gallusok — az öregebb Cato szerint — a háborúhoz és ravasz beszédhez értet
tek legjobban. Most délkeletről a rómaiak, északkeletről germán népek törtek 
függetlenségök és szabadságuk ellen. A helvétek, a mai Svájc keltái, a germán 
suévek elől éppen ekkor Galliában kerestek menedéket. A gallusoknak épp 
úgy nem kellettek, mint a kúnok IV. Béla magyarjainak; mert a roko
nok befogadása itt is, ott is a hatalmasabb ellenséget hozhatta volna nyakukra. 
Nem velők, hanem ellenök szövetkeztek ; Caesart szólították segítségre, aki 
Bibracte mellett (a mai Autunközelében) megverte és kiszorította őket. (A magya
rokat is ilyenformán fosztotta meg Babenbergi Frigyes álnok segítsége a kúnok

19

120. ábra. Gnaeus Pompejus. (Anápolyi múzeumban.)

Márki : ókor.
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fegyveres barátságától.) Távozásra szólította most már a suéveket is, kik minden 
germán törzs közül először hódítottak Gallia földjén s a mai Elsassban teleped
tek le. Eleinte alkudozott vezérökkel, Ariovistusszal, az első nagy germánnal, kit a 
múlt esztendőben, mint konzul, éppen ő tüntetett ki a római nép barátja címével. 
Most azonban (valahol az Andlau mellett Epsig és Stotzheim közt) megütközött 
vele s a római és germán népeknek a Rajnáért vívott első nagy csatájában (58.) 
megverte. A suévek egyes törzsei (a tribókok Strassburg, a németek Speier és 
a vangionok Worms körül) ezentúl mint határőrök védték a Rajnának ezt a 
szakaszát más germán törzsek ellen. A Rajnának onnan a tengerig terjedő völ
gyét Caesar csak két esztendei háború után tehette római határrá, midőn (a 
nervi törzs kivételével) végre megtörte a kelta belgák erejét. Hódoltak a venetusok 
(a mai Bretagneban), délnyugaton pedig (a Loire és Szajna közt) Armorica és 
(a Loire és Gironde közt) Aquitania lakói is.

Megbízatása eközben vége felé közeledett s a Rómából érkező hírek nem 
igen kecsegtették, hogy azt továbbra is m egtarthatja. Clodius tribunus ugyan 
lelkes párthíve volt, Milo azonban Pompeius mellett izgatott. A száműzetésből 
hazahívott Cicero is azt indítványozta, hogy Pom peiust tegyék a római biro
dalom egész pénz-, had- és földmívelésügyének felügyelőjévé. Ind ítványát csak 
nagy módosításokkal fogadták el, arról pedig tudni sem akartak , hogy Pom- 
peiusra bízzák az elűzött egyiptomi király visszahelyezését. Caesar ennyiből is 
m egértette, hogy a klikk ellene fordul, ha időt enged reá. 56 áprilisában tehát 
találkára h ív ta  társa it és híveit Lucaba (Pisától északkeletre) s o tt a trium virátust 
m egújította. P á rtja  elé programmul tűzte, hogy az 55. évre Crassust és Pom
peiust választassa konzulokká s azután Pompeiusnak Nyugatot (Hispániát és 
Afrikát), Crassusnak K eletet (Szíriát), neki pedig az eddigi tartom ányokat ad
ják  helytartóságul, mindegyiknek 5—5 évre ; azonkívül államköltségen tízre 
növeljék az ő légióinak szám át. Nyugodt lehetett, hogy kívánsága te ljesü l; 
hiszen párthívei közül kétszáz szenátor jelent meg.

Am int visszatért Galliába, a partv idék nyugalm ának biztosítására és a 
szárazföldi sereg működésének előmozdítására azonnal hajóhadat szervezett; az 
elsőt, mely az A tlanti óceánon Róma hatalm át képviselte.

H ajóhadával ismételve átkelt B ritanniába, s a Themsén tú l is hódított. 
A brittek lem ondtak a csatornán tú l lakó kelta testvéreik segítéséről. Elég dicső
ségnek ta r th a tta  Caesar, hogy diadallal először ő hordozta meg a római sasokat 
B ritanniában és Germániában. Gondja volt rá, hogy az ösmeretlen földeken, 
ösmeretlen népeken, kétségkívül >>óriásokon és vadakon« nyert győzelmei, csodás 
kalandjai Róm át új meg új izgalomba hozzák, kommentáriusai pedig mint egye
dül hiteles tö rténeti források vívják ki a historikusok magasztalását. S mily 
dicsőségére vált m agának a szabad Róm ának, hogy összetörte azt a kelta sza
badságot, melyet holmi barbár nevű rajongók, Ambiorix, Indutiom ar és utoljára 
Vercingetorix védelm ezett!

Az arvernusi Vercingetorix a gallusok egységéről, nemzeti királyság alapí
tásáról álmodozott. M ialatt Caesar Észak-Itáliába távozott, mintegy kétszázezer 
harcost gyű jtö tt össze az idegen járom  lerázására. A visszatérő Caesar Avari- 
cumot (Bourges-ot) hosszas ostrom u tán  bevette, azonban Gergovia ellen (Cler-
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monttól délre) épp oly kevéssé boldogult, mint alvezére, Labienus, Lutetia (Páris) 
ellen. Végre minden seregét Alesia (Alisé) ellen vezetvén, kemény és hosszas har
cok után Vercingetorixot megadásra, majd (51. végén) egész Galliát hódolatra 
bírta. Igazi államférfiúi bölcseséggel ő maga rendezte az új tartományt. A kelta 
nemzeti büszkeséget a római állameszme csakhamar és teljesen magába olvasz
totta. Négy század múlva, a népvándorlás korában, a hódító barbár népek 
innen fogadtak el egyetmást abból a klasszikus műveltségből, melynek fénye 
Itáliában és Hellasban csak vakította, de nem vezette volna őket.

Caesar galliai diadala annál fényesebbnek látszott, mentői sötétebb szégyen 
érte a rómaiakat Ázsiában. Pedig Crassus, Sziria helytartója, o tt sem vállalkozott 
kisebb dologra. Róm át az Eufrátes felé olyanformán akarta  biztosítani, m int 
Caesar a Rajna felé. II. M ithridates (120. táján) az Eufrátest te tte  a parthusok 
birodalmának nyugati határává, ami tömérdek villongásra vezetett a rómaiakkal. 
Crassus 50.000 emberét a parthusok lovas népe m indenütt maga u tán  csalogatta 
Mezopotámia síkságán s halálra f áraszt o tt a. Carrhae mellett a könnyű lovasokkal 
szemben, kik lóhátról is biztosan nyilaztak, a légiókat olyan vereség érte, amelyet 
a rómaiak az alliai és a cannaei veszteséghez hasonlítottak. Tízezer emberük 
fogságba esett s a parthus király (Pacorus) palotáját zsákmányul e jte tt római 
sasok ékesítették. Armenia Parth ia  fellegvára lett, az Eufrátes pedig a hellén
római műveltség végső határa. R ajta  tú l az igazi Ázsia kezdődött, melynek őrei 
három századon á t a turáni parthusok m ara d ta k ; sőt Crassus megöletése u tán  
Sziriát is majdnem elfoglalták. Cassius Longinus, ki a római sereg m aradványait 
hazavezette, tanúságot tehetett róla, hogy Mezopotámiából az Anabasis nyugat 
felé is csak oly veszedelmes mint Xenophon idejében volt észak felé.

Crassus halála a hármas szövetséget duumviratussá zsugorította össze; 
Júliának, Pompeius feleségének elhunyta (54.) ezt is felbomlással fenyegette. 
Pompeius Milója és Caesar Clodiusa közt mostantól fogva napirenden voltak 
az utcai zavargások. Midőn Clodius elesett, a szenátus Cato indítványára Pom- 
peiust egyedül választotta konzullá (52.) s rábízta az utca uralmának megtörését. 
A konzul olyanforma helyzetbe jutott, mint Marius a Glaucia- és Saturninus-féle 
küzdelem végén. Azzal, hogy a zenebonát elnyomta és saját párthíveit, Milót 
is feláldozta, megmutatta a szenátusnak, hogy nagyobb dolgokban is számíthat 
reá. A szenátus öt évre valóban újra őt tette Hispania helytartójává, Caesartól 
ellenben azt követelte, hogy a tizedik év leteltével (49. márc. 1.) azonnal hagyja 
el tartományait, bocsássa el hadait s a konzulságra mint magánember pályázzék. 
Ha ezt megteszi, kétségkívül egész sereg port indítanak ellene s megakadályozzák 
választását, melyre pedig szüksége volt, hogy Galliában tett intézkedéseit meg
erősíti esse és veteránusai megkapják a nekik Ígért földeket. Caesar a parthusok 
ellen való háborúra csakugyan átengedett két légiót s annak idején kész volt 
a többit is elbocsátani; de azt kívánta, hogy ugyanezt tegye Pompeius is és 
mondjon le Hispániáról, melynek öt esztendeig feléje sem nézett. Pompeius 
azonban ezt nem tette meg. A tanács 49. januárius 6-án hazaárulónak nyilvá
nította, ha légióit március elsejéig el nem bocsátaná. M. Antonius és Q. Cassius 
tribunusok tiltakoztak, de menekülniök kellett s a szenátus 9-én már Pompeius- 
nak Róma alatt levő táborában nyilatkoztatta ki, hogy a haza veszélyben van.

19*
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A haza minden előtt: izente Caesar Pompeiusnak és pedig már Arimi- 
niumból (a mai Riminiből), amidőn egyetlenegy légióval átkelt tartománya kis 
határfolyóján, a Rubiconon, hová csak alvezére, Labienus nem követte.

II. J u liu s  Caesar névtelen  m onarchiája.

Caesar a galliai háborút s annak történetét befejezvén, elkezdte a polgár- 
háborút s a róla szóló emlékirat készítését. Lebilincselő, kedves és tanulságos 
olvasmány. Néha olyan érdekes, mint valami regény, mellyel, mint minden 
emlékiratnak, vannak is közös vonásai. Kétségkívül kedvező világításba helyezi 
Caesar egyéniségét; a história azonban, már Asinius Pollionak nyomban megírt 
bírálatával sem törődve, tizenkilenc század óta ezen világítás mellett dolgozik. 
Talán azon okult, amit az emlékirat II. könyvének XXXI. fejezetében R. Curio 
mond, hogy »becsületes embernek gyanítania sem szabad iránta való bizalmatlan
ságunkat«. Csakhamar kitűnt, milyen ferde helyzetbe jutott Pompeius, midőn 
imént még azzal kérkedett a tanács előtt, hogy úgy megfenyíti Caesart, mint az 
apjára botot emelő gyermeket. így fogadkozott másfél ezredév múlva Kule 
Sahin beglerbég, hogy csak turbánját emelinti meg s Hunyadi magyarjai mért
földekre futnak előle. Pompeius azonban március 17-én már sietve indult hajói
val Görögország felé, Caesar pedig bevonult Rómába, hol 25.000 arany és 35.000 
ezüst rúdon kívül mintegy nyolcvan millió korona értékű vertpénzt talált a 
kincstárban. Itália két hónap alatt teljesen meghódolt a lázadónak s a nép 
örömmel fogadta kegyeltjét. Azonban a két Gallián kívül minden többi tarto
mány Pompeiusnak s a szenátus vele futott többségének hódolt.

Hajóhada nem lévén, Caesar nem akadályozhatta Pompeius fegyverke
zését Keleten ; de gyors támadással előzte meg, hogy nyugati hat légiója ellene 
indulhasson. Azonnal Hispániára tört s kemény, de rövid küzdelem után aug. 
2-án Ilerda (a mai Lerida) mellett megadásra, csatlakozásra bírta mind a hat 
légiót. Ezt a mesés eredményt negyven nap alatt érte el. Visszajövet bevette 
Massiliát (a mai Marseillet) is, mely legtovább dacolt erejével. A győztesen 
hazatérőt a nép mint diktátort üdvözölte. Hiszen imént a szenátus akaratával 
dacolva is keresztülvitte az agrárius törvényt. Most arra használta teljes hatalmát, 
hogy könnyítsen az adósok nyomasztó helyzetén s visszaadja a számüzöttek 
gyermekeinek jogait. Diktatúráját tizenegy nap múlva letette ; de e néhány 
nap alatt úgy mutatkozott be a nép előtt, mint akinek elég ereje és akarata is 
van ahhoz, hogy befejezze a Gracchusok forradalmát s hogy megszabadítsa a 
népet a nagyurak zsarnokságától. Azonban talán éppen a nagyurakra való tekin
tetből történt, hogy korlátlan hatalmánál többre becsülte a 48. év konzulságát, 
mely törvényes színt adhatott minden későbbi tettének.

Nagy sikerei mellett is több dolog nyugtalanította. Curio elfoglalta ugyan 
Pompeius pártjától Siciliát és Sardiniát, Afrikában azonban Juba numidiai 
király seregestül felkoncolta őt. Dolabellának Illyriába küldött csapata a hajó
haddal együtt Pompeius fogságába esett. Maga Pompeius tizenegy légióra, 
7000 lovasra és 500 hajóra növelte hadai erejét. Némi hajóhadra tévén szert, 
Caesar 49 végén Brundusiumból végre ellene indult. Hat légióját csak részletek
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ben szállíthatta át Dyrrachiumba (a mai Durazzoba), hol már-már az elfogatás 
veszedelmében forgott. Ekkor, hogy Pompeiust elvágja a tengertől, merész 
elhatározással délkeletnek, Thessalia felé indult. Meggondolatlanul követte őt 
Pompeius is, kinek most Itáliát s Rómát kellett volna visszahódítnia. Caesar 
Pharsalosnál 49. augusztus 9-én tönkretette seregét. Egy későbbi bámuló ja, 
I. Napoléon szerint, fényes sikereit rendkívüli nyugodtságának, meglepő hatá
rozottságának, törhetetlen kitartásának, aggodalmas vigyázatának köszönhette.

»Józanság és mérsékletesség kell a vitézséghez. Ezzel von Pompeiuson 
győzedelmet Julius Caesar, ezzel bírá el Ázsiát Alexander«, magyarázza Magyari 
István 1604-ben, az országokban való sok romlás okairól szólván. »Julius Caesar 
— teszi hozzá Zrínyi Miklós félszázad múlva — legjobb, legeszesebb, gondosabb, 
vitézebb kapitány vala históriák emlékezetétől fogva. Senki sem fáradott többet 
a hadban, minden cselekedetében oly szorgalmasan senki sem járt el, senki sem 
sokallotta úgy a maga szándékának a végét. Jól meggondolta, megrostálta min
den dolgát s nem akkor készült a hadakozáshoz, mikor már benne volt.« Zrínyi 
teljes joggal dicsérhette Caesart mint hadvezért; de ki lelkesedhetett volna azon, 
hogy a nagy katona Pompeiusszal együtt, ki Pharsalosnál a köztársaságot 
képviselte, magát a szabadságot vesztette el ? A Pharsalia költője, Lucanus, 
egy század múlva, a legnagyobb szolgaság korában, méltán mondhatta, hogy 
ez a csata súlyosabb sebet ejtett Rómán, mint a minők idáig értek ; jóléténél 
is több veszett el itten : a szabadság.

A menekülő Pompeius Mitylenében hiában kereste a parthusok segedelmét. 
A Ptolemaiosok hálájára számítva, Egyiptomba kelt á t; partraszállásakor azon
ban Pelusiumban (szept. 24.) megölték. Az utána siető Caesar megkönnyezte 
halálát, a rettenetes párbaj végét; s Lucanusszal szólva, ki tudná, melyik fogott 
fegyvert jogosabban ? Nagy bíró védelmezte mindegyiket : Isten a győztest, 
Cato a legyőzöttet. Jött idő, mikor a költő szemére vetette Rómának, hogy 
szenthelyre temette Caesart, a vad zsarnokot s tudni sem akar Pompeius ham
vainak hazahozataláról:

»A hadakat vezető holt szelleme számkivetésben 
Fekszik mindeddig. Ha a győzőtől eleinte 
Féltél is, legalább most vedd ki a nagynak 
Holttetemét, ha talán (még el nem mosva haboktól)
A gyűlölt földön megvannak. Félni ki fogna 
Síroktól ? Hamvat, mely méltó tiszteletére 
Istenségeknek, ki remeg tova vinni helyéről ?<<

Ilyes kérdésekre a szabadságszerető nemzetek mindenkor m egfeleltek; 
az athéniek hazahozatták Theseusnak, a franciák Napoléonnak, a magyarok 
Rákóczinak és Kossuthnak h o ltte s té t; de Rómában már nem a holtakat, hanem 
az élőket ünnepelték. A köztársaságért haló Pompeiusnál sokkal nagyobb jelen
ség Caesar, ki Egyiptomban partra  lépvén, azonnal megkezdte Kelet rendezését. 
Pedig nem annyira az államférfiú mély belátása, m int az öregedő ember hirtelen 
föllobbant szerelme okozta, hogy a gyönyörű ifjú királynét, Kleopátrát, öccse és 
egyúttal férje, XIV. Ptolemaios uralkodótársává tette . Rokonszenvet érde
mel az a gyermekkirály, ki, egy Menelaiosnál többet veszítve, a világ- és
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asszonyhódító vén Párist fölkelt népe élén ostromolja Alexandriában. Caesar 
csak úgy biztosíthatta a várost, hogy "föléget te az egyiptomi hajóhadat, melynek

lángja különben Alexandriára is 
átcsapott és fölégette a világhírű 
könyvtárt. A pergamumi király
tól némi segítséget kapva, a nagy 
ember végre megverte a kis ki
rályt, ki menekülése közben, 
aranyfegyverzetének súlya alatt, 
a Nilusba fuladt. Özvegyét ötéves 
öccse, trón ját özvegye örökölte.

»Jöttem, láttam, győztem !« 
írta Caesar nemsokára a szenátus
hoz. Ázsiában ugyanis a nagy 
Mithridates fiát Pharnakest Zelá- 
nál (47. aug. 2.) megvervén, 
véget vetett a római tartomá
nyok rovására való terjeszke
désnek.

Csak most té rt haza Ró
mába, hol lovasmestere, Marcus 
Antonius, kevéssel azelőtt nyo
m ott el egy anarchista mozgal
m at. A nők csodálták Egyiptom 

121. ábra. Marcus Antonius. (A vatikáni múzeumban.) szent állatát, a macskát, melyet
először ő hozott Európába, hogy 

Brutus özvegyének, Serviliának, kedveskedjék vele; és nem csodálták, hogy, 
karjain a kis Cesarionnal, nemsokára Egyiptom királynéja, Kleopátra, is követte 
őt. A férfiak hódolata zajosabb volt, de nem oly őszinte.

Szolgalelkű tanács fogadta, mely a színházban neki adta az első helyet, 
aranykoronával ékesítette szobrát, élete hosszáig tribunusnak s öt évre konzul
nak választotta. Mikor azonban Pompeius fiainak és Catónak afrikai forradalma 
elnyomására készülődött, pihenni vágyó veteránusai elbocsátásukat követelték. 
Caesar nem szólította őket többé bajtársainak, hanem polgároknak (quirites). 
Kijelentette, hogy földeket, ajándékokat kapnak, de a diadalmenetben nem 
vehetnek részt. Katonái megszégyenülten kérték, ne nevezze őket polgároknak 
s álljon ismét az élökre. A nagy lélekösmerő tehát egyetlenegy szavával lecsilla
pította a világ első hadseregének háborgását.

Ilyen sereggel, amely legnagyobb gyalázatnak a polgár nevezetet tartja, 
bátran indulhatott a köztársaságiak afrikai töredékei és szövetségesük, Juba 
numidiai király ellen. 46. április 6-án Thapsusnál (Hadrumetumtól délre a Kis- 
Syrtis partjain) körülbelül ötvenezer köztársasági és numidiai vérzett el a szabad 
Rómáért. Szabad azonban már csak a bölcs lehetett. Karthágó romjainak közelé
ben, Uticában, Platon Phaidonját olvasgatva, Marcus Porcius Cato saját kard
jába dőlt, hogy tovább ne éljen a köztársaságnál.



XII. fejezet. A császárság eszméje. 295

Otthon, Rómában, azt hitték, az a köztársaság legnagyobb dicsősége, hogy 
Caesar egyszerre tartja meg Gallia, Egyiptom, Pontos és Numidia fölött nyert 
diadalai ünnepét. Igaz, hogy a diadalkocsi után haladó veteranusok trágár 
dalokat énekeltek a nagy Caesarról s hogy az utcai népség egy része szoknya
hősnek gúnyolta; általánosságban mégis nagy ujjongással fogadták azt a 
férfiút, ki háromezer királyi koronát s pénzben is háromszázmillió koronát vitt 
haza. A Tiberis vizével megtöltött medencéken hajók, a partokon légionáriusok
nak öltöztetett gladiátorok harcoltak. Valóságos vért ontottak, hogy a háborúról 
fogalma legyen a leggyávábbnak is, kinek hájfejét az utcák és terek fölé kifeszí
tett selyemszövetek védték a napszúrás ellen. Talán ennél is nagyobb hatást tett 
az a vadászat, melyet 400 oroszlán ellen rendezett ; legfőképp pedig az a 22.000 
asztal, melynél híveit megvendégelte. 1900. szeptember 22-én egy más köz
társaság, a francia, szintén egyszerre vendégelt meg 22.400 polgármestert; de 
itt Loubet elnök elmondhatta, amivel Caesar nem dicsekedhetett, hogy hívek 
maradtak a köztársasághoz, mert változatlan a hazafiságuk és a köztársaság 
iránt való szeretetök.

Azonban olyanok is akadtak, kik Pompeius fiait, Gnaeust és Sextust, Hispá
niába követték az utolsó mérkőzésre. Sőt Caesar légióinak egy része sem »iszo-

122. ábra. Római naptárkő.
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nyodott« hozzájuk csatlakozni; ami nagy dolog volt olyan emberrel szemben, 
kit a szenátus éppen az imént nevezett ki tíz egész esztendőre diktátornak. A 46 
és 45 év közé eső télen déli Hispániában Caesar keményen küzdött ellenök. 
Munda mellett (Cordova és Malaga közt) az utolsó pillanatban, 45 március 
17-én gyalog és — hogy mindenki ráismerjen — hajadonfővel vezette rohamra 
katonáit. Ezen az egy csatatéren 33.000 köztársaságit vágtak le. A mundai 
győzelem a római birodalomnak valóságos és egyetlen urává tette Caesart, ki 44 
februárius 15-től fogva örökös diktátornak nevezhette magát. A rómaiak fél
istennek, majd éppen legyőzhetetlen istennek hítták. Diadalkocsiját Jupiter

capitoliumi szobrával szemben őriz
ték. Képét körmenetekben az iste
nek képei mellett hordozták. Pén
zeit az ő képével és elefántos családi 
címerével verették. Háromszor 24 
liktort adtak melléje; a szenátus
ban a két konzul közé ültették. 
Szobrát a királyok szobrai mellé 
állíttatták s elég érthetően bátorí
tották őt a királyi cím fölvételére. 
Szójáték lett volna, ha valóban föl
veszi. Minden fölségjogot magában 
egyesítvén, hatalma jóval nagyobb 
volt a régi királyokénál, kiknek 
országa úgyis csak talpalattnyi föld 
az ő világbirodalmához képpest. — 
Magára halmoztatta mindazokat 
a méltóságokat, amiket a köztár
saság valaha éppen a főhatalom 
megosztására gondolt ki. Nem sokat 
vesződött vele, minek nevezze fő-

123. ábra. M. Junius Brutus. (Színes márvány-mell- hatalm át; a Föld népei ma is róla, 
szobor a nápolyi nemzeti múzeumban.) Caesarról, nevezik a Föld hatalma

sait. A mindenható szenátusból, 
mint valamikor a királyok korában, megint tanácsadó testület lett, de már 
birodalmi jelleggel, mert gallusok, hispánusok is résztvehettek benne. Tagjainak 
számát Caesar, mint a censort helyettesítő erkölcsbíró (praefectus morum) 
900-ra emelte, ami nem eshetett meg a demokratikus elem bele vonása nélkül. 
A demokraták hajdani vezére azonban a népakaratnak itt épp oly kevéssé enge
dett tért, mint akár magukban a comitiumokban. Az imperator kész törvény- 
javaslatait rendesen ellenmondás nélkül fogadták el. Ekkora pártfegyelemnek 
már szolgalelkűség a neve. A végrehajtó hatalommal egészen Caesar rendel
kezett ; a föltétlenül engedelmeskedő és a középpontból igazgatott hivatalnokok 
karát ő teremtette meg. A 16 praetor, a 40 quaestor neki köszönte kinevezte- 
tését, a többi pedig megválasztatását; mert a választók is az ő jelöltjeire sza
vaztak. Mint a hadsereg főparancsnoka, magához ragadta a legfőbb katona-
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tisztek kinevezése jogát. A rendőrség, közgazdaság és közmunka, igazságszol
gáltatás, vallás stb., szóval minden köztevékenység ügyeinek szálait az ő keze 
tartotta. Róma törvényeinek összegyűjtésére, a Corpus juris Romanira is gon
dolt. Ez eszmének még félezredévig kellett érnie, de kétségtelen, hogy Caesar 
alapította meg a polgári és katonai igazgatásnak azt a bámulatos egységét, 
amely közel kétezer év óta minden középpontosítónak eszménye. A hiva
talnokvilágnak még hivatalos 
lapja sem hiányzott, mely két 
példányban vitte meg a rende
leteket és híreket a birodalom 
főbb városaiba. Üjításai között 
ott van javított naptára is, 
amely szerint még mostan is 
milliók számítanak, pl. hazánk
ban a görögkeletiek.

Az állam kormányzatának 
gyökeres átalakítását, a vele 
járó reformokat röpiratok bírál
ták vagy dicsőítették. Caesar 
nem ettől a nyilvánosságtól tar
tott, hanem az utca népétől, 
melyet minden áron megnyug
tatni törekedett. Ezreket távo
lított el Rómából azon ürügy 
alatt, hogy nagy napszám mel
lett fogadta fel őket vidéki mun
kára. A Tiberis szabályozására, 
a pontinusi lápok kiszárítására, 
az Apenninusokon átvezető útak 
készítésére, a korinthosi szoros 
átvágására küldte őket ; vagy 
pedig gyarmatosoknak Karthá
góba, Korinthosba, Capuába : 
mindenütt idegen nemzetiségek közé. Rómában magában is rendezte a szegény- 
ügyet: a dologtalanoknak munkát adott a nagy középítkezéseknél s amellett 
korlátolta az államsegélyben részesülő proletariusok számát. Hogy könnyen ne 
szervezkedhessenek, megszorította az egyesületi jogot s kifejlesztette a rendőrsé
get. Számbevehető ellenzék most már magában a szenátusban sem alakulhatott. 
Cassius, Decimus Brutus és Junius Brutus vezetése alatt 900-ból ott is csak 
mintegy hatvanan merték nagy titokban visszakívánni Cato vagy Pompeius 
köztársaságát.

Attól kellett tartaniok, hogy a köztársaságnak külső formái is megszűnnek. 
Antonius aLupercaliák ünnepén már nyíltan felajánlotta Caesarnak a koronát s 
attól féltek, hogy el is fogadja azt, ha győzelmesen tér vissza Burivista dák király 
ellen való háborújából, melyre az Adria partjain már 16 légiót és tízezer lovast

124. ábra. Egy kőbe vésett római naptár töredéke. 
(A nápolyi nemzeti múzeumban.)
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vont össze. Mai hazánk fejlődése egészen más irányt vesz, ha délkeleti része 
ekként másfélszázaddal előbb kerül római uralom alá. Odo de Diogilo szerint, 
ki 1147-ben járt hazánkban, a magyarok így is Julius Caesar egykori legelőjének 
nevezték országukat. A köztársasági összeesküvők azonban 44 március 15-én 
véget , vetettek a királyság helyreállítására irányuló törekvéseknek. Caesar életét 
Pompeius szobra tövében, a kúriában, az egész szenátus szemeláttára oltották ki.

A forradalmi St. Just, 
mikor ő is éppen királya 
kivégzését ajánlotta, bá
mulatra méltónak tar
totta volna, ha a tizen
nyolcadik században nin
csenek előbbre mint Cae
sar idejében, mikor a 
zsarnokot magában az 
egybegyűlt szenátusban 
vágták le, nem keresve 
más formaságot, mint 23 
tőrszúrást, más törvényt, 
mint Róma szabadságát. 
»Siessetek—úgymond — 
elitélni a királyi:; mert 
vele szemben minden pol
gárnak megvan az a joga 
mint Brutusnak Caesar
ral szemben.«

A történelem azon
ban ilyes jogot nem ismer 
el, még abban az esetben 
sem, ha a szabadság ilyen 
»f o r m a s á g«-tói függne. 
Mert a szabadság a nép
től függ s a nép az alkot
m ányban maga hatá

rozza meg akarata  nyilvánításának alakját, mely semmiesetre sem a gyilkosság. 
Cromwell és Napoléon ágyban, párnák közt haltak meg ; saját népök akkor sem 
hagyta őket cserben, mikor szabadságuknak csak látszatával kellett beérniök. 
Nagy zökkenések és nem kevés késlekedés u tán  mindegyik nagy ember halála 
u tán  helyreállt az igazi szabadság. Népöknek volt ereje, hogy a mi hibát a kor 
szellemében te tt, a kor szellemének változtával saját erejéből tegye jóvá. 
H a a rómaiak öngyilkosságra kényszerítik Catót, gyilkosságra Brutust, stoikus 
állami érfiaikat, ez annyit jelent, hogy a hatalom  szabadság nélkül is kell nekik 
s hogy a jövő emberéül Caesart ismerik el. Caesar történelmi bírája nem a tőr, 
mely pillanat a la tt ölt, hanem a római császárság, mely félezredévig élt.

125. ábra. Dák király. (A római vatikáni múzeumban.)
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XIII. FEJEZET.

A RÓMAI CSÁSZÁRSÁG ALAPÍTÁSA.

I. A köztársaság bukása.

Germán barbár 
Octavianus védő
istenével Apolló
val. — Augustus 

pajzsáról.

GYMÁS bosszújától tartva, március idusának alkonyán a rómaiak 
házaikba, az összeesküvők a Capitoliumba zárkóztak, Lepidus 
légiói pedig nem törték föl Róma bezárt kapuit. Az általános 
fejetlenségben csak Antonius konzul őrizte meg hidegvérét. Lefog
lalta az államkincstárt, de Caesar vagyonát és irományait is. Har
madnap végre egybegyült a szenátus. Cicero, ki egyidőben eskü- 
dözött, hogy megmentette a köztársaságot, most hiában keresett 
alkalmat hasonló dicsőségre. A szenátus a köztársasági kisebbség
nek megnyugtatására teljes kegyelmet adott az összeesküvőknek. 
A többség az istenek közé emelte Caesart s kijelentette, hogy 
végrehajtja végrendeletét és a hagyatékában talált parancsokat. 

Caesarnak tehát pártja volt s ha Brutusék ezt proskribálni nem merték, hiában 
szúrták le a vezért. A köztársasággal nem Caesar, hanem egy nagy párt állt 
szemben, mely annál veszedelmesebb volt, mennél kevesebbet hittek létezésé
ben. Sőt ez a párt hihetetlenül megnövekedett azonnal, amint a temetésen 
Antonius elmondta híres halotti beszédét s hirdette, hogy Caesar fejenként 
75 drachmát hagyott a rómaiaknak. A nép a nagy halott máglyájáról felragadt 
üszkökkel rohant az összeesküvők házainak felgyújtására. Visszaűzték ; de köz- 
társaságivá többé sohasem tehették. Antonius a 75 drachma odaigérésével és 
a Caesarnak tulajdonított rendeletekkel éppen úgy féken tartotta, mint a hollandi 
gazda az egész óceánt egy szivárvány-kúttal. A gazda a közlekedő edényeknek, 
a konzul a nép szellemének törvényeit ösmerte. A köztársaságot már csak a 
vidék menthette meg. Junius Brutus Makedóniába távozott, Cassius Sziriába, 
Decimus Brutus Észak-Itáliába, honnan épp úgy fenyegethette Rómát, mint 
valaha Caesar, mielőtt átkelt a Rubiconon. Antonius tehát csakhamar magának 
adatta ezt a tartományt a dákok és parthusok ellen gyűjtött sereg fővezérségé- 
vel együtt. Görögországból ekkor érkezett Rómába Octavianus, Caesar húgának, 
Júliának tizenkilenc éves fia, kit nagybátyja örökbe fogadott. A népet azzal,
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hogy mindenkinek megadta a 75 drachmát, holott Antonius az örökség nagy 
részét már elköltötte, egyszerre a maga részére hódította. A szenátus örömest 
fölkarolta ügyét. Cicero, kit ezekben a napokban Thiers és Disraeli minta
képének lehetne tartani, 44 szeptember 2-án elmondta első philippicáját Antonius 
ellen. Rávette a tanácsot, hogy Lepidusszal együtt a haza ellenségének nyilvá
nítsa s Hirtius és Pansa konzulokkal az igen fiatalon propraetorrá tett Octavia- 
nust küldje ellene. Caesar fogadott fiának neve, pénze és jövője a diktátor legtöbb 
veteránusát a szenátus táborába gyűjtötte. A szenátus most külön sereget 
gyűjtött, hogy újabb meglepetés ne érje a Rubicon felől; de mégis érte. A két 
konzul elestével Octavianus bejelentette, hogy pályázni fog a konzulságra. 
Átvette a sereg vezetését, s Galliába szorította Antoniust, ki ott Lepidusszal 
egyesült. A tanácsnak azonban nem kellett olyan konzul és olyan vezér, kit 
nagybátyja önkényes uralkodónak, a szenátus ellenségének nevelt; a hadjárat 
folytatását tehát Decimus Brutusra bízta. Erre a köztársasági fordulatra 
Octavianus nyolc légióval Róma alatt termett, 43 augusztus 19-én konzulnak 
választatta magát és száműzette Caesar gyilkosait. Visszavonatta azt a határo
zatot, mely Antoniust és Lepidust a haza ellenségeinek nyilvánította, ellen
állásuk megtörésére azonban önmagát tétette fővezérré. Pár hét múlva D. Brutus 
már megfutott s az Alpok közt elesett. Senkit sem lephetett meg ezután, hogy 
Octavianus 43 őszén Bononia (a mai Bologna) mellett Reno szigetén egyezke
désre hívta Antoniust és Lepidust ; de mindenkit megdöbbentett, hogy velők, 
a köztársaság és a közrend helyreállításának ürügye alatt, újabb klikket alkotott. 
A második triumviratus öt évre az állam fölé helyezkedett. Élet és halál urának, 
egyedüli törvényhozónak nyilvánította magát, hogy konzuli, de ennél voltaképpen 
mérhetetlenül nagyobb hatalommal állítsa helyre a köztársaságot«. (Tres viri 
reipublicae constituendae consulari potestate.)

Rómában a triumvirek 43 légió oltalma alatt csináltak »rendet«. Proskrip- 
ciójuknak 2000 lovag és 130 (mások szerint 300) szenátor esett áldozatul. A rab
szolga fölszabadult, sőt díjat is kapott, ha proskribáltat ölt meg. Szabad ember 
kétszeres jutalomban részesült. Cicerót Gaéta táján az a védettje ölte meg, kit 
főbenjáró perében mint ügyvéd megmentett. Levágott fejét Antonius a szószékre 
tétette, felesége, Fulvia pedig tűvel szurkálta meg a nyelvét, mely oly ékes beszé
deket tartott ura ellen. Undorító látvány ; de (ebben a században immár harmad
szor) a zsarnokság így vonult be Róma falai közé.

Azonban még voltak köztársaságiak. Brutus Makedóniában és Görög
országban, Cassius Sziriában és Sextus Pompeius kalózai Siciliában készen 
álltak a végső küzdelemre. Itáliát Lepidusra bízván, Antonius és Octavianus 
elsősorban Brutus és Cassius ellen indultak. A thrákiai Philippius 1 (Amphipolistól 
északkeletre) az első csatában Antonius legyőzte Cassiust, ki öngyilkos lett, 
de Brutus megverte Octavianust. A második ütközetet Brutus elvesztette. »Mit 
március idusa kezdett, a munkát e nap fejezte be.« Azzal a tudattal dőlt saját 
kardjába, hogy

>>Nagyobb dics érte ót e rossz napon,
Mint Marcus Antonius s Octavius
Ez aljas győzelemmel nyerni fognak.«
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A köztársaság voltaképpen a philippii csatával ért véget, hol Caesar szelleme 
utoljára találkozott Brutusszal. Most már csak arról lehetett szó, a három önző 
nagyúr közül melyik uralkodjék ?

Antonius Keletre távozott, Octavianus haza, Nyugatra, hogy az úgyis 
nagyon fölaprózott Itáliában még 170.000 kiszolgált katonát tegyen földesurrá. 
A régi tulajdonosoktól potom áron sajátította ki a szükséges területeket. Ebben 
az esztendőben 170.000 jószágban szünetelt a mezei munka s az Ínséget növelte, 
hogy S. Pompeius miatt Siciliából sem lehetett gabonát szállítani. Lucius Antonius 
konzul és húga. Fulvia, Antonius felesége, a földmívesek pártjára álltak s támo
gatták fölkelésöket, amelyet azon
ban egyesztendei küzdelem után 
Octavianus az etruriai Perusia 
(a maiPerugia) bevételével 40-ben 
végre is elnyomott. Octavianus 
nemcsak e fölkelés miatt nehez
telt Antoniusra, hanem azért is, 
mert nem rendezte, hanem egy
szerűen kirabolta Keletet. —
A parthusok Kis-Ázsia egy részé
vel együtt az Eufrátes jobbpart
ját is elszakították a római biro
dalomtól ; de Antoniust mindez 
egy percre sem zavarta abban a 
boldogságban, mely a még min
dig csodálatosan szép Kleopátra 
karjai közt várt reá.

Most azonban, a 40. év szep
temberében, a »félreértések« el
oszlatása végett Antonius mégis 
megjelent Brundusiumb&n. Kibé
kült triumvir-társaival s kevéssel 
azelőtt maradván özvegyen, Octa- 126* ábra- Az ifjú Octavianus. (A vatikáni múzeumban.)

vianus bájos és szelíd mostoha
húgát, Octaviát, vette el feleségül. Hogy pedig nyugodtabban rendezhessék 
birodalmukat, a misenumi szerződésben (39) társul fogadták S. Pompeiust, 
kinek a konzulátust és tartományul Siciliát, Sardiniát, Achaiát Ígérték oda.

Azonban Pompeiusban újra fölébredt a köztársasági érzés; föllázította a 
rabszolgákat s hadat üzent. A triumvirek vezére, M. Agrippa kétesztendei küz
delem után leverte és Ázsiába szalasztotta. A gazdátlan Siciliát Lepidus magának 
követelte ; Octavianus azonban hűtlenségre bírta mind a huszonhét légióját, 
mire Lepidus kilépett a hármasszövetségből. Lemondott tartományairól s örült, 
hogy mint pontifex maximus élhet Rómában.

Nyugaton most már Octavianus, Keleten Antonius uralkodott. Octavianus 
tribunus lett, tehát szent és sérthetetlen ; bálványa a proletariusoknak, kiknek 
kenyeret és munkát adott. Afrika lecsillapításánál előbbre valónak tartotta a
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misenumi szerződésben kapott Illyricum biztosítását. Személyesen indult oda, 
hogy a Quarnerótól a Kulpáig lakó iapodokat megfékezze ; erről szóló emlék
iratainak töredékei Appianus könyvében maradtak reánk. Arupium (Ottocsácz 
környékén a vitali temetkezőhely közelében) és Terponos (Ogulin ?) elfoglalása 
után nagynehezen bevette fővárosukat, Metulumot is (a mai Károlyváros közelé
ben). Ekként a iapodok meghódolván, ő volt az első, ki a mai Magyarország egy 
kis részét (Lika-Krbava és Modrus-Fiume vármegyék területét) a római birodalom
hoz, Illyriához csatolta. A birodalom északi határává a Szávát akarta tenni. 
Ennek a vonalnak a Colapis (Kulpa) torkolatánál levő legerősebb várát Segesticát 
(a mai Sziszeket) szintén megtámadta, a szomszédos pannonok hadát vissza
verte s az erősséget egyhavi ostrom után bevette. A Szávától az Adriai tengerig 
terjedő hódítás védelmét 25 cohorsszal (2*4 légióval) Fufius Geminus oltalmára 
bízta. A következő (34) évben újra ellátogatott a Száva vidékére s valószínűnek 
látszott, hogy onnan az Al-Duna biztosítása végett Daciának (a mai Magyar- 
ország délkeleti részének) rovására folytatja hódításait. Hogy ettől visszatartsa, 
Cotiso dák király szövetséget ajánlott neki, sőt Antoniusnak is, mit ez el is foga
dott. Eggyel több ok a két uralkodó közt levő ellentétek növelésére.

Antonius akkor már arról álmodozott, hogy Media, Parthia és Armenia 
meghódításával helyreállítja s a római birodalomba kebelezi Alexandros egész 
Oriensét, de egymaga uralkodik rajta Alexandriából, az új fővárosból. Elűzte 
feleségét ; nagykirálynénak nevezte Kleopátrát s tartományokat ajándékozott 
neki és gyermekeinek. Midőn Rómában legnagyobb volt a nyomor, Kleopátra 
azzal mulattatta Antoniust, hogy milliomot érő egyik fülbevalóját — a nép 
hite szerint ecetben föleresztve — szemeláttára ette meg. »Édes néném — tréfál
kozott Mikes Kelemen — meg ne egye ked így a gyöngyeit ; mert bujdosók 
vagyunk. Ha az a királyné úgy bujdosott volna mint ked, talán ő sem cselekedett 
volna olyan drága bolondságot. A való, bolondság; de annak a bolondságnak 
tizennyolc száz esztendőtől fogva megmaradott a híre.«

Róma sok efélét mesélgetett Antonius költséges udvarlásáról, mellyel a 
fél világ ura egy fél világi királyné segítségével akart világuralmat teremteni. 
A nép kíméletlenül bírálta családi politikáját, mely egyszerre szakított a nemzeti 
hagyományokkal, a hazafias érzülettel, az erkölcsi felfogással. Octavianus ezegy- 
szer nem Octavia szelid esdekléseire, hanem az oly sokáig megvetett közvéleke
désre hallgatott. A szenátus előtt bevádolta Antoniust, ki a római joggal nem 
törődve, Föniciát, Ciliciát, Coelesyriát Arábia egy részével együtt Egyiptomhoz 
csatolta. Öt évre szóló megbízatása amúgy is lejárván, a szenátus ezt nem újította 
meg s háborút izent Kleopátrának vagy inkább neki. Antonius százezer emberrel 
Görögországban várt reá. A szárazföldön ő volt az erősebb, de Octavianus vezére, 
Agrippa, ügyes mozdulatokkal tengeri csatára kényszerítette és 31 szeptember 
2-án Actiumnél (az Ambrakiai, most Voloi öbölben) megverte. A csata elvesztésé
nek csak egyik oka, hogy Kleopátra az egyiptomi hajóhaddal nagyon hamar 
elmenekült ; a másik, a valódibb és szégyenletesebb az, hogy Antonius utána 
futott és cserbe hagyta egész seregét, mely az ő méltatlan ügyéért oly hősiesen 
küzdött. A hajóhad és a százazföldi sereg egyheti várakozás után meghódolt 
Octavianusnak. Antonius végső, hatalmas ellenállásra készülhetett volna, hiszen
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legyőzője a jövő esztendőre hagyta támadása folytatását ; de Kleopátra szerel
mén kívül nem gondolt már egyébre, még az új keleti birodalom megmentésére 
sem. Futása után Leukokomosban borba akarta fojtani bánatát, majd felugrott 
az asztal mellől, kifutott a partra s várta, mindhiába várta a királyok királynéját, 
az új istenasszonyt. Nem Alexandria meghódolásának igazi, hanem Kleopátra 
halálának költött hírére lett öngyilkos. A királyné még mindig azt hitte, hogy 
ezután is megőrizheti Egyiptom függetlenségét leghatalmasabb fegyverével, 
eszményi szépségével. Csalódott; Octavianus szóba sem állt vele. A festőket 
talán Lucretia öngyilkossága sem ihlette meg jobban, mint az a jelenet, amikor 
»a világ legszebb asszonya« várja a keblére tett vipera halálos csípését, hogy 
diadalmenetben ne vezesse föl a rideg Octavianus, ki Caesar és Antonius örök
ségéből éppen csak az ő szerelmére nem vágyott. A győző családi tulajdonul 
foglalta le Egyiptomot. Az Alexandriában fölhalmozott kincsekből fizette ki 
veteránusait és a kisajátítások következtében károsult gazdákat. Az egész 
telet az ázsiai ügyek rendezésére fordította és csak a 29. év nyarán indult haza. 
Sextilis hónap 13—15. napjain mint illyricumi, actiumi és egyiptomi győző 
vonult Rómába, mely uralkodót megillető hódolattal fogadta, s Augustusnak, 
»felséges«-nek nevezte most őt és azt a sextilis hónapot, melyben a tizenötéves 
polgárháborút befejezte.

A köztársaság, mely egy Lucretia tőrével kezdődött, egy Kleopátra kigyó- 
csípésével végződött.

II. A íö lséges első  polgár.

Octavianus imperator volt 40-től, tribunus 36-tól fogva; az actiumi 
csatát mint konzul vívta meg. Caesar monarchiájának azután sem adott olyan 
nevet, mely az actiumi csatában nyert hatalma egész körét kifejezte volna. 
Ezt a kört csak önkényesen nevezzük császárságnak s alapítása idejét épp ilyen 
önkényesen tesszük 31-re. Maga Octavianus 27 januárius 16-án triumviri hatal
máról s minden eddigi tisztjéről lemondott, hogy azután, a szenátus kérelmének 
engedve, mint augustus, mint felséges úr, necsak kormányozzon, de ural
kodjék is. Csak princepsnek : első szenátornak, első polgárnak nevezte magát. 
Meghagyta annak látszatát, hogy ő csupán a szenátus akaratának végrehajtója; 
de azon kezdte, hogy a szenátust megtisztította a demokratikus elemektől és 
tagjainak számát ezerről hatszázra szállította le. Kitűnt, hogy a szenátust nem 
vagyontalan tagjai tették szolgalelkűvé; sőt ha csak demokratákból áll, ma 
talán egy Caesarral és Augustusszal szemben is olyan híre volna, mint Barebone 
fiákeres parlamentjének egy Cromwellel szemben. A megmaradt hatszáz szenátor 
közül a legszegényebbnek is volt legalább egy millió sesterciusa (261,000 koro
nája). A hatszáz milliomos azonban ugyanannyi alázatos szolgát jelentett, 
aki törvényhozó létére évenkint megesküdött, hogy engedelmeskedik Augustus 
rendeletéinek (edictumainak). Mint imperator, Augustus csak a határszéleken 
fekvő tartományokban és a családi birtokai gyanánt kezelt Egyiptomban és 
Noricumban lett volna korlátlan ú r ; hanem azért ő volt az első, ki Róma falain 
belül, ha szívesebben viselte is a szenátori tógát, kardosán, vezéri köpenyeggel 
(sagummal) mint imperátor jelent meg. A tribunság, melyre 23 óta évenkint
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megválaszották, személyének szent és sérthetetlen voltát biztosította, Lepidus 
halálával (12) pedig reá szállt a pontifex maximusi méltóság, a hajdani királyok 
legfőbb papi hatalma is.

Imperátor, konzul, prokonzul, tribunus, praetor, princeps, pontifex, 
augustus és divus (istenített) lévén egy személyben, csakugyan fölösleges töpren
geni, minek nevezzük hatalmát. A magyarok három századon át sem érthették 
meg, az osztrákokkal személyes unióban élve, királyuk hogy lehessen náluk 
alkotmányos, amazoknál pedig önkényes uralkodó. A rómaiak Octavianus 
rendszeréből még kevésbbé hihették el, hogy ha a tartományokban mindenütt 
imperátori önkény uralkodik, Róma és Itália a köztársasági formák udvarias 
kimélése mellett is alkotmányos maradhasson.

Császári tartomány volt minden határszéli provincia s minden föld, amit 
Kr. e. 11. óta meghódítottak. Helytartóik, a propraetorok, csakis a császárnak 
számoltak s legátusaik — katonai parancsnokaik, — kik összesen 25 légió élén 
állottak, csakis a császártól fogadtak el parancsokat. A belső tartományok hely
tartóit, a prokonzulokat, a szenátus küldte ki, de a császár itt is föltétlenül 
rendelkezett a hadsereggel s ennek pénzügyeivel. A tanácsra tehát még az állam- 
pénztár (aerarium Saturni) sem tartozott föltétlenül. A katonai pénztár (aerarium 
militare) és a császári tartományok pénztára (fiscus) pedig egyáltalán nem. 
Aligha bánta, mert így a császári pénztár fedezte azokat a kiadásokat is, mik 
az állam megszokott bevételeiből ki nem teltek ; ez a különbség pedig Augustus 
egész uralkodása alatt 4 milliárd sesterciusra (1044 millió koronára) rúgott. 
Eltüntethetik ezt a hiányt, ha a birtokbecslésen alapuló egyenes adót Itáliára 
is kiterjesztik ; de erre a kényes feladatra ezúttal még a császár sem vállalkozott. 
A szenátus különben neki engedte át a most szervezett birodalmi posta, továbbá 
a gabonaszállítás, tűzoltás, közegészségügy, a Tiberis és az utcák szabályozása 
stb. pénzügyi igazgatásának s részben a pénzverésnek jogát is ; ő maga csak réz 
váltópénzt veretett. Föltétien ura volt a császár a birodalmi hadseregnek, mely 
50 légióban 300.000 emberből állt, a praetorianusok 9000 főnyi testőrségének, 
melynek tisztje szenátor egyáltalán nem lehetett és a most alakított birodalmi 
hajóhadnak, melynek főállomásai Misenumban és Ravennában voltak. Pola 
(a magyar-osztrák monarchia mostani fő hadi kikötője) szintén ekkor kezdett 
rohamosan fejlődni.

Augustus méltóságának jellegét voltaképp a hadsereg adta meg. Első sorban 
ez tette lehetetlenné a birodalom alkotmányos életét, ha volt is még Rómában 
szenátus és comitium, Itáliában önkormányzat (autonómia), a tartományokban 
országgyűlés (concilium). Politikai ügyeket egyik sem tárgyalhatott s a közép
ponti szigorú igazgatás egyébként sem engedte meg, hogy a nekik fentartott 
jogokon túlmenjenek. Valóban nem lehetett kívánni, hogy a világbirodalom 
sorsa fölött is az a fórum döntsön, mely eredetüeg csak egy város polgárságát 
fogadta magába s a római joggal felruházott vidékieknek nem adott módot a 
megjelenésre. Az Augustus korabeli Rómában körülbelül annyi ember élt, mint 
a mai Budapesten; a köztársasági Forum Romanum helyett tehát a világváros 
számára sokkal nagyobbat kellett építtetni. Örökösen dolgoztak a kőmívesek és 
kőfaragók. Az igazságügyi paloták, templomok, színházak, könyvtárak, fürdők,
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vízvezetékek, magánházak márványfalai és oszlopai külsőleg is fővárosi jelleget 
adtak Rómának. Azonban az ókorban nem az állam teremtette a fővárost, 
hanem a városból lett az állam. A római birodalomnak tehát Róma város szabad
sága ellen kellett törnie, hogy milliók részesüljenek oly jogokban, miket idáig 
csak ezrek gyakoroltak. Mivel azonban az ókor nem fogadta el a képviselet elvét, 
az egyenlő jogok biztosítására legjobbnak látszott a lex regia, mely a felségjogot 
egyetlenegy emberre ruházza. Mit keresett volna a fórumon Augustus, ki szóno-

127. ábra. A római fórum, balra a basilica Julia romjaival.

kölni nem tudott, s aki előbb azt is leírta, amit államügyekben feleségének akart 
mondani ? De hiszen a nép éppen rendeletek írását várta tőle ; s ő a császári 
törvényszék fölállításával valódi jogtudósokat vett maga mellé, kik jól értettek 
ilyen rendeletek sugalmazásához. Augustus az új monarchia rendszerét első
sorban különben is Maecenasnak és Vipsanius Agrippának (18 óta tribunus- 
társának) köszönhette. A császár nemcsak Julius Caesart, hanem önmagát is 
isteníttette ; hivatalnokai azonban, midőn hűséget fogadtak az ő géniuszának, 
alighanem sejtették, kik az igazi géniuszok. A császár épp oly sokat adott a 
lárokra, mint minden korbeli utódjai a kancellárokra ; pedig ezek a »házi szel
lem ed a nemzeti irány helyett mindig a dinasztikust követték.

Kétségtelenül jót tett a nemzettel, midőn Augustus a görög erkölcstelen
séget korlátolta. Szigorúan tiltotta a színpadok ledérségét, a házasságtöréseket,

Márki: Ókor. 20
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a túlságos fényűzést stb. Mint napjainkban a francia törvényhozás, jutalmakkal 
is előmozdította a családok alapítását, megnehezítette a válópereket, családo
sokkal szemben mellőzte az agglegényeket és gyermekteleneket. Viszont azonban 
éppen az ő idejében lett Apollo a római istentiszteletnek, Róma pedig a görög 
és görögös irodalmi törekvéseknek elösmert középpontja. Ügy hitték, a hellénség 
teljesen egybeforrt a rómaisággal. 1900. október 11-én a saalburgi (arctaunumi) 
római múzeum megnyitásakor mondott császári beszéd szerint Róma légiói az 
egész világra fölerőszakolták egy római imperátornak, Augustus Caesarnak, 
parancsát s az egész világot föltárták a római műveltség előtt, mely elsősorban 
Germániát termékenyítette meg.

A saalburgi és az alisoi castellum építője, Drusus, a császái kisebbik mos
tohafia, Kr. e. 9-ben az Elbéig Germániát csakugyan római tartománnyá, Kr. u. 
9-ben azonban — a Varus helytartó fölött a teutoburgi erdőben nyert győze
lemmel — Arminius cherusk vezér a Rajnától a Dunáig ismét felszabadította 
Germániát. Drusus fia, Germanicus, a két hatalmas folyam közt épp oly kevéssé

alapíthatott római tar
tományt, mint Armi
nius egységes német 
birodalmat.—Tacitus, 
a nagy történetíró, még 
a század végén (98) is 
azon sóhajtozott, hogy 
ha már ezek a népek 
nem szeretik a rómaia-

128. ábra. Egy germán fejedelem hódolása a császár 'előtt.

nyítette volna meg. 
Ebből a műveltségből 
jóformán csak annyit 
ösmert el, hogy már 
a germánok is elfogad
ták a római pénzt. 
Egyébként saját fiain 
kívül ki szeretné azt a 
kietlen, zord, művelet-

kat, legalább egymást 
gyűlöljék; mert hiszen 
a birodalom szoronga- 
tásai közt legnagyobb 
szerencse az ellenség 
viszály kodása. S ő az 
I. század végén nem 
látta, amit a XIX-nek 
a végén egy császár hir
detett, hogy a római 
műveltség először is 
Germániát terméke



XIII. fejezet. A római császárság alapítása. 307

129. ábra. Augustus dicsőítése a pannóniai háborúk alkalmából. (A bécsi udv. múzeum 
Gemma Augusteájának felső része.)

len vidéket ? De melyik igaz római ne irigyelne olyan földet, hol többet érnek 
a jó erkölcsök, mint »másutt« a jó törvények ? ! Az egyenlő szegénység, de egyenlő 
szabadság hazájára milyen érzéssel gondolhattak a Rajna túlsó partján rekedt 
légionáriusok ?

Augustus idejében a leghatalmasabb germán birodalmat Maroboduus alapí
totta, ki a Rhaetiát és Vindeliciát megszálló rómaiak elől markománjaival 
Boiohoemumban (Csehországban) keresett új hazát. Ez és a dákok örökös portyá
zása nagyon nyugtalanította a rómaiakat, kik Kr. e. 9-ben szövetségre kénysze
rítették a Duna jobbpartján lakó összes pannonokat. A szávamentiek Pinnetus 
és a két Bato vezetése alatt éppen akkor keltek föl, mikor Tiberius az illyricumi 
légiók nagyrészével Maroboduus ellen indult. Augustus azzal ijesztgette a sze
nátust, hogy a fölkelők tíz nap múlva Róma előtt állhatnak, s Tiberiust haza 
rendelte Itália védelmére. Tiberius és Germanicus tíz légióval egyenesen a mai 
Horvát-Szlavonországban támadt a pannonokra, kik hegyeik és mocsaraik közt 
éveken át bámulatos kitartással védték magokat. Az egyik Bato Kr. u. 8-ban 
meghódolt és Pinnetust is rabságba ju ttatta ; a másik Bato azonban kivégez
tette az árulót s a mai Boszniában és Dalmáciában elkeseredetten folytatta a 
küzdelmet. Ardubánál az asszonyok inkább a tűzbe vagy a folyóba rohantak 
gyermekeikkel együtt, mint hogy élve a rómaiak kezei közé kerüljenek. Tiberius 
csak Kr. u. 12-ben januárius 16-án tarthatta meg a pannonokon nyert diadala 
ünnepét; magát a dicsőséget Augustusnak kellett átengednie. A Dráva és Duna 
közt levő Pannóniát a rómaiak mégsem délről északra, hanem nyugatról, az Alpok 
felől, keletre haladva kezdték megszállani és Noricumból tartották féken. Scara- 
bantia (Sopron) volt e vidéken Augustus első alapítása. Magát a Duna vonalát mint 
a birodalom északi határát Carnuntum (Petronell), Vindobona (Bécs), Castra Bata
vorum (Passau) s a Lech felől Augusta Vindelicorum (Augsburg) erősségei oltal
mazták. Keleten Augustus bekeblezte Judaeát s hadai Aethiopiáig és Arábiáig 
portyáztak, de csak állami szerződésekkel érhette el, hogy a parthusok Indiáig

20*
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engedjék járni karavánjait. Rómában diadalként ünnepelték úgy ezt, mint a 
szabadságszerető népeken annyi áldozattal nyert sikereket, noha a császárimént 
még Rómát féltette a pannonoktól, Varus veresége miatt haját tépte s a hispániai 
apró törzseken egy Agrippa katonai képességeivel is csak évek múlva győzhetett. 
Udvari hízelgők alig érthették ezeket a barbárokat, kik a szabadságért éveken 
át ázva, fázva csatáznak, holott egy Caesar Augustus oltalma alatt nyugodtan, 
biztosan élhetnének. Horatiussal arra kérték Jupitert, hogy fejők maradjon 
ugyan, de maga után elsővé mindjárt a Caesart tegye. Augustus, az utcai pletyka 
szerint, tizenkettedmagával egyszer-másszor úgyis istennek öltözve ült lakomá
hoz ; de Jupiter az egész Olymposszal együtt hálásnak mutatkozott, hogy a 
tömegtől mégis hitet követelt. Maga után valóban elsővé tette a haza atyját, 
ahogy Krisztus születése előtt egy esztendővel kezdték nevezni, és szilárd alapra 
helyezte császárságát, a világtörténelem legjobban dicsőített politikai alkotását.

III. Az írók és a hatalom.

Lucretius Carus a köztársaság utolsó századában még Venushoz fohász
kodott, de már a régi istenek ellen fordult. Az anyag és a tér korlátlanságát, 
a természet örökkévalóságát hirdette s az istenek munkája helyett a parányokét 
dicsőítette a természetről írt költeményében. Parányoknak tartotta kora nagyra
vágyó politikusait is, kiknek fénye a napsugárban táncoló porszemekre emlé
kezteti. Milyen idegenszerű jelenség ez a természetbe elmélyedő és kora nagy
ságait észre sem vevő költő abban a korban, melynek írói a személyes hiúságinak 
hódoltak ! Tanulságos látnunk, hogy Lucretius természetimádásáról mily foko
zatokon keresztül tértek át a költők az emberimádásra. Terentius Varro (116—26) 
történetíró, az első római enciklopédia szerzője, valami 700 hazai és külföldi 
jeles embert versekben is dicsőített. Cicero, a nagy szónok, már önmagának lett 
Homerosa : époszt írt saját konzulságáról, melynek dicsőítésére költőtársait 
is buzdította; de mint unalmasat hagyta abba Caesar galliai hadjáratáról meg
kezdett époszát. Catullus (87—54) a szabadság, szerelem költője volt. Dalai, 
mik Caesar világrablásainak láttára teremtek, haragos lelkének villámlásai. 
Ábrándos, könnyelmű, szerelmes, mámoros szívének holdsugárai, pillangói, 
vadrózsái, szivárványai azok a dalok, amik az ő Lesbiáját, a más feleségét, 
a világ szépasszonyát, szerelmében epedve, dobzódva, kétkedve, sőt csalódva is, 
a halhatatlanok közé emelik. De a római már nem maradhatott sem tiszta 
szerelmes, sem tiszta köztársasági. Catullus undorodva kelt föl Lesbiája asztala 
mellől s kibékülve ült le a Caesaréhoz. Lesbia kanárija helyett nemsokára talán 
meg is énekelte volna Caesart, kinek kegyeiért a természet csúfjára a köztársa
sági épp úgy esedezett, mint ahogy a szép ifjú Juventius kegyeire vágyott, 
ki Lesbia izzó ajkait csókolhatta.

Tibullus (54—Kr. u. 19) megénekli az aquitaniai győzőt, Messallát ; de 
ő maga félt a katonaságtól. Azokért az ősidőkért rajongott, mikor az emberek 
még fakupából ittak s nem viseltek háborúkat. Amellett szerelmes verseket 
írt a könnyűvérű Deliához, a közönséges Nemesishez, sőt egy szép fiúhoz, Mara- 
thushoz is. Propertius (54—16) gondol ugyan reá, hogy megzengje Augustus
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győzelmeit, vagy legalább a kegyeket többé nem osztogató albai királyokat, 
de — egy Augustus korában érthető okokból — nem zengi meg a csodaszép 
Kleopátrát sem, ki Róma szabadságát fenyegette. Inkább Cynthiának hódol, 
kitől »Caesar hatalma sem választhatja el«. Ovidius (43—Kr. u. 17) szintén csak 
az ifjúságnak akart tetszeni. Annak szánta szerelmes elégiáit, a Szerelem három 
könyvét, a Szerelem művészetét (Ars amandi), a Szerelem orvosszereit, még 
a női szépítőszerekről írt tankölteményét is ; a történelemből a hősnők szerelmes 
leveleit, Medea tragédiáját. Sóhajtozott, hogy eszményi Corinnája helyett bár 
Tróját, Thebait vagy Caesart énekelte volna inkább meg. Az Átváltozások 
(Metamorphoses) könyvében a csillagok közt látja Caesart, kinek mindennél 
ragyogóbb érdeme, hogy Augustus atyja. A naptár ünnepeinek magyarázatában 
(Fasti) az isteni Augustus fénye mellett mindenki elhalványul. »A haza atyja« 
azonban Rómából kiutasította és Tomiba (hazai, 
képtelen hagyomány szerint a karánsebesvidéki Tur- 
nuba) száműzte a költőt, a császári könyvtárakból 
kidobatta s a közhasználatból kitiltotta műveit, 
főképp a Szerelem művészetét. Ovidius pedig tűzbe 
hajította az Átváltozások könyvét, melyben először 
jött ajakára a hízelkedés hangja s dacosan vágta 
szemébe, hogy hírét a mennydörgő Jupiter sem 
semmisítheti meg. Szomorú verseinek első kötetét 
(Tristia) a száműzött azzal küldte Rómába, hogy 
be se lépjen Caesar házába, honnan villámmal súj- 
to tták ; »félek az istenektől ; elég, ha a középosztály 130 4bra Vergiliug. Camea a 
olvas téged«. Száműzött írók Kossuth koráig hány- Cabinet de Francéban,
szór tették oda, mint ő, hazaküldött könyvük ele
jére : Sine me liber ibis in urbem ! . . . »Könyv, nélkülem mégy a városba!. . .« 
Olyan költők után, kiknek a Caesarok s olyanok után, kik a Caesarok
nak nem kellettek, két nagy költő a közönséggel együtt Augustust is meg
hódította.

Vergilius Maró (70—19) udvari poéta sohasem akart lenni s voltaképpen 
nem is lett. A parasztfiú a mezei életet dicsőítő Bucolicáival, tíz szép eklogájával 
vonta magára a közönség s a hivatalos körök figyelmét. Maecenas, Itáliának 
úgyszólván belügyminisztere, egyenesen a mezei gazdálkodást magasztaló 
versek (Georgica) írásával bízta meg. Győzelmeknél jobban megszilárdította 
az uralkodóház tekintélyét, hogy Aeneasában Vergilius Venus istennő fiát teszi 
ősévé s Augustust hirdeti megváltónak, ki visszahozza az aranykort s Róma 
alá hajlítja a világot. A világhatalom emlegetése s a költő szabadéivűsége, 
mellyel az utolsó nagy köztársaságit, Catót, a boldogok közé helyezi, a köz- 
társaságiakat is kibékíteni törekedett a nagy politikai változással, hogy a nem
zetet és uralkodóját a hazafias büszkeség érzetében egyesítse. Az Aeneas tizenkét 
énekének politikai tekintetben is majdnem akkora hatása volt, mint a köz- 
zársaság tizenkéttáblás törvényének. A latinok Homerosának a színház közön
sége az Augustust megillető tisztelettel, felállással hódolt; s Augustus nem 
merte őt megbántani egyéb jutalommal, mint amire az író a közönséggel szemben
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számíthatott. Peisistratosnál, ki Homeros műveit megmentette, bizonyosan 
önzőbb volt, mikor, a haldokló költő tilalmával nem törődve, megparancsolta 
az egész éposz közzétételét. Ez tette háza dicsőségét teljessé.

Horatius (68—8) óvatosabban járt azon a hamun, mely (ahogy ő maga 
mondta) csalárdul eleven parazsat rejt maga alatt. Cato után sóhajt, de hamu 
alá fedte azt a köztársasági szikrát, mely athéni tanuló korában az ő szívét is 
hevítette. A nagy költő az emberimádás főpapja lett. ódáiban az egekig emel
kedett s olyanokat is. magával emelt oda, kiknek, mint pl. Lolliusnak, sárban 
volt a helyük. Több fényt adott a monarchiának mint amennyit ez adhatott neki.

Rómának dicsősége, hogy nyelve már nem zenghetett felségesebben, mint 
Vergilius és Horatius ajakán ; s Augustusnak szerencséje, hogy ez a nyelv az ő 
dicsőségét zengte. Alexandros Pindaros után epedett, őneki Pindaroson kívül 
Homerosa is volt.

A történetírók sohasem vesztették el annyira függetlenségüket mint a 
költők. Szebb szemfödél nem borulhatott a római királyság és köztársaság 
múltjára, mint Titus Livius (59—Kr. u. 17) római története, mely a város alapí
tásától Drusus haláláig (Kr. e. 9) végbement eseményeket tárgyalta. Száz- 
negyvenkét könyvéből csak 35 maradt reánk, de ennyi is elég volt, hogy, amint 
ő akarta, a Föld minden népe, minden kora Rómát ismerje el a világ első népének. 
Barátja volt Augustusnak, de nyiltan kimondta, hogy már csak azért is örül 
a régi időkben való elmélyedésnek, mert azalatt nem kell foglalkoznia saját 
kora nyomorúságaival. Hitele majdnem dönthetetlen volt a XIX. századig, 
midőn Niebuhrtól Mommsenig a jeles történetíróknak egész sora fordult túlságos 
tekintélye ellen. Előadása szépségeivel, az eseményekbe lelket öntő hazaszere
tetével minden egyéb fogyatkozását feledtetni tudta. Nagyobb szabású törté
neteket ezenkívül csak görögök írtak (Diodoros, Dionysios stb.). A közönség 
még szívesebben olvasta a monográfiákat, életrajzokat, emlékiratokat. Az első 
latin történeti tanulmányokat Sallustius Crispus (87—34) írta, kinek Catilinája 
és Jugurthája (melynek egy X. századbeli kéziratát a gyulafehérvári Batthyány- 
könyvtár őrzi) Thukydides tanítványára vall. Ahogy magyar fordítója, Kazinczy, 
jellemezte, Apollója volt a római történetírásnak, melynek Herculese Tacitus 
lett ; ennek szobrát vasból kellene önteni, a Sallustiusét könnyű kézzel a leg
fej érebb márványból kellene kifaragni. Művészi előadás és történelmi meg
bízhatóság tekintetében nem versenyezhet vele Cornelius Nepos (94—24), kinek 
főmunkája a római és az idegen jeles férfiak összehasonlító életrajzgyüjteménye. 
Reánk az egészből csak 25 életrajz maradt. Tanuló korában az is szívesen olvasta, 
ki mint férfiú kevés tanulságot és gyönyörűséget talál bennük ; de semmi körül
mény között sem szabad feledni, hogy Nepos az első római, ki behatóbban fog
lalkozott idegen népek történetével.

Az emlékiratok sorát (mivel Sulla emlékiratai elvesztek) maga Julius 
Caesar (100—44) nyitja meg, ki saját galliai hadjáratainak történetét könnyedén, 
világosan, szabatosan, de azzal a természetes részrehajlással írta meg, amelytől 
egyetlenegy emlékíró sem szabadulhat. Augustus emlékiratai csak töredékek
ben maradtak meg. Amit róla Lábienus írt s néhány bizalmas barátjának fel
olvasott, a megrémült szenátus nyomban elégettette s barátja, Cassius, hiába
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vigasztalta, hogy ő könyv nélkül tudja az egészet. Pedig azok a világrázó törté
nelmi igazságok, miket nem könyvtárunkban, hanem koponyánkban vagy 
szívünkben őrzünk. Labienus könyve most máglyára került, Tacitus csak fél
század múlva született meg és nem foglalkozott Augustusszal, Plutarchosnak 
a császárról írt életrajza elveszett. Nyugodt lehetett az uralkodó, aki a tör
ténelmi kritikát még legénykorában Cicero feláldozásával kezdte.

Cicero (106—43) beszédei, levelei s egyéb művei igen fontos forrásai a két 
triumvirátus korának. A németeknél Wieland, minálunk Fábián Gábor maguk 
is hazájuk elveszett szabadságát siratva kezdték fordítani ezeket a leveleket, 
amelyek oly meghatóan gyászolják a köztársaságnak s a köztársasági szellemnek 
elenyésztét. Cicero, aki — Toldy Ferenc szép szavai szerint — »akkor volt bátor 
a szabadságot szeretni, midőn azt szeretni veszedelem vala, nekünk több mint 
csupán a világtörténelem nagy embere, a világ nagy írója ; mert benne ösztön- 
szerűleg a nagy szívrokont, a hazai hűség példányát bámuljuk, szeretjüké Nem 
volt római, kire »Cicero nyelvén beszólő« országgyűlési szónokaink annyiszor 
hivatkoztak volna ; s az az eszmény, melyet a szónokról (de oratore) ő állított 
fel, legtovább hazánkban élt, mert a latin itt maradt legtovább a törvényhozás 
nyelve. Cicerónak a barátságról, öregségről, kötelességekről, a köztársaságról, 
a  törvényekről stb. írt bölcsészeti fejtegetései nemcsak Rómába, hanem hozzánk 
is útat törtek a görög bölcsészeti iránynak ; mert a magyar tudós szívesebben 
nézett Róma, mint Athén felé. Latin iskoláinknak fő remekírója mindenkor 
Cicero volt s régebben még a magyar stílust és szabadelőadásokat is az ő művei
nek olvastatása alapján gyakorolták be.

Azóta, hogy a rostrumra került Cicero levágott feje s könyveinek olvasását 
eltiltották, a fórumon elhangzó beszédek maguk is csak retorikai gyakorlatok 
voltak, politikai súly és jelentőség nélkül.

Még a kövek is Augustus dicsőségét hirdették. A középületek, hadi gépek 
és eszközök felügyelője, Vitruvius hadimérnök, a császárnak ajánlotta az építé
szetről írt tíz könyvét, mely latin nyelven ezt a tudományt először foglalta 
rendszerbe. Szükség volt reá, mert Horatius is megénekelte, hogy Augustus 
mindjárt császársága első esztendejében 82 templomot építtetett. Egyre-másra 
emelkedtek a köz- és magánpaloták, amiknek falait márványoszlopok borí
tották, földjét mozaikkal rakták ki s minden részét zsákmányolt vagy drága 
pénzen vásárolt műtárgyakkal díszítették. A mi Kazinczynk szerint

»Egy nap nem épült Róma. Századoknak 
Kellett lefolyni, míg a Tiberis 
A vályogváros alkotási közt 
Merész szökéssel látta a P a n th e o n  

Márványit égre kelni partjain,
Méltó lakát a M in d e n - is te n e k n e k a
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IV. Jézu s és a nép.

Mire a fényes Pantheon elkészült, keresztfán lehelte ki halhatatlan lelkét 
Jézus Krisztus, ki »minden istenek« helyett egy Istent hirdetett, de mindenkinek. 
Az emberiségnek ezzel kezdődő új korszakát nem Augustustól számítják, hanem 
szegény alattvalójától, ki Róma alapítása után valamikor a 753—747. év közt 
(valószinűen 747-ben) egy betlehemi istállóban született. A császár hűbérese, 
a nagy Heródes zsidókirály (40—4) figyelmes lett a szóbeszédre, hogy meg
született a zsidók megigért szabadítója, megváltója ; s mert nem tudhatta,

131. ábra. A keleti bölcsek imádják a kis Jézust. (III. századbeli kép, szent 
Marcellanus és szent Péter római katakombájából.)

melyik az, megöletett minden betlehemi kisdedet. »Zsarnoki féltése vérengzése 
volt ez.« Ráchel azonban, két szép csecsemőjét siratva, megfenyegeti a vérszopó 
Heródest :

^Napjaid számítvák; m e g if jv l t  a z  id ő  
És, kitói rettegsz, nem féli fegyverid ó:
A z  I g e , a z  E s z m e i t

Az édesanyja, a Madonna ölében mosolygó gyermek nagy eszmét : szere- 
tetet, szabadságot jelentett. Egészen mást, mint amit Augustus monarchiája 
adhatott.

A pogányság éjjelét újabb világnézlet hajnala követte. Kelet felől a pirkadó 
ég alján feltűnt a kereszt, az a fényjel, amelyet az emberek sorsát intéző hatal
mak küldtek a vak homályba, mikor égi szózatra Thamus, a vén kormányos,
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odakiáltotta a pogány oknak, hogy »Meghalt a nagy Pán ! A nagy Pán halott ! . . .« 
Meghalt Heródes is, még a betlehemi gyilkosság esztendejében. Urának, a császár
ság alapítójának, tűrnie kellett, hogy életét, uralkodását kétfelé osszák és azt 
írják, hogy Krisztus előtt 
63-ban született, Krisztus 
után 14-ben hunyt el.

Augustus uralko dása 
mégis »századoknak szolgál 
mesgyeül«. Nevéhez világ- 
történelmi alkotásnak, a 
római császárság alapításá
nak emléke fűződik. Az 
imperium eszméjét Róma 
abban az alakban ösmerte, 
ahogy azt az Achaemenidák 
és a nagy Alexandros felve
tették. Az ő monarchiájuk 
lebegett Gajus Gracchus,
Sulla és Caesar szeme elő tt; 
s ezt valósította mostan meg 
Augustus, hogy elsősorban 
a nyugati árjákat egyesítse.
A keletiekre többé nem szá
míthatott, mert ezek abban 
a pillanatban siklottak ki a 
nyugatiak hatása alól, ame
lyikben — s éppen az ő ide
jében—  a szagák, vagyis 
»fehér hunok,« a hindukat 
meghódoltatták és Indo- 
szkithiát alapították; és 
amelyikben Augustus beérte 132. ábra. Pan szobra. (A marosnémeti parkban.)
azzal, hogy a part húsok,
Irán és Mezopotámia urai, földjükön átjárást engedjenek kereskedőinek India 
felé. Keleten tehát két olyan hatalmas imperium alakult, mely ezt a rómait 
határainak s műveltségének kelet felé való terjesztésében mindörökre megakadá
lyozta.

Janus templomának ismételt becsukása a békét, de a haladás kizárását 
is jelentette egyúttal. A római műveltség napját Augustus Pháetonként delelőre 
vitte. Midőn a gyeplő kiesett fáradt kezeiből, a lovak lejtőre jutva elragadták 
utódjai kocsiját, melyet végre is Krisztus tanításai sújtottak az Eridanosba. 
S mit ért nekik, hogy borostyánok nőttek az Eridanos partjain ? Augustussal 
körülbelül véget ért a régi árja műveltség fejlődése. A császárság nemTvitte 
előbbre a polgáriasodást ; sőt a politikai harcok megszűntével, midőn a birodalom 
biztosságát a légiók s nem a polgárok fegyvere védte, szellemi képzettség és
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anyagi jólét tekintetében Róma mind mélyebbre sülyedt. Együttvéve okozta 
ezt a központosítás és az önkényes uralom, melyet amaz oly könnyen kifej
leszthet. Augustus orvosai a lankadt idegek korában rájönnek a hideg vízzel 
való gyógyítás módjára s a tudomány minden terén mutatkoznak apróbb sikerek ; 
de a császárság félezredéves történetében hol vannak a nagy találmányok és 
felfedezések ? A művészet hatalmas épületek díszítésére pazarolja erejét, melyet 
a görögöktől eltanult szellemi gimnasztika edzett meg. Ami anyagi és szellemi 
téren még haladást jelenthetett, többnyire nem árjáktól, hanem elrómaiasodott 
idegenektől származott. Augustusnak mindenesetre érdeme, hogy Rómát az 
egész világ népeinek találkozópontjává tette, hol vetekedve halmozzák fel 
szellemi és anyagi kincseiket s honnan minden jelszót várnak. Végre van közép
pont, hol felolvadnak a fajok különbségei. Az idegen behozza Róma templomaiba 
Osirist és Isist, az eleusisi misztériumokat, Mythras titokzatos ünnepeit ; a cir
kuszokba beviszi a perzsa lovagjátékokat, a gladiátorok küzdelmeit, a családi 
életbe a thrák és görög módra való ivást, szeretkezést stb. De ez az idegen is 
Rómától számítja a távolságokat s boldog, ha római katona, hivatalnok, író stb. 
lehet. Galliában, Hispániában és Pannóniában a parasztok már megértik a latin 
nyelvet. A műveltség, amelyet ennek segítségével fogadtak be, nagyon jelen
tékeny, ha talán csakugyan megállapodott is.

Augustust valóban nem lehet felelőssé tenni, hogy a fejlődés egyik alap- 
feltételét, a szabadságot, feláldozta a monarchiának, mellyel egyeztetni nem 
tudta. Az egyeztetés nagy feladatához nem Augustus, hanem Mirabeau kellett ; 
és az a tizennyolcadfél század, mely amannak halála és emennek születése 
közt van.

Azonban a lelkiösmeret szabadsága mégis Augustus és utóda, Tiberius 
császárok uralkodásának idejében gyökerezik ; mert Jézus akkor vetette el 
azt a kisded magot, mely azóta olyan hatalmas sudárba szökkent.

Gyermekkorunk első tanulmányai óta felejthetetlenek előttünk a Szentírás 
újszövetségi történetei, amelyekben a nép számára a nép négy embere, négy 
evangélista : Máté, Márk, Lukács és János írta meg Jézus életét. Azóta sokan 
megírták; de akik az oknyomozó történelem rideg szabályait alkalmazták, 
Jézusban csakis az embert látták s ekként korukban is ellentétbe jutottak az 
emberiség negyedrészének hitével, a kereszténységgel.

Az az út, melyet Jézus a betlehemi bölcsőtől a jeruzsálemi Kálvária kereszt
jéig tett, az egyetemes történelem legmeghatóbb s legösmertebb tragédiája. 
Élete első harminc esztendejében csak a kiválasztottak tudták, hogy Dávid 
királyi házának ivadéka egyúttal az Isten fia. Csöndesen dolgozgatott nevelő
atyja, József názáreti ács műhelyében, melynek gazdája a mester elhúnytával 
őmaga lett. Rokona, a félesztendővel idősebb János, a Jordán torkolata köze
lében, a bethabarai gázlónál, már azt hirdette, hogy a zsidók közt van Krisztus, 
a Megváltó, akit ő hirdet nekik. Még nem ismerik nagyságát ; utána jön, de 
előtte létezett s ő még csak arra sem méltó, hogy megoldja saruja szíját. Pedig 
csak akkor ösmerte meg Jézust, mikor félesztendő múlva ez maga is elzarán
dokolt hozzája, hogy megkereszteltetését kérje. Az új keresztény vállára galamb 
szállott, s az égből szózat hallatszott : »Ez az én fiam, kiben nekem kedvem
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telik.« A farizeusok, a szertartásokhoz mereven ragaszkodók, most már eretnek
nek (mesithnek) és lázadónak tekintették őt is, mint Keresztelő Szent Jánost. 
Jézus negyven napig böjtölt és elmélkedett a pusztaságban. Mire visszatért, 
szegény tanítványai élén János őt mint az Isten bárányát üdvözölte, ki elveszi 
a világ bűneit.

A galileai Kánába Jézus harmadnap már öt tanítvány kíséretében érkezett 
meg. Először ott mutatta meg csodatevő erejét, mert egy menyegzőn édes anyja 
kérésére a vizet borrá 
változtatta. Nemsokára, 
a húsvéti ünnepeken, 
ostorral kergette ki a 
kufárokat »atyja házá
ból^ a jeruzsálemi tem
plomból. — A farizeusok 
közöl először Nicodemus- 
nak, a megvetett nők 
közöl a szamariai bűnös 
asszonynak, a későbbi 
Szent Fotinának magya
rázta meg, hogy »az em
ber, aki embertől szüle
tett, csak természetes 
életet é l; a lélek ellenben 
Jsten kegyelmével szel
lemi, vagy inkább isteni 
életre kék. Faluról falura 
menve, vagy téli szállá
sán, a gyönyörű fekvésű 
Kafarnaumban, bátran 
hirdette a szellem újjá
születését, reneszánszát; 
kivált azóta, hogy mun
kája bevezetőjét, Keresz
telő Szent Jánost, a fér- 133. ábra. Jézus Krisztus képe az V. századból. (A római 
fias, nyílt beszéd miatt, Nunziatella-katakombából.)

Herodes Antipas bör
tönbe vetette. Jézus előbb ismerte meg a nép haragját, mint a hatalom erő
szakosságát. Názáretben, ahol nevelkedett, kiűzték a zsinagógából s a mély
ségbe akarták taszítani. Tapasztalnia kellett saját mondása igazságát, hogy 
senki sem próféta a maga hazájában; mindamellett hirdette, hogy ő a várva 
várt Messiás, aki megalapítja Isten országát. Ezt az országot kereste az a tizen- 
egy apostol (küldött), akiket Galileából eszméi hirdetésére a legyszerűbb emberek 
közül választott maga mellé : Péter, András, Jakab, János, Fülöp, Natánael 
{másképp Bertalan), Máté, Tamás, a kisebb Jakab, Judás (másképp Tádé) 
és Simon. A független Zsidóország, a nemzeti királyság helyreállítását várta
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Dávid ivadékától a tizenkettedik apostol, a kerióti (iskárióti) Judás, a kivá
lasztottak közül az egyetlen zsidó. De ki gondolhatta volna, hogy világi hatal
mat az egyszerű iparos szegény halászokkal, vámosokkal, mesteremberekkel 
alapíthatna ? S viszont a tanultak, a farizeusok hogyan ne érezték volna magu
kat sértve, hogy az emberiség gondolkodását Jézus nélkülük, ily tanulatlanokkal 
akarja átalakítani? Az apostolok kiválasztásakor a néphez intézett hegyi beszé
dében Jézus nyiltan felsorolta, kik jutnak be Isten országába. Az együgyűek, 
könyezők, szelídek, igazságosak, irgalmasok, tisztaszívűek, békességesek, az igaz
ságért üldözöttek ! A hegyen tartott beszédében ezeket nevezte boldogoknak s

134. ábra. Herodes temploma Jeruzsálemben.

nem a gazdagokat, hatalmasokat, élvezetre és nagyra vágyókat, könyörtelene
ket, zsarnokokat.

A társadalomnak teljesen újjá kellett alakulnia, hogy boldogságnak tartsa 
mindazt, amit idáig boldogtalanságnak tartott. Az új szocializmus részleteit 
Jézus már ebben a hegyi beszédben feltárta és megállapította hitének örök tör
vényét : a szeretetet Isten és felebarátaink iránt. Ezt a törvényt az ókor nem 
ösmerte. »Ahol a kincsetek van, — szólt Jézus — ott van a szívetek. Ha kincsetek 
a földön van, lelketek is földi marad ; ha az égben, lelketek is mennyei lesz.« 
A legteljesebb önzetlenséget hirdette. A Mi Atyánkban, ma is milliók imádságá
ban, minden anyagi jó közül csak a mindennapi kenyérért engedett fohász
kodni. »Ne gondoljatok a holnappal : a holnapnak majd lesz gondja magára. 
Minden napnak elég a maga baja.«

Nemzettagadónak tartották, mert a felebaráti szeretet törvényét minden
kire kiterjesztette ; hittagadónak, mert Mózes másfélezeréves törvényeit bőví-



135. ábra. Jézus az olajfák hegyén. (A beszterczebányai székesegyház XV. századbeli
dombormű ve.)
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tette. A hegyről lej övét, mikor a kafarnaumi római százados nagy hitét látta, 
valóban mondta, hogy »sokan fognak jönni keletről és nyugatról s együtt fognak 
ülni Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országának ünnepén, míg 
ez ország természetes örökösei ki fognak vettetni oda, ahol sírás és fogak csikor- 
gatása leszen«. Világvallást hirdetett világbirodalomban. Egyházát megalapítva, 
— saját példázata szerint — mustármagot ültetett el, minden más magnál kiseb
bet ; de ez csakhamar annyira növekszik, hogy minden más cserjét felülmúl. 
Hatalmas fa lesz belőle, nagy lombkoronát hajt s rá az ég madarai szállnak 
pihenni. Amire Herodes azzal felelt, hogy a szép Szalome táncát Keresztelő 
Szent János fejének levágásával jutalmazta meg s halálra kerestette Jézust.

Mit tehetett volna az ellen, ki ötezernyi népet, amely tanítását egész nap 
étlen-szomjan hallgatta, öt árpakenyérrel és két hallal elégített ki ? S aki eltűnt 
a tömeg elől, mely a csoda láttára királynak akarta kikiáltani ? Jézus féleszten
dőre önként ment száműzetésbe azok elől, akiknek egy része gyűlöletével, a másik 
pedig rajongásával üldözte. Sziria pusztaságaiban meghúzódva készítette elő 
apostolait közelgő küldetésükre. Visszatérve, Caesareában legerősebb hitű tanít
ványát, Pétert állította egyháza élére s a reá váró kínszenvedést, halált éppen 
aznap jósolta meg három apostolának, amikor a Tábor hegyén néhány percre 
isteni fényében jelent meg előttük. Mióta erről beszélt, földi kenyér helyett 
testét Ígérte a nép eledeléül s visszautasította a királyságot; mire nemcsak a 
galileaiaknak, hanem rokonainak, sőt néhány apostolának a hite is megingott 
messiási küldetésében.

Nyilvános élete harmadik esztendejében Judaeába ment át, amelynek 
falvaiba 72 tanítványt küldött ki az ige hirdetésére. A 32. év októberében 
a sátorok, majd decemberben a templomszentelés ünnepén ismételve megjelent 
és tanított a jeruzsálemi templomban. A szanhedrin (synedrium), a zsidók 
hetventagú legfőbb törvényszéke, elhatározta elfogatását. A katonák nem 
engedelmeskedtek, mert »ember még nem beszélt ilyen szépem. Az írástudók, 
farizeusok gyakran akarták megkövezni magában a templomban is azt az eret
neket, akiért a szegény földmívesek, pásztorok, iparosok rajongtak. Először 
Tamás apostol adta ki azt a férfias jelszót : »Kövessük és, ha kell, haljunk meg 
vele.« És követték Bethaniába. A függetlenségre törekvő zsidókat lázba ejtette 
annak a híre, hogy halottaiból feltámasztotta barátját, Lázárt, ellenben a szan
hedrin mint eretneket, világcsalót és országháborítót kiközösítette. Eélt, hogy ha 
a nép Messiásnak mondja, Róma lázadónak tartja Jézust, ki a nemzeti királyság 
helyreállítására törekszik. Kaifás főpap szerint jobb egynek halnia a népért, 
mint egy egész nemzetet a biztos romlásba sodorni.

Jézus egy hónapra Efrembe vonult vissza, de a húsvéti ünnepekre 33 tava
szán visszatért a fővárosba, a biztos halálba ; mert »a búzaszemnek meg kell 
halnia a földben, hogy bő termést hozzon«. A nép már Jerikó pálmái és rózsái 
közt hódolattal fogadta, Jeruzsálembe pedig március 29-én diadalmenetben,, 
mint Dávid fiát, valóságos királyt kísérte be. Virágvasárnapján az egyház ennek 
emlékezetét ma is évenkint megüli. Az aggódók, politikai kishitűek hiába kérték 
Jézust, hogy a népet csitítsa. »Ha hallgatnának, — mondá — a kövek szólalná
nak meg.« A szanhedrinnek tűrnie kellett, hogy a már két hónapja kiközösített
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»eretnek« három napon át (március 29—31.) a zsúfolásig megtelt templomban 
tanítson. Annál örömestebb vette, hogy április elején maga az egyik apostol, 
Judás, vállalkozott Jézus kézbeadására. Másnap, a húsvéti vacsora kezdetén, 
Jézus valamennyi apostola lábát megmosta, pedig tudta, utóbb meg is mondta,

136. ábra. A szentsír jeruzsálemi templomának főbejárata.

hogy áruló van köztük. A kenyeret értük adott testéhez, a bort értük ontandó 
véréhez hasonlította ; megkínálta őket, hogy egyenek, igyanak belőle s később is 
így cselekedjenek az ő emlékezetére.

Judás kivételével mindnyájan kimentek éjjeli tanyájukra, az Olajfák 
hegyére. »A világ szorongatni fog benneteket — szólt Jézus útközben, — de 
legyetek nyugodtak : én legyőztem a világot.« Megérkezve a Getszemáni (Olaj
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sajtó) kertbe, apostolai leheveredtek, ő maga pedig egy barlangban a legnagyobb 
lelki felindulással imádkozott. Éjfélkor Judás egy fegyveres csapat élén ott 
fogatta el, mire törvénytelenül azonnal Hanan (Annas) főpap vizsgálóbírósága, 
majd ismételve a hirtelen összegyűjtött törvényszék elé állították. Azzal vádol
ták, hogy összeesküdött Mózes törvényei ellen. Mire a nap és a nép fölkelt, 
már halálra kárhoztatták, mert előttük nyiltan kijelentette, hogy ő a Krisztus, 
az élő Isten fia. Pontius Pilatus, öt év óta Judaea procuratora, ítéletüket nem 
akarta megerősíteni, mert benne csak vallásgyűlöletet látott. Megtudva, hogy 
Jézus galileai, átküldte az éppen ott időző Herodeshez. Jézus azonban nem 
felelt Keresztelő szent János gyilkosának, aki aztán csúfságból fehér királyi 
ruhába öltöztetve, visszaküldte Pilátushoz. Jézust a procurator újra ártat
lannak nyilvánította, de megostoroztatta mint felségsértőt, mert a zsidók 
királyánek és — »mit csak egy Tiberius tehetne«, — Isten fiának mondta 
magát. Durva katonái (nem a légionáriusok, hanem az auxiliariusok, azaz 
a segédcsapatbeliek) gúnyosan hódoltak a zsidók tövissel megkoronázott 
királyának.

A római szabad választást engedett a népnek, mely tegnapelőtt még 
annyira lelkesedett Jézusért, a húsvét örömére őt bocsássa-e el, vagy Barabást, 
a rettegett rablót? »Nem vagy a császár híve, ha ezt elbocsátod !« kiabáltak 
a papok Pilátusra. Rómaiabbak akartak lenni a rómainál; mert »aki magát 
királlyá teszi, ellenemond a császárnak«. S mikor gúnyosan kérdezte Pilatus, 
saját királyukat akarják-e megfeszíteni? — inkább megtagadták nemzetök 
múltját s hódolatot fitogtatva zajongták : »Nincs királyunk, hanem csak csá
szárunk !« Pilátus megdöbbent, hogy kegyelme miatt mint felségárulót vádol
ják be, s többé nem ellenkezett. Jézust azonban a Golgothán még aznap nem 
mint eretneket, hanem mint politikai bűnöst feszíttette keresztre, az arbor 
infelix-re. Hogy politikai intelmet adjon a szolgalelkű, ingatag népnek, a keresztre 
te tt feliraton Jézust ismét a zsidók királyának nevezte. így Rómában azt a 
hitet kelthette, hogy megint elnyomott egy lázadást. A

Fogalma sem lehetett róla, mit jelentenek a vallatott Jézus szavai, hogy 
az ő országa nem e világból való. Nem tudhatta, hogy ez a szegény vádlott 
hozott »új népet és új eszmét a világra : a testvériséget és az egyének fel- 
szabadulását, melyek meg fogják rázni a világot«. Nem gyaníthatta, hogy 19 
század múlva is Krisztus ötszörte több lelken fog uralkodni, mint az ő halandó 
Tiberiusa, kinek nevében keresztre feszíteni engedte. Nem sejthette, hogy a 
gyalázatos kereszt, melyen Jézus három órai küzdelem után kiszenvedett, 
valamikor Róma templomain fog ragyogni. Nem gondolhatta, hogy ennek 
a nagyhétnek keserves történetét évszázadokon át orbi et urbi minden temp
lomban mint égbekiáltó igazságtalanságot fogják elmondani és elénekelni; 
és hogy majdan törpe emberek érthetetlen dicsősége példájaképpen emlegetik, 
Pilatus neve hogyan került abba a krédóba, mely az egy Istenről tesz hit
vallást.

A kereszténység, amelyet Jézus alapított, minden esztendőben meg- 
ünnepli annak emlékezetét, hogy a Megváltó húsvétkor (akkor április 5-én) 
feltámadt, negyvenednapra (május 14.) mennybe ment s ötvenednapra, pün-
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kösdkor (május 24.) elküldte a Szentlelket, hogy megvilágosítsa, az apostolokat, 
akik maguk közé az áruló, öngyilkos Judás helyett Mátyás apostolt vették 
be tizenkettediknek. Mit tehetett a szent meggyőződés és lelkesedés, az 
emberiség történetében legvilágosabban ezek a szegény galileaiak bizonyítot
ták be, akik egyszerre a világ minden főbb nyelvén hirdették, hogy az a Jézus, 
akit Izrael keresztre feszített, valóban a várva-várt Messiás. Az Ige, az Eszme 
ezeknek a szegény embereknek meggyőződésében ülte minden idők legnagyobb 
diadalát. *

Márki: Ókor. 21



XIV. FEJEZET.

A ZSARNOKSÁG.

I. Tiberius.

CTAVIANUS AUGUSTUS »isten« lett abban a pilla
natban, amelyben őseihez té r t ; de nem az ő fia 
volt utóda Tiberius, aki alatt az Isten egyszülött 
fiát kivégezték. Pedig Octavianus az uralmat saját 
családjához kötötte s ezzel a néha igen kényes ter
mészetű genealógiát ismét bevezette Róma politikai 
történetébe. Eltaszította első feleségét, Scriboniát, 
kitől egyetlen leánya, Julia született. Politikai ellen
felétől, Tiberius Claudius Nérótól, erőszakosan sza- 

Augustus császár a földkereksé- kította el Líviát, a másodikat, aki — rá három 
gével. (Középkori kódexen.) hónapra — már mint Augustus neje szülte meg

Drusust, a hároméves Tiberius testvérét. Ebből a házasságból nem születvén 
gyermeke, Livia rajta volt, hogy a császár 14 éves leányát, Júliát, az ő 18 
éves fia, Tiberius vegye el. Azonban Augustus Júliát Marcellushoz, ennek halála 
(23.) után pedig Agrippához adta férjhez. Agrippa, az actiumi győző, idáig is 
sógora volt Augustusnak, kinek unokahugával nagy családot alapított; most 
a császár elválasztotta őt feleségétől s boldogtalanokká tette gyermekeit, hogy 
eszébe ne jusson katonai monarchiája megalapítójának ezeket valami katonai 
csínnyel vagy lázadással trónra juttatni. Júliától született két nagyobbik 
fiát a császári após a maga fiaivá fogadta s mint trónörökösöket neveltette. 
Agrippa tehát mint hű és megnyugtatott alattvaló szállhatott sírjába. (12.)

A sor akkor került Tiberiusra, mikor már maga sem óhajtotta; mert 
boldog házasságban élt Vipsaniával, aki éppen Agrippának és Augustus unoka- 
hugának leánya volt. Második gyermeküket várták, mikor a császár parancsára 
válniok kellett, hogy Tiberius elvegye mostohatestvérét, egykori eszmény
képét, a másodszor is özvegyen maradt Júliát, eddigi feleségének mostoháját. 
Dinasztikus, tehát immár állami érdek parancsolta a Júliusok és Claudiusok 
családjának kibékítését. Megoldhatatlanabb feladat mint hat század múlva
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a Montecchi és Capuletti család megengesztelése; pedig Shakespeare Júliája 
és Rómeója szerették, Augustus Júliája és Tiberiusa ellenben gyűlölték egy
mást. Tiberius ezen házasság következtében uralkodótársa lett Augustusnak; 
egyetlen fiuk halála után mégis a rhodusi magányba vonult. Átengedte a tért 
rosszéletű feleségének, ki Agrippától való egyik fiának akarta biztosítani a trónt. 
Hét esztendő múlva tűrhetetlen botrányai miatt Augustus száműzte Júliát, 
mire Tiberius visszatért Rómába, hol a trón »várományosának« nem őt tekin
tették, hanem Agrippa két fiát, továbbá a korán elhunyt Drusus jeles fiát, 
Germanicust. Azonban az uralkodóházak történetében nem oly nagyon 
ritka »véletlen« következtében Julia két Caesar-fia elpusztult, a harmadik 
pedig, mint 15 éves vásott gyermek, 
alig jöhetett szóba. Az első római csá
szárt éppen olyan aggodalmak kínoz
ták, mint az első magyar k irályt; nem 
tudta, ki legyen új hatalmának örö
köse. Szive szerint saját családjának, a 
Júliusoknak sarját akarta azzá tenni, 
mint Szent István az Árpádokat; 
mivel azonban ezek serdülő ifjak 
voltak, az uralkodni vágyó asszonyok 
saját jelöltjeiket pártolták: Livia 
Tiberiust, Gizella Pétert. Palotafor
radalmuk vége mindakét esetben 
ugyanaz: Aggripát Planasia szige
tére küldték »j avulni«, Vazult Nyit- 
rá ra ; amazt megölték, emezt meg
vakították. Rómában Drusus fia,
Germanicus és nálunk Szár László 
fiai ezt a sorsot csak úgy kerülhették 
el, hogy külföldi csataterekre mentek 
harcolni. Az ősz uralkodók itt is, ott 
is jeles hadvezért, de népszerűtlen 
politikust tettek utódukká: Augustus Tiberiust, Szent István Pétert. A nők 
tehát győztek, de várni nem tudván, állítólag mindakét helyütt orgyilkosokat 
küldtek az öreg államfőkre ; akik azonban, negyven évnél tovább tartó ural
kodás után, mégis a természet rendje szerint fejezték be életöket.

A nép akaratának egyetlen tolmácsa a köztársaság legarisztokratikusabb 
intézménye, a tanács lett volna ; de már a katonaságnak, a császárság legjel
lemzőbb alkotásának, is volt akarata. A két akarat mindjárt az első alka
lommal, a trón betöltésének kérdésében, összeütközött. Ezt a kérdést a tanács, 
midőn 14-ben Augustus végső akaratáról értesült és Tiberius bemutatkozott, 
teljesen elintézettnek vélte. Azonban a rajnai és pannoniai légiók fellázadtak s Ger
manicust, Tiberius fogadott fiát kiáltották ki császárnak. Germanicus fele
sége Agrippina volt, Agrippának s a száműzetésben éppen most (14.) elhúnyt 
Júliának leánya ; Augustus gyermeke tehát éppen oly jogon sürgethette urát

21*

137. ábra. Tiberius. (A vatikáni múzeumban.)
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a korona elfogadására, m int ezer év múlva hasonló esetben Szent István leánya 
Aba Samut. Germanicus azonban öngyilkossággal fenyegetőzött és a rajnai

légiókat visszatérítette Tiberius hűsé
gére. Három esztendeig (14—16.) több 
győzelmet aratott egyes germán tör
zseken. A nép dicsőítette, Tiberius 
azonban visszahivatta s nem is töl
tötte be helyét, mert a Rajnán túl 
nem akart hódítani. Elég jól ismerte 
a helyzetet, hogy Németország egysé
gét maguk a németek akadályozzák 
meg. A svábok egyesi tő jé t: Marobo- 
duust, a szászok egyesítője : Arminius, 
éppen akkor verte meg először, mikor 
Germanicusnak a parthusok és örmé
nyek ellen való háborúk miatt Szi-

138. ábra. Agrippa. (A párisi Louvreban.)

riába kellett távoznia. (17.) Marobo
duus éppen akkor menekült római terü
letre, Davennába, mikor Germanicus 
hirtelen meghalt. (19.) Arminius pedig 
éppen akkor esett áldozatul családja 
és a törzsfők féltékenységének (21.), 
mikor joggal kihette, hogy, Maroboduus 
és Germanicus letüntével, többé semmi 
sem akadályozza a németek egyesíté
sét. Tiberius ez oldalról olyan biztosnak 
érezte magát, hogy Pannóniából, hol ő 
és fia, Drusus, annyiszor harcolt, az 
őrség egyharmadát égyidőre Afrikába, 
a numidiai csatatérre küldhette.

Fegyelem uralkodott most már a 
seregben, mely a béke éveiben az útakat, 
vízvezetékeket, várakat zúgolódás nél
kül építette. A népet nem lehetett oly 
könnyen fegyelmezni; az utcán tünte
tett a császár ellen, kit Germanicus egyik 139. ábra. Germanicus. (A lateráni múzeumban.)
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gyilkosának tartott. Nyílt rendeletben a császár hasztalanul figyelmeztette, 
hogy a csapást nemesen tűrje, mert a fejedelmek halandók, de a haza örökké
való. A haza szolgájának vallotta magát. Nem engedte meg, hogy neki mint 
istennek áldozzanak, templomot építsenek, szobrokat állítsanak, úrnak és 
imperátornak nevezzék ; de azt sem, hogy a szenátus évről-évre, egyenként 
ruházza reá a hatalmat, melyet egészen és osztatlanul követelt. A szenátus 
tekintélyét csak külsőleg emelte, 
midőn a comitiumokat illető vá
lasztásokat reá bízta. A kijelölést 
önmagának tartotta fenn, mint 
ahogy ezt nálunk is tette az 
1608. (koronázás előtti) 3. t.-c. a 
nádorválasztásra nézve ; s ahogy 
nálunk alig volt reá eset, Rómá
ban sem történt meg, hogy az 
uralkodó jelöltje a választás 
alkalmával elbukjék. Volt ugyan 
szólásszabadság a szenátusban 
és a közéletben, de számolnia 
kellett azzal a »csekély« körül
ménnyel, hogy a lex maiestatis 
értelmében akárkinek fölségsér- 
tési port akaszthatnak a nya
kába ; s ezek a pörök napról- 
napra szaporodtak. — A másik 
meggondolni való dolog az volt, 
hogy a testőrség egy hatalmas 
kaszárnyában (a Castra praeto- 
rianában) most már Róma tövé
ben lakott s a főváros nyugal
mán azonkívül három zászlóalj 
rendőr (cohortes urbanae) őrkö
dött. A szenátus tehát rendesen 
igen helyesnek találta mindazt, 
amit a testőrség parancsnoka 
(praefectus praetorio) vagy pedig 
a város kapitánya (praefectus 140. ábra. Germanicus. (A párisi Louvreban.)

urbis) ajánlott a figyelmébe.
A szabadságban akkor sem bíztak már, mikor Tiberius 23-ban a szenátus

ban bejelentvén fia, Drusus halálát, lemondásról, a köztársaságnak, a kon
zulok hatalmának helyreállításáról kezdett beszélni. Ahelyett, hogy szaván 
fogták volna, a szenátorok mosolyogtak, a nép pedig örült, hogy most már 
kegyeltjének, Germanicusnak fiai, Nero és Drusus a trón örökösei. A császár 
élete célját s az udvar folytonos ármánykodásai közt az emberekben hitét 
vesztvén, 27-ben Caprea (Capri) szigetére vonult vissza s a kormányt Seianus
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praefectus praetoriora bízta. Mondhatni, Rómát ostromállapotba helyezte. 
Seianus irtóháborút indított a titkos köztársaságiak ellen. Feladók (dela
tores) pletykáin indulva, felségsértési pörökkel ném ított el minden szabadabb 
nyilatkozatot, még a szenátusban is. Am ellett a beugratók mindent elkövet
tek, hogy Agrippinát és fiát, Nérót, Tiberius ellen lázítsák s alkalmat nyújtsanak  
pártjuk vérbefojtására. A 28. év első napjától fogva a császár egymásután  
végeztette ki leghívebb embereiket. Nem engedte tisztességesen eltem ettetni 
saját 86 esztendős anyját, Liviát sem, ki Seianus önző terveit felismerve, elle
nezte Agrippa és Nero perbefogatását. A következő esztendőben mégis perbe-

141. ábra. Tiberius villájának romjai Capri szigetén.

fogatta és szám űzette őket. Nero öngyilkos lett, öccse, Drusus, idáig a császár 
kegyeltje, börtönbe került. A nép most már Seianust tartotta Tiberius utódá
nak. Szobrokat állított, áldozatokat m utatott be neki s mindenképpen hódolt, 
hízelgett a lángeszű gonosztevőnek. A császár a képtelenségig fokozta minisztere 
nagyravágyását. Vejévé akarta tenni a daliás férfiút, kinek a császári hölgyek  
körében te tt hódításairól amúgy is sokat beszéltek. Öt évre konzultársának, 
sőt prokonzulnak is m egválasztatta, vagyis a hadsereg élére állíttatta. Azzal 
kecsegtette, hogy tribunustársává, trónja örökösévé teszi.

Azonban titokban Macrót nevezte ki testőrsége parancsnokának, meg
lepetésszerűen összehivatta a tanácsot 31. október 18-ára s megparancsolta, 
hogy Seianust vád alá helyezzék. A szolgalelkűek, kik idáig istenítették a minisz
tert, aznap délután tartott második ülésükben halálra ítélték s mindjárt ki
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is végeztették. A nép három napon át őrjöngött az utcákon, hogy holttestét 
megcsúfolja. Szobrait ledöntötte és meghurcolta a sárban. Kettős fogata kerekeit 
összetörte, egykor imádott fejét máglyára rakta, hogy — Juvenalis szatírája 
szerint — a föld második urának hamvaiból tál, lábas, bögre, medence készül
jön. A szenátus elhatározta, hogy évenkint megünnepli a kivégzés évfordulóját 
s emléket állít — a szabadságnak. Macro tűzjelzésekkel, majd levélben is 
tudatta az »örvendetes« hírt Tiberiussal, és kivégeztette Seianus egész család
ját, kivéve eltaszított feleségét, ki azonban gyermekei holttestének láttára 
öngyilkos lett.. De előbb megírta Tiberiusnak, hogy fiát, Drusust, saját fele
sége és ennek szeretője, Seianus, tette 
el láb alól.

Az újabb történetírás tagadja, 
mit az egykorúak állítanak, hogy a 
császár idegességét ez a fölfedezés 
őrültséggé fokozta s hogy mostantól 
fogva Róma és Caprea földjét ellen
ségeinek vére öntözte. Mindenesetre 
keveset ér az olyan állambölcseség, 
amelyet védelmezni kell a téboly vádja 
ellen. Irtózatos dolgokat beszélnek a 
12 palota rejtelmeiről; a visszataszí
tóan elcsúfult vén ember kicsapongá
sairól s arról, hogyan téteti el láb alól 
förtelmes élete szemtanúit. Tetteinek 
megbirálásához már nem is Tacitus,
Suetonius vagy Dio Cassius kell, hanem 
Lombroso. Ha naplója teljességében 
reánk maradhat, a világirodalom leg- 
órdekfeszítőbb és legtanulságosabb 
olvasmányai közé tartoznék. Talán 
mindennél jobban megértethetné velünk, hatvan évvel a köztársaság bukása 
után, miért kellett Rómának a zsarnokság még ebben a legutálatosabb alakjá
ban is és miért nem kellett Tiberiusnak a pater patriae cím oly tanácstól, 
melyet nagy eszének teljes világosságában is szolgalelkűsége miatt vetett meg.

A császár 37. március 16-án váratlanul halt meg. »Ágyban, párnák közt«; 
de szóbeszéd szerint úgy, hogy ágya párnáival testőrparancsnoka, Macro fojtotta 
meg. Jézust, aki üdvösséget, örök világosságot ígért a szenvedő emberiségnek, 
négy esztendő múlva így követte az az imperátor, aki — saját szavaiként — 
nem bánta, ha holta után a világ lángtengerbe fullad is.

142. ábra. Tiberius Caesar.

II. A Claudiusok.

Zord, öreg uralkodóra vidám, ifjú császár következett : Cajus Caligula 
(37—41.). A nép szerette, mert Germanicus fia vo lt; a katonaság kényeztette, 
mert a táborban született. Mint gyermek is katonásan járt s azért kis bakan
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csosnak, Caligulának nevezték. Maga a történelem is ezen a becéző néven írja 
róla a legborzasztóbb dolgokat. Ha nem akadt gonosztevő, a cirkuszban vala
melyik nézőt dobatta a vadállatok elé. Lakomáin ecetben föleresztett gyön
gyöket etetett, itatott vendégeivel s így nem csoda, ha egy-egy ilyen mulatsága 
két millió sesterciusba (fél milliónál több koronába) s néhány halálesetbe került. 
Csakhamar eltékozolta azt a 270 millió sesterciust, amennyit Tiberius hagyott 
reá. Egyszerre vége lett népszerűségének, mikor roppant adót vetett k i ; s 
mikor Germania és Britannia ellen viselt háborújából germánoknak öltöztetett 
rabszolgákkal s a Tirreni tenger partjain szedett kavicsokkal tért haza. A papokat

vérig sértette, midőn pappá nevezte ki kedves lovát, 
melyet aranyjászolból e te tett. A zsidókat arra akarta  
kényszeríteni, hogy magában a jeruzsálemi templom
ban állítsák fel a szobrát s azt imádják, m ert hiszen 
a maguk istenét még megnevezni sem tudják. K ál
vin szerint »nem olvastatik, hogy senki vakmerőbb, 
felfuvalkodottabb és m osdatlanabb istenutáló le tt 
volna Caius Caligulánál, a római császárnál; de mégis 
senki nálánál inkább nem félt, rettegett és reszke
te tt, midőn az Isten  haragjának csak egy kis szikrács
kája lá tta to tt  is«. Az őrjöngőt az összeesküvő prae- 
torianusok gyilkolták meg (41. januárius 24.).

A szenátus azt hitte, hogy Caligula 30 sebe 
meghozza, mit Caesar 23 sebe nem hozhatott meg, 
a köztársasági szabadságot. A praetorianusok azon
ban Tiberius Claudiust (41—54.), Germanicus test
vérét, Caligula nagybátyját kiáltották ki császárnak. 
A köztársaságról álmodozó szenátusnak, melyet a 
nép sehogysem támogatott, ezúttal először kellett 
beletörődnie, hogy megfelelő ajándék (donativum) 
fejében Rómának testőrök és katonák adjanak csá
szárt. A szobatudós Claudius ezentúl is szívesebben 

foglalkozott Karthágó történetével, melyet görög nyelven írt meg s mindvégig 
kész eszköze maradt katonáinak és — ahogy ma mondanók — a kamarillának. 
Ennek élén a botrányos életű Messalina, majd — kivégeztetése (48.) után — 
Agrippina császárnék s Pallas és Narcissus szabadosok állottak. Három új 
udvari hivatal : a kamara (a rationibus), a kabinet-titkárság (ab epistulis) és 
a folyamodások osztálya (a libellis) segítségével intézték a legfontosabb állam
ügyeket. El kell ismerni, hogy — kivált a tartományokban — a közigazga
tást mintaszerűvé tették s kül- és igazságügyi politikájuk tiszteletet keltett. 
Az újraszervezett hadsereg 45-ben Mauretaniának, 51-ben Britanniának meg
hódításával növelte a birodalom területét s Noricum királysággal a tartomá
nyok számát.

A titkos intézők egyetértését a trónöröklés kérdése bontotta  meg. 
Agrippina első férjétől (Cn. Domitius Ahenobarbustól, vagyis a rőtszakál- 
lútól) való fiának, Neró-nak akarta  biztosítani a trónt. Pallas segítségével

143. ábra. Caligula. (A berlini 
múzeumban.)
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rávette urát, hogy Nérót fiává fogadja s Messalinától való leányával, Oetaviá- 
val házasítsa össze (53.). Ellenben Narcissus a császárnak Messalinától való 

fia, Britannicus törvényes jogait védte s rajta volt, hogy 
megtörje a császárné végzetes befolyását. Agrippina meg
előzte ; 54. okt. 13. megmérgezte urát s trónra juttatta  
17 éves fiát.

Nero (54—64.) nagy befolyást engedett anyjának s 
kezdetben a pénzekre is kettejük arcképét verette ; más
részt azonban szívesen hallgatott Burrus praefectus prae- 
toriora és Senecára, egykori nevelőjére, kik olyasmire 
törekedtek, hogy a szenátus tekintélyét emeljék s Rómát 
alkotmányos monarchiává alakítsák át. Saját nevelését 
és politikáját látszik védelmezni Seneca, midőn a kegyel- 
mességről értekezvén, azt mondja, hogy ember előtt 
ember sohasem volt olyan kedves, mint Nero a rómaiak
nál; nem Augustus és Tiberius idejéről beszélgettek, 
hanem Nérót tartották követendő példának. Ügy hitték, 
boldogok, s hogy a köztársaság legnagyobb szabadságá
ból csupán az elveszthetés szabadsága hiányzik. Lucanus, 
a Pharsalia költője, még metszőbb gúnnyal vigasztaló- 

(A berlini múzeumban.) dik, hogy Caesar bűne és gazsága bizonyára már csak 
azért is tetszik az isteneknek, mert ez nyitott útat Neró

nak az uralkodásra ; hiszen Jupiter is csak a gigászok harcának elmúltával 
uralkodhatott. Róma mindent megbocsáthat a polgárháborúnak, mert az veze
tett a mai uralomhoz. Nérót majdan az ég is örömmel fogadja ; rábízza : a 
Göncöl szekerét vagy a Nap kocsiját akarja-e haj
tani s a Föld nem fél, hogy az ő napjának fénye 
ragyog reá. Akármelyik isten átengedi neki a helyét 
s a természet ráhagyja, miféle isten legyen, hogy 
új alapokra fektesse a világot. Csak az északi vagy 
déli sarkra ne üljön trónolni, mert dicsőségének 
sugara rézsút érné Rómát, testének súlyával pedig 
félrebillentené a világot. Az Ég közepén trónolva 
ügyeljen a Földre. Isten ő már is, aki dalra lel
kesíti a római költőt.

íme, a dalra lelkesítő tettek ! Nero alkot
mányos ötévé (quinquennium Neronis) 59-ben azzal 
végződött, hogy ebéd közben megmérgeztette foga
dott bátyját, Britannicust, kinek törvényes jogait 
Agrippina említeni merte. Britannicus húgának,
Octavia császárnénak tűrnie kellett, hogy jogait 
Otho lusitaniai helytartó szépséges felesége, Pop
paea Sabina bitorolja ; saját édes anyját, Agrippi- 
nát, ki mindezekért szemrehányást tett, Nero a 
tengerbe akarta fojtani s mikor kimenekült, mezei

145. ábra. Nero.
(A capitoliumi múzeumban.)
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lakásán agyonverette. A szenátus hálaim ákat rendelt, hogy az »összeesküvés« 
meghiúsult, a császár pedig az olympiai játékok m intájára a Neroniákat ala
p íto tta  (60). így  kezdődött Nero második quinquenniuma :

»Midón a csók oly sokkal édesebb,
Forróbb a vágy, ha egy kis vér ömöl.*

Petronius (Nero kortársa és áldozata) Trimalchio lakom ájában és kor
társaink közül Madách az Em ber Tragédiájában, Hamerling az Ahasverusban, 
Sienkiewicz a Quo vadis-ban a m últakon borongó költők minden erejével festik 
azt az időt, melyben »szép lányok keblén, füzéres pohárnál« nevettek minden 
erkölcsi leckén. Azelőtt is m egtörtént, hogy Nero, szerelmes kalandokra szom
jazva, éjnek idején pajtásaival álruhában kóborolta be Róma utcáit ; de ez 
még te tszett is a népnek, m int utóbb a párisiaknak tetszettek  IV. Henrik utcai 
szórakozásai. A tivornyák most magában a palotában folytak. A császár meg
hívott közönség előtt személyesen is résztvett udvari cirkusza kocsiversenyein, 
udvari színházában pedig énekelt, táncolt, szerepet vállalt, sőt saját verseit 
is elszavalgatta. Nemcsak a közreműködők, hanem a fizetett tapsolok is Róma 
legelőkelőbb köreiből kerültek ki. A versaillesi szarvasligetekről keringő tör- 
ténetkók erkölcsös elbeszélések ahhoz képpest, am it Nero lakomáinak és kert
jeinek titkairól suttogtak. Rájuk gondolt Berzsenyi, midőn az erkölcsök elfaju
lásának tu lajdoníto tta , hogy »Róma ledől s rabigába görnyed«; ily népet »durva 
Nérók vasigája büntet«. B ará tjá t (Görög Demetert), midőn a magyar királyfi 
nevelője lett, arra in te t te : »Róma undokját s Senecát feledd e l !«

Nero maga mérgezte meg Burrust (63.), hogy a mindenre kész nyomorult 
Tigellinust állítsa a testőrsóg és a kormány élére ; kivégeztette Octavia csá
szárnét (63.), hogy feleségül vehesse szeretőjét, P. Sabinát. Közhit szerint (64. 
jul. 19.) csak azért gyujtatta fel Rómát, hogy a romok helyébe divatos várost 
építtethessen és a gyújtogatást a keresztényekre foghassa. Tacitus Annalesei 
óta máig egész irodalom vitatta a keresztények bűnösségét. Mások a zsidókat 
teszik felelősekké, hogy a bűnt felekezeti gyűlöletből a keresztényekre fogták. 
Nero valóban üldözte a keresztényeket ; keresztre feszíttette, állat bőrökbe 
varrva kutyák elé dobatta, a cirkuszban vadállatokkal marcangoltatta szét, 
vagy szurokkal leöntve, meggyujtatta őket és a kormos utcákat világíttatta 
velük.

Egy Nero korában csak természetes, hogy meg kellett halniok az olyan 
államférfiaknak, mint Piso és Paetus Thrasea, »a császárság Catoja« ; oly írók
nak, mint Seneca, Lucanus és Petronius, mivel császári hatalmának korlátozására, 
a szenátus befolyásának emelésére mertek gondolni (65—66.). Vértanúságot 
kellett szenvedniök oly szentéletű embereknek, mint Péter és. Pál apostolok, 
kik Jézus tanításait, a szelíd erkölcsöket hirdették. Vesznie kellett magának 
a gondolatnak is, mivel a császár megtiltotta a bölcsészet művelését. Szabad
ságot csupán a görögök kaptak, mivel 67-ben a körúton levő imperátort az 
olympiai, a pythiai és az isthmosi játékokban általános és felülmúlhatatlan 
győzőnek nyilvánították, verseit, szerepeit, zenéjét, kocsizását ezernyolcszáz
nál több koszorúval jutalmazták s a régi győztesek szobrai helyébe az övéit
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állították. Mint olympiai győző tért vissza Rómába, hogy ragyogó új palotá
jában, az aranyos házban (domus Aureában) folytassa őrültségeit. »Ki fog

megbocsátani — kérdi Eötvös József — a 
zsarnoknak, aki annyi ezrek boldogságát 
feláldozta hiúságának s hogy álmodott 
remekműveit létesítse, összerombolta, amit 
századok alkottak s amiben nyugalmukat 
annyian találták ?«

A rómaiak azonban nem annyira a 
múltakon bánkódtak, mint gazdasági rom
lásukon. Roppant költségeinek fedezése 
végett Nero pénzrontáshoz folyamodott; 
amellett kényszerkölcsönöket szedett. — 
A haldoklókat arra kényszerítette, hogy 
részére hagyományokat tegyenek stb. s 
az adókat kérlelhetetlenül szedette. Julius 
Vindex galliai helytartó forradalma ezért 
tört ki. Ö ugyan a germaniai légiók elle
nében elesett, de a galliaiakkal együtt 
ezek is csatlakoztak Gálba hispaniai hely

tartó hadaihoz, mire a rómaiak, sőt a testőrök is föltámadtak. A szenátus 
száműzte Nérót, ki mindenkitől elhagyva, egy szabadosa villájába menekült, 
hol (68. május 9.) megölte magát. A Júliusok 
és Claudiusok családját sírba vitte, de utó
dainak nagy tanulságul hagyta hátra, hogy 
több óvatossággal hasonló zsarnokok lehetnek.

III. A Flaviusok.

Forradalom, mely katonai lázadás műve, 
a szabadság gyarapodására sohasem vezethet.
Azonnal kitűnt ez, midőn Galba a praetoria- 
nusoktól megtagadta a választásért járó aján
dékot (donativumot), Ostiában 7000-et levá
gatott a zendülő rendes katonák közül s merő 
takarékosságból egész csapatokat kárpótlás 
nélkül bocsátott el. A praetorianusok tehát 
már 69. januárius 15-én Nero pajtását, a csak 
37 éves Oihót kiáltották ki császárnak, Galbát 
pedig megölték. A fejenkint kapott 5000 
sestercius megnyugtatta őket, hogy jó válasz
tást tettek. A nép előre örült a Néróéval vete
kedő fényes mulatságoknak, miket államkölt
ségen rendez a császár, ki magánvagyonát víg életben verte el. A rajnai légiók 
azonban még jobbkedvű adakozóval, Vitelliusszal kecsegtették és császárnak

147. ábra. Titus. (A vatikáni mú
zeumban.)

146. ábra. Vespasianus. (A capitoliumi 
múzeumban.)
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ezt a szolgalelkű, gyalázatos életű, de a katonákkal bánni tudó embert kiáltot
ták ki. Otho a bedriacumi vereség után, uticai Catót elég híven utánozva, 
öngyilkos lett (69. április 16.). Júliusban Vitellius már bevonult Rómába ; fegyel
mezetlen katonákkal ugyan, de kitünően fegyelmezett szakácsokkal. Az éhező 
proletarius nyelvével csettentett, ha császára négyszázezer sesterciusos ebéd
jeiről, vagy arról hallott, hogy egymaga megeszik egy borjút.

Julius elsején azonban az egyiptomi légiók már a zsidó háború fővezérét, 
Vespasianust kiáltották ki császárnak. Gyorsan elismerték a keleti légiók is, 
hogy a császárválasztás ne maradjon valamiképpen a nyugati hadsereg kivált
sága. Először is Antonius Primus pannoniai parancsnok indult Vitellius ellen. 
Rómában Jupiter capitoliumi temploma leégett s 50.000 katona esett el az

148. ábra. A Colosseum Rómában.

utcai harcban, amit a római nép a háztetőkről olyan gyönyörűséggel nézett, 
mint a Fronde idején (1652.) a párisi nép nézte Turenne és Condé mérkőzését. 
Harmadnap a gyáván bujkáló Vitelliust az utca népe csúfságok közt halálra 
kínozta.

Vespasianus (69—79.) uralma két nép : a gallusok és a zsidók szabad
ságának romjain épült föl. Leverte Claudius Civilis fölkelését, melynek az volt 
a célja, hogy a germánokat és gallusokat egyetlen egy szabad államban egye
sítse, s a honszeretetről énekelő druidákat visszakergette erdeikbe, hol Claudius 
óta bujdokoltak. Néhány esztendő múlva a tősgyökeres gallusok már tüntettek 
rómaiságukkal. A másik nép, a zsidó, azt felelte Titusnak, Vespasianus fiának 
és vezérének, hogy többre becsüli a halált a római szolgaságnál; s a régi tör
vények hívei, a zeloták, általánossá tették azt a hitet, hogy rajtuk csak az 
Isten uralkodhatik. 66-ban, mint annyiszor már, újra fegyvert fogtak, hogy 
visszaküzdjék függetlenségüket. A tartomány ugyan, csekély kivétellel, csak-
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hamar hódolt Vespasianusnak, azonban Jeruzsálem hősiesen ellentállt neki, 
majd — távozása után — fiának, Titusnak is. Odabenn a zeloták ezrével gyil
kolták le az alkalmazkodó farizeusokat, idekinn Titus egy napon 800 zelotát 
is keresztre feszíttetett, hogy megtörje a népet. Egy roham alkalmával (aug. 10.) 
felgyújtotta Salamon templomát s tűzbe fojtott, levágott 6000 zsidót; a többi 
azonban keresztülvágta magát hadain és a Zion hegyén még három hétig védel
mezte szabadságát. Végre 70. szept. 8. Titus a városnak ezt a részét is bevette. 
Két esztendő múlva a hős Eleazár önfeláldozása után a vidék ellenállását szin
ten megtörte, a forradalom vezetőit kivégeztette, a harcosokat bányaműn

é l

149. ábra. Pompeii a forum triangulareval.

kákra ítélte. A templom kincseivel kérkedett fényes diadalmenetében, amely
nek emlékét római diadalíve ma is hirdeti.

Vespasianus a két forradalom leverése és a hadsereg újjászervezése után 
templomot emelt a békének és zsidó pénzen állíttatta helyre Jupiter capitoliumi 
templomát, a világuralom látható jelét.

Építeni kezdte híres amphitheatrumát, mely 87.000 nézőt fogadhatott be 
s azért, mint az ókornak talán legóriásibb épületét, később Colosseumnak 
nevezték. Martialis szerint

»Nincsen olyan nagy munka, minő ez az amphitheatrum 
És valamennyi helyett róla beszél a világ.«

A császár, ki takarékossága mellett is annyit költött a város építésére, 
éppen a svájci Aventicumban járt, midőn 79. junius 23-án egyszerre meg
szédült. »Kezdődik az istenségem« szólt s állva fogadta halálát.
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Fia, Titus (79—81.) sokat 
látott rombadőlni, mit ősei annyi 
áldozattal emeltek. Augusztus 24-én 
a Vesuviusnak egy irtózatos kitö
rése láva és hamú alá temette 
Pompeii, Herculanum és Stabiae 
városokat. Tizenhét század múlva, 
mikor az első kettőt rendszeresen 
kezdték kutatni, Schiller szinte meg
döbbenve kérdezte :
»Hát pezseg élet alant? Elrejtve, a láva 

alatt, egy
Más, új nép lakozik ? Visszajön, ami le

tűnt ?«

Másfél század óta jár a világ 
a két város csodájára, mely mint 
valami óriási múzeum őrizte meg 
egy ókori város képét.
»Állnak az oltárok még; jöjjetek és mit 

az isten]
Régtói nélkülözött: hozzatok áldozatot!«

150. ábra. Titus római diadalíve. Mialatt a császár a szeren
csétlen vidékre sietett, Róma má

sodszor is leégett, a dögvész pedig naponkint állítólag 10.000 embert ragadott 
el. Talán ez a sok csapás adott Titus kegyetlen természetének a trónon helye
sebb irányt, úgy hogy sokan az emberiség gyönyörűségének nevezték őt.

151. ábra. Isis temploma Pompeiiben. (1776-ban kiásva.)
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Kazinczy, aki mint jakobinus sínylődött a budai börtönben, azért fordította 
le Metastasio Titusát (1795.), hogy mint Titus a lázadó Sextusnak, Ferenc 
király neki is megkegyelmezzen. »Az író — szólt — ki a Titusok, Traianusok, 
Marcus Aureliusok szép képeit a színpadon mutatja a népnek, többet használ, 
mint a filozófus, aki a különböző kormányformákról ír tanulmányokat . . . 
Az emberiség csak hálával fogadhatja, hogy a trónon nem ülnek többé Nérók.« 
De mégis rájuk gondolt. Hiszen Titus, ki 
elveszettnek tartott minden napot, me
lyen valami jót nem tehetett, a Colos
seum megnyitásánál 400 elefántot s 5000 
más vadállatot uszított a gladiátorokra.
A száz napig tartó játékok alatt több 
vért ontott, mint akárhány nagy zsarnok.
Váratlan halálát (81. szeptember 13.) 
testvére, Domitianus mérgének tulajdo
nították.

Domitianus (81—96.) kész volt vérbe 
fojtani minden ellenzéket. Az ellene írt 
könyveket szerzőikkel együtt megéget
tette, s örökös cenzorrá tévén magát, 
egyszerűen mással helyettesítette azt a 
szenátort, aki bírálni merte tetteit. Minta
képének Tiberiust választotta s őszintén 
önkényes uralkodónak vallotta magát. —
Saját udvarában úrnak és istennek nevez
ték. »A szólásszabadsággal együtt magát 
az emlékezetet is elvesztettük volna, — 
gúnyolódott Tacitus — ha úgy lehetne 
felejtenünk, mint hallgatnunk.« Eltűnő
dött rajta, hogy a türelemnek mennyi 
bizonyságát adták Domitianus tizenöt éve 
alatt, midőn a kémek még titkos fohá
szaikat is fölírták. De mégsem vádolta 
a kegyetlen és az erényekkel nem törődő 
időket, midőn egyik gyönyörű tanulmá- 152.£ábra. Domitianus (81—96). (A római 
nyában apósát, Agricolát, ki a tulajdon- vatikáni múzeumban.)
képpi Angliát meghódoltatta, szembeállí
totta magával a császárral, ki dicstelen háborút viselt a germánok és dákok 
ellen. Domitianus mégis a Germanicus és a Dacicus nevet vette fel s diadal
menetben ünnepeltette magát, Agricolát ellenben diadalai közben hivatta haza 
(84.). Attól félt leginkább, hogy magánembernek nagyobb neve legyen a fejede
leménél ; hiszen hiában hallgattatta volna el a szabad szót és a tudományokat, 
ha másé a hadi dicsőség. Róma minden egyebet könnyebben felejt annál, hogy 
a jó vezérnek császári erényei vannak. A szenátus úgyis élő példája volt annak, 
hogy a nemzeti erények ideje lejárt. Amidőn tagjait a zsarnok a feladók üres
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vádaskodásaira börtönbe hurcoltatta, száműzette, kivégeztette, vagyonaikat 
elkobozta, a tiszteletreméltó testület nem alkotmányos úton, hanem össze
esküvés segítségével igyekezett véget vetni a rémes uralomnak, összejátszva 
az elégedetlen udvari emberekkel s a hűtlensége miatt haláltól rettegő Domitia 
császárnéval, 98. szeptember 18-án az utolsó Flaviust meggyilkoltatta.

IV. Császári világpolgárok «arany k orszak a i

Tüstént kidobatta a szenátus Domitianus szobrait és jelvényeit a kúriából 
s még nevének említését is eltiltotta. A szabadság helyreállítása ünnepének 
nevezte azt a napot, melyen helyébe Coccejus Nerva (96—98.) szenátort tette 
császárrá. Mostantól fogva 84 esztendeig egymás után öt olyan uralkodó 
következett, kik minden külsőségben kímélték a szenátus érzékenységét; így 
történt, hogy a szenátorok jó császároknak nevezték ezeket a finom diploma
tákat. Magával a zsarnoksággal nem tudták megtenni, amit Domitianus arany 
és ezüst szobraival tettek, hogy aprópénzzé veretve juttassák a nép kezei 
közé. Hiszen már teremtményök, Nerva, sem mert ellenkezni a katonasággal, 
mikor ez Domitianus gyilkosainak megbüntetését követelte. Valaki helyesen 
jegyezte meg, hogy az olyan császárnál, aki mindent tilt, rosszabb az olyan, 
ki mindent megenged. Az államban tulajdonképpen ezentúl is a légionáriusok 
és praetorianusok uralkodtak. Aznap (97. okt.), melyen a pannóniai sereg a 
szíreken nyert győzelem emlékére a capitoliumi Jupiter szobrát megkoszo
rúzta, Nerva Felső-Germania helytartóját, a jeles hadvezért, Ulpius Traianúst 
fiává s így utódjává fogadta.

Ulpius Traianus (98—117.) Nerva halála után is nyugodtan folytatta a 
germaniai határsáncok (limes) építését. Majd hazánk dunántúli vidékeit vette 
szemügyre, hogy támadások ellen itt is biztosítsa birodalmát és ellenállás nél
kül őrséggel rakta meg a Bregetiótól (Szőnytől) Mursáig (Eszékig) terjedő 
partokat. Csak másfél esztendő múlva, a viszonyok rendezése után, jött Rómába. 
Kardját azzal adta át a testőrség parancsnokának, hogy védje vele, ha jól 
kormányoz, támadja, ha rosszul. Ennél érthetőbben nem jelenthette volna be 
a katonai uralmat. Romulus ivadékainak különben is szokniok kellett ahhoz 
a gondolathoz, hogy rajtuk egy tartománybeli uralkodjék. Azonban hozzá
szoktak, mint igen sok egyébhez. Plinius konzul a 100. évben már magasz
talta, hogy mint ember és nem mint isten uralkodik. Jövet-menet csókkal 
üdvözli a szenátorokat; s ellesi a szenátus óhajtásait. Donativumot ád a kato
naságnak, de alimentumot (szó szerint élelmezést) a szegényebb polgároknak, 
abból a külön pénztárból, melyet szegény földmívesek segítésére és gyermekeik 
neveltetésének költségeire még Nerva alapított. A földmívelést úgy fölvirágoz- 
tatta, hogy Egyiptomot, melynek gabonáját Róma szokta megvásárolni, Ínség 
idején most már Róma láthatta el gabonával. Véget vetett a feladásoknak 
és az árulkodásoknak, melyek még a családok tagjait is egymás be vádolására 
csábították. A császár a szabad polgárokkal együtt ugyanazon törvényeknek 
engedelmeskedik ; nem ura, hanem vezetője az egységes államnak. Tizennégy 
esztendő múlva, a császár halálakor, Plinius már sokat módosíthatott volna
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dicséretein. Akkor már láthatta, hogy Traianus nem 
elnöke, hanem valóságos uralkodója a birodalomnak.
Még a tartományok önkormányzatát és kiváltságait is 
megbolygatta, városaikat és adóügyeiket császári biz
tosok ellenőrzése alá vetette. A keresztényeket pedig 
azért üldözte, mert, felfogása szerint, hittanuk ellen
kezett az állam törvényeivel; már pedig nálunk is tör
vény, hogy »vallási hite vagy egyházi szabályai senkit 
sem menthetnek föl törvényen alapuló bármely köte
lesség teljesítésétők. Szervező képességét Traianus az

új hódításoknál
mutatta meg legjobban. Végre akarta 
hajtani J. Caesar tervét, hogy meg
hódítsa Dáciát, melynek terjeszkedése 
mindinkább fenyegette a birodalmat. 
Evégből az Al-Duna jobb-partján a 
Pontusig vezető hadiút építését a 100. 
évben befejezte, amint a krassószö- 
rény-megyei Ogradenával szemben a 
szerb parton a szikla felirata ma is 
hirdeti, hogy hegyeket levágva, folyó
kat szabályozva csinálta útját. Rómá
ból 101 március 25. a dákok ellen 
vezette 50.000 főnyi seregét. A követ
kező évben Tapaenál (a Vaskapu-hágó
tól nyugatra) vívta első nagyobb csa
táját. Látni lehetett mindenütt, mert, 
mint ezer esztendő múlva ugyanazon 
csatatereknek egy másik hőse, Szent 
László, katonáinál egy fejjel volt maga
sabb. Győzött s véres diadala emlé
kére oltárt emelt a harc mezején. — 
A Vaskapun túl csatlakozott hozzá 

Quietus afrikai (mauretaniai) lovascsapata, mely a Vöröstoronyi-szoroson 
keresztül jött be. Decebalus véres csaták után végre megigérte, hogy fegy
vereit, hadigépeit, a szökevényeket és hódításait kiadja, várait leromboltatja, 
Rómával védő- és dacszövetségre lép, fővárosába s a nagyobb városokba római 
őrséget fogad be. A békét a szenátus megerősítette s a császárt Dacicusnak 
nevezte. (103.)

Traianus (Orsovától dk-re) a damaskusi Apollodorosszal most már hidat 
építtetett a Dunán. Decebalus viszont a szomszédos népeket is szövetségre 
szólította, hogy függetlenségöket megvédjék a hódítók ellen. Traianus tehát 
a 105. évben még nagyobb erővel támadt a dákokra s valóságos irtóháborút 
viselt ellenök. Decebalus levágott fejét Róma utcáin hordoztatta meg. A dákok 
földönfutók lettek s országukat a birodalom minden részéből összecsődített

22

153. ábra. A dunai hid. 
(Traianus bronzérme.)

Márki: ókor.
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gyarmatosok kapták meg. Traianus szabad országból császári (nem szenátusi) 
tartománnyá tette Dáciát, melynek fővárosát, Sarmizegethusát (a mai hunyad- 
vármegyei Várhelyet) hivatalosan nemsokára Ulpia Traiana gyarmatnak

nevezték. Az új lakosok 
azonnal művelni kezdték 
az aranybányákat, me
lyeknek elfoglalása kö
rülbelül annyit jelentett 
Traianusra, mint Mexi
kóé vagy Perué V. Ká
rolyra nézve. Biztosítá
suk a három légióból álló 
őrség legfontosabb felada
tai közé tartozott. Róma 
sohasem látott még olyan 
fényes diadalmenetet, mi
lyet Traianus Dacicus tar
tott. A nép 123 napig 
gyönyörködhetett a cir
kusz 10.000 gladiátorá
nak és 11.000 állatjának 
véres küzdelmeiben.

A Fórum Traianum- 
nak (Apollodoros legma- 
gasztosabb alkotásának) 
fődísze az az óriási oszlop 
lett, amelyet 113-banfa 
római szenátus és nép 
állított. Faragott képek
ben örökítették meg a 
dák háború nagy esemé
nyeit s a császár dicső
ségét, mely Rómát Caesar 
és Augustus napjaira em
lékeztette.

Dácia tartománnyá 
való alakítása kétségkívül 
sok erőt elvont a Duna 
védelmétől s ezen a bajon 
a császár azzal segített 
nagyjából, hogy Pannó
niát akatonaság gyorsabb 
mozgósítása végett két 
tartományra (P. Inferior, 

155. ábra. Traianus oszlopa. P. Superior)osztotta. Poli-
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tikailag nagyobb tervnek látszott, hogy végre valahára meg akarta  oldani a 
keleti kérdést s rómaivá akart tenni m indent, ami valaha Alexandros birodal
mához tartozott. A szíriai katonaság a nagy tervet az arábiai Petra  város 
környékének megszállásával kezdte meg ; a petrai Arábia m ostantól fogva 
Róma tartom ányai közé tartozott. Parth ia  szkitáit azért is meg kellett hódí
tania, hogy a római-görög műveltség visszaküzdje az Alexandros idejében

156. ábra. Hadrianus. (A nápolyi múzeumban.)

Indiában elért határokat. A császár Antiochia mellett Zeusnak áldozta fel a 
dákoktól nyert zsákmány egy részét. Zeus meg is segítette őt Armenia s a 
következő évben Mezopotámia meghódításában. (114.) A római tartományok 
száma most már 45-re, a birodalom terjedelme 6*4 millió km2-re, lakosai
nak száma pedig körülbelül 90 millióra emelkedett. Róma tehát sohasem volt 
olyan nagy, mint az ő idejében s Actium óta egy császár sem hivatkozhatott 
annyi győzelemre. A császár Selinusban, Sicilia dny-i részén, 117 augusztus

22*
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9-én halt meg. A szenátus, mely őt már 114-ben legjobbnak (optimusnak) 
nevezte, mostantól fogva rendesen azt kívánta az új császárnak, hogy Augus- 
tusnál szerencsésebb, Traianusnál jobb legyen. A középkorban szentül hitték, 
hogy lelkét az örök kárhozattól Nagy Gergely pápa imádságai megszabadí
tották.

Traianus volt Róma trónján az első világpolgár. Maguk a rómaiak azonban 
csak utódja, Hadrianus (117—138) alatt lettek igazán kozmopoliták. Hogyan 
maradhatott volna Róma nemzeti állam, mikor egyfelől a görög, másfelől a 
keresztény szellem minden ízében megkezdte átalakító hatását ? A világnak 
ugyan rómaivá kellett lennie, de csak úgy lehetett azzá, hogy élére ősrómai 
Catók helyett elspanyolosodott rómaiak, Traianus és Hadrianus állottak.

Hadrianus, Traianus unokaöccse, Rómában tanúit, de eleinte oly hibásan 
beszélt latinul, hogy egyszer nyílt ülésben nevették ki. Graeculusnak, kisgörög
nek csúfolták a hellen irodalom, tudomány és művészet csodálóját. Pedig 
az ifjút mély tisztelet vagy forró barátság kötötte a római irodalom élő nagy
ságaihoz is, akik közt volt a történetíró Plutarchus, Tacitus és Svetonius, a 
retorika nagymestere Quintilianus, a költő Iuvenalis, Martialis, Statius, Ita
licus és Florus. A harctéren mint legátus először Dáciában s a közigazgatás 
terén először mint Alsó-Pannónia kormányzója (legatus praetoriusa). tűnt ki. 
A mai magyar földön elért sikerei szerezték meg neki a konzuli méltóságot, 
az ázsiai háborúban a főparancsnokságot s végre magát a császárságot.

Első tette az volt, hogy Armeniát, Mezopotámiát és Asszíriát visszaadta 
I. Kozru parthiai királynak s a két birodalom határának az Eufrátest ismerte 
el. Helyesen gyanította, hogy a birodalom sorsa valamikor nem az Eufrátes- 
nél, hanem a Dunánál és a Rajnánál dől el.

Ázsiából tehát egyenesen az Al-Dunához sietett. Kiverte Dáciából s azután 
zsoldjába fogadta a szkita roxolánokat s Marcius Tunbót, az egyiptomi zsidók 
legyőzőjét rendkívüli hatalommal tette Dácia és Pannónia ideiglenes 
kormányzójává, egyúttal — egyiptomi prefektussá. Megcáfolta tehát azt a 
mendemondát, hogy lemond Dáciáról, Traianus legnagyobb hódításáról. Sarmiz- 
egethusa, Dácia fővárosa, már 118-ban szobrot állított az imperátornak, ki 
Pannónián keresztül csak most ment Rómába.

Traianust fényes ünnepek közt a dáciai oszlop alá temettetvén, a fórumon 
elégettette a császári kincstár adósainak kötelezvényeit s így körülbelül 200 
millió korona elengedésével enyhített a közterheken. Széles birodalmában nagy 
utazásokat tett. Ügy hitte, hogy »az állam első szolgájának« egész birodalmát 
alaposan kell ismernie. Ütjának tapasztalatai vezették reá, hogy befejezni 
siessen Germánia, Britannia, Pannónia és Dácia limeseit, vallumait, melyeknek 
védelme alatt a városi élet csakhamar felvirágzott. A régi, vagy a most alapí
to tt városokban új bazilikák, színházak, gimnáziumok, fürdők, vízvezetékek, 
hidak, utak épültek (Rómában magában pl. Venus és Róma temploma, az 
Athenaeum felöl vasó-terme, az Aelius-híd, a moles Hadriani, vagyis a mai 
Angyalvár ; Olympiában Zeus temploma, mely újból középpontja lett a görögök 
vallásos életének), öreg korában legszebb utiemlékei elevenedtek meg, mikor 
tiburi hatalmas villatelepének épületei közt a világ legklasszikusabb műemlé
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keinek utánzatain merengett el. S ha az épület egyik része Athénre, a másik 
Egyiptomra, — az egész bizonyosan arra emlékeztette, hogy a legműveltebb 
népek most mind az ő alattvalói. A poikilé, stadion, három színház, könyv
tár, felolvasó-terem stb. megannyi bizonyságai, hogy a verselgető, festegető 
császár az Anio partján is oly szellemi életet akart teremteni, amilyet a Ke- 
phissos partján talált : a világ legszellemesebb városában, Athénben, mely őt 
már ifjan archonná választotta. Mégis a szellemnek izent hadat, midőn a számban 
egyre növekedő keresztényeknek és zsidóknak megtiltotta vallásuk szabad gya
korlatát. Bár-Kochbá (»A csillag fia«), a megigért Messiásnak adván ki magát, 
132-ben fölkelésre szólította a zsidókat, kiűzte a rómaiakat Jeruzsálemből s 
Judaeából, az ország függetlensége jeléül újra pénzt veretett. Négy éven át 
(132—5.) hősiesen harcolt a rómaiak ellen, míg végre Betárnál elesett. Az utolsó 
szabadságharcban körülbelül félmillió zsidó pusztáit el, a többi pedig jobbadán 
kivándorolt. Hadrianus betömette a betlehemi barlangot, hol Jézus született 
és Venus szobrát állíttatta föléje. Fölépíttette, de Aelia Capitolinának nevez
tette Jeruzsálemet; örökre kitiltatta belőle a zsidókat és Jehova templomának 
romjain a capitoliumi Jupiternek emelt templomot. A zsidó állam még Ves
pasianus idejében megszűnt s most a nemzet is szétszóródott. Katholikus egy
házakban minden nagypénteken világszerte éneklik Jeremiás siralmait, melyek 
ezt a nagy romlást megjósolták. De Jeremiással könyörögnek a mostani zsidók 
is, »újítsa meg napjaikat Isten, mint vala a régi időkben«. Országuk nincs, 
és sokáig kellett »csak« kozmopolitáknak lenniök, míg állampolgárok lehettek 
mind az öt földrészben ; tizenegy milliónyian, tehát többen vannak mint Dávid 
király idejében s ősi vallásuk, irodalmuk, nemzetük múltja a világtörténelem
ben példátlan erővel fűzi össze mindnyájukat.

Nem kímélte Hadrianus a római nemzeti hagyományokat sem. Eltörölte 
a köztársaságra emlékeztető konzuli és praetori méltóságokat s az igazság
szolgáltatással együtt Itália közigazgatását is négy törvénybíróra (iuridicusra) 
bízta. A szenátus tekintélyét csökkentette. Maga után a testőrség parancs
nokát tette első emberré. A legfőbb katonai méltóságokat a szenátorokon 
kívül a lovagok előtt is megnyitotta ; állami hivatalokra pedig — a tarto
mányok helytartóságait kivéve — csakis őket alkalmazta. Az állam legfőbb 
hivatala a császári tárnokmesterség (a rationibus) lett. Erős középponti igaz
gatásával, a rang- és fizetési osztályokba sorolt hivatalnok-karral többé nem 
fért meg a tartományok s városok önkormányzata. A sokat utazó császár 
valóságos helytartótanácsot (consilium) alakított, melynek tanácskozásait a 
testőrség parancsnoka, mint a császár helyettese vezette. Az úgynevezett örökös 
parancsban (edictum perpetuum) összefoglalta az eddigi törvényeket és praetori 
döntvényeket. Valahára tehát rendszeres törvénykönyvet adott a birodalom 
részére s ezzel az eddiginél is nagyobb közszükségletté tette a jogtudományt. 
Végre ő hozta gyakorlatba, hogy örökösét az uralkodó már életében kijelölje 
és Caesarnak nevezze, mert csak így lehet elkerülni a trón megüresedésével 
járó zavarokat. (Ilyenformán koronáztatták meg a magyar királyok is maguk 
mellé az ifjabb királyt.) Hadrianus Verust tette Caesarrá és pannóniai kor
mányzóvá. Minthogy azonban a léha Caesar 138 januárius elsején meghalt,
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a beteg Hadrianus az 52 éves Aurelius Antonius szenátort adoptálta, de oly 
kikötéssel, hogy ő viszont vejét, Marcust és Verus fiát, Lucius Verust fogadja 
fiának. A szenátust magát csak a régi római alkotmány helyreállításával 
engesztelhette volna meg. Igaz rómainak el kellett fordúlnia olyan császártól, 
ki nem a római, hanem a görög istenek közé való emeltetésében kereste dicső

ségét. Mikor meghalt (138 július 10.), utódjának 
nagyon sokáig kellett könyörögnie, hogy a tanács 
az istenek közé emelje, vagyis hogy törvényes 
uralkodónak ismerje el. Gyöngébb volt, mint hasonló 
esetben századok múlva a magyar országgyűlés ; 
de még nagyobb gyöngeség ebben (néhány német 
történetíró módjára) egyszerű akadékoskodást, ki- 
csinyeskedést látni. Mind a két határozat állásfog
lalást jelent a nemzeti szellem mellett, a kozmo- 
politaság ellen. Ha egyiknek sem volt közvetlen 
hatása, annak az az oka, hogy a hatalom a tör
vényhozó-testületet mind a két helyütt csak alá
rendelt tényezőnek vélte.

Antoninus Pius (138—161.) csupán külsősé
gekben tekintette többnek. Megadta minden egyes 
szenátornak azt a hivatalos tiszteletet, amelyet sze
nátor korában saját maga iránt megkövetelt. Szinte 
gúnyképpen hangzik, midőn azzal dicsérik, hogy 
23 éves uralkodása alatt egy szenátort sem fejez
tetett le. Mekkora lehetett a szólásszabadság olyan 
testületben, amelyben vívmánynak tarthatták, hogy 
egy császár mégis lemondott a vita bezárásának — 
a cloturenek — ilyen módjáról! Nagyobb dicsére
tére válik, hogy csendesen, zajtalanul, áldásosán 
uralkodott. Egyezkedett ottan, hol más fejedelem 
kardhoz nyúlt volna s az önként jelentkező népe
ket sem fogadta be birodalmába, hogy ürügyet ne 
adjon a béke megzavarására. A monarchiát tulaj
donképpen ő tette népszerűvé, mert népeit annak 
minden áldásával megismertette.

Mint minden bölcselkedő fejedelem, utóda, 
Marcus Aurelius (161—180.), a »filozófus«, akarat

lanul is vétett a szabadság ellen, mivel — gondolkozván róla — az uralkodó 
felfogással szemben a maga »jobb« eszméit akarta megvalósítani. Bizonyosan 
meglepte, hogy egyes népek egészen másféle alakban keresték a szabadságot. 
Bántotta, hogy zsarnoknak nevezik őt, ki a szokottnál többet hallgatott a 
szenátusra, sőt a népgyűléseket helyreállította, a rabszolgaságot szörnyűségnek, 
a rabszolga megöletését bűnnek nyilvánította, s mindenkire egyaránt kötelező 
születési anyakönyvek vezetését rendelte el. Az egyént felszabadította az állam 
önkénye alól, amennyiben kimondta, hogy kétes esetekben nem az államnak,

157. ábra. Antoninus oszlopa. 
(Rómában, a Piazza Colonnán.)
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hanem az egyénnek kell igazságot szolgáltatni. Mintha konzulátusi tartalmat 
akarna adni a császárságnak, közösen kormányzott a jelentéktelenebb Verusz- 
szal ennek 170-ben történt haláláig. Verus vezette a parthiai (162—6.), M. Aure
lius pedig a pannóniai háborút (167—180.), mely amannál sokkal nagyobb 
veszedelemmel fenyegette a birodalmat. A markomannok és kvádok ugyanis 
Dácia feldúlása után Pannónián keresztül 200.000 emberrel egészen Itáliáig 
pusztítottak s Róma veszedelmét még a pestis kitörése is növelte. A császár

158. ábra. Marcus Aurelius.

Itália, majd Pannónia határairól, végre, nagynehezen, Dáciából is visszaszorí
totta a markomannokat és jazigokat, 173-ban pedig a Garam mellékén a kvá- 
dokat is megverte, amit főképp a keresztényekből álló mennyköves légió 
(legio fulminatrix) vitézségének köszönhetett. Pannónia és Dácia már amúgy 
is római tartomány lévén, az Aquincumban időző császár mai hazánknak 
északra a Kárpátokig terjedő többi részét a jazigoktól el akarta hódítani és 
római uralom alatt óhajtotta egyesíteni. 176 november 27-én Pannóniában 
nyert győzelmei miatt diadalmenetet tartott, 178 augusztus 5-én azonban
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ismét a Pannóniát fenyegető barbárok ellen kellett indúlnia. Szerencsével járt, 
légiói — mint győzőt — tizedszer is imperátornak üdvözölték, ő maga továbbra 
is Pannóniában maradt s elmélkedései tizenkét könyvének irogatásával űzte 
el a neki nem való tábori elet unalmait. Sirmiumban (a szerémmegyei Mitro- 
vicban) császári és tudós foglalkozások közt 180 március 7-én fejezte be 
é letét; de nem a háborút. A római nép őszintén gyászolta őt. Képét a pol
gári házakban halála után is kegyeletben tartották és sokáig emlegették »Mar- 
cus apánkat«. A szenátus a capitolium előtt állíttatta föl lovasszobrát, az ókor 
egyik remekét; fia, Commodus pedig a Colonna-téren csataképekkel ékesített 
emlékoszlopát. A mai Magyarországtól, melyet hétszer látogatott meg s amely
nek egyesítésére ő gondolt először, ahol munkáját írta és ahol meghalt, a 
rómaiak »szent« császára megérdemelné, hogy szobrának és oszlopának máso
latát Pannónia fővárosában, Aquincumban felállítsák.

Az utolsó »jó császár« fia, Commodus (180—192.), bíborban született ugyan, 
de nem örökölte apja erényeit. Pertinaxra bízta, hogy Moesiában és Dáciában 
helyreállítsa a rendet. A markomannokkal és kvádokkal (a háború erélyes 
folytatása helyett) olyan feltétel mellett kötött békét, hogy a rómaiak részére 
segélycsapatokat és terményekben adót adnak, gyűléseket pedig csak egy római 
centurio jelenlétében tartanak. A császár visszatelepített Dáciába 12.000 dákot, 
kiknek ősei Traianus idejében vándoroltak ki, mindenféle kedvezésekben része
sítette a hódoltakat s elnézte, hogy nem igen teljesítették a béke föltételeit. 
Jobban érdekelték Róma gyönyörűségei, különösen a gladiátorok küzdelmei, 
melyekben maga is részt vett. Szívesen vette, ha győzhetetlen Herculesnek 
nevezgetik. Mulatságokra pazarolta el az állam jövedelmeit s praetorianusaiban 
bízva, vérpadra hurcoltatott mindenkit, aki elégületlenségét nyilvánítani merte. 
193 januárius elsején mint gladiator akarta elfoglalni konzuli méltóságát; előtte 
való éjszaka azonban egyik kedvese meggyilkoltatta. Sírba vitte az Antoninus- 
családot s vele az örökös (vagy inkább az örökbe-fogadáson alapuló) császár
ságot, a monarchia »aranykorát«.



XV. FE JE Z E T .

A RÓMAI SÁG ÉS A KERESZTÉNYSÉG.

Bronzmécses.

I. A kereszténység kezdete.

OMMODUS istenítését a szenátus m egtagadta, ami nagy 
szó, m ert a római államvallás lényegét kétszáz esztendő 
óta a lárok és géniuszok tisztelete m ellett főképpen a 
császárok imádása te tte . A szenátus akkor le tt »az 
istenek gyülekezete«, mikor politikai tekintélye leg
kevesebb v o l t ; határozatátó l függött két század óta, 
melyik császár legyen divus, melyik császárné diva. 

Ö te tte  hérosszá Hadrianus császár ifjú szép bará tjá t, Antinoust 
és istenné az ingyenes gabonát adó A nnonát; majdnem ugyanakkor, mikor 
Pál apostol önérzetesen jelentette ki, hogy senkinek kenyerét sem ette  ingyen, 
hanem fáradsággal, nyomorúsággal, éjjel-nappal m unkálkodott, hogy senkit se 
terheljen meg. A császár-imádás a hódoltsággal terjedt. A legyőzött népek elég 
természetesnek találták, hogy isteninek tekintsék azt a hatalm at, mely föléjük 
kerekedett. H a nem lettek is oly könnyen hűtelenek ősi isteneikhez, m int a 
gallusok, kik a druidákat cserbenhagyták, olyan merev ellenállást sem tanúsí
to ttak , mint a keresztények, kik a hitökkel egyidőben keletkezett császár-imá- 
dást ta rto tták  a legutálatosabb pogányságnak. Róm a bizonyos föltételek m ellett 
minden idegen istent befogadott. Elism ert és m egtűrt minden nemzeti vallást, 
elismerte még a zsidókét is, amelynek istene pedig csak az egyetlen egy Jehova 
v o l t ; Traianus és Domitianus óta m indenütt, főképp azonban Pannónia és Dácia 
légionáriusai tisztelték Mithrát, a perzsák n ap is ten é t; de törvényen kívül álló
nak tekintették  a kereszténységet, mely egyáltalán nem tű rte  a nemzeti korláto
kat. Az új vallás egyetemesnek (katholikusnak) nevezte m agát, amennyiben az 
egész emberiség boldogítására tö rek ed e tt; de ez végtelenül különbözött a csá
szárok kozmopolitaságától. K övette a farizeusoknak azt az irányát, melyet 
először és legjobban a Makkabeusok könyve jelölt ki, hogy a vallás szabadsága 
érdekében az egyházat külön kell választani az államtól. Keresztelő Szent János 
már nyíltan hirdette, hogy csak az a zsidó üdvözül, ki Isten  törvényeit követi
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s a társadalmi kötelességek erősebbek, mint az államiak. Philo (1—54.) a zsidó 
és görög világnézet egyeztetésén, az új platonizmus megteremtésén fáradozott; 
Apollodorus Pythagoras filozófiájával, sőt a nevezetes utazásai közben meg
ismert brámin bölcsességgel akarta jobbá tenni a világot. Ellenben kortársa, 
Jézus Krisztus, ki ellen két század múlva annyian hivatkoztak az ő tekinté
lyére, a meglevő vallások és bölcsészeti irányok fölé emelkedett. A szabadságot, 
egyenlőséget, testvériséget, felebaráti szeretetet hirdette. Azzal vigasztalta a bűnben 
született s megváltásra szoruló emberiséget, hogy megigazultan üdvösséget 
nyer s a mennyországban a Szentháromság-egyistennel él együtt. A rómainak 
szenátus-határozattal istenné kellett lennie, hogy megnyiljék előtte az Olympus ;

keresztény felfogás szerint Isten 
a legszegényebb hívőt is magához 
veszi. Szent Pál szerint a keresz
tény hit nagy titka ez : Isten testet 
öltött, lélekben megigazúlt, angya
lok látták, apostolai prédikáltak 
róla a pogányoknak, hittek benne 
e világon s ő fölment az örök 
dicsőségbe. Máté, Márk, Lukács 
és János evangélisták csak a nagy 
század vége felé írták meg az 
evangéliumot, vagyis a Krisztus 
életéről és tanításairól szóló ö r 
vendetes tudósítását és szenvedé
seinek, halálának történetét; ma
gát a tényt a tizenkét apostol a 
világ minden nyelvén már előbb 
hirdette. A gyülekezetben Pál apos
tol inkább akart öt szót mondani 
a nép nyelvén, mint tízezerét ide
gen nyelven, mert azt akarta, hogy 
megértsék ; de nem volt ellenére, 

hogy az idegen szónoklatot több nyelven is tolmácsolják. Öt a nemzetek 
apostolának nevezték, mert sok nyelvet tudott és zsidó létére görögül tanít
hatta a görögöt, latinul a rómait. A klasszicizmusnak nem válhatott javára, 
hogy zsidó halászok és mesteremberek szóltak Demosthenes és Cicero nyelvén. 
Demosthenes és Cicero el nem ismerték volna szónoki műfajul a hittérítő 
beszédét; hatás és világtörténelmi jelentőség tekintetében az ő remek beszédeik 
mégsem mérkőzhetnek az apostolok szónoklataival.

Az állam velők szemben a cenzúrát egyszer-másszor egészen a kivég
zésig fokozta. Rómában, hol államvallást ismertek, mindenesetre idegen- 
szerüen hangzott, hogy a császárnak és istennek egyaránt meg kell adni 
a magáét, mert ez végre is az állam és egyház különválasztását jelentette. 
A brassai öreg plébános Pál apostol szavaival csillapíthatta a Mátyás király 
ellen lázongókat, hogy »minden fejedelem istentől van ; valaki a fejedelem

ló lá b r a . Krisztus a négy evangélista jelvényé
vel. (Szent László fejének ereklyetartóján, a mölki 

apátság kincstárában.)
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ellen tám ad, Istennek rendelése ellen támad«. A rómaiak azonban, kikhez az 
apostol ezt az intelmet írta, ebből azt olvasták ki, hogy ha császáruk hatalm a 
Istentől van, akkor magát a császárt képtelenség isten íten iük ; már pedig ezen 
alapúit a császárság államvallása. A császár istensége politikai alaptétel volt, 
aminek tagadását az állam nem tűrhette . Róbert esztergomi érsek, midőn 1228- 
ban Havasalföldén »székelynek, oláhnak, kúnnak egyaránt« m agyar püspököt

160. ábra. Szent Pál szónoklata. (A vatikáni Corvinum-Breviáriumban, Mátyás király és]Beatrix arcképével.)

adott, hivatkozott Pál apostolra, hogy »nincs többé görög, zsidó, barbár vagy 
szittya« ; de a keresztény egyházban való egyesítés éppen a valláshoz kötö tt 
római államtól való elszakadást látszott jelenteni, aminek a rómaihoz hasonló 
rendőrállamban üldözésre kellett vezetnie. »A szabadságban, mellyel minket 
Krisztus m egszabadított, legyetek állhatatosak s ne vegyétek m agatokra többé 
a szolgaság igáját«. »Ti urak, igazsággal és egyenlőséggel legyetek a ti szolgái
tokhoz, tudván, hogy nektek is van uratok a mennyekben«. Ilyen tan ítás után  
Pál egy rendőrállamban könnyen megjósolhatta, hogy »lesz idő, midőn az igaz 
tudom ányt el nem szenvedik, mivelhogy az ő füleik viszketnek« ; de kevéssel 
vértanú-halála előtt nyugodtan hivatkozott arra, hogy nemes harcát meg-
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harcolta, futását elvégezte, hitét megtartotta. A legrégibb tisztán magyar nyelvű 
nyomtatvány Szent Pál leveleinek gyűjteménye volt 1533-ban. A világ valóban 
hálás lehet Szent Pál iránt, ki először értelmezte helyesen a demokráciát, 
mely megadta a legújabb kor jelle-

161. ábra. Krisztus monogrammjai Poetovioból.

A kereszténység alkalmasint zárt zsidó felekezet marad, ha Jeruzsálem 
eleste (70.) örökre meg nem akadályozza, hogy egyházi középpontját ott keresse. 
Az a község, mely 2000 hivővei Rómában alakúit, most már nem ok nélkül 
remélte, hogy a világbirodalom fővárosa egyúttal az új egyház középpontja lesz. 
Ezen gyülekezet első felügyelője (episkopusa vagyis püspöke) a II. századbeli 
keresztények szerint ugyanaz a Péter apostol volt, kit Jézus az egyház fejévé 
tett, midőn reá mint kősziklára építette anyaszentegyházát. Az egyház 43. 
januárius 18-át fogadta el Péter Rómába jövetelének idejéül s az V. század 
óta minden januárius 18-án megüli az első keresztény püspökségnek, a pápaság
nak alapítását.

A tudósok egy része kétségbevonja, hogy Péter egyáltalán járt Rómá
ban ; de a római nép Nero kertjeiben már a II. században mutogatta, hol 
szenvedett kereszthalált. Lucius római püspök 258 június 29-én nagy fénnyel 
temettette el a katakombákból előkeresett csontjait s a pápák azóta azok 
felett, annál az oltárnál miséznek, melybe Szent Péter oltára van befalazva. 
A magyar népmesék mint nagy utazót emlegetik Péter apostolt, aki vándor
lásaiban Szent Kelemennel eljutott hazánk területére is és Sirmiumban tette 
karthagói püspökké Epaenetust. Magának Sirmiumnak első püspöke Andronicus 
volt, ki Jézus 72 tanítványa közé tartozott. Abban a vallásos mozgalomban 
tehát, mely néhány század múlva teljesen átalakította Európa szellemét, a 
mai hazánk területén élő népek már az I. század derekán résztvettek. Három 
apostol kereste föl azt a földet, mely nemsokára szenteket adott az egyháznak, 
császárokat a birodalomnak.



A keresztények üldözését nem a császárok kezdték. Az »aprószentek«, a 
Betlehemben legyilkolt gyermekek nyitják meg a vértanúk beláthatatlan sorát. 
Ezt a gyilkosságot maga Augusztus is Herodes zsidó király uralomvágyának 
tulajdonította s a szörnyű hírre megjegyezte, hogy Herodes házában jobb dolga 
van a sertésnek, mint saját gyermekének. Az első igazi vértanúk (37-ben a görög
műveltségű István diaconus, 44-ben az idősebb és 62-ben az ifjabb Jakab) mind 
Jeruzsálemben, a vallásuk tisztaságát féltő zsidók vakbuzgóságának, Keresztelő 
Szent János pedig Herodes családi bosszújának esett áldozatul. Jeruzsálem 
pusztulásától Bár-Kochbá fölkeléséig (70—133.) a zsidók a keresztényeket 
mint rossz hazafiakat üldözték. A keresztényeket az első császárok a zsidókkal 
együtt megvetették, de tűrték ; az antiszemita Nero mint anarchistákat, mint 
Róma állítólagos felgyujtóit ölette és kínoztatta őket (64—67.). Péter és Pál 
apostolok magában Rómában vagy annak határában szenvedtek vértanúságot. 
»Az egyház első századaiban (ahogy 1456-ban a pápa magyarországi legátusa, 
Carvajal bíbornok megjegyezte), a római pápák maguk keresték a vértanú- 
ságot«. A keresztények minden időben Nérót tekintették az első Antikrisztusnak 
s a másodiknak Domitianust. Azonban a keresztények második üldözése csak 
egyes esetekre szorítkozott; a császár Dávid király utódjait kereste s úgy látszik, 
főképp azokat végeztette ki, akiket Dávid-háza uralmának visszakívánása miatt 
gyanúsított. »Uram — imádkozott ekkor is Szent Kelemen római püspök — 
hatalmad kimondhatatlan erejénél fogva te adtad a hatalmat és az országot
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162. ábra. A pécsi földalatti sírkamra.
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fejedelmeinknek, . . . hogy alá jók vessük magunkat és ne ellenkezzünk a te 
akaratoddal. Adj nekik, urunk, egészséget, békét, egyetértést, állandóságot, 
hogy tekintélyüket, melyet velők közöltél, akadály nélkül gyakorolhassák . . . 
Vezesd akaratukat jóra !« Ezernyolcszáz esztendő múlva is ez az alaphangja 
a régi magyar katholikus egyházi éneknek : »Áldd meg országunkat, mi magyar 
hazánkat ! Vezéreljed jóra a mi királyunkat!« De a rómaiak érthették-e más
képpen Kelement, mint ahogy ő maga akarta, midőn a keresztényeket idegenek
nek mondta saját hazájukban. (»Szertenézett s nem leié honját a hazában«.) 
Hirdette, hogy hazájuk minden idegen föld, külföld reájuk nézve minden haza ; 
részt vesznek mindenben mint polgárok és mindent úgy tűrnek, mintha ide
genek volnának.

Ilyen beszéd a mai államokban sajtópörökre vezetne s méltán keltett föl- 
háborodást az akkori Rómában. Pedig a kereszténység voltaképpen hazaszere
tetre és királytiszteletre intette híveit ; sőt bizonyosan szolgálatot tett a köz
szabadságnak, midőn amazt emennek korlátái közé szorította. »Tisztelem a 
királyt — írta 180 táján Theophilus antiochiai püspök, — de nem imádom, 
hanem imádkozom érte.« »Mindnyájan imádkozunk a császárokért — folytatja 
Tertullianus, — hosszú életet, biztos uralkodást és házat, erős hadsereget, hűsé
ges szenátust, jámbor népet, nyugodt világot s mindazt kérve számukra, amit 
mint emberek és császárok maguknak kivánhatnak.«

A keresztények a vidéken valóban elég nyíltan gyakorolhatták hitüket; 
csak Rómában és a főbb városokban kellett rejtőzniük. Rómában magában három 
század alatt 42 katakombát — földalatti sír-alagútat — ástak. Ezeknek folyosói 
egyvégtében 1350 kilométert tennének. Bennök imádkoztak a keresztények, 
többnyire ott éltek, sőt oda is temetkeztek; a mintegy hét millió sírból másfél 
millió a vértanúké. A legrégibb sírfelirat 71-ből való. Ezek az óriási számok 
annál meglepőbbek, mert az állam csak 112-ben lépett föl hivatalosan a keresz
tények ellen, midőn Traianus (Plinius bithyniai kormányzó figyelmeztetésére) 
végre fölismerte a köztük és a zsidók közt levő nagy különbséget. Meghagyta, 
hogy minden egyes vádlottnál külön csak annak megállapítására töreked
jenek, mennyiben tagadta meg az állam istenei és az istenített császár iránt 
való külső tiszteletet. Ez a tisztelet valláskülönbség nélkül minden polgár haza
fias kötelessége, megtagadása pedig a rómaiak szemében istentelenség (atheis- 
mus) és egyúttal felségsértés volt. Traianus a névtelen föladásokat figyelembe 
sem vette s a vád törvényes bizonyítását követelte, amint jogállamban illett. 
Rendeletét alkalmazta Hadrianus, midőn Smyrna agg püspökét, Polykarpost, 
híveinek egy részével együtt máglyán égettette el (156.). Tömegesen Galliában, 
Görögországban és a Keleten, csak Marcus Aurelius helytartói üldözték őket 
177-ben; Commodus azonban ismét Traianus 112. évi rendeletéhez alkalmaz
kodott. A császárság legvirágzóbb korában tehát a hatalom a keresztények
kel szemben sem igen alkalmazott kivételes eljárást, de elnézte a római nép 
dühének egy-egy kitörését. Origenes, a III. században élt egyházi író szerint 
»voltak ugyan áldozatok, akik a többit hitökben megerősítették, de időről- 
időre nem sokan s könnyen föl lehetne sorolni azokat, akik a kereszténységért 
meghaltak«. Az ő korában kezdődtek a tömeges gyilkosságok, amik már az
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állam hanyatlásának jelei; s ekkor kezdett igazán kifejlődni az egyháznak az 
a hierarchikus szervezete, mely felülmúlta a világi közigazgatás minden addigi 
alkotását. A hierarchia azonban épp oly kevéssé nyomhatta el az ú. n. eretnek
ségeket, mint maga az állam a kereszténységet, ha még oly hevesen támadt is 
ellenök. A természetfölötti titkokat szívesen kutató hellén szellem csakhamar 
megteremtette a gnoszticizmust, mely a hitben is teljes ismeretre (gnózisra) 
törekedett s a népies 
keresztény hit alapigaz
ságait a tudomány se
gítségével fejtegette. —
A montanizmus ellenben, 
az apokalipszisz szellemé
ben, Istentől megihletve 
és elragadtatva, tehát 
ellenmondást nem tűrve, 
nyilatkoztatta ki a hit 
igazságait. A világnak 
gyorsan bekövetkező vé
gét hirdette és szigorú 
életmódra, lemondásra 
intette a bűnös világot.
Szabad vizsgálat tárgya 
lett a Szentírás, mely bő 
és új anyagot nyújtott 
az elmélkedésre. Csak
hogy ez a vizsgálat nem 
a bölcsészetet, hanem a 
retorikát fejlesztette, sőt 
amazt idők múltával 
vagy a dogmák békóiba 
verte, vagy pedig eret
nekségbe hajtotta. Velők 
szemben, az egyház egy
ségének érdekében írták 
könyveiket Irenaeus lyoni 
püspök (meghalt mint 
vértanú 202-ben), Tertul
lianus (160—240.), alexandriai Kelemen (f 217.) és tanítványa, Origenes (185— 
254.). Origenes 18 éves korától fogva az alexandriai, majd a caesareai bölcsé
szeti és teológiai iskola nagyhírű tanára volt. Szent Jeromos szerint »többet 
(2000 művet) írt, mint amennyit más elolvashat«; ő vetette meg a Szentírás 
tudományos magyarázatának és a dogmatikának alapját.

A Szentírás ó-szövetségi része élénken foglalkoztatta az orthodoxus zsidó
kat is. A keresztényeket hittagadóknak tekintették s hazájuk megrontóinál, a 
rómaiaknál is jobban gyűlölték.

163. ábra. Szent Cornelius pápa (251—253.) sírkamarája. 
(A római San Callisto-katakombában.)
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Zsidó irodalomról ebben a korban alig lehet beszélni, mert azt, ki a tör
vényt felírja, a zsidó törvény épp olyan bűnösnek mondotta, mint aki a tórát 
(Mózes törvényeit) elégeti. A rómaiak szigorúan tiltották a zsidók vallási kuta
tásait. A tanítások tehát jobbadán csak szájrpl-szájra szálltak az újabb nem
zedékre. Jeruzsálem pusztulása után a külföldi Babilon lett a zsidók szellemi 
életének középpontja. Az írástudó Akibá (f 135.) szerint a bibliában nincs fölös
leges szó, betű, jel vagy pont. Gyökeresen tanulmányozta az ó-szövetségi szent
írást s vizsgálódásainak eredményeit az ú. n. misná-bán (tanításban) foglalta 
össze. Reánk ez abban az alakban jutott, ahogy Juda ha-Nászi (»a fejedelem«, 
röviden : Rabbi) 189. táján átdolgozta. A Tószifta azokat a hagyományokat 
tartalmazza, amiket Akibá és Juda elvetett. A biblia mellett három századon 
át tanulmányozták a zsidó tudósok (amórák) a misnát s végre ennek alapján, 
éppen Róma halálos küzdelmei közt, az V. században, alkották meg a zsidók 
törvénykönyvét, a talmudot. Rideg paragrafusaiba életet öntenek az agadák, 
azok az ősi regék, angyalmesék és legendák, vértanú-történetek, ünnepi dalok, 
bölcs mondások, melyeknek hittől lángoló költészete Heinét is magával ragadta 
és származására emlékeztette.

II. A k lasszic izm u s esthajnala.

Az amórák nem hatottak a római világra, a keresztény szentatyák (patres 
ecclesiae) azonban lassankint egészen más irányba terelték a klasszikus világ 
gondolkodását. Hit- és erkölcstanuk sok helyett egy Istent hirdetett s római 
helyett egyetemesnek (katholikusnak) vallotta magát.

A klasszicizmus Augustus halálától Traianus haláláig még jeles műveket 
alkotott, de az »aranykor« után ezt az időt a hízelgők is csak ezüstnek nevezik. 
Megszaporodott az utánzók száma az irodalomban és a művészetben, hol — 
a meseíró Phaedrus (Tiberius kortársa) szerint — a mesterek azzal akarják 
emelni műveik becsét, hogy márványból Praxiteles, ezüstből Myro remekeit 
újra meg újra elkészítik.

Phaedrus meséi a népet a sorok között való olvasásra tanították s a csá
szárok korának legnépszerűbb olvasmányai voltak ; mert Phaedrus bölcs és 
szabad elméjét, ahogy első magyar fordítója, Pesti Mizsér Gábor (1536.) írja, 
»a rabság nem teheté rabbá, hanem mindvégiglen a bölcsességnek szabadságában 
marada meg«.

Tiberius, Germanicus, Nero, Titus, Domitianus, Hadrianus maguk is 
írtak latin és görög verseket. Nero négyszáz énekben akarta elmondani Róma 
történetét, Domitianus pedig meg is énekelte a Capitolium 68. évi ostromát 
s Jeruzsálem bevételét. Claudius, Vespasianus, Nerva és Traianus császárok 
emlékiratokat készítettek s Nero fogadkozott, hogy az ő kora az irodalom- 
történetben elhomályosítja az Augustusét. A császárok és házuk tagjai mégis 
csak műkedvelők voltak, mi eggyel több ok lehetett a hivatott írók gúnyjára. 
Seneca (f 65.) az Apokolokvntosisban elmondja, az imént meghalt Claudius csá
szár isten helyett hogyan lett tökfilkó. Csakhogy az a szabadság, mellyel az el
hunyt uralkodót csúfolta, mégis szolgai hízelgés volt az élő Nero iránt, ki amazt
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mérges gombával étette meg. Az udvari életben is a némajátékot és a táncot 
kedvelték, mint akár a színpadon; Pomponius Secundus és Seneca görög tragé
diákat vittek a színpadra s így nem kelthettek hazafias érzést. Viszont éppen 
azért nem igen lehetett adni egy névtelennek Octaviáját, mert a római törté
nelemnek egyik legújabb forradalmát, a Nero felesége érdekében támasztott 
fölkelést, dicsőítette s Jupiter villámaival fenyegette a szörnyű zsarnokot, 
ki meggyalázta Augustus nevét. Maternus nemzeti drámáiból egyetlenegy szó 
sem maradt reánk, mi semmiesetre sem véletlenség olyan korban, midőn a 
polgári szabadság emlegetése és a monarchia bírálata főbenjáró dolog.

Lucanus (38—65.) őszintén rajongott Cato köztársaságáért. A világbiro
dalmat a szabadság nyilt veszedelmének tartotta, szégyennek a szolgaság jármát, 
melyet viselniök kell. A politikai életben azokhoz szegődött, kik lerázására, 
Nero megbuktatására tettek kísérletet. A politikai történetíró jogosabbnak 
találja, mint az irodalomtörténetíró Lucanusnak azt a reményét, hogy Phar- 
saliája élni fog s »nem jöhet olyan idő, mely sötét feledésbe borítsa«.

Már a birodalmi eszme lelkesíti Valerius Flaccust (f 89. táján), midőn arra 
a hírre, hogy Róma hajói előtt Britannia meghódításával az óceán föltárult, 
eposzában megénekli az Argonauticont, az első nagy hajós vállalatot. Silius 
Italicus (25—100.) a Punicában azt beszéli el, a második pun háborúban Róma 
hogyan valósította meg a birodalmi eszmét. Azonban ő maga is azt óhajtja, 
hogy inkább az teremtette volna meg, inkább ma is állana Karthágó, mint hogy 
megváltozzék az a hazafias érzület, mely Rómát naggyá te tte ; de hiába kel ki 
a vérengző zsarnokok ellen, ha Domitianust dicsőíteni tudja. Statius (40—96.) 
Domitianusnak valóságos udvari poétája, ki csak úgy ontja az alkalmi ódákat ; 
pl. midőn lovasszobrot állítanak a »dákverő« Domitianusnak.

Ennek a kornak különben inkább kellettek a szatírák és az epigrammák, 
a rövid, szellemes csipkedések. Persius (34—62.) egy Nero idejében szabadon 
akarja nyilvánítani véleményét, ha Midas borbélyának módjára gödörbe kellene 
is besusognia nézetét. Petronius Arbiter (f 66.), tizenhatkötetes Satiriconjából 
»Trimalchio lakomája« híresedett el legjobban. Űjabb regényírók (pl. Sienkie- 
wicz) főképp ennek nyomán jellemezhették oly megdöbbentő élénkséggel 
Nero udvarának undokságait; de történetileg igazabb részletek lehetnek vég
rendeletében, melyet magával vitt (a siciliai Rietiben 1901-ben fölfedezett) 
sírjába. Martialis (42—101.) 1550 epigrammjának sziporkázó szellemével,
pajkos ötleteivel, sikamlós kétértelműségeivel nagyon sokan fűszerezték társal
gásukat. Ezek az apró versek mozaikszerűen alkotják meg az akkori nagyon 
müveit, de nagyon erkölcstelen korszak képét. Ribbeck szerint »felülmúlhatatlan 
remekei a kicsinyben való nagy művészetnek ; valóságos gemmái a költészet
nek«. Csakhogy ezen gemmák közül az utca sarába valók azok, amikre Domi
tianus képe van vésve ; mert a politikai erkölcstelenséget, szolgalelkűséget ezek 
domborították ki legjobban. Ellenben a szabadság szeretete vezette Juvenalist 
(55—135. ?), midőn szatíráiban kíméletlenül ostorozta Domitianust. Talán for
radalomra ingerli a népet, ha (mint Petőfi) azonnal ki is adja azt, amit írt s 
nem vár a közléssel odáig, amikor — Traianus alatt — a nép már ismét szeretni 
kezdte az önkényuralmat.

Márki: ókor. 23
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Livius óta a történetírás, néhány emlékiraton kívül, csak kevés művel 
gyarapodott. Ide tartozott Velleius Paterculus császári érzelmű története, Valerius 
Maximus történelmi adomáskönyve, Curtius életrajza Nagy Sándorról, Flavius 
Josephus műve a zsidók történetéről. Az elnyomatás kora senkit sem lelkesített 
kutatásra, oknyomozásra, vagy pedig mindenkit sötét gondolkodásra kész
tetett. Egy I. Napoléon Ítélete szerint Tacitus (54—129 ?) évkönyvei nem a 
római császárság történetét, hanem a büntető törvényszékek Ítéleteit tartal
mazzák. Még sem akadt költő, aki nemzete lelkiismeretét jobban fölrázta volna. 
Mint Juvenalis, Tacitus is csak Domitianus halála után adta ki műveit : apósa, 
Agricola életrajzát, Germánia ismertetését, kora históriáját és évkönyveit. 
A világra (s különösen a magyarokra nézve két Corvinában is) a két utóbbinak 
csak töredékei jutottak, de ezek is oly tökéletes képet adnak, mint a tükör 
darabjai. A császárok tőle féltek, az olvasók a császároktól, ami bizonyára még 
rosszabb. Folytonos hatásának és népszerűségének az oka történeti adatain, 
sikerült korrajzain és stílusán kívül az, hogy az elvesztett szabadságon és az 
erkölcsök sülyedésén búsulva, végre is az emberiségbe és annak haladásába vetett 
hittel vigasztalja a nemesen érzőket. Szerette a szabadságot, gyűlölte az önkényt, 
de megnyugodott abban az alkotmányos monarchiában, amelyet Nerva és 
Traianus uralkodása Ígért. Nagyobb kutató Liviusnál, akitől azonban — Zrínyi 
szerint — »több vitézi dolgot lehet tanulni«. Rendesen az elnyomatás korában 
olvasták ; azért tartották érdemesnek f ölj egyezni, hogy akadtak államférfiak, 
akik a szabadság idejében is tanultak tőle.

Kora latin irodalmában még sem teremtett iskolát. Suetonius (75—160.), 
Hadrianus titkárja, adomákban írta meg Caesartól Domitianusig egy tucat 
császár életrajzát. Tacitus követőit inkább a görögök közt kell keresni. Köz
mondásos »a tacitusi rövidség«, velősség, szabatosság, szónokiasság. A szó- 
nokiasság nagymestere hallgatója volt Quintilianus-nak (35—96.), a retorika 
első állami tanárának, ki a szónoklat törvénykönyvét a görög és római szónokok 
megfigyelése alapján írta meg. Azonban az ókor legnevezetesebb rétora Rómá
nak nem nevelhetett politikai szónokokat, mert semmiféle elmélettel sem pótol
hatta a polgári szabadság hiányát. Ékes példáját adja ennek egyik hallga
tója, az ifjabb Plinius (61—113?), ki áradozó beszédben magasztaltaTraianust. 
Császárságban csakis efféle panegyrikusokra lehetett gondolni. Plinius hal
hatatlanságát nem is beszédei, hanem levelei biztosítják, melyeknek kilenc könyve 
őt ebben a műfajban egyenesen Cicero mellé állítja. Irt leveleket Seneca is, aki 
azonban kivált bölcsészeti tanulmányaival érdemelte ki, hogy Ciceróhoz hason- 
lítgassák. Annyira közeledik a keresztény felfogáshoz, hogy sokan Pál apostol 
tanítványának tartották. A sokoldalú író természettudományokkal is foglalko
zott ; de ezekben a rómaiak az idősebb Pliniust (23—79.) vallották mesteröknek.

Plinius sokat u tazo tt; a Duna völgyét is bejárta. Személyes tapaszta
latain kívül körülbelül 2000 régibb író tudósításait gyűjtötte össze 37 kötetes 
természetrajzában. Nem rendezte kellően óriási anyagát, de (pl. a mi hazánk 
természeti viszonyairól) helyesebb képet adott mint Strabo. A középkor majd
nem mindvégig az ő enciklopédiájából merítette természettudományi isme
reteit. Megmutatta azt a reális irányt, melyben a tudomány az abszolutizmus
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idejében is emelt fővel haladhat. Mint a tudomány vértanúja, a Vesuvius kitöré
sének vizsgálása közben pusztult el.

Most készítette el Columella, a rómaiak legjelesebb gazdasági írója, a mezei 
gazdaságról szóló 12 könyvét, Frontinus (f 103.) pedig a földek minőségéről, 
a hadvezetésről és Róma vízvezetékeiről értekező műveit. A mérnöki tudomány 
különösen Traianus idejében indúlt virágzásnak.

Az orvosi tudomány biztosabban fejlődött, mióta Nero udvari főorvost 
nevezett ki s orvosi iskolákat nyitott. Martialis elpanaszolja, hogy bétegségé-

I

164. ábra. Római katonák ápolása. (Traianus oszlopán.)

ben nemcsak Symmachus, hanem száznál több tanítványa is megtapogatta 
verőerét. Antoninus Pius már kerületi főorvosokat rendelt s országosan szer
vezte a közegészségügyet. Commodus főorvosa, Galenus (131—200.) 82 érte
kezéssel és szerencsés gyógyításokkal vívta ki magának »az orvosok fejedelme« 
címet. »Dat Galenus opes«, — az orvosok meggazdagodnak, a középkori köz
mondás szerint. Hogy ugyanezen közmondás folytatása szerint a tisztségeket 
a jogászok kapják, azt a birodalom bürokratikus fejlődése tette természetessé ; 
azonban ennek a kornak jogtudományi irodalma a mait nem érdekli különö
sebben.

A római irodalom nem nyomta el a nemzetiségekét. Görögül még a csá
szárok is verseltek. A drágakövek varázserejéről szóló költemény (a Lithika), 
vagy pedig az újabb görög epigrammák antológiája (virágfüzére) megmutatta, 
hogy nem apadt ki végképpen a hellenek költői ere. Megbecsülhetetlen kor-

23*



356 XV. fejezet. A rómaiság és a kereszténység.

rajzokat írt Lukianos, akinek szellemes, csípős csevegése kigúnyol minden meg' 
levő vallást és filozófiát s a maga egész valójában tárja fel kora felületes és 
erkölcstelen társadalmát. (A római Apuleius az ő hatása alatt írta »Arany 
szamár« című 11 kötetes regényét.) A korrajzok mintegy átmenetül szolgál
nak a történetírásra. Még Augustus kortársa volt Diodorus Siculus és Dionysius 
Halicarnassensis, kik közül amaz az első triumvirátusig, emez pedig csak a 
pun háborúig vezette le Róma történetét, melyet mind a ketten valósággal 
alkalmazott bölcsészetnek tekintettek. Görögül írt két zsidó is : Kaikilios (Cae
cilius) tíz athéni szónokról és a rabszolgaháborúkról, Flavius Josephus pedig 
a zsidók forradalmáról, a zsidó régiségekről stb. Valamennyinél nagyobb író 
Plutarchos (46—120.), akinek 210 munkájából különösen 46 párhuzamos élet
rajz (Alkibiades és Coriolanus, Demosthenes és Cicero, Nikias és Crassus stb.) 
terjedett el világszerte. A mostan essainek nevezett irodalmi műfajt ő ala
pította meg. De mégis csak lehangoló, mikor Marathon és Salamis dicső
ítésétől óvja honfitársait, a római világbirodalom eszméjével való kibékülésre 
inti őket s magát nyiltan világpolgárnak vallja. Magyarra ismételten lefordí
tották életrajzait s erkölcsi és társadalmi értekezéseinek egy részét ; de nevéről 
is kevesen ismerik Philostratost, aki a szofistákról hitelesebb életrajzokat írt. 
Dio Cassius (150—235.) 80 könyvre terjedő római történelme alaposság és 
helyes Ítélet tekintetében minden ilyen tárgyú görög munkát felülmúl ; hanem 
azért sok tekintetben elfogúlt, forrásait nem mindig választja meg eléggé s elő
adásában terjengős. Részben ugyanezen kifogás alá esik Appianus római tör
ténete is. Már Arrianus (95—175.) Anabasisa Alexandros hadi tetteivel, a régi 
görög birodalmi eszmével foglalkozott, ami a rómaival szemben némileg tüntetés
számba ment.

A római világbirodalmat először görögök írták le. Strabo (Kr. e. 63-tól 
Kr. u. 23-ig) geográfiája részben személyes tapasztalatok alapján ismertette 
a három földrészt. Salamon Ferenc szerint »megtestesülése ő a maga ideje összes 
geográfiai tudományának«, de mindjárt kimutatja, hogy a Drávától északra 
fekvő Pannóniát sem ismerte. Néhol valóban alig egyéb, mint Homeros és más 
régi költők műveinek földrajzi és történelmi magyarázata ; de hány olyan tárgyat 
érint, amire az irodalom csak újabban lett ismét figyelmes ! S a maga korában 
hány tudóst bátorított további kutatásokra! Száz esztendő múlva (a II. század 
derekán) Ptolemaios alkotta meg a földrajz újkorát. A világ sokáig hitte, amit 
ő tanított, hogy a Föld áll a világegyetem középpontjában s körülötte hét bolygó 
mozog. Ha a világ Copernicusig hamisan esküdött is reá, más tekintetben Ptole
maios halhatatlan szolgálatokat tett a tudománynak, midőn pl. 8000 helyet 
(Pannóniában 59-et, Dáciában 43-at) földrajzi szélességük és hosszúságuk szerint 
határozott meg, a Földet pedig s annak részeit stereografikus modorban ábrá
zolta. Hunfalvy János szerint a jó matematikus rossz geográfus volt, aki 
forrásait nem tudta megválogatni s kritikával helyesen földolgozni. Műve mégis 
nagybecsű, a régiek földrajzi ismereteinek egész körére kiterjed s vele jó időre 
megszűnik az előrehaladás. Pausanias Periegezise (körútja), mely szintén föld
rajznak készült, már csak mint útleírás jön számba ; de, mint ilyen, Görög
ország műemlékeinek legjobb ismertetése.



XV. fejezet. A rómaiság és a kereszténység 357

III. Művészetek a császárok korában.

A császárság még egyszer felvirágoztatta a görög művészetet. Róma most 
már szerette a szépet, mely iránt a köztársaság idejében oly kevés érzéket tanú
sított. Mesterei továbbra is görögök maradtak ; de egyben, az építészetben, így 
is megteremtette a római Ízlést. Épületeiknek görög oszlopokkal adtak könnyed
séget és bájt, római ivezetekkel erőt és arisztokratikus méltóságot, kupolákkal 
nagyszerűséget, a különböző rendeltetéseknek megfelelő alaptervezetekkel 
változatosságot. Az Augustus korában nyert művészeti ösztön teremtette meg

165. ábra. Germania magna térképe Ptolemaiosnál,
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Agrippa felséges Pantheonát. Az ókori Európa nagyvárosainak rendezésére 
Nero mutatott először példát, midőn a leégett Rómát oly tervszerűen építtette 
világvárossá, amilyenre Párisban őutána csak III. Napoléon mert gondolni. 
Igaz, hogy a Tuileriák palotája is épp olyan hamar elpusztult, mint Nero pala- 
tinusi aranyháza, mert a zsarnokság a legrosszabb talaj, mire építeni lehet 
s a legműveltebb nép sem kiméli az olyan műemléket, amelyhez milliók átka 
tapad. A Flaviusok korából a Colosseum nem mint Róma egykori hatalmá
nak és nagyságának, hanem mint annyi ezer vértanú szenvedésének és halálá
nak emléke maradt fenn. Az Esquilinuson ebből a korból valók Titus fürdői 
és diadalíve. Az építészet legnagyobb emelkedését jelenti Traianus fóruma 
és oszlopa, Hadrianustól Venus és Róma temploma és a moles Hadriani. A hidak, 
vízvezetékek, csatornák, magánpaloták stb. építése sohasem szünetelhetett 
olyan városban, amelynek lakosságát másfél, sőt két millióra becsülték. A hitet
lenség korában minduntalan építettek egy-egy templomot, mert hiszen a császá
roknak pár hetes korukban elhalt gyermekeit is az istenek sorába emelték. 
Itáliában egy Pausanias föladatát legalább is Bádeckernek kell átvennie, hogy 
az utazót figyelmessé tegye azokra a műemlékekre, amelyek romjaikban is a 
szépnek vagy nagyszerűnek érzetét keltik föl bennünk. Augustus riminii, susai, 
aostai, fanoi, — Traianus anconai és beneventumi diadalívei; a piacenzai 
amfiteátrum, a veronai aréna, Hadrianus tivolii villája stb., főképp pedig Pompeii 
és Herculanum a maga utcáival, tereivel, köz- és magánépületeivel mutatják, 
milyen lehetett az egykori fény, az egykori zaj. A tartományokban is talál
kozunk diadalívekkel, színházakkal, amfiteátrumokkal, templomokkal (pl. a 
nímesi Maison Carréeval), hidakkal, vízvezetékekkel stb. Hazánk területén 
épületeiknek csak alapfalai maradtak meg. Ásatások csupán néhol történtek, 
de ezek megmutatták, hogy a városi élet itt sem hiányzott. Sirmium (a mai 
szerémi Mitrovica) hatalmas épületekkel, várral, erődítésekkel, gyárakkal, fegyver
tárakkal, hadikikötővel, oszlopcsarnokokkal, színházakkal, cirkuszokkal, kúriák
kal, sőt később császári palotákkal dicsekedhetett. A IV. században Ammianus 
Marcellinus történetíró a városok anyjának és királynéjának, népesnek és híres
nek nevezte. Aquincumot a megszállás után 30—40 évvel Hadrianus már 
municipiummá emelte, a lakosság száma csakhamar 60.000-re növekedett, 
a szokatlanul széles és kövezett utcákat és tereket amfiteátrum, hét fürdő, 
vásárcsarnok (bazilika), tornaépület (palaestra), Mithraeum, csinos lakóházak 
díszítették s vízzel oszlopos vezeték látta el. Megvoltak mindezek Ulpia 
Traianában (Sarmizegethuzában), sőt részben a kisebb városokban is, melyek
nek a középületei szintén faragott kövekből s bizonyos műizléssel készültek. 
Traianus aldunai hídja, sziklarepesztései, a vallumok, castrumok, tornyok (melyek 
közül legépebb Hunyad megyében a krivadiai), a kőfürdők (pl. Hunyadban 
a sziklába vájt kaláni) még a császárok korában, tehát elkésve alakított tarto
mányokban, Dáciában és Pannóniában is tanúskodnak a rómaiak műszaki 
tudásáról.

A szobrászat görög mesterei Rómában szívesebben dicsőítették az emberek 
mint az istenek tetteit, mi világias jelleget adott művészetöknek. Inkább eleven 
ábrázolásra, mint eszményítésre törekedvén, műveik valóságos történelmi
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adalékok. Ilyenek különösen Titus diadalívének faragott képei, melyek a jeru- 
zsálemi hadjárat jeleneteit ábrázolják. Apollodoros Traianusnak 29 parosi 
márványtömbből összerakott oszlopán több művésszel 186 domború műben 
tüntette föl a császár első és második dáciai hadjáratának eseményeit. Ezek 
épp olyan fényt vetnek a rómaiak katonai életére, mint Pompeii emlékei a 
polgárira; sőt tulajdonképpen még nagyobbat, mert amazok görög hatást 
mutatnak, ezek pedig csakis a nemzeti történelemmel foglalkoznak. Hatásuk

alatt, de kevesebb művészettel, készültek Marcus Aurelius oszlopának reliefjei 
a markománok és kvádok ellen való küzdelmekről. A kőkoporsókat (sarkopha- 
gosokat), melyekbe az Antoninusok óta kezdtek temetkezni, szintén az elhunyt
nak életére vonatkozó faragványokkal ékesítették. Az önálló szobrok többnyire 
császárokat és más hatalmasokat dicsőítettek. Némelyik császárnak minden 
nevezetesebb város szobrot á llíto tt; csakhogy a megbukott vagy meghalt zsarnok 
császárok szobrait a rómaiak rendesen azonnal ledöntötték s ugyanazon talap
zatra utódjának képét állították. Szobrokat kaptak a színészek, gladiátorok, 
sőt olykor — az írók is. A legszebb állószobor e korból Augustusé (most a 
Vatikánban) és Marcus Aurelius bronz lovasszobra. A nőket (pl. Agrippinát) 
többnyire ülő helyzetben ábrázolták. A történelmi alakokat olykor eszmé
nyítették s mint isteneket, héroszokat meztelenül, de híven tüntették föl. A lég-
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eszményibb szobor az Antinousé, kit Hadrianus kedvéért száz meg száz alak
ban és felfogásban örökítettek meg. Többnyire minták után faragták ki az

egyes istenek és fogalmak (erény, 
hűség, szerencse stb.) jelképeit is ; 
az allegóriák közül a Nilus-esoporto- 
zat a legismertebb. A tartományok
ban szintén lépten-nyomon találko
zunk szobrokkal és domborúművek- 
kel, amiket azonban már nemcsak 
bronzból és márványból, hanem 
homokkőből is készítettek. Hazánk 
területén alig akadunk igazi művé
szi alkotásokra; de pl. az aquincumi 
Medeia talán a herculanumi Medeia- 
freskónál is tisztább fogalmat nyújt 
Timomaelios képéről. Művészi szép
ség tekintetében az Alsó-Pannónia 
és Dácia területéről előkerült szob- 

‘éri utói az erdéiyi muzeum tordai 
isza szerint a capitoliumi és a Praxi

teles fiainak tulajdonított Medici Venus eredetije mellé sorakozik ; azonban a 
kor válogatós irányának megfelelő módon készítője más mintákat is használt. 
A korszak vége felé az ízlés az egész birodalomban hanyatlott. Az alakot 
elhalmozták cifraságokkal s a részletek aprólékos kidolgozásában a művészek 
lassankint mesteremberek lettek. Viszont a kézművesek a műiparcikkek (éksze
rek, házieszközök, vázák stb.) készítésében akárhányszor művészeknek bizo
nyultak.

A festészet a nemzeti tárgyakkal, magukkal a császárokkal sem törődött, 
hanem a nagy görög művészek alkotásait másolgatta. Mindjárt a korszak elején 
Ludius tájképeket festett ugyan s Livia palatinusi palotájának egyik falképe 
Róma valamelyik utcáját ábrázolja, de az Esquilinuson talált legszebb 6 fali 
tájkép is (jelenleg a vatikáni könyvtárban) az Odysseát illusztrálja. A Pompeiiben 
és Herculanumban 63—79. közt készült kétezernél több falfestmény közül 
alig foglalkozik egy-kettő a hazai viszonyokkal. Háromnegyed részök a görög 
mitológiából és mondakörből meríti többnyire érzékcsiklandoztató tárgyait. 
Az ebédlők és hálószobák ilyen képekkel voltak tele. Itáliából csak freskók ma
radtak reánk ; a fára festett képek mind elpusztultak. Ezekről a fajumi (egyip
tomi) sírokról előkerült arcképek adhatnak fogalmat. A pompeii díszítő fal
festmények nagy Ízlésükkel és művészetükkel nemcsak bámulatot keltettek, 
hanem korunkban követőkre is találtak. A pallókat mozaik díszítette s készí
tését a rómaiak megint csak görögökre bízták. Leghíresebb az, amely Pompeii
ben Nagy Sándor csatáját ábrázolta (most a nápolyi muzeumben) s Hadrianus 
tivolii villájának négy ivó galambja, Sosos pergamumoi »söpretlen szobájá«- 
nak egyik részlete (most a capitoliumi múzeumban). A művészetnek ez a neme az 
egész birodalomban elterjedt; hazánk területén a sarmisegethuzai szép mozaikok
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művészeit nemcsak az Ilias egyes jelenetei (Páris Ítélete, Priamos Achilles előtt), 
hanem Traianus diadalai is lelkesítették. Victoria géniuszoktól körülvéve nyújtott 
koszorút Traianusnak és a győztes légióknak.

IV. A róm ai állam  és népe.

Traianusnak 180.000 rendes katonája volt. Seregének legkisebb taktikai 
egysége a centuria száz emberrel; 60 centuria (század) 30 manipulusba, vagyis 
tíz cohorsba (zászlóaljba) osztva tett egy légiót, melyhez tíz turmában (szakasz
ban) összesen 300 lovas járult. Három légió őrizte a britanniai határt, öt a két 
Germániát, egy-egy Rhaetiát és Noricumot, négy Pannóniát, három Moesiát, 
kettő Dáciát, hat Szíriát, kettő Cappadociát, egy-egy Egyiptomot, Afrikát 
és Hispániát. Ez a beosztás is mutatja, melyek voltak a katonai tekintetben 
legfontosabb területek. A tartományokból sorozták be a legénységet, mert a 
sorozás alól Itáliát még Augustus fölmentette ; az 
önkénteseket szívesen fogadták. Csak 172% cm. 
magas ifjakat soroztak be, kik a gyalogságnál 
húsz (a lovasságnál tíz) esztendeig szolgáltak.
Rendkívül szigorú fegyelem alatt állottak, béké
ben is folytonosan gyakorolták, sőt közmunkákra 
(főképp építkezésekre, út- és csatornakészítésre 
stb., néha bányászatra) is alkalmazták őket; de 
25—30 évi szolgálat után rendesen polgárjogot 
adtak nekik.

A légiókhoz osztották be a segélycsapato
kat (milites auxiliares), melyeket a hódolt népek 
állítottak. A lovasok majdnem kivétel nélkül 
közülök kerültek ki. Mivel a szárnyakon (alae) 
állottak, alariusoknak nevezték őket. Egy alá- 
ban rendesen 480 ember volt. A lovasok majd
nem mind alariusok voltak. Az auxiliumhoz 
számították a veteránusok zászlóalját, a római 
polgárok cohorsait és a lovasezredeket is. Az 
auxilium két légiónál rendesen 10.000 gyalogból 
s 1800 lovasból á llt; de néha nagyobb volt mint 
az egész légió ; pl. a dáciai XIII. legio gemmá
hoz Traianus idejében tízezer főnyi segély csapat 
tartozott. A segélyes apatok száma tehát olyan
forma nagy lehetett, mint a légióké.

A hadsereg két fő részén (legio, auxilia) 
kívül a haderőhöz tartozott továbbá : 1. a test
őrök (praetoriani) 9 cohorsa, élén a praefectus 
praetorioval, 2. a római helyőrség (cohortes urba
nae és c. vigilum), melyhez idegen zsoldos kato
nák járultak s a testőrökkel együtt őrködtek i68. ábra. Római legionarius.

\
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Róma nyugalma felett, 3. a tartományi és községi militia, mely a légiók nélkül 
maradt tartományokban őrködött, 4. a műszaki csapatok (fabri ferrarii és f.

lignarii), melyek a fegyvere
ket és hadigépeket készítették; 
végre 5. a tengerészek (classici).

Békeidőben összesen 400.000 
embere volt a császári hadsereg
nek. Ugyanazon területen, szin
tén békeidőben, a mai hatalmak 
több mint négyannyi katonát 
tartanak, holott a római biro
dalom 90—100 millió lakosával 
szemben ugyanazon területen 
kerek számban most is csak 
200 millió ember éL

A katonaság állandó táborok
ban (castrumokban) tanyázott, 
melyeknek szomszédságában csa
ládjaik, a markotányosok(lixae), 
kereskedők stb. részére kalibá
kat (xaXópyj), vagy canabák-at 
készítettek. Ezek lassankint köz
ségekké alakultak, de polgári 
igazgatás alá csak a második 

században jutottak. A coloniát (gyarmatot) szintén a castrum módjára ren
dezték be, de városnak, urbsnak, nevezték, polgárait itáliai joggal ruházták 
föl, a föld- és fej adó fizetése alól felmentették, minden birodalmi tisztség vise
lésére képesekké tették, s nekik önkormányzatot engedtek. A municipiumok 
nagyjából Róma mintájára voltak berendezve többnyire száztagú szenátussal 
(ordo vagy decuriones), mely a tisztviselőket választotta. A közigazgatás élén — 
a köztársasági konzulok, vagy a mai polgármesterek módjára — duumvirek 
álltak, a melléjök rendelt két rendőrkapitánnyal (duoviri aedilicia potestate) s 
egy pénztárnokkal (quaestorral). Mindamellett ekkor már a municipiumok kisebb 
jelentőségűek voltak mint a rómaiak igazi alkotásai, a kolóniák. A praefecturá- 
kát egy-egy császári biztos (praefectus) felügyelete mellett az aedilis a polgárok 
megkérdezése nélkül kormányozta, ellenben a civitasok ügyeibe a római hatósá
gok nem avatkoztak, s adó helyett beérték bizonyos évi általány fizetésével. 
A hódoltaknak ezen szabad városai tehát önmagukat kormányozták, pénzt 
verettek, saját polgáraikat számkivetésbe küldhették, sőt a köztük lakó rómaiak 
fölött is biráskodtak. A vicusok (községek) és a pagusok (tanyák) a kolóniákhoz 
vagy municipiumokhoz tartoztak s polgáraik politikai jogaikat ezekben gyako
rolták. A tartományok külön gyűléseket tarthattak ; így Pannonia Aquincumban 
és Savariában, Dacia Ulpia Traianában. Caligula óta minden szabad ember 
megvásárolhatta a polgárjogot s a császárok aránylag több szabadságot enged
tek a tartományoknak mint Itáliának. így a szabad városi élet mindenütt
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felvirágzott; úgy látszott, mintha Karthágó visszaszerezné régi fényét anélkül, 
hogy Róma most már irigykedett volna reá. Galliában körülbelül 1200 város 
virágzott s Lugdunum (Lyon), Vienna, Nemausus (Nimes), Narbo (Narbonne) 
stb. a császárok idejében a római műveltség vidéki középpontjai közé tartoz
tak. Pannóniában 56, Dáciában 37 város terjesztette a rómaiságot, mely nálunk 
nyelvben, erkölcsökben, szokásokban s műveltségben épp oly gyors hódítást tett, 
mint a nyugati tartományokban egyaránt. Ellenben a keleti tartományokban 
görög nyelv és műveltség uralkodott. Nero kevéssel Jeruzsálem elpusztulása előtt 
nyilvánítdtta szabadnak a görögöket. Az arámi zsidó nyelv magából Paleszti
nából is kiszorult, amint hogy az egyiptomi hieroglifek már előbb tért engedtek 
a görög írásnak. A vegyesnyelvűségnek legklasszikusabb példája azonban — 
éppen Egyiptomból — Rajner főherceg papyrus-gyűjteménye, melynek száz
ezer darabja huszonnyolc század alatt tíz különböző nyelven készült. Afrika 
északnyugati részében a pun nyelvvel még mindig nagy utakat lehetett tenni.

Egészben az a derékszög, melyet a greenwichi keleti hosszúság 20. és az 
északi szélesség 45. foka éppen Sirmium és Singidunum (Belgrád) között alkot, 
a görög és latin világ fordulópontja. Görög műveltségű, ami a római birodalom
ban ehhez a szöghöz tartozik ; latin, ami kívül esik rajta. Az egész birodalomban 
ekként uralkodik ez a két világnyelv és műveltség; de a görög nyelv Nyugaton 
is divatozik a műveltek körében s a latin államnyelv Keleten is. A római jog

170. ábra. A saalburgi castellum prae tóriuma.
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általános. Nevöket mind többen változtatják rómaira. Római polgárjogot 
szereznek, mint római katonák és hivatalnokok akarnak szolgálni, római modor»

II. Apolló. in. Venus.

171. ábra. A római provinciális művészet emlékeiből.

terjesztettek legbuzgóbban. Dáciában pl. különböző időkben hispaniai, galliai, 
bataviai, britanniai, dalmáciai, thraciai, krétai, cyprusi, galatiai, kisázsiai, pal- 
myrai, sziriai, numidiai stb. csapatok őrködtek. A leletek tanúsítják, hogy házi 
szokásaikat, isteneiket nem felejtették el, ha itten latin vezényszónak engedek

I. Tritonok. (Párkányrészlet.)

bán építkeznek stb. A görög nyel
vet a tudósok, írók és kereskedők, 
a rómait a hivatalnokok és katonák
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meskedtek, latin feliratú oltárokat és sírköveket emeltek is. Mindegyik nemze
tiségnek és foglalkozásnak megvolt a maga társulata, céhe, temploma, zászlaja, 
pénztára; s társas estélyek, közvacsorák rendezésével növelték együvétarto- 
zásuk érzetét.

A latin világ legkeletibb tartományából, Dáciából, nyugat felé menve, 
a nemzetiségek mindjobban felolvadtak az állameszmében s nemcsak nem 
törekedtek különállásuk megőrzésére, hanem lassankint el is vesztették azt. 
Gallia és Hispania népei a maguk nyelvét, erkölcseit, szokásait, hitét oly

172. ábra. Római adósságlevél 162 október 20-ról. Viaszos tábla a verespataki bányából a 
Magyar Nemzeti Múzeumban. O lvasása  : * LX, q(ua) d(ie) p(etierit) p(robos) r(ecte) d(ari) f(ide) 
rogavit Jul(ius) Alexander, dari f(ide) p(romisit) Alexander Cari, et se eos * LX, q(ui) s(upra) 
s(cripta) s(unt), mutuos numeratos accepisse et debere se dixit. Et eorum usuras ex hac die 
in dies XXXCI dari Jul(io) Alexandro e(ive) a(d) q(uem) e(a) r(es) p(ertinebit) f(ide) r(ogavit) 

Jul(ius) Alexander, dari f(ide) p(romisit) Alexander Caricci.

gyorsan cserélték fel a rómaiakéval, hogy pl. Gallia Britanniát is rohamosan 
elrómaisíthatta s Wales és Cumberland csak nagynehezen menthette meg kel- 
taságát. Ez annál csodálatosabbnak látszik, mert Hadrianus elve szerint ^min
denféle nemzetiségű legyen, ki római akar lenni«, amit nálunk Szent István 
is hangoztatott, midőn gyöngének, töredékenynek mondta az egynyelvű, egy
szokású országot. Ö azonban megtette, amit Szent István helytelennek talált, 
hogy római létére római törvények szerint kormányozza a görögöket. Egyik 
utódja nemsokára (212.) azzal kárpótolta a nemzetiségeket, hogy minden 
szabad községi lakosnak polgárjogot adott. A római polgár a birodalom min
den részében annyira otthon érezhette magát, mint korunkban a római katho- 
likus a világ bármely katholikus templomában, hol mindenkit ugyanazon 
hit, nyelv és szertartás fogad. A római államegyház azonban arisztokratikus,
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zárt és rideg szervezet volt, mely a népnek csak látványosságot nyújtott, nem 
hitet. Bajaival nem törődött, sőt sok tekintetben fokozta azokat. Utóbb 
csakis a császárimádás mint állami érdek körül buzgólkodott s magukkal 
az istenekkel mentők kevesebbet gondolt. A vallásos élet ezen tartalmatlansága 
és csaknem teljes elhanyagolása okozta, hogy az állam vallása külsőség 
maradt s nem teremtett hazafias szellemet.

Gátolták ennek a szellemnek fejlődését a birtokviszonyok is. Rendezé
sükkel Róma sohasem foglalkozott komolyan; különben Afrika tartomány 
fele nem állhatott volna hat uradalomból. Pedig a túlságosan gazdag és hatal
mas földesurak az államot magát is fenyegették, mert túlságosan hatalmas 
oligarchiát neveltek. Ha az állam akkor erélyesen föllép ellenük, a latifundiu
mok nem verik békóba a középkor szellemét s miattuk és a majorátusok 
miatt Európa egyik-másik országa ma sem panaszkodnék annyit. Néhány 
millió rabszolga katonásan szervezett, ingyenes mezei és iparos munkája tel
jesen megrontotta a kisebb gazdák és mesteremberek minden igyekezetét.

Dácia meghódítása után még több százezer legyőzöttel lehetett 
növelni a rabszolgák számát; Dácia azonban Rómának utolsó 
nagy hódítása volt s a kisebb arányú hadjáratok vagy az embe
rekre tartott hajtóvadászatok nem mindig fedezhették a nagy- 
birtokosok rabszolgaszükségletét. A dolgon tehát úgy segítet
tek, hogy földjeik egy részét parcellázták és zsellérek (coloni) 
közt osztották ki, akik örökjoggal használták foldjeiket s viszon
zásul a földesúr jószágán robotoltak. Nerva óta a császárok raj
tuk s az önálló parasztgazdákon segélypénztárak felállításával, 
olcsó kölcsönök osztogatásával akartak segíteni. A mezei mun
kások harmadik csapata napszámosokból került ki. A régi Róma 
szellemének tulajdonképpen nem felelt meg sem a rabszolga-, 
sem a zsellér-, sem a napszámosmunka, mert az eredetileg 
csak a parasztgazdaságot ismerte. Ha azonban pl. a Sahara 
északi része a császárok korában a Po síkságának mai föld- 
mi velésével vetekedhetett, ennek oka éppen az, hogy a nagy
urak néger rabszolgáik fegyelmezett seregével olyan küzdelmet 
folytathattak a természet, vagy inkább a talaj mostohaságai 
ellen, amilyenre a szegény kisbirtokosok sohasem vállalkozhat
tak. Hasonlóra a francia kormány most is csak az állami költ
ségvetés terhére gondolhat, midőn azon a területen kútakat, 
ciszternákat, vízvezetékeket stb. építtet, sőt a mélyebben fekvő 
helyek víz alá merítését, a tenger bevezetését tervezi.

Az úthálózatot a császárság minden irányban kifejlesztette. 
A Capitolium tövében felállított arany mértföldmutatónál 28 
műút találkozott. A főbb irányokhoz kapcsolódtak a mellék- 

t vonalak, melyek pl. mai hazánk római részét is minden irány- 
17̂ ' a, ^ ‘ bán beágazták és a rendes postajáratokat tették lehetővé.
(A Magy Nemz ^  kereskedelmi hajok Kelet-India nyugati partjain, sót Ceylonig

Múzeumban.) is jártak, Marcus Antoninus pedig 166-ban már Kínába is kül
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dött követséget. Nyugaton, az Atlanti óceánon, Britannia elfoglalása után a 
tengeri kereskedelem szintén megélénkült; a legélénkebb azonban a Földközi 
tengeren maradt.

A világkereskedelem középpontjának Alexandriát tekintették. A rend
kívül fejlett és ízléses görög ipar onnan és a szíriai városokból bocsátotta 
útra készítményeit s Kelet fényűzési cikkeit, a selymet, illatszereket, ékköve
ket stb. A nyugati (római) oldal főképp gabonával, borral, olajjal, halakkal, 
vászonnal vett részt a kereskedelemben.

A gyáripar a kézműveseket éppúgy pusztulással fenyegette, mint a 
latifundium a kisgazdákat. Saját uradalmaikban maguk a császárok is tégla
vetőket, szénégetőket, agyaggyárakat állítottak fel, kőbányákat nyitottak stb. 
s el lehet képzelni, hogy a megrendelők elsősorban hozzájuk fordultak. A nagy-

174. ábra. A Duna Traianus hídjánál.

urak gyártelepein többnyire rabszolgák dolgoztak. Egy-egy tudós vagy művész 
rabszolgáért a kereskedők százezer sesterciust is adtak, tehát sohasem mulasz
tották el a rabszolga vásárokat. Mióta Cato a hispániai bányákat állam javak
nak nyilvánította, az arany-, ezüst-, vas-, kréta-, márvány- és sóbányákat 
mindenütt a kincstár műveltette, termékeiket egyedárúknak nyilvánította 
s nyerészkedő részvénytársaságok alapítását gátolta.

Nemes fémekből pénzt Augustus ideje óta csakis a császár verethetett 
s egyik-másik már pénzrontással is növelni akarta jövedelmeit. Egy font arany
ból pl. már nem 40, hanem 72 darabot sajtoltak. Egy ilyen denarius aureus 
25 ezüst denariust (jó időkben a mi pénzünkben 20^2, Nero pénzrontása után 
15 koronát) ért. Egy aranyban 100,' egy ezüst denariusban tehát négy ses- 
tercius vagyis két quinarius volt. Ezt is rontották. A köztársaság idejében 
egy font ezüstből még 72, Nero idejében már 96 denariust verettek. A réz 
sestercius, dupondius, as, semis és quadrans veretése a szenátusnak fenntartott 
jog volt, de ezeken is mindig ott állt a császár képe.

A milliomosok száma egyre szaporodott. Claudius császár idejében egy 
birtokos, kinek másfél millió denariusa volt, szegénynek vallotta magát. A tudós



368 XV. fejezet. A rómaiság és a kereszténység.

Senecának, ki oly szépen bizonyítgatta, hogy a bölcs kevéssel is beéri, 500 
cedrusfa asztalát összesen egy milliárd koronánál többre becsülték. El sem 
lehet képzelni, mennyit érhettek az ily házakban felhalmazott műtárgyak, 
ékszerek, edények, bútorok stb., de legalább is mégegyszer annyit mint a 
cedrus asztalok. Rómának nem leggazdagabb embere, Seneca, bizonyosan gaz
dagabb volt J. Beitnál, akit a mi aranykorunkban (1906.) 2200 milliárd koro
nával a világ leggazdagabb emberének kiáltottak ki. Mesés összegekkel dol
goztak a bankárok (argentarii) és pénzváltók (nummularii), kik az élni akaró 
nagyurak pénzügyeit lebonyolították. A napszámos talán csak 3—4 sesterciust 
kapott egy napra, de ebből egy modius (majdnem kilenc liter) lisztet vehe
tett, úgy hogy négy-öt napig megélt belőle. Az ő nyomorúsága szolgálhat 
mértékegységül, midőn a gazdagok pazarlásait határozott összegekben kifejezve 
halljuk emlegetni. Ingyenes vagy olcsó gabonát Rómában és a nagy városok
ban egyedül az államtól lehetett remélni, mely ennek szállítását és kiosztását 
— minden versenytárs kizárásával — önmagának tartotta fenn. Kenyeret és 
cirkusz játékokat — panem et circenses — készségesen adott a városi csőcselék
nek, melyet Nero ezzel még Róma felgyujtása után is el tudott hallgattatni, 
amikor pedig semmi sem látszott bizonyosabbnak a forradalomnál. Ott, ahol 
az ingyenélők és a nyomorúságban is élvezetet követelők így elszaporodtak, 
s ahol a koldus és milliomos egyaránt az államtól várta boldogulását, az 
önkényuralom mindaddig virágozhatott, míg a barbárok támadásánál is vesze
delmesebb ellensége, a pénzügyi bukás nem fenyegette.

A IV. században már mindakettő egész erővel fordult ellene.
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XVI. FEJEZET.

A RÓMAI BIRODALOM BOMLÁSA.

Krisztus monogrammja 
Poetovióból.

I. A katonai önkényuralom .

OMMODUS gyilkosai Pertinax konzult emelték a trónra, de 
már 67 nap múlva (193. márc. 28.) megölték, mert úgy vet
ték észre, hogy három ország hősén felülkerekedik az egykori 
professzor, ki a takarékosságot és a rendcsinálást éppen a test
őrségen kezdi. Az egyik testőr a töltés tetejéről kérdezte meg 
a jelöltektől, mennyit adnak a császárságért. Didius Julia- 
nus Ígért legtöbbet (minden testőrnek 25.000 sesterciust, a 
12.000-nek együtt 66 millió koronát). Egykori vezérök, Per- 

tinax-méltatlan halálának hírére a pannóniai légiók Pannónia helytartóját, a 
pun származású Septimius Severust Carnuntumban császárrá kiáltották ki, s 
azonnal Róma ellen indultak. Viszont a sziriai légiók Pescennius Nigert, a 
britanniaiak pedig Clodius Albinust üdvözölték császár gyanánt. A szenátus 
a leggyorsabban megjelenő Septimius Severus (193—211.) előtt hódolt. A császár 
azonban a pannoniakkal Issosnál előbb Pescenniust, azután pedig a lugdunumi 
gyilkos csatában Clodiust is megverte s magát Marcus Aurelius fogadott fiának 
és az Antoninusok örökösének nyilvánította. A tartományokban és a légiókban 
kereste az állam fennmaradásának biztosítékait. A régi testőrséget feloszlatta 
s a legmegbízhatóbb (főképp pannóniai) légionáriusokból alakította újra. A most 
szervezett három új légióból egyet Róma közelében helyezett el. így magában 
Itáliában 50.000 főnyi katonaság fölött rendelkezett. Egyik testőrparancsno
kára bízván a polgári és katonai igazgatást, olyan katonai kormány követke
zett, amelyben alkotmányról többé csakugyan nem lehetett szó. A polgári tiszt
ségekre első sorban nyugalmazott katonatiszteket alkalmazott s bűnügyekben a 
szenátus helyett hadbíróság ítélt ezentúl. Az adók növekedtek, mert a hadsereg 
zsoldja is emelkedett. Azokat a tartományokat, melyek nem akarták őt eleinte 
elismerni, kisebb helytartóságokra osztotta, hogy kormányzóik nagy seregek 
élén ne törekedhessenek olyan könnyen a császárságra. Ellenben a két Pannónia 
élére egy embert (Claudius Claudianust) állított s Dácia helyőrségét is meg-

Márki: Ókor. 24
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kettőztette. Nagyobb hadjáratot csak a parthusok ellen folytatott s oly sikerrel,, 
hogy Mezopotámiát egyidőre ismét Róma tartományává tehette. Az »úr« a 
Firth of Forth és a Firth of Clyde közt Britanniában éppen új falat rakatott a 
kaledóniaiak betörései ellen, midőn Eboracumban (Yorkban, 211. febr. 4.) várat
lanul elhunyt.

Két fiának, Aurelius Antoninusnak (vagy, ahogy az akkor divatos gallus  ̂
felöltőjéről nevezték, Caracallának) és Getának együtt kellett volna uralkod- 
niok. A testvérek azonban gyűlölték egymást s hogy gyűlöletüket féken tartsák, 
először villant meg fejükben a birodalom kettéosztásának, egy Nyugati és egy 
Keleti Róma alakításának gondolata. Midőn egy kakasviadalon újra össze
pereltek, Caracalla maga ölte meg népszerű öccsét, ki pedig édes anyjuk karjai 
közt keresett menedéket. Caracalla (211—217.) a halottat istennek nyilvánította, 
de a testőrség parancsnokán, a híres jogász Papinianuson, kezdve százával
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végeztette ki párthíveit 8 a katonaságra támaszkodva, teljes önkénnyel ural
kodott. Korszakos az az elhatá
rozása, hogy birodalma minden 
községének megadta a római pol
gárjogot. Ezt nemcsak az adóügy 
szabályozása végett, hanem azért 
is tette, hogy a polgárok nagyobb 
lelkesedéssel védelmezzék falaikat 
a barbárok ellen. Severus és Cara
calla megszüntették Itália kivált
ságos helyzetét, de növelték a 
birodalom egységét, midőn az 
egyenlőség és — bizonyos fokig — 
a közteherviselés elvét fogadták el.
Az elméletet azonban a gyakor
lat sehogy sem igazolta. A kato
naság zsoldjának 70 millió drach
mával (majdnem ugyanannyi ko
ronával) való növelése, a roppant 
költséges építkezések (pl. Cara- 
callának 1600 ember számára be-

177. ábra. Caracalla római fürdőjének frigidariuma.
24*
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rendezett római fürdeje), a császári udvar mérhetetlen pazarlásai pénzron
tásra, az adók tűrhetetlen fokozására, a városoknak ajándékok címén való kifosz
tására vezettek. A rajna- és dunamenti hadjáratok nem jártak sem dicsőséggel, 
sem zsákmánnyal. A parthusok ellen viselt háborúban Carrhae vidékén (Mezo
potámiában) germán testőrei közt saját törzstisztjei gyilkolták meg (217. ápr. 8.). 
Az örökös monarchiával nem törődve, az összeesküvés vezérét, Macrinus testőr
parancsnokot kiáltották ki császárnak.

Caracalla nővére azonban saját unokáját léptette föl ellene s ügyét csak
hamar győzelemre vezette. Az új császárt s immár a capitoliumi istenek pontifex 
maximusát a történelem Elagabal (Heliogabalus) néven ismeri, mert a 14 éves 
fiú Emesában (Sziriában) Elaga-bal, a napisten (Helios) főpapja volt. Bál és 
Moloch tiszteletével, az utóbbit megillető emberáldozatokkal, Kelet minden 
kicsapongásával ez a gyermek ismertette meg Rómát. Udvarhölgyekből ala
kított szenátusa hozott törvényeket az udvari illem és divat tárgyában. Kedves 
paripáját konzulnak nevezte ki, ő maga pedig, mint a nap fia, csak aranyporral 
behintett utakon sétált. Reá gondolt-e az a másik kicsapongó gyermek, a 14 
éves V. László magyar király, ki (1454. aug. 2.) a nápolyi királytól és a modenai 
hercegtől olyan könyveket kért, melyek az utánzásra méltó római s más fejedel
mek tetteit beszélik el ? ! Elagabalt végre is saját katonái verték agyon s trón
jára unokaöccsét emelték.

Alexander Severus (222—235.) szintén csak 13 éves lévén, először történt, 
hogy a szenátus kormánytanácsot rendelt a császár mellé. A praetorianusok 
zúgolódtak, hogy a katonai uralom helyébe a szenátus az alkotmányos monarchiát 
lépteti, a tisztségek betöltésénél régi befolyását visszaköveteli s parancsno
kukká a szenátus és kormány egyik tagját, Ulpianust, a híres jogászt, nevezte 
ki. Ulpianust magának a császárnak karjai közt ölték meg, aminél érthetőbb 
intést nem adhattak a gyermeknek. Fölserdülvén, Alexander valóban kereste 
a katonák kedvét. Újjászervezte a fegyelmetlen hadsereget, melyet most vég
vidéki és mezei hadakra osztott s néha több tartománynak is egyetlenegy főhad- 
parancsnokot (duxot) adott. A vég vidékiekre annál nagyobb feladat várt, 
mert a Szászán Ardasir-Balékán éppen most alapította meg Parthiában az 
új perzsa birodalmat. Mialatt Alexander itten pannóniai s más légiókkal védte 
a határokat, a germánok a Rajnán s Dunán túl szállásoló légiók családjaira 
törtek. A császár ellenök indult, de alkudozásokkal töltötte az időt, mire a 
pannóniai légiók föllázadtak s a megölt császár helyébe Maximinust, a kemény 
katonát kiáltották ki.

Maximinus Thrax (235—8.) thrák parasztfiúból lett tábornok és mostan 
imperátor. Feléje sem nézett Rómának, melynek elpuhult, piperkőc népsége 
csak gúnyolódni tudott volna a Herculesen, ki hír szerint ujjai közt morzsolja 
szét a kavicsot, naponkint negyven font húst eszik s egy akó bort iszik reá. 
De nem Rómában (s ez fájt leginkább), hanem pl. Sirmiumban, honnan a 
germánok megfenyítése után a sarmatákra támadt. Rómába akkor indult, 
mikor a szenátus 238. julius 9-én 20 tagú ideiglenes kormányt alakított, melynek 
élére császári hatalommal két szenátort állított. A nép azonban valóságos 
császárt akart s a pártosok megölt császárának, Gordianusnak, unokáját III .
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Gordianus (238—244.) néven császárrá kiáltotta ki s a tizennégyéves fiút a szená
tussal is elimertette. Húsz év alatt Gordianus volt a harmadik gyermek a trónon, 
még pedig nem örökösödés, hanem választás útján ; ami eléggé mutatja, hogy 
a katonaságnak már nem annyira császárra, mint császári palástra volt szük
sége, mellyel uralmát takargassa. Öt is akkor ölték meg, mikor éppen bosszút 
akart állani az új perzsákon, kik Mezopotámiát visszafoglalták. Gyilkosa, Philip
pus Arabs (244—9.), mint császár, azonnal békét kötött a parthusokkal, hogy 
a sokkal veszedelmesebb germánok, különösen a kárpok és a gotok ellen Dácia 
és Moesia védelmére vezethesse hadait. 248. április 21-én az örök városban 
a dáciai győzelem örömünnepével egyszerre s világra szóló fénnyel ülte meg 
Róma alapításának ezredik évfordulóját. Ezen a napon Dácia katonái és pol
gárai is megjelentek a templomokban, Róma isteneinek szobrai előtt, a foga
dalmi oltároknál, kedveseik 
kőkoporsóinál, hogy bemu
tatván áldozataikat, virá
gaikat, koszorúikat: hálásak 
legyenek a birodalom ezred
éves ünnepén. Hiszen az 
állam hatalma mentette meg 
őket a végpusztulástól. —
A légióknak azonban olyan 
császár kellett, aki, mint 
Maximianus, az összes ger
mánok kiirtását tekintse fő 
feladatának. A germánok 
folytonos támadásainak ki
tett moesiai és pannóniai 
légiók tehát a pannóniai 
(bubaliai) derék és vitéz De- 
ciust, Dácia és Moesia hely
tartóját, kiáltották ki csá
szárnak s Philippus veronai csatavesztése és eleste (249.) után biztosították is 
a trónját. Csak néhány hetet töltött Rómában, hol a keresztényeket, mint az 
állam ellenségeit, üldöztette. Azután kivervén Dáciából a barbárokat, 70.000 
emberrel Alsó-Moesiát akarta megtisztítani tőlük. A Dobrudsában azonban, 
Abrittusnál, 251. nyarán Kniva gót királlyal szemben a csatával együtt életét 
is vesztette.

Az utolsó 160 év alatt tehát 70 ember viselte a római császári címet, míg 
pl. Franciaországnak 1300 év alatt 40, Magyarországnak ezer év alatt 57 királya 
volt. Rómában ezentúl még bizonytalanabb lett a helyzet, s még gyakrabban 
változtak a császárok, kiknek zsarnokságát igazán csak az orvgyilkosság kor
látolta. Húsz év alatt (251—268.) elveszett Germaniának a limes és Rajna közt 
való része, frankok és alemannok pusztították Galliát, szászok a partvidéket, 
gotok Görögországot és Kis-Ázsiát, hol Diana ephesosi templomát is fölégették. 
256-ban már csaknem teljesen elárasztották Dáciát, hol csak egyes várak marad

178. ábra. Helios fogata. (Domborúmű Trójából.)
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tak a rómaiak kezében. A markomannokat csupán Felső-Pannónia egy részé
nek átengedésével lehetett békére bírni. Gallienus (260—8.) nem gátolhatta meg 
a birodalom bomlását. A császárrá kikiáltott Ingenuus pannóniai helytartót 
Mursánál (Eszéknél) megverte, de a tartományok követték Pannónia példáját

179. ábra. Aurelianus (270—275.). (A római vatikáni múzeumban.)

s külön császárokat választottak, hogy a barbárok ellen könnyebben védhessék 
határaikat. Trebellius Polio, ki a IV. század elején írta meg a Philippus Arabs 
óta történteket, ezt a zűrzavaros időt a harminc zsarnok korának nevezte, ha 
voltaképpen »csak« 19 császár közt oszlott is meg az imént még oly egységes 
Róma. Claudius (268—270.), egykor a pannóniai és dáciai hadak vezére, végre
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legyőzte vetélytársait s a naissusi (nisi) fényes győzelemben 50.000 gótot levágott. 
Megakadályozta a germánok bevándorlását.

A birodalom helyreállítója (restitutor orbis) címet érdemelte meg utódja, 
a sirmiumi Aurelianus (270—5.). Ürnak és istennek nevezte magát. Vaskezű, 
középponti, önkényes uralmat akart teremteni, mert úgy hitte, hogy már csak 
így mentheti meg az államot. De nem a fényes udvarból, hanem órómai egy
szerűségű táborából akarta igazgatni '>a megújított világot«. Megsemmisítette 
Zenobia királyné palmyrai birodalmát, mely már Kis-Ázsia és Egyiptom elfog
lalására készült. Annyi csapás után, a nép nagy örömére, aranyláncokban, drága
kövekkel a roskadozásig föléke
sítve vitte Rómába a gyönyörű 
ús dicső asszonyt (273.) ; de már 
a palmyriai háború kezdetén (270. 
őszén) parancsot adott Dácia tel
jes kiürítésére s lemondott Róma 
egyik legfontosabb tartományá
ról, mely azonnal meghódolt a 
gotoknak. Az utolsó cohorsokkal 
együtt vonult ki onnan a római 
állam eszméje ; a dákok ivadé
kainak lelke nem forrt egybe a 
rómaiakéval; az állam nem volt 
egyúttal haza, a jólét nem volt 
szabadság, az engedelmesség nem 
volt szeretet. A barbárok nyílt, 
szabad, mezei élet után vágya
kozva, á dákok és rómaiak váro
sait romba dőlni engedték. Folyók 
iszapja borította be a kolóniákat; 
fű, fa, bozót nőtt a törmelékek 
fölött, repkény és iszalag futotta 
be a szobrokat, oltárokat, ko
porsókat. Rómaiak és gotok közt 
a Duna lett a határ s magát
Rómát a császár falak építésével védte betöréseik ellen. Személyesen győző
dött meg a rajnai és dunai határok állapotáról s már éppen a perzsák ellen 
akart indulni, mikor katonái, kik nemrégen még dalokban dicsőítették, Bizánc
ban meggyilkolták (275.). Azután a szenátustól kértek császárt. A szenátus, 
abban a reményben, hogy alkotmányos jelentőségét visszanyerheti, az öreg 
Tacitust (275—6.), a történetíró rokonát, választotta meg. Tacitus elismerte a 
szenátus törvényhozó jogát s megígérte, hogy befolyást enged neki a tisztviselők 
választására, a külügyi politikára, a hadüzenetre s a békekötésre is.

Utóda, Probus (276—282.) igen ridegnek találta Aurelianus abszolutiz
musát. Már csak azért is emelte a tanács tekintélyét, mert a barbárokkal napi
renden lévő küzdelmekben a katonai deszpotizmus veresége politikai bomlásra

180. ábra. Probus (276—282.). (A nápolyi nemzeti 
múzeumban.)
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vezethetne. Államiérfiui igyekezeteinek hadi sikerei adtak súlyt. Az alemanno- 
kát, gotokat, burgundokat, vandálokat, sarmatákat a Duna balpartjára szo
rította vissza. A Rajna és Duna közt rendbehozta a limest, magát Illyricum 
helyreállítójának nevezte s germánokat telepített római földekre, sőt a had
seregbe is szívesen befogadta őket. Légionáriusait béke idején sem engedte 
pihenni. A sirmiumi kertész fia velők ültette be szőlőkkel a szerémi hegyeket, 
amiknek termését a XVI. századig Magyarország legjobb borának tartották. 
Templomokat, bazilikákat, hidakat, töltéseket építtetett. Sirmium környékén 
akkor is vízlevezető csatornákat ásatott, mikor más légiók Carus testőrparancs
nokot kiáltották ki császárnak. Mivel nem indult azonnal ellene, háborúra és 
zsákmányra vágyó katonái Sirmium alatt 282 októberében megölték. A szintén 
illyricumi Carus (282—283.) azonnal kiverte a Pannóniát pusztító sarmatákat 
és kvádokat s Ázsiában villámgyorsan visszahódította Mezopotámiát. Már a 
perzsák ellen készült, midőn az összeesküvő katonák megölték őt, majd fiát is, 
mert a békés Probus után nagyon kalandosnak tartották ázsiai hódító had
járata tervét. A tisztek némi habozás után 284 szept. 17-én Diocletianus testőr
ezredest választották császárrá s őt, midőn Carus fiát, Carinust, a Duna és Morava 
(Margus) összefolyásánál legyőzte, a birodalomban mindenütt elismerték. Cari- 
nussal záródik Augustus principatusának a kora, mely összesen 62 uralkodót 
(néha csak uralkodni akarót) adott Rómának.

II. D iocletianu s négyes császársága.

Diocletianus erős katonai monarchiát akart, olyan önkényes urálmát,  
melyet a lázadó légiók fejedelemgyilkosságai se korlátozhassanak. Katonai 
főparancsnokokká tehát legközelebbi rokonait és jó barátjait nevezte ki, akiknek 
lázadásától nem tarthatott. Megosztotta velük a főhatalom fényét, de gondjait 
és felelősségét is. Caesarnak, majd Augustusnak régi bajtársát, a sirmiumi 
Maximianust tette, kinek, paraszt létére, először is a kelta parasztokat kellett 
legyőznie, s ezzel Galliának külön császársággá alakulását megakadályoznia. 
Remélte, hogy a császári trónon épp úgy megférnek egymással, mint Spártában 
a két király, Karthágóban a két sufietus, a római köztársaságban a két konzul; 
Diocletianus volt a keleti, Maximianus a nyugati részek (partes Orientis et 
Occidentis) konzulja. Valóban tanulságos látvány, hogy Róma legönkényesebb 
uralkodója mennyivel szívesebben gondol a kipróbált köztársasági intézményre, 
mint a triumvirátus érdekszövetségére, mely a közügyet mind a két esetben 
személyes tekinteteknek áldozta fel. Azt a bizonytalanságot, melyet az egyéni 
önzésre alapított uralom okoz, Diocletianus elsősorban azzal akarta elhárítani, 
hogy megnevezte mindkettejök utódját; maga mellé Caius Galeriust tette, 
Maximianus mellé Constantius Chlorust rendelte Caesarul, mintegy helyettes 
császárul. Ennél a négyes kollegiális uralomnál jobban decentralizálni már 
valóban alig lehetett a főuralmat s a történelem nem ösmer példát, mely 
ennyire bevált volna. A négy császár, római felfogás szerint négy isten, egész 
Olympus volt együttvéve. Mamertinus hízelgése már 289-ben Diolectianust 
dicsőítette ez Olympus Jupiteré gyanánt, ki mellett Maximianusnak csak Her-
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cules szerepe jut. De ki tudhatta, nem kell-e ennek a Jupiternek is küzdenie 
a gigászok ellen ? A régi istenek — Mamertinus szerint — nagyon hatalmasak 
lehettek, ha ilyen emberek tisztelték őket. Ezek az emberek különben szent- 
ségeseknek (sacratissimi), istenieknek (divini) és uraknak (domini) nevezték 
magukat, szolgáknak alattvalóikat, kik térdet hajtottak, mikor előttük — 
idáig szokatlanul — koronásán, a keleti zsarnokok uralkodói fényében jelentek 
meg. A császári quadriga gyeplője most még egy valódi Helios kezében volt, 
s egyelőre senki sem gondolt reá, mi lesz, ha egy tapasztalatlan Phaeton kezébe 
kerül. A görög Eumeniusszal 
(296.) többen gyönyörködtek 
Constantius Chlorus augustodu- 
numi (autuni) térképében, mely 
ismét egészen rómainak mutatta 
a Föld »kerekségét«: Egyiptom
ban Diolectianus, Mauretaniá- 
ban Maximianus, Perzsiában 
Galerius, Bataviában és Bri
tanniában Constantius aratott 
győzelmeket. Armenia, Mezo
potámia, a Tigrisen túl is öt 
szatrapia (Kurdisztán) s Euró
pában Skótország déli része 
növelte a birodalom terjedelmét.

A kettős császárság tehát 
honvédelmi szempontból bevált 
s a »zsarnokok« szinte köztár
sasági erényeket tanúsítottak az 
egységes birodalom hatalma ér
dekeinek megóvásában, ha min
den császár a maga nevében 
folytatta is háborúit.

A császárok a nekik kije
lölt területen nemcsak a kato
nai, hanem a polgári hatalmat 
is teljes fölségjoggal gyakorol
ták. Egyiknek határozata alól nem lehetett a másikhoz felebbezni, s a pénzügy, 
igazságszolgáltatás és közigazgatás úgy volt szétválasztva, mint egy duális 
monarchiában. A Caesarok földrajzilag, katonailag és politikailag szorosan meg
jelölt határok közt a maguk Augustusainak nevében gyakorolták hatalmukat. 
A birodalom tulajdonképpen négy állam szövetségének tekinthető. Képzelőerőnket 
kevéssé kell megfeszítnünk, hogy ebben azt az eszmét lássuk, mit a mai Német 
birodalom szerencsésebben valósított meg. I tt ugyan a négy királyság nem meríti 
ki az állam tagozatát, de viszonya a főhatalomhoz körülbelül ugyanaz, mi Rómá
ban. A legnagyobb királyság feje egyúttal szintén az egész birodalom vezetője, 
csakhogy ez a vezetés nem csupán személyes tekinteteken alapul, mint Diocle-

181. ábra. Diocletianus. (Márvány mellszobor a capi- 
toliumi múzeumban.)
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tianus birodalmában, hanem magán az alkotmányon. Azonban erről s a szenátus
ról, mint birodalmi parlamentről, Diocletianus korlátlan uralmában szó sem lehe
tett. Róma szenátusa egyszerű városi tanáccsá sülyedt, császári székhely pedig a 
főhadiszállás lett. Róma nem volt többé birodalmi fő- és székváros, ahogy 
ilyenről korunkban az osztrák-magyar monarchiában sem lehet szó. Diocletianus, 
mint a Kelet császára, a perzsa háborúk miatt jobbadán Nikomediában lakott, 
Maximianus, a Nyugat (Itália és Afrika) császára, az Alpokon túl lakó ger
mán népek szemmeltartása végett Mediolanumban (Milanóban) ; Kelet Caesarja, 
Galerius, a Duna vonalát fenyegető gotokra stb. ügyelve Sirmiumban, Nyugat 
Caesarja, Constantius, a piktekhez közel, Eboracumban (Yorkban).

Négy udvar, négy császári sereg, négy polgári kormány természetesen 
nagyban emelte a katonák és hivatalnokok számát s vele a nép adóterhét, mely 
alól most már Itáliát sem vették ki. A birodalom a császárimádás követelésével 
s a keleti zsarnokság minden eszközével, 1200 császári törvénnyel, igyekezett 
az alattvalók katonás engedelmességét s vele a korlátlan monarchiát bizto
sítani. A római jog diadalát ülte ; de kelleténél többre becsülte erejét, mikor 
az alattvalók lelkiismeretét is olyanformán akarta limitálni, mint pl. az élelmi
cikkek árát. Azzal, hogy Diocletianus oly sokféle valláson levő alattvalóit a 
hitben is egyesíteni óhajtotta, és a római államvallás fölvételére akarta 
valamennyit kényszeríteni, egyházpolitikai kavarodást okozott. Két évtized 
múlva már képtelenséggé tette a császárimádást, a monarchia egyik szem
fényvesztő eszközét s a capitoliumi isteneket is megfosztotta attól a tisztelettől, 
melyben az állam Róma alapításától fogva részesítette őket. Ennek az átalakító 
mozgalomnak élére a keresztények nagyon is akaratlanul kerültek.

A császárimádást állatni törvény parancsolta ; de a törvényhozó maga 
a császár volt, ki saját imádását követelte. Origenes vele szemben bátran hivat
kozhatott a természet jogára, az isteni törvényekre. Valóságos forradalomra 
s arra izgatta a keresztényeket, hogy ne engedelmeskedjenek a bálványimádást 
elrendelő barbár szkita törvényeknek. Amennyiben ezt vallásuk és lelki
ismeretük tiltotta, helyesebb volt Tertullianus felfogása, hogy a méltatlan tör
vényt maga a törvényhozó változtassa meg. »A törvény tévedhet, mert emberek 
hozták s nem az égből esett le.« Erőszakot, igazságtalan hatalmaskodást, zsar
nokságot gyakorol a császárság, ha a kereszténységet csak azért akarja kiirtani, 
mert neki úgy tetszik, s nem azért, mert igazságos okok következtében nem 
szabad léteznie. Azonban nemcsak létezett, hanem erősen terjedett is. Éppen 
terjedésével cáfolta meg az ellene emelt vádak nagy részét ; pl. hogy nem akar 
harcolni a hazáért, holott a Garam mellett már Marcus Aurelius is egy keresz
tény légió vitézsége következtében győzött. A III. század zavarai közt, a régi
ben többé nem bízó lelkek az új hitben kerestek menedéket. A legelőkelőbb 
körökben hódított. Diocletianus felesége, leánya és sok főembere már keresz
tény volt. Templomuk szemben volt a nikomediai császári palotával, ahol tehát 
rég ösmerhették a harmadf élszáz adós hit lényegét. Jól tudták, hogy a városok 
lakosságának többsége, vagy legalább jelentékeny része, keresztény, hogy tehát 
ez az értelmiség vallása. Tudták, hogy a keresztény nem lelkesedik a pontifexek 
császárságáért, de még a teokratának is megadja azt a tiszteletet, ami poli
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tikai tekintetben megilleti. Galliában az ő munkájoknak tartották a paraszt
lázadást, de nem tagadhatták, hogy még azt is császárválasztással kezdték. 
A társadalom felforgatására való törekvéssel vádolták őket, de elismerték, 
hogy éhség, Ínség, pestis idején hitfeleiket az uralkodó vallás követőivel egyaránt 
segítik. Komolyan nem tarthatták veszedelmeseknek azokat a polgárokat, 
kik pontosan befizetik adójukat, katonáskodnak, a becsületesség, erkölcsösség 
mintaképei, s egyremásra állítják a templomokat, iskolákat, szegényháza
kat stb.

Azonban minden uralkodó vallás türelmetlen, sőt kegyetlen volt az ellene 
forduló áramlattal szemben. A római hatalom idáig már kilenc ízben fordult 
a kereszténység ellen ; nem azért, mert külön vallás, hanem azért, mert hívőit 
az államvallásnak politikai ünnepein sem engedi megjelenni. Politikai ünnepen, 
pl. az államfő nevenapján, ma bármely hitfelekezetű ember vallásos aggodalmak 
nélkül jelenik meg abban a templomban, hová a hatóság hívja. Legfőbb hadura 
iránt való hódolatból a katona valláskülönbség nélkül tiszteleg, vagy letérdel, 
ha imához vezénylik. A császár szobra előtt való libatio a római keresztény 
polgártól vagy katonától mindezeknél többet követelt ; de nem sokkal többet, 
mint midőn ma a felekezetek saját templomaikban imádkoznak az államfőért, 
még akkor is, ha ez — mint pl. a szultán vagy a cár — egyúttal egy másik vallás 
feje. Diocletianus szintén császár és pontifex maximus, az állam és egyház feje 
volt egy személyben.
J Őszintén hitt az istenekben, sőt a haruspexnek is elhitte, hogy háborúba 
induló légióinak győzelmét az állat beleiből azért nem jósolhatta meg, mert 
hitetlenek voltak jelen az áldozatnál. S ha a patricius valaha mint hitetlent 
gyűlölhette a plebeiust, patríciusok és plebeiusok ivadékai hasonló okból most 
miért ne gyűlölhették volna a keresztényt ? Gúnymosolyuk vagy imájuk megsem
misítette az áldozat értékét s kihívásnak látszott nemcsak az istenekkel, hanem 
az állammal szemben is.

A capitoliumi istenek papjai vallásgyűlöletből, befolyásuk és jövedelmeik 
csökkenése miatt, a tábornokok pedig azért izgattak a keresztények ellen, mert 
a  császár szobra előtt követelt libatio elmulasztásában a katonai eskü meg
tagadását, a fejedelem megsértését látták. A lelkiismeret szabadsága ellen ekként 
szövetkező papság és katonaság egyszerre csak tényezőnek ismerte el a közvéle
ményt, amelyet rendes körülmények közt kárhozatosnak tartott. A tudatlan vagy 
vakbuzgó nép nevében terjesztette elő követeléseit, melyeknek szószólója Kelet 
Caesar ja, a császár veje, Mezopotámia visszahódít ója, Galerius lett. Dáciái 
származású anyja nevelte bele a vakbuzgóságot s ez vitte reá, hogy a birodalom 
belső nyugalma érdekében a kereszténységnek mint forradalmi elemnek kiirtá
sát javasolja. A mozgalom irányát a nikomediai templom lerombolásával adta 
meg (303. febr. 23.), s ezzel a császári család és az udvar keresztény tagjait 
politikai befolyásuktól azonnal megfosztotta. Másnap, a termináliák ünnepén, 
már megjelent Diocletianus rendelete, mely eltiltotta a keresztények isten- 
tiszteletét és minden gyülekezését. Meghagyta szent könyveik elégetését, tem
plomaik lerontását; elrendelte, hogy azt, aki a császár szobra előtt nem áldozik, 
a  hadseregből kitaszítsák és hivatalától, polgári jogaitól megfosszák. Mikor



380 XVI. fejezet. A római birodalom bomlása.

azután a nikomediai császári palota ismételve kigyulladt, a gyújtogatással a 
keresztényeket gyanúsították. Diocletianus most már mint lázadókkal bánt 
velők és a manichaeusoAkai, kiknek felekezetét a perzsa Mani a zend, keresz
tény és buddhista tanítások egyeztetése alapján kevéssel azelőtt alapította. 
A császár elfogatta a keresztény papokat s meghagyta, hogy minden keresztényt 
római áldozásra kényszerítsenek. Saját feleségével és leányával szemben sem 
tett kivételt. Börtönbe csukatta Szent Miklóst (a gyermekek »Mikulás«-át), 
kivégeztette (303. ápr. 23.) Szent Györgyöt, ki a legenda szerint megölte az 
Aja királyleányt őrző sárkányt s azért — de a Julianus idejében kivégzett 
György alexandriai patriarcha alakjával összezavarva, — a középkorban mint 
a lovagiasság mintaképét dicsőítették. A többi uralkodó közül Constantius 
beérte a könyvek elkobzásával, a templomok bezárásával; azonban Maxi
mianus és Galerius nem ismert irgalmat. Probus pannóniai helytartó sok 
kínzás után lefejeztette Szent Irenaeus sirmiumi püspököt és testét a Száva 
egyik mellékvizébe dobatta. A magyarok róla utóbb Szent-Irénének (Szent- 
Erenyének) nevezték Sirmiumot, hol kívüle még negyvenen szenvedtek vér
tanúságot ; pl. az a négy szobrász, aki nem akarta kifaragni Aesculapius szobrát 
s ezzel elárulta keresztény voltát. A reneszánsz óta a művészet nem ilyen aggo
dalmas ; a mitológiai istenek szobrait keresztények, a Szentháromság szobrát 
zsidók is öntik, vésik, amit nem tehetnek anélkül, hogy az eszmében el ne 
mélyedjenek, az eszméért ne lelkesedjenek.

III. Nagy C onstantinus egységes keresztény m onarchiája.

Diocletianust 304. dec. 13-án szélütés érte. Bénasága miatt sem akart 
fele útján megállani. Galeriust főcsászárnak nevezvén ki, ő maga lemondott 
és (Constantius javára) Maximianust is lemondatta. De mivel az elsőszülöttség 
rendje szerint való örökléstől nem várt jeles utódokat, Constantius legöregebb 
fia (Constantinus) és Maximianus fia (Maxentius) helyett Galerius unokaöccseit, 
Severust és Maximinust nevezte ki Caesaroknak, trónörökösöknek.

Galerius főcsászársága a keresztények üldözésének folytatását, a fiúk 
mellőzése pedig a polgárháború kitörését jelentette. Alig halt meg (306. július 
25.) Constantius, a hadsereg Constantinust, majd Maxentiust is Caesaroknak 
kiáltotta ki. Most már az öreg Maximianus Severustól, Galerius unokaöccsétől, 
szintén visszafoglalta régi méltóságát, Severust elűzte, Constantinust császárrá 
tette. Galerius hadat indított mindhármuk ellen, 307. november 11-én azonban 
a carnuntumi találkozón kibékült velők. Megjelent ottan Diocletianus is, aki 
pedig a meghívásra azt izente, hogy nem háborgatnák, ha látnák azt a káposz
tát, ami salonai kertjében termett. A kongresszus a négyes császárság rende
zésén kívül egyházpolitikával is foglalkozott. Kapkodását az mutatja legjobban, 
hogy a római istenek és Jézus vallása közt mintegy kivezető utat keresve, a 
keleti Mithrát nyilvánította a birodalom védőistenének és elrendelte, hogy 
szentélyeit állítsák helyre. Diocletianus nyugodtan tért haza. Maximianus 
letette, de csakhamar harmadszor is fölvette a császári címet, melytől pár év 
múlva (310.) életével egyik veje fosztotta meg, hogy örökös fondorlataitól mind-





382 XVI. fejezet. A római birodalom bomlása.

örökre szabaduljon. Galerius, Constantinus és Licinius (Severus utódja), hogjr 
a polgárháborúnak véget vessenek, 311. április 30-án vallástürelmet Ígértek a 
keresztényeknek és, csupán az állam rendjéhez való alkalmazkodásra intvén 
őket, megszüntették d keresztények tizedik és utolsó üldözését.

Galerius halála (311. május 5.) után Licinius és Constantinus egyenesen 
szövetkeztek Maxentius ellen, ki a római szenátust tekintélye s az egységes 
birodalom helyreállításával kecsegtette. Constantinus Róma ellen indult, ami 
az elhanyagolt fővárossal szemben sem látszott kisebb merészségnek, mint,, 
dicsősége tetőpontján, a Julius Caesaré. Seregének nagy része keresztényekből 
állott, kik már apjának is szívesen szolgáltak, mert türelmet, sőt védelmet

183. ábra. Nagy Constantinus diadalíve Rómában.

találtak udvarában. A capitoliumi istenek székhelye ellen indulva, el lehet 
képzelni, milyen megindulás vett rajtuk erőt, mikor fényes délben keresztalakú 
sugárkévét láttak a nap körül. Olyas természeti tünemény volt ez, mint amilyet 
hazánkban Sátoraljaújhelyen 1901. januáriusában észleltek, midőn a telt holdnak 
szabályosan kilövelő négy sugárkévéje hatalmas, fénylő keresztet rajzolt az 
ég boltozatára. »Ezzel győzz !« Toóxtp vtxa! intette a császárt a tünemény 
felirata, vagy talán saját helyes ösztöne. Másnap már sasok helyett keresztes 
zászlókkal (labarumokkal) vezette hadait. Rajongó keresztényei okt. 28-án 
Róma alatt a Pons M ilvi snál (Ponte Molle) fényes diadalt arattak Maxentiuson. 
A szenátus Constantinust nyilvánította főcsászárnak, ki most jobbjában a 
kereszttel festette le magát. 313. januáriusában, Liciniussal egyetértve, az állam
vallással egyenlő jogot engedett a keresztényeknek, amit ezek azzal háláltak 
meg, hogy Maximinuson döntő győzelemhez segítették (április 30.).
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Diocletianus a salonai márványpalotának remeteségéből is szívesen oszto
gatott utódjainak politikai tanácsokat. Most belátta, hogy azok többé senkinek

sem kellenek. Kormány- 
rendszere és egyházpoliti
kája megbukott s a kettő
nek romjain a keresztény 
római császárság kezdett 
fölépülni. — Politikájával 
együtt még abban az esz
tendőben eltemették a salo
nai mauzóleumban, amelyet 
ezer esztendő múlva Mária 
és Erzsébet magyar király
nék keresztény templommá 
alakítottak át, hogy a ke
resztények üldözőjének sírja 
fölött miséket' olvassanak.

184. ábra. Nagy Constantinus és családja. Koporsója a spalatói miJK
zeumba került. Alkotásai 

közül legmaradandóbb a legcsekélyebb le t t : az a vízvezeték, amely I. Ferenc 
József gondosságából helyreállítva, a régi mederben látja el itallal a saloniakat. 
Minden egyéb intézkedése nyomtalanul tűnt el, mint karsztos hazája dolinái
ban a búvópatak. S ő volt az utolsó császár, kit a gyászoló szenátus az istenek 

♦ sorába emelt; ebbe a túlzásba nem eshetett többé sem a nemzeti kegyelet, 
sem a szolgai hízelgés. Cibalae (a sze- 
rémmegyei Vinkovce) közelében 314. 
okt. 8. Constantinus legyőzte Liciniust 
is, ki Maximianus örökségét követelte.
Nemcsak Pannóniát és a középső Duna 
mellett levő tartományokat vette el 
tőle, hanem utóbb az uralkodástól és 
életétől is megfosztotta.

Abban az esztendőben, amelyben 
a római birodalmat saját uralkodása 
alatt egyesítette, pontifex maximus 
létére már elnökölt a keresztényeknek 
Nikeában tartott első zsinatán, melyen 
318 püspök vett részt. A zsinat kár
hoztatta Arius tanítását. Arius szerint 
csak az Atyaisten van öröktől fogva ; 
ő az egyetlen teremtetlen (cqévvexoc) 
lény; a Fiú az Atya teremtménye 
(7roÍ7]|4a), de minden teremtmény közt 
az első és a legnemesebb. Nagy tökéle
tessége miatt fogadta fiává az Isten

185. ábra. Szent Ilona porfir-sarkophagosa Con
stantinus diadalmenetével. (A vatikáni múzeum

ban.)
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és őt Igének, Xó^oc-nak nevezte, de mivel természetük különbözik, maga alá 
rendelte. Ez a felfogás eléggé megfelelt az államban az Augustus és Caesar 
közt való viszonynak, de a zsinat Anastasios indítványára hitvallást tett, 
hogy Jézus az Atyával egytermészetű (ójxooóoiot;), valóságos Isten; mire a 
császár egyelőre számkivetette Ariust. Mindenképpen pártolta, a levéltárakba 
is beengedte Eusébius caesareai püspököt, ki először írta meg a diadalmas 
keresztény egyház történelmét és magának Constantinusnak életét, melyben 
őt a kereszténység győztes hőse gyanánt dicsőíti.

Pénzein a napisten képe mellett most már Krisztus monogrammját is 
feltüntette s megengedte anyjának, Ilona császárnénak, hogy Jeruzsálemben 
fényes templomot építtessen azon a helyen, hol a szent keresztet föltalálták 
(326. szept. 24. ?). Ö maga csak halálos ágyán (337.) vette föl a keresztény
séget, de akkor sem Athanasios, hanem a diadallal hazatérő Arius szellemében.

Abban a pillanatban, melyben — merőben politikai tekintetből — a 
kereszténységet a római vallással egyenlőjogúvá tette, elvetette azt a vallásos ala
pot, melyen az állam Romulus óta nyugodott. Az egyelőre felekezet nélküli 
birodalomnak szervezete sem maradhatott a régi. Constantinus, hogy minden 
hagyománnyal szakítson, az istenek városából, Rómából, arra a földre ment, 
amelynek görög népségét az új-platonizmus jobban előkészítette a keresztény
ségre. Ö maga tette le 326. nov. 4-én Bizánc-nak, a róla most már Constantino- 
polisnak nevezett új fő- és székváros alapját. Ö valósította tehát meg Augustus 
tervét, hogy a fővárosnak a három földrész találkozásához közelebb kell feküdnie. 
Ebből a fővárosból a birodalom istenei már kiszorultak és csak keresztény tem
plomok épülhettek benne. Az új főváros fórumai, köz- és magánépületei, mű
kincsei nem ezredév, hanem hat rövid esztendő alkotásai ; a város szenátusa is 
csak most keletkezett. Űj volt itten minden s legújabb az arany mértföldmutató, 
melytől mostantól fogva a távolságokat számították. Csakhamar annyi lakosa 
volt mint Rómának, amennyi a hely rendkívül kedvező földrajzi fekvése mel
lett sem lett volna, ha a fejedelmi kegy elkerüli. De nem lehetett caput mundi 
mint az »urbs«, hanem csak caput dominii; mert a birodalom most már a császár 
jószága, uradalma volt.

Diocletianus négy császárságából négy praefectura lett : mindegyiknek élén 
egy-egy praefectus praetorióval, mint. polgári helytartóval. A 13 dioecesist 
vicariusok vagy comesek, a 116 tartományt rectorok, praesesek vagy procon- 
sularisok igazgatták. Mellettök valóságos hivatalnok-nemesség alakult, minden 
rangosztályban külön címekkel. A császári család tagjai fenségesek (nobilissimi), 
a többiek fokonkint illustrisok, spectabilisok, clarissimusok stb. voltak. A cím
kórságot, bürokratizmust, bizantinizmust a vénülő ókor, különösen pedig Con
stantinus hagyta ránk örökül.

A polgárság és katonaság közt is ő emelte az első nagy elválasztó falat. 
Zárt testületté tette a katonaságot. Egy légióból négyet alakított, a tiszteknek 
számát tehát nagyban emelte. Német és más idegen zsoldosakat osztott be a 
római csapatok közé, az egész védőerőt mezei hadakra és helyőrségekre külö
nítette el s megszüntette a régibb, veszedelmes testőrséget. A közigazgatás és 
hadsereg óriási költségeit részben új adókkal fedezte. 312. szept. 1. kezdte az
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első indictiót, vagyis a földadó helyesebb kivetése miatt az első kataszteri "becs
lést, amit azután tizenötévenkint kellett ismételni. Az időszámításban egy 
indictio 15 évi időközt jelentett.

Általában véve valódi kényúr volt, aki saját családja tagjait is kímélet
lenül kivégeztette, ha politikája vagy szeszélye úgy hozta magával. Annál meg
lepőbb, hogy alig állította helyre az egyeduralmat, végrendeletében három fia 
és két unokaöccse kedvéért ismét öt császárságra szakította szét a birodalmat. 
Halálos ágyán tehát a monarchiát épp úgy megtagadta, mint ősei hitét. Teljesen 
szakított nemzete hagyományaival, midőn nyugatról keletre helyezte át az állam 
súlypontját, ahol a római
nak göröggé, a pogánynak 
kereszténnyé kellett lennie.
Lactantius, »a keresztény 
Cicero«, a kereszténység vé
delmére írt és a császárnak 
ajánlott könyvében már két 
évtizeddel azelőtt megjó
solta, hogy a római nép, a 
világ eddigi vezére, elpusz
tul a föld színéről. A biro
dalom Keleten alakul újjá, 
a Nyugat tönkremegy. Bor
zasztó, eszeveszett idő kö
vetkezik, melyben az élet 
senkinek sem lesz kedves !

Alig temették el a csá
szárt, a katonaság kijelen
tette, hogy a három fiúnak 
osztatlanul kell uralkodnia
a birodalmon. Rokonaikat,

_ ~ . 186. abra. II. Constantinus aranymedaillonia a szilagysomlyói
a  beteges Gallusnak es a KnosfektML (A wieni udv. múzeumba*.)
gyermekifjú Julianusnak ki
vételével, kivégezték. Ez volt a keresztény monarchia vérkeresztsége. A három 
testvér ezek után olyképp osztozott a birodalom kormányán, hogy a 21 éves 
II. Constantinus Galliát, Hispániát és Britanniát, a 20 éves II . Constantius 
Constantinopolisszal Ázsiát és Egyiptomot, a 27 éves Constans pedig Afrikát 
és Rómával Európa középső részét (tehát Pannóniát is) nyerte. A határvillon
gások miatt kitört háború Aquileiánál Constantinus leveretésével és halálával 
végződött. Tíz esztendő múlva Magnentius praefectus praetoriót a lázadó galliai 
sereg frank (germán) létére császárrá kiáltotta ki. Testvére gyilkosát azonban 
Constantius Mursa (Eszék) mellett döntő csatában megverte s öngyilkosságra 
kényszerítette.

Márki: ókor. 25
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IV. J u lia n u s pogány m onarchiája.

Constantius 356. nov. 6. Julianust (a megölt Gallus öccsét), egyetlen 
rokonát tette az egyesített birodalom trónörökösévé; húgával, Helénával össze
házasította és Galliába küldte. Az a palota, melyet Lutetia Parisiorumban az

ifjú pár építtetett magának, Páris legrégibb épü
lete s frigidariuma — hideg fürdője — a Cluny- 
múzeum legmeghat óbb terme. Julianus ott álló 
szobra Páris forradalmi szellemének első megtes
tesítése. A Caesar, akit papnak neveltek s aki gyer
mekkorában csak az evangéliumot olvashatta, itt 
szabadon gyönyörködött a klasszikusokban, kik
nek szellemétől még athéni tanulmányainak idején 
is óvták. Itt írta politikai könyveit, melyekben 
a birodalom régi erkölcsét és egységét követelte 
vissza. Marcus Aureliust óhajtotta vissza, aki 
szabadelvűén fejti tovább a klasszikus intézmé
nyeket, nem veri a birodalmat egy provinciális 
felekezetnek, a kereszténységnek békóiba s meg
érti, hogy ő maga sem úr, mert a törvények alatt 
áll. De nemcsak az elméletek embere volt. Minta
szerűvé tette Gallia kormányát s amellett szeren

csésebben harcolt a frankok és az alemannok, mint maga a császár a duna- 
menti germánok, sarmaták és a perzsák ellen. Constantius oly féltékenységgel 
kísérte Julianus növekvő hadi dicsőségét és népszerűségét, mint egykor Tiberius 
a Germanicusét, s hogy gyöngítse, galliai légióinak nagy részét a perzsa csata
térre rendelte. A légiók azonban föllázadtak s Párisban császárnak kiáltották 
ki. Julianus a Szajnán föl, a Dunán le Pannónián keresztül indult nagybátyja 
ellen, aki azonban meghalt s így a Caesar 361. december 11-én csata nélkül mint 
általánosan elösmert császár vonulhatott be Constantinopolisba.

Róma első görög császára egészen a hellén világban élt. A római és a 
keresztény felfogással egyaránt szakítva, görög műveltséggel akarta újjáterem
teni birodalmát. De a görögök is mosolyogtak, midőn az új-platonizmus híve 
taurobolionnal (bikavéráldozattal) lemosta magáról a keresztséget és mint 
pontifex maximus áldozott az isteneknek. Hekatombákkal hódolt nekik, becsu
kott templomaikat kinyittatta, a romladozókat kijavíttatta. Megkövetelte a 
papoktól, hogy a keresztények módjára iskolákban és egyházi beszédekben 
magyarázzák meg a híveknek a mitológia titkait, a vallás szellemét; hittanra 
tanítsák, erkölcsre, emberies érzületre szoktassák a népet. Szervezni akarta a 
hierarchiát, hogy az istenek külső tiszteletét a kételkedések idején is rendü
letlenül fenntartsa. De a császárimádást nem követelte; az alattvalók hűségét 
elsősorban politikai eszközökkel akarta biztosítani.

Általános vallásszabadságot hirdetett. A zsidókat azzal nyerte meg, hogy 
lépéseket tett Salamon jeruzsálemi templomának helyreállítására. A lelkiösmeret 
szabadsága nevében minden keresztény felekezetnek megengedte tanításaik

187. ábra. Valens császár arany - 
medaillonja a szilágysomlyói kincs
le létből. (A wieni udv. múzeum

ban.)
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terjesztését, talán már azért is, hogy megbontsa a katholikus (egyetemes) 
egyház összetartását. Az ariánusok különben egymás közt is torzsalkodtak ; 
kibékítésökön három sirmiumi zsinat hiában fáradozott (351., 357., 359.). 
Köztük és a^katholikusok közt a riminii zsinat (359.) óta az volt a főkülönbség, 
hogy ezek a Fiút az Atyával egy természetűnek (ójjiooúato;), ők pedig csak 
hasonlónak (ojiotoóaiot;) mondták. Madách Ádámját Tankréd helyett Julianusnak 
is híhatták volna, midőn a halni kész hitvallók láttára fölkiált :

»Hát egy i  miatt is
Mehetni ily elszántan a halálba ?
Mi akkor a magasztos, nagyszerű ? !«

Sivárnak, az államra és az emberiségre nézve haszontalannak találta a 
remeték s a szerzetesek életét, amelyet Szent Antal (250—356.) és Pachomius
(292—348.) éppen az ő századában 
szervezett. Szíriában, Thebais körül s 
általán a Saharának Egyiptomhoz 
tartozó oázisain ezer meg ezer remete 
böjtölt és imádkozott. Kibujdostak 
a világból, hogy semmi közük se le
gyen az erőszakos államhoz, a rom
lott társadalomhoz. A császár, ki kü
lönben maga is rendkívül mértékletes 
és egyszerű ember volt, olyan rende
lettel felelt, amely rövid időn kizárta 
volna a keresztényeket a római állam
ból és társadalomból. Iskoláikban el
tiltotta a klasszikusok olvasását, már 
csak azért is, hogy fejtegetéseik köz
ben alkalmuk ne nyíljék a pogány 
világnézlet kigúnyolására. A retorika, 
grammatika és az orvosi tudományok 
tanítását szintén a klasszikus iskolák 
fentartott tárgyai közé sorolta, de 
hallgatásukat ott, hol a klasszikus fel
fogást biztosítva látta, a keresztények
nek is megengedte. A császár, ékes 
attikai nyelven, maga is írt könyve
ket ; de azok számára, kik Máté és 
Lukács evangéliumának stílusát ked
velik, fölöslegesnek tartott minden 
klasszikus tanulmányt. Érthető, hogy 
mivel a régi hitet ismét államvallássá 
tette, szívesebben alkalmazta annak 
híveit mint a keresztényeket. A papok 
személyének sérthetetlenségét s a püs-

188. ábra. Nagy Theodosius. (A madridi múzeum
ban levő ezüst pajzsáról.)
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189. ábra. Római iskola.

pökök bíráskodása jogát megszüntette. Nyíltan sohasem üldözte őket, mert, saját 
megjegyzése szerint, az üldözések mindenkor új híveket szereztek nekik s mert 
a hitből senkit sem lehet úgy kigyógyítani, mint a betegségből. Erélyesen már 
csak azért sem lépett föl, mert a rajongókkal szemben igen is közönyöseknek, 
sőt hitetleneknek találta a pogányokat. A keresztények hitehagyottnak (apo- 
statának) nevezték, de Constantinus egyházának ellenségét nem vádolhatták 
véres üldözésekről, mint nálunk Szent István egyházának felforgatóit. Con- 
stantinustól Julianusig a kereszténység a római birodalomban még annyi ideig 
sem virágzott, mint hazánkban Szent István koronázásától I. Endre behívásáig. 
Amott katonája, emitt vezére nem volt a mozgalomnak, mely a nemzeti hagyo
mányok nevében indult meg az új hit s a vele járó intézmények ellen. Amott 
a császár filozófus nyugalma gátolta, emitt a tömeg szenvedelme követelte a 
vérengzést ; de az idők szellemét nem lehetett föltartóztatni sem tollal, sem 
karddal, minthogy a többség nem hitt már a régi istenekben, kik »kövekké 
dermedeztek, elporlanak«. Másfél esztendei uralkodás után, a perzsák ellen 
vívott dicső csatáiban, Julianus 363. június 26-án abban a tudatban halt meg, 
hogy »győzött a galilaeai«.

V. Nyugat- és Kelet-Kóm a különválása.

Julianus maga sem az öröklésen, hanem a választáson alapuló császár
ságnak volt híve; Constantinus családja vele különben is kihalt. Hadai a singi- 
dunumi (nándorfehérvári) Jovianust kiáltották ki császárnak. Ebben a válasz
tásban az a legfontosabb, hogy Jovianus keresztény volt, aki azt a sereget, 
amelyet Julianus a pogányvilágnak Indiáig való terjesztésére lelkesített, minden 
hódításról lemondva, keresztes zászlók alatt vezette haza. Otthon vallásszabad
ságot hirdetett a pogányoknak, de megszüntette Julianusnak a kereszténységet 
sértő rendeletéit. Buzgó keresztény volt utódja, a pannóniai (cibalaei) Valen
tinianus is (364—375.), aki 364. szeptember 11-én újabb törvénnyel biztosította 
a vallásszabadságot, csak a babonaterjesztő mágusokat fenyegetvén halállal. 
A régi hit követőit először ő nevezte paganusok-nak (pogányoknak), pusztai
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vagy paraszthitűeknek, mert követői már jóformán csak a nép között akadtak. 
Elfogultabb volt öccse, Valens, ki semmit sem adott Themistiosnak a vallás
türelemről hozzá intézett szép beszédére. Valenset (364—378.) bátyja azért 
vette maga mellé, mert a katonaság a Kelet (Oriens) védelmére föltétlenül 
szükségesnek tartott egy kisebbrangú császárt. A birodalom tehát már 364-ben 
egy Keleti s egy Nyugati Rómára szakadt. A singidunum-sirmiumi derékszög 
tartozéka (lásd 358. old.) érdekelte ezentúl a birodalom politikusait, kik a mon
archia súlypontját a gót és perzsa háborúk veszedelme miatt teljes joggal 
keresték Keleten. A két uralkodó (a vallást kivéve) közös 
elvek alapján, de egymástól függetlenül akarta biztosítani a 
neki jutott részt. Gotokat, szászokat, alemannokat telepí
tettek az elpusztult vidékekre s befogadták őket a légiókba 
is. Valentinianus a Rajnát és a Dunát nemcsak a római 
parton, hanem helyenként az ellenség földjén is sáncokkal, 
castrumokkal igyekezett biztosítni. Egy ilyen túlkapását és 
királyuk megöletését a kvádok azzal torolták meg, hogy 
elárasztották (374.) a Dunántúlt, két légiót megszalasztot
ták és egészen Sirmiumig portyáztak. Valentinianus a követ
kező évben Aquincum felől tört reájok s bosszút állt rajtuk ;
Bregetioban (Ő-Szőnyben) a kvádok békét kértek tőle, de 
oly hetykén, hogy a császár felindulásában hirtelen meg
halt (375. nov. 17.). Utódául a légiók egy része idősebb fiát,
Gratianust, másik része Aquincumban a csak négyéves 
II. Valentinianust kiáltották ki. A gyermeknek oly tűzzel 
ajánlották életüket és véröket, mint tizennegyedfél század 
múlva a magyarok egy másik nőnek, Mária Teréziának.
Az aquincumi császár választ ás egyúttal az utolsó adat, mely 
e város rómaiságát bizonyítja. Pár év múlva már húnok 
lovainak acélkörmei csattogtak az utcák kövezetén.

A hunok leghatalmasabb királyuknak, Mau-Tun-nak, 
halála után félezredévvel leigázták az alán, vagyis antsai 
népet (355 ?), Európába nyomultak s már 373-ban legyőz
ték a Volga és Dnjeper közt kalandozó keleti gotokat.
A germánokkal való első összeütközésük mindmáig lehetet
lenné tette délkeleti Európában a germánok államalapító 
kísérletét s öngyilkosságba kergette a keleti gotok ősz kirá
lyát, Ermanrich-et, aki ellen a finn-ugorok és szlávok is 
fegyvert ragadtak. A nyugati gótok egy része (375.) a 
pogány Athanarich vezetése alatt Dáciában készült függet
lensége megvédésére. A másik rész a keresztény Fridigern 
király és apostola, a bibliafordító Ulfila, biztatásár arómai 
földön az aldunai Moesiában keresett menedéket.

A kért szállást a gótok az Antiochiában elfoglalt 
Valenstől (376.) csak súlyos feltételek mellett nyerték meg.
Arianusokká kellett lenniök s fegyvereiket le kellett tenniök.
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Gyermekeiket kezesekül adták Kis-Ázsiába s a legközelebbi aratásig minden 
élelmi szert szabott áron kellett vásárolniok. A 200.000 férfi azonban, a vég
vidék tisztjeit megvesztegetvén, megtartotta fegyverét és a zsaroló hivatal
nokok miatt elkeseredve, csakhamar diadalmasan forgatta egészen a Balkánig, 
sőt Hadrianopolisig (Drinápolyig). Valens meglepetve sietett haza Ázsiából. 
378. augusztus 9-én Hadrianopolisnál csatát vesztett s futás közben odaégett 
egy kunyhóba. Ezt az ütközetet, melyből csak három római tábornok mene
kült meg, Cannaehoz hasonlították.

A nyugatiakkal segítségre későn érkező Gratianus a hispaniai Flavius 
Theodosiust (379—395.) Sirmiumban 379. januárius 19-én a keleti részek csá
szárává fogadta. Sirmiumból aranyrúdakat küldött segélypénzképpen Athana- 
rich nyugati gót királynak, aki azonban 381-ben — alkalmasint a húnok elől — 
oly sietve menekült hozzá, hogy ezt a mai háromszéki Krászna területén elrej-

191. ábra. Athanarich kincseiből. (Pietroszai lelet.)

tett kincsét sem vihette többé magával. Másfélezer esztendeig rejtegette a 
föld Szilágysomlyón azokat a becses műtárgyakat és érmeket, amiket Valen
tinianus, Valens és Gratianus küldtek a gotoknak ajándékba. Az apahidaiak 
1901-ben a gotok (az egyik feliraton meg is nevezett Omharus királyuk) ott 
felejtett remek aranykincsének rájuk eső részéből építették fel a szerény 
községházát. Romániában a pompás pietroszai lelet hirdeti a költözés sietős 
voltát. Fridigern halála s népe hódolása után Athanarich is mint szövet
séges védelmezte a dunamenti római határokat. Alatheus és Safrach keleti 
gótjai és alánjai ugyanezen időkben, Mursa (Eszék) feldúlása után, szintén 
mint a rómaiak szövetségesei szállották meg Pannóniát. Pannónia nagy fia, 
Szent Jeromos szerint, széltében-hosszában zsarolja ezt a gót, szármáta, kvád, 
alán, hűn, vandal és markomán. Egyik sem kegyelmez az egyház szolgáinak 
és az apácáknak ; lerombolja a templomokat, kidobja a vértanúk tetemeit 
s az oltárhoz köti lovait.

II. Valentinianus gyámját, Gratianust, Magnus Maximus (383.), ezt pedig 
véres csaták után \Theodosius ölte meg (388.) s a frank Arbogastra, bízta 
az ifjú császár védelmét. Keleten is elfojtotta a lázongásokat. Elnyomta
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az alexandriaiak és antiochiaiak felkelését és halomra gyilkoltatta a thes- 
salonikaiakat. Szent Ambrus milánói püspök ezek miatt csak hosszas vezek- 
lés után bocsátotta be a templomba s nem engedte meg, hogy trónja 
tovább is ott álljon a kórusban. A rómaiaknak nem tetszett a papság 
hatalma előtt való megalázkodás, különösen pedig a pogányság eltiltása.
Lelkesedéssel csatlakoztak Arbogasthoz, 
midőn ez Valentinianust megölette s a 
pogány Eugeniust kiáltotta ki császár
nak. A merész germán Nyugatot a római 
hit helyreállításával és a frankok, ale- 
mannok szövetségével független biroda
lommá akarta átalakítani. A római ke
reszténység és a római pogányság a csata
mezőn Aquileiától nem messzire 394. szep
tember 5-én találkozott utoljára. A pogá- 
nyok császára, Eugenius, bemutatván 
áldozatát Victoria oltárán, »a győzhetetlen 
Hercules« lobogójával vonult a harcba. 
A keresztények császára, Theodosius, 
Krisztus nevét íratta zászlajára s mint 
hajdan Nagy Constantinus, ő is »ebben a 
jelben győzött«. Azonnal eltiltotta a po
gány vallás követését. Mostantól fogva 
tehát a görögök sem számítottak többé 
olympiások szerint s a következő eszten
dőben Pheidias olympiai Zeuse mint mú
zeumi tárgy került Constantinopolisba. 
A capitoliumi istenek templomait bezár
ták s a vakbuzgó tömeg sok helyütt ösz- 
szezúzta az istenek szobrait, lerombolta 
templomaikat, a képzőművészet remek 
alkotásait. A császár kérlelhetetlenül ül
dözte az arianusokat, hogy uralkodó val
lássá, a birodalom egységének egyik leg
erősebb eszközévé tegye a katholicizmust. 
Türelmetlenebbül védelmezte mint ősei a 
pogányságot. Vallásos ügyekben a pápát 
(Damasust) tette egyedüli bíróvá. Róma 
most lett igazán keresztény monarchia, s 
egész nagyságában most tűnt fel először a 
pápaság, melynek a római zsinat 386-ban 
a primátust is megadta, midőn valameny- 
nyi püspökválasztás megerősítésének jogá
val ruházta fel. A császár mindamellett 
önmaga állt az óhajtott egység útjába,

192. ábra. Szent Ambrus legrégibb ábrázo
lása. (Milánói mozaik.)
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mikor mindenképpen gátolta, hogy az egyház igazgatásában a római püspök
nek Keleten is oly tekintélye legyen, mint amilyen már is volt Nyugaton. 
Politikai téren, apai gyöngédségből, azt a hibát követte el, hogy a birodalom 
kormányát megosztotta két fia közt. Keletet, a sirmiumi derékszöghöz tartozó

részt, Constantinopolis székhely- 
lyel, a 18 éves Arcadius, Nyuga
tot (a Pannóniára való igények
kel és Milano fővárossal együtt) 
a l l  éves Honorius kapta. A kö
zös kormány élén, mint az egy
ség képviselője, a császár veje 
állott. Abban a pillanatban azon
ban, a mikor Róma utolsó nagy 
császára Milanóban 395. jan. hó 
17-én lehunyta szemeit, a biro
dalom mindörökre elvesztette egy
ségét. Sokan, pl. a franciák, az ő 

, sírjába zárják az ókort. Thebai- 
ban, Athénben, Rómában csak
ugyan pókháló borította mostan
tól fogva az istenek szobrait ; 
de ki tudhatta, nem jön-e valaki, 
hogy kihozza őket: a tiszta leve
gőre, ahol megtisztítja, lemossa : 
»az asszony könnyel és a férfi vér
rel « ? Julianus nem oly régen halt 
meg s a szenátorok egy része 
még imádkozott a bezárt tem
plomok előtt. Az ókor eredmé
nyeit Róma önmagába foglalta 

össze s még hullámzott a nép a Forum Romanumon és a császárok fórumain. 
Hiába Constantinopolis, Mediolanum, vagy akár Augusta Treverorum (Trier) 
a császárok székvárosa: az ókor mégis csak akkor végződik, mikor »Róma ledől 
s rabigába görnyed«.

193. ábra. Arcadius.












