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I.
Augustus legendája.

Itália végre föllélekzett. A rettenetes felhők
mindenfelől eltisztultak, futva letűntek a hori
zont alján, s a magasban jobbról is, balról is nekividult az ég, óriási azúr foltok ragyogtak föl,
békét és örömet ígérők. A forradalomnak min
den, minden gyötrelme, a triumviri zsarnokság,
a katonai anarkia, az adók harácsolása mind,
mind megszűnt. A szenátus kezdett rendszeresen
összeülni, a konzulok, prétorok, edilek, kvesztcrok újra elkezdték régi hivatalukat, a provin
ciákban újra kormányzáshoz láttak a lelépő
konzulok és prétorok közül kiválasztott vagy
kisorsolt helytartók. És annyi kegyetlen viszály,
annyi gyűlölség, pusztítás-rontás után Itália
összetartott legalább abban az egyben, hogy buz
gón csodálta Augustusi és az ősi Rómát.
Az actiumi ütközet, Antonius pusztulása,
Gleopatra képzelt veszedelme, Egyiptom meg
hódítása, a köztársaság helyreállítása, az utóbbi
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évek különös, szinte hihetetlen eseményei rohanvást visszakergették a lelkeket a nemzeti
történet messze forrásai, a tágas birodalom szűk
kezdetei felé. Mindenki régieskedett, minden
régi dolgot jobbnak becsült a jelen dolgainál
csak azért, mert régi volt. A politikában vissza
sírták azt a nagy arisztokráciát, mely a biro
dalmat a perseusi háborúkig kormányozta.
Nemcsak arról voltak meggyőződve, hogy a ma
gánerkölcs, a család, a hadsereg, az emberek
temperamentuma és minden intézmény század
ról századra pusztult, romlott, gyöngült, hanem
a klasszikus írókat: Livius Andronicust, Pacuviust, Enniust, Plautust és Terentiust is elébe
helyezték a caesari nemzedék jóval tartalma
sabb, elevenebb íróinak. És a szenátus nem vé
letlenül, hanem megfontolt szándékkal kívánta
néhány hónapja, hogy Róma templomait előbb
javítsák meg, mint Itália útjait, amelyeket pedig
rettentően megviselt a légiók vonulása és az
előző évtizedek nemtörődömsége. Most már úgy
vélekedett mindenki, hogy Róma azért jutott
olyan magasra, mert mielőtt a világ csapszékévé
és bordélyává züllött volna, az Istenek szent
lakóhelye volt. A láthatatlan, de mindenütt je
lenlevő istenek századokon át őrködtek a testek
épségén és a lelkek egyenességén, a csalá
dok tisztaságán és a katonák fegyelmén, az
egyesek tisztességén és az igazságszolgáltatáson,
a polgárok egyetértésén és a háborúk .szeren
cséjén. Századokon át a vallás szálai kötötték a
hitvest férjéhez, a fiakat apjukhoz, az urat
klienséhez, a katonát vezéréhez, a polgárt a hi
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vatalnokhoz, a hivatalnokot a köztársasághoz és
valamennyi polgárt egymáshoz. Az állam szá
zadokon át jogosan, hazugság nélkül élhetett az
erkölcsi és politikai fegyelemnek olyan hatalmas
eszközével, amilyen őszinte időkben az eskü.
Sürgős volt tehát, hogy helyreálljon a hadsereg,
a család, az erkölcs és a kegyes köztársaság,
mely harc és imádság közben hódította meg a
világot. Emberfölötti munka, de a legtöbbje
könnyűnek és bizton sikeresnek vélte most, hogy
Augustus csodálata és körülhízelgése az állhata
tos lelkeken is erőt vett. Mindenki az ő érde
mének tartotta a jelen minden javát, és őbelé
vetette a jövő minden reményét. Ki hiúsította
meg Antonius és Cleopatra bűnös, sötét terveit,
melyek szép csöndesen a legrútabb szolgaság
láncait kovácsolták Rómának? Kicsoda másnak
tartoztak hálával, ha nem a Ptolomaeusok
kincsei elosztogatójának a veteránok, akik
lassan-lassan földjeikhez jutottak, a municipiumok, amelyeket tekintélyes összegekkel kár
pótoltak az eltulajdonított közvagyonért, az ál
lam hitelezői, akik megkapták régóta várt pén
züket, a mesterségek, a művészetek, a kereske
dés, a föld, amelyek Itália hosszú pénzaszálya
után lassankint újraéledtek az egyiptomi arany
és ezüst esőjétől? Mind, mind az ő érdeme, hogy
a polgárháború emlékei lassan alámerültek
abban a hatalmas óceánban, amely minden em
beri dolgot magába sodor és örökre eltemet: a
múlt feledésében! Ezért a publikum annak a
férfiúnak, aki már ennyi csodát véghez vitt,
bőven előlegezte a jövőre való bizodalmát is. A
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szerencsének ezt a kegyencét, aki tisztára vélet
lenül győzött, jobban bámulták, mint ő előtte
Róma történetének akármelyik nagy emberét,
ő majd visszaszerzi az egész birodalom béké
jét és gazdagságát, ő majd helyreállítja a megvásárolhatatlan igazságszolgáltatást, megjavítja
az erkölcsöket, fölújítja az istenek kultuszát és
boszut vesz Crassus és Antonius perzsiai ve
reségéért. Csodálatának ragálya némelyekben
valóságos őrületet gyújtott: egy szenátor például
akkoriban őrjöngve szaladgált Róma utcáin és
ahány járókelőbe beleütközött, mindegyiket
arra bíztatta, hogy kisázsiai szokás szerint
ajánlja föl magát Augustusnak, vagyis kötelezze
magát, hogy ha Augustus meghal, ő sem él
tovább.
A legenda, mely a szerencsés embereket és
népeket a mítusz ragyogásával fogja körül, a
szerencse láthatatlan szolgálólánya, aki ezzel a
ragyogással elváltoztatja a szerencséseket, meg
nagyítja őket és új próbák előtt megszázszorozza erejüket, akkoriban az egyetemes illúzió
hátterén szertelenül megnagyította ezt a régi ró
mai szenátort, akit pedig annyian láttak ki
csinyen és aljasan csúszni-vergődni az utolsó
forradalom cselszövései és csalásai, erőszakos
ságai közepette. A proskripciók vérengző triumvirje, a tehetetlen philippii tábornok, a gyáva
scillai tengernagy, a vellitraei uzsorás megve
tett unokája most nevet, hatalmat, lelket és föl
fogást változtatva, úgy jelentkezett a kortársai
előtt, mint a világ gondviselője,minden dolgok
ban. Kortársait hosszan előkészítette erre az
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illúzióra és a tőle való megrészegedésre a bol
dogabb és tisztább kor, az általános megújho
dás titokzatos, sóvár vágya, amely éppen a for
radalom nyomorúságos esztendeiben zűrzava
rosán erjedni kezdett. A haruszpekszek meg
jelentették Rómának a tizedik század kezdetét,
mely egy homályos etruszk tanítás szerint min
den nemzet életében az utolsó század volt. A
szibillai jóslatok, melyeket a szelíd Virgilius a
népszerű negyedik eklogában foglalt össze és
terjesztett el, Apollo uralmának közeledtét hir
dették, elegyítve az etruszk tanítást a világ négv
korszakának ősi latin legendájával. És erjesz
tette ezt a vágyakozást Pythagoras bölcseleté,
melyet erősen tanulmányoztak akkoriban is, —
Varrónak Rómában elterjedt tanításával, amely
szerint a lelkek periodikusan visszatérnek az
eliziumi mezőkről a földre, és amelyhez egy
másik tanítás is kapcsolódott (szintén Varró
foglalta össze): minden 440. évben test és lélek
összetalálkoznak, és a világ régi alakja ismét
megújul. Nehéz lenne elképzelni az elütő, sivár
és ködös eszméknek ennél nagyobb zűrzavarát,
de ezek a vágyakozások, éppen mert alaktala
nok és sóvárok voltak, annál szívesebben egy
szerűsödtek Augustus szertelen csodálatává, mert
Augustusnak mindenki olyan szándékot és olyan
képességet tulajdoníthatott, amilyet neki tetszeti,
és ő benne kedvére megtestesíthette azt a férfiút,
akit olyan régóta vártak s mint a hogy Virgi
lius nemsokára írni fogja, condere aurea secula
hívogattak, visszahozni az aranykort, testet
adni a tömérdek ábrándos reménységnek. De
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volt a birodalomban egy férfiú, aki nem hitt
Augustus mítuszában, nem bízott hozzá és
szinte félt tőle: maga Augustus. ötven év óta
ismételgetik a történetírók — egyik a másik
nyomán és valamennyien egy ősi mese alap
ján — hogy Augustus kezdettől mindvégig hajt
hatatlan kitartással igyekezett a maga kezére
szerezni minden hatalmat, mint Caesar, de úgy,
hogy észre ne vegyék. A régi köztársasági for
mákkal, amelyekhez kortársai szeme annyira
hozzászokott, el akarta palástolni az új monarkiát, melynek erős vázát mindenek tudta nél
kül titkon összeácsolta. De a mesének semmi ér
telme, és csak azért hitték el olyan sokáig, mert
senki sem búvárkodott mélyen annak a művé
ben és korában, akire nagyon rosszúl illik rá
az „első római császár" neve. Húsz századdal
utóbb, ismerve a rákövetkezett eseményeket,
nehéz ugyan a kortársak szemével tekinteni
vissza a helyzetre, és éppen e nehézség miatt
(a történelemben ez az egyetlen, de ez aztán
akkora, hogy a legtöbben nem tudnak megbir
kózni vele) ugyan senki sem értette meg idáig
Augustusi és elnöksége első évtizedének különös
kormányzását, de azért azt hiszem, végül is
nem valami nehéz megérteni, mely okokból
riadt meg akkor Augustus a szédítő magasság
tól, ahova a szerencse állította. Merész szel
lemeket sokszor elvakít tulajdon legendájuk ra
gyogása, de ez az önző intellectuel, akiben
nem volt hiúság és mohóság, ez az új megpró
báltatásokra erőtlen lábbadozó, aki félt a hir
telen izgalmaktól, és 36 éves fővel korán előre-
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gedett, ez az éles, hideg és gyáva számító nem
áltatta magát még a szerencse legfönségesebb
csúcsain sem. Tudta, hogy legendájának lelke,
nagyságának fundamentoma, egyetemes csodálásának oka egy óriási félreértés volt. Tudta,
hogy a közönség azért ontotta rá a hódolatot,
kitüntetést, alkotmányos és nem alkotmányos
hatalmat, mert spontánul, a maga esze szerint
fejébe vette, mint a világ legtermészetesebb dol
gát, hogy Augustus véghez fogja vinni mind
ezeket a csodákat, amelyekről pedig Augustus
tudta, hogy nem bírja véghezvinni őket és azért
meg sem akart próbálkozni velük. Mindenek
előtt Perzsia meghódítása. Ez volt a legsúlyo
sabb külügyi föladat, melyet a forrada
lom, fenekestül fölforgatva Keleten a dol
gok rendjét, az ő vállára hárított. Actium
elképesztette Itáliát s egyszerre fölfedte
még a nehézfejüek előtt is azt, ami az
élesebb szeműeknek Philippi után nyomban de
rengeni kezdett: a barbár, szegény, bizonytalan
nyugati provinciák közt, melyek körülfogták, a
túlságos kicsi, szegény, ritka lakosságú, a ret
tenetes polgári viszályoktól meggyötört Itália a
tengeren át nem dominálhatta biztonságosan a
birodalom keleti részét, amely az utóbbi ötven
esztendőben erősen megnövekedett először Lucullus pontusi, azután Pompeius sziriai, leg
utóbb pedig Augustus egyiptomi hódításától. Hi
szen Antonius azzal, hogy magának osztotta
Keletet, szövetkezett Egyiptommal, és Nyugatot
Octavianusra hagyta, tíz esztendeig kényszerí
tette Itáliát, hogy tétlenségre nyomorodjék, te
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hetetlen nézője legyen a maga gyors politikai
és gazdasági szétzüllésének, míg ő Perzsiából,
Egyiptomból óriási területen dolgozhatott és vi
lághódítást próbálhatott a Nagy Sándor törte
utakon. Antonius és Cleopatra így egyszeriben
megvilágították Itália előtt, hogy ha Itália fő
képpen a keleti tartományokból élt, viszont a
kétszáz év tenger fáradalmával meghódított
óriási birodalmat könnyű szerrel ki lehetett for
gatni fővárosából. Antonius és Cleopatra re
génye pedig, amely a tömegekkel népies nyel
ven megérttette, mekkora veszedelemben forog
tak, még nagyította a veszedelmet és elhitette
azt is, hogy Kelet kevés híja föl nem cserélte a
szerepeket, és szolgasága után kevés híja ura
lomra nem került. Itáliában most már sejtették,
hogy a birodalomnak erősen megnövekedett, gaz
dagabb, műveltebb és népesebb keleti része lebír
hatja a szegényebb és barbárabb nyugati részt
és vele együtt magát Itáliát is, mely a barbár
Európa határán rossz helyen feküdt -ahhoz,
hogy egy olyan birodalmat domináljon, amely
nek legnagyobb és legfontosabb területei, legko
molyabb és legsűrűbb érdekei Ázsiában és Afri
kában voltak. Innen a nemzeti érzésnek az a
hatalmas kirobbanása, mely az actiumi ütközet
után Antoniust a szakadékba taszította és Augus
tusi arra kényszerítette, hogy Egyiptom meghó
dításával lármás boszút vegyen Róma ephesusi
és alexandriai megaláztatásaiért és ama sötét
tervekért, amelyekkel egy keleti nő a római bir
tok legszebb részét akarta elrabolni. Innen azok
a hangok, amelyek örökösen a főváros áthelye
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zésének eshetőségét emlegették, ezért nyugta
lankodott annyira a római nacionalizmus, innen
Horatius figyelmeztetései, aki harmadik köny
vének harmadik ódájában Juno ajkán Kelet és
Róma küzdelmét jelképezi Trója mituszában. És
innen a népszerű ábránd, melyet Egyiptom hó
dítása még nem elégített ki: hogy meg kell
mutatni a keletieknek, milyen élesen vág még
Róma kardja. Itália tüzet fogott a népies actiumi legendán, amely a legutóbbi háborúban
Róma erejének nagy bizonyságát látta, megcsalatta magát Augustus mituszával, aki egymaga
percek alatt elsimította a legveszedelmesebb aka
dályokat, és Egyiptom meghódítása után foly
tatni akarta Keleten a boszúállást és elnyomást.
Perzsia meghódításával a római presztízs helyreállítását sóvárogta és a kincsek bő prédáját,
melyre szüksége volt, hogy az elmúlt hosszú
nélkülözések és rettentő pusztulások után össze
szedje magát. A költők dalos ajkán, akik min
den pillanatban e messze hódításra, egyenest
India meghódítására menő légiók indulását je
lezték, Itália újra fölvette Caesar és Antonius
nagyszerű tervét.
Nagyon is korán. Legalább Augustus véle
kedése szerint. Augustus úgy gondolkozott, hogy
igenis, Keleten meg kell erősíteni a roggyant
térdű római uralmat, de egészen más eszkö
zökkel, mint elnyomással, erőszakkal, ahogyan
Itália kívánta, ő ismerte az actiumi ütközet tit
kát. ő tudta, hogy csak akkor mert a római
itáliai nacionalizmus harcosának mutatkozni,
tnikor Antonius hihetetlen tévedéseivel maga
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őrölte meg a maga hatalmát, ö tudta, hogy
Actiumnál ütközet nélkül győzött. Ha nem gon
dolt is arra, hogy a fővárost Keletre vigye —
Antonius veszte után csak őrült agyban támad
hatott ilyen terv — viszont az utóbbi esemé
nyekből levonta azt a meggyő ődést, amely
egyesegyedül magyarázhatja meg elnöksége első
tíz esztendejének külpolitikáját: a nyugati tar
tományok egymagukban, még ha Itália és Róma
is a fejük, nagyon gyöngék a jóval népesebb,
tágabb, műveltebb és gazdagabb keleti provin
ciák ellen. Róma a polgárháborúk, a helyrehoz
hatatlan pusztulások és kegyetlen viszályok után
nem remélheti többé, hogy egész Keleten, a Pontustól Egyiptomig folytathatja azokat az erősza
kosságokat és vakmerő hatalmaskodásokat,
melyekkel férfias ereje teljességében egymás
után leverte a nagy, de hanyatlott és civakodó
keleti államokat. Róma azóta maga is elörege
dett, és tehetetlen volna egy új keleti szövetke
zéssel szemben, amilyet Cleopatra próbált, s
amely nem ismételné meg Antonius tévedéseit.
Ha Antonius hallgatott volna Cleopatra taná
csaira, nyiltan Egyiptom királyának jelentette
volna ki magát, magalapította volna az új bi
rodalmat, és ahelyett, hogy Európában háborút
indított Octavianus ellen, megvárta volna, míg
Róma támadja meg Keleten, visszahódítani az
elveszett tartományokat: mit tehetett volna Oc
tavianus? Mert volna-e háborút indítani Itáliá
ból az új és hatalmas birodalom ellen? Valaki
pedig megpróbálhatja még, amit Antonius el
mulasztott, nagyobb szerencsével és több böl-
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cseséggel. Szükséges tehát, hogy Róma ismerje
el Keleten való gyöngeségét és mint minden
elöregedő állam vagy párt, öltöztesse gyönge
ségét nagylelkűség és jóság csillogó mezébe,
kezdjen emberségesebben bánni a meggyötört
tartományokkal. Ha már meg nem félemlítheti,
legalább békítse magához őket. Egyiptom ren
dezése, amelyet kétségtelenül ő gondolt el és ja
vasolt — a történetírók ugyan nem vették
észre — igazi forradalmi újítás volt. A polgárháborúból vitte át a köztársaságba és a 28. és
27. évi restauráció szentesítette. Ez volt az új
keleti politikának első kisérlete. Róma történe
tében most esett meg először, hogy az újonnan
meghódított államot nem rendelték hűbéres di
nasztia elá — féltek egy új Cleopatra felbukka
násától — sem római tartománnyá nem nyilvá
nították, mert Augustus attól tartott, Egyiptom
nem törődnék hozzá egy prokonzul kormányza
tához. Ha még a törvényes monarkia sem tudta
fönntartani a békét az utóbbi ötven esztendő
ben a maga évszázados tekintélyével, folytonos
jelenlétével, a korrupció és elnyomás szorgal
mas és sokágú munkájával, ha a nép zendülé
sei, a palotaforradalmak, polgárháborúk örök
kön fölforgatták Egyiptomot, ki lehetett találni:
tudna-e rendet, békét tartani egy obszkúrus sze
nátor, akit majdnem minden évben csak úgy
találomra választanának, nem ismerné az or
szágot és népeit, nem vihetne több légiót há
romnál s pedig csak Alexandria fékentartására
is alig lenne elég egy légió? Rómát nagyon gyű
lölték Keleten, nagyon megfogyatkozott a te
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kintélye. Különösen Egyiptomban. Augustus te
hát azt eszelte ki, hogy Antonius kettős politi
kája nyomán Egyiptomban a Ptolomaeusok ha
mis képmását állítja föl, egy dinasztikus bábot,
amely mögött Róma köztársaságának képvise
lője megbújhassák: az országot kétarcú hiva
tallal kormányozza, amely Itália felé köztársa
sági és latin arculatát fordítja, Egyiptom felé
pedig a keletit és monarkikusat, szakasztott
úgy, ahogy Antonius próbálta. Augustus és az
általa kinevezett praefectus Aegypti együtt és
egyetértőén viselik ezt a kettős hivatalt: Augus
tus, aki Itáliában a köztársaság első polgára,
az egyiptomiak előtt elnöksége következő tíz
esztendejében mint a Ptolomaeusok örököse és
Egyiptom új királya fog szerepelni, aki azért
vonult ki Alexandriából, hogy Rómából egy ha
talmasabb birodalmon uralkodjék és Egyipto
mot praefectus révén kormányozza. A praefectust tehát az egyiptomiak alkirálynak fogják te
kinteni, az itáliaiak pedig ama régi hivatalno
kok utódjának, kiket Róma az itáliai hódítás
első századaiban Itália alattvaló városainak
igazgatására küldött. Elképzelhetjük, hogy az
a férfiú, aki még Egyiptomot sem merte római
tartománnyá nyilvánítani, meg mert-e próbál
kozni Perzsia meghódításával Crassus és Anto
nius nagy kudarcai után! Perzsia meghódításá
hoz különben nem volt elég Horatius sok szép
ódája: Caesar vélekedése szerint legalább is ti
zenhat légió kellett hozzá és tömérdek pénz.
De mikor a hadsereg 23 légióra csökkent,
amennyi a birodalom védelmére is éppen hogy
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elég volt, nem lehetett 16 légiót küldeni belőle
arra az útra, melyről Crassus nem tért vissza.
Itália tehát csak valamely járványos magaáltatás miatt látta megtestesülni Augustusban
a maga összes vágyakozásait. A nemzet és a
köztársaság első hivatalnoka között csak lát
szatra volt meg az egyetértés. Olyan főbenjáró
kérdésben, amilyen a keleti politika volt, összebékíthetetlen volt az ellentétük. Itália arra az
útra sarkalta Augustusi, amelyet Crassus és An
tonius már megjárt, Augustus pedig egész Per
zsiát rá akarta hagyni a poétákra, hódítsák meg
papiron, ahányszor csak kedvük tartja. És ez
az egyenetlenség is elég lenne ahhoz, hogy
Augustus alkotmányos mérsékletét egyáltalán ne
afféle „politikai komédiádnak tekintsük. Crassustól kezdve Perzsia meghódítása volt minden
elkövetett vagy óhajtott jogbitorlásnak remény
beli legfőbb igazolása. Caesar ezzel remélte iga
zolni a diktatúrát, Antonius a triumvirátust.
Augustus azonban nem akart Keletre kalan
dozni az Antonius és Caesar Ígérte trofeumokért,
és komolyan, szükségből és okosságból, nem
pedig csalásból vagy a köztársaság plátói szerel
méből elhatározta, hogy egyesegyedül és alkot
mányosan a konzulátust fogja viselni Rómá
ban és a prokonzulátust három tartományban,
eltakarva, amennyire lehet, a két hatalom hal
mozását, mely az egyiptomi prefektura mellett
a legsúlyosabb újítás volt a 28. és 27. évi re
formok közt. Ezért január 16. után hamarosan
odábbította a fanatikusok csapatát, mely kono
kul új kitüntetések javaslatával alkalmatlanko
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dott a sarkában. Igyekezett lehűteni hóbortos
csodálóinak hevét. Azon volt, hogy minden mó
don tisztelettudónak mutatkozzék a szenátus
iránt, folytonosan tárgyalt a tekintélyesebb sze
nátorokkal és minden súlyosabb ügyben taná
csukat kérte. Szóval igyekezett a nép képzele
tében ésszerű mértékre kisebbíteni a maga mituszát, kimenekülni abból a sugárzó fényudvar
ból, amelyben a legenda az ő színeváltozásán
fáradozott, meggyőzni a polgártársait arról, hogy
ő csak egyszerű szenátora és hivatalnoka Ró
mának. Komédia, — ismételgetik ötven év óta
a történetírók. Komoly cselekedetek, — felelem
én, mert Augustus, aki a maga korabeli Rómát
és Itáliát valószínűen ismerte legalább is olvan
jól, mint a történelem modern tanárai vala-_
mennyien, tudta, hogy nemzete lelkében két érzés
viaskodott és egyiknek kielégítésével megsért
hette ugyan a másikat, de nem tehetett erősza
kot mind a kettőn: a birodalmi gőgön és a köz
társasági büszkeségen. Csak az bánhatott rosszul
a köztársasággal büntetlen vagy kisebb veszedel
met kockáztatva, aki országokat és kincseket
hódított. . . De ha Augustusnak, aki nem akarla
meghordozni Róma zászlóit Perzsia útjain,
igaza volt, mikor ő maga csökkentette a tulaj
don hatalmát, a publikum sem engedett abból,
hogy ezer olyan dolgot kérjen tőle, amit még a
diktatúra sem tudott volna megszerezni a köz
társaságnak. Például: a belső békét, rendet Ró
mában, nyugodalmat Itáliában, az új alkot
mány tökéletes működését. »Valamennyien ter
mészetesnek látták, hogy a köztársaság élére
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állított új hivatalnok fékezze meg azokat a for
radalmi erőket, amelyek az előző évszázadban
olyan kegyetlenül elrongyolták az alkotmányt:
vigyázzon tehát arra, hogy az arisztokrácia
egyenetlensége ki ne újuljon és a caesariánus
párt utolsó maradványaiból új demagógia ne
támadjon, — vigyázzon, hogy a régi kiváltsá
gaiba visszahelyezett arisztokrácia és lovagi
rend buzgón megtegye kötelességeit, — vigyáz
zon, hogy az alkotmány minden szerve, a komiciumok, a szenátus, az egyes hivatalok, a tör
vényszékek teljesítsék hivatásukat. De elég
lesz-e ekkora föladatra a konzuli hatalom, az
egyetlen, amelyet Augustus Rómában és Itáliá
ban gyakorolhat? Ezt a hatalmat olyan időben
állapították meg, mikor minden ügy egyszerűbb
volt, kisebb, könnyebb, de a jelen szükségle
teire szabva ezer hiánya volt, nem lévén a ke
zén olyan eszköz sem — kard, korbács, bot —
amellyel rendet lehetett volna tartani a söpredékes, hamar lázongó fővárosban. Augustus
példásan, alkotmányos ridegséggel akarta gya
korolni a konzulátust és Rómától messzire
küldte a prétori kohorszokat, amelyekkel pe
dig prokonzul létére körülvehette volna magát,
mikor a hadak vezényletét vállalta. Elhatáro
zott szándéka volt, hogy soha nem hívja Ró
mába a katonákat, mint a triumvirátus szeren
csétlenségre annyiszor megcselekedte. Mikor te
hát meg akarta fékezni Rómát, Róma tömegeit,
frakcióit, erőszakos forradalmár ösztöneit, nem
számíthatott semmiféle komoly megtorló esz
közre, csak arra a presztízsére, amely mint
F errero: Róma nagysága és hanyatlása. V.
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Róma szabadítóját, Cleopatra legyőzőjét, a béke
helyreállítóját övezte, szóval a lelkek futó han
gulatára, amely hamarosan szétfoszolhat, külö
nösen ha megtudják, hogy fél a partuszoktól.
Neki tehát, mint gyámnak, csak erkölcsi tekin
téllyel lehetett dolgoznia és enyhe büntetések
kel lehetett javítania az óriási fővárost, amely
pedig nem volt szófogadó és szerény növendék
lány, hanem gőgös, kapzsi, erőszakos, kegyet
len fúria . . . Könnyű megérteni, milyen nehéz
volt a föladata csak Rómában is: mit mond
junk a közbékéről, az állam jó meneteléről, az
alkotmányos szabályosságról, amelyet megkí
vánt tőle mindenki? Mit mondjunk főképp
arról a másik nagy és régi vágyakozásról, ame
lyet Augustus mítusza most már minden osz
tályban fölgerjesztett: a megromlott erkölcsök
reformjáról? Az erkölcsök átalakítását már
több, mint száz éve követelték, most már min
den párt mellette volt komolyan is, de még in
kább opportunitásból, megkísérelték olykor
őszintén, olykor erővel, olykor csak szemfény
vesztésből, örökkön elővették, elhalasztották,
újra elővették, s most úgy látszott, megint sür
gősre vált, mint a halálos válság egyetlen or
vossága, mint az arisztokratikus *megújhodás
szükséges kiegészítése. Mindenki megértette,
hogy ha a köztársaság helyreállt, szükséges újra
megalakítani egy olyan szenátori és lovagi ren
det, amely vagyonával a közönség hasznára él
majd ahelyett, hogy esztelen fényűzésre vagy
szégyenletes kéjelgésre pocsékolni, másrészt sűrű
sarjadékát kormányzásra és hadra nevelné,
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mint a régi időkben, és a népnek példát mutatna
minden olyan erényre, amely a fegyverrel szer
zett birodalmat megőrzi: a polgári önmegtaga
dásra, katonai vitézségre, szigorú erkölcsökre,
buzgóságra, határozottságra. Ha az arisztokrá
cia meg nem tisztul egy nagy erkölcsi átalaku
lásban, nemzhet-e olyan tiszteket és táborno
kokat, akik győzelmesen vinnék a légiókat
egészen Perzsia szívéig? Valóban, Horatius, aki
nek abban telt kedve, hogy a művelt osztályok
nak ezeket a gondolatait és érzéseit megrögzítse
a görög lírikusok utánzott metrumaiban, és már
megpendítette, hogy Róma hatalmának alapja a
nemi tisztaság, melyet az ősök szigorú házaik
ban olyan soká megtartottak, és már odakiál
totta Itáliának, hogy addig a partuszokat le
nem verhetik, amíg az ifjakat új és szigorúbb
nevelés alá nem fogják, Horatius ebben az idő
ben így kiáltott föl:
Quid leges sine moribus
Vanae proficiunt?
Leges itt a helyreállt rendet, a köztársasági
restaurációt jelenti. „Mit ér — akarja mondani
a költő — mit ér a köztársaság helyreállítása,
ha a romlott erkölcsök meg nem tisztulnak? A
jó intézmények is hitvány munkát fognak vé
gezni.“ Mindenekelőtt azt sürgeti, hogy irtsák
ki a szívekből a vagyon falánkságát, minden
baj okozóját. „Boldogabb a szittya, aki a rónán
hordozza sátorát, és a durva géta, akinek nincs
fölosztva a mezeje/*
De Horatius nem bízik ahhoz, hogy az
2*
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emberek spontán megjavulnak, a helyes érvek
és bölcs tanácsok meggyőző szavára. Szükséges
a törvények ereje is: „Aki végét akarja vetni az
átkos belső viszályoknak, s azt akarja, hogy a
haza atyjának nevezzék, bátran vessen ércigát
a dühös harag nyakába. Kortársai majd —
szégyen, gyalázát! — gyűlölködnek ellene, de
az unokák magasztalon említik, mert az élő
erényét irigyeljük, de a halott érdeme ragyog.
Mit ér a bűnön keseregni, ha nem csap le rá a
büntetés ?“
Amit Horatius nagyszerű versekben fejezett
ki, sokan elismételgették Itália minden részében
a maguk módján, és természetesen azt követel
ték Augustustól, hogy hozzon törvényt a fény
űzés, a gonosz erkölcs, az agglegénység ellen,
újítsa föl a magánerkölcsnek azt az ősi ellen
őrzését, melyet az arisztokrácia annyi százado
kon át olyan hajthatatlanul végeztetett a cen
zorokkal. Könnyű volt mondani, nehéz meg
csinálni! Augustus, ami őt illette, nem idegen
kedett volna az új puritánok kielégítésétől, mert
ő maga is egyike volt a felsőbb ‘társadalom
régieskedőinek, még pedig a legőszintébbek kö
zül való vérmérséklete, meggyőződése és tradiciói
szerint is. Vérmérsékletből azért, mert jobban
szerette a régit, mint az újat, jobban az egy
szerűséget és takarékosságot, mint a fényűzést
és tékozlást. Meggyőződésből azért, mert bámulója volt Cicerónak. Tradicióból azért, mert
vidéki polgárcsaládból született és á római arisz
tokráciának azzal a részével érintkezett, amely
ben szívósabb volt a tradició. Lívia például, az
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eszes és ügyes Lívia, akinek most már nagy
hatalma volt rajta, ilyen családból származott.
De Augustus, mint a Rómában élő magas intelli
genciájú emberek valamennyien, fenékig is
merte a felső osztályok és amaz osztály, melyet
egy modern íróval a politikai osztálynak nevez
hetnénk, erkölcsi züllését. Kételkedett tehát azon,
hogy a világ óriási istállóját meg lehessen tisz
títani. Horatius ajkán a régi jó idők bámulói
szigort és törvényt követeltek az idők romlott
sága ellen, de ugyanakkor egy másik költő,
Propertius nagy újjongásba tört ki, mert a
triumvirátus egyéb rendelkezéseivel együtt el
törölték a triumvirek egyik törvényét, amely!
nem tudjuk mikor hirdettetett ki és nem egészen
világos, milyen rendelkezéssel házasságra igye
kezett kényszeríteni a polgárokat:
Gavisci es certe sublatam, Cynthia, legem,
Qua quorxdam edicta, flemus uterque diu . . .

Míg képzeletben mindenki előre élvezte a
római fegyverek nagy diadalait a partuszokon,
ez a poéta őszintén megvallotta kedvesének
polgári önzését:
Unde mihi Parthis natos praebere triumphis?
Niillus de nostro sanguine miles érit,

megvallotta pellengérre jutás nélkül, s nem
vesztette el az arisztokrácia kegyét, amely cso
dálta, és nem vonta magára Maecenas haragját,
nki protegálta őt. Míg Horatius a polgári és val
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lásos költészetet művelte, addig Propertius és
egv másik, az arisztokráciának épp oly kedves
költő, Tibullus nem kisebb dicsőséggel művelte
az erotikus költészetet, ezt a pusztító erejét min
den olyan arisztokratikus szervezetnek, amely
harcra és uralomra akar törni. Egy másik író,
Titus Livius ugyanebben az időben rakta le
Róma történetéről szóló nagy művének alapjául
az állam és az erkölcs akkor divatozó hagyo
mányos és régieskedő koncepcióját, de nem tit
kolta el, hogy az egészet csak olybá veszi, mint
az észnek hasztalan tiltakozását a dolgokba
ivakodott korrupció győzhetetlen ereje ellen.
Kijelenti, hogy a múlt tanulmányozásába me
rült, mert el akarta feledni a jelen időket, melveket annyira fölforgatott és megviselt a régi erköl
csök szétzüllése, annyira, hogy ,,nem tudja el
tűrni többé sem a bajait, melyektől szenved, sem
az orvoslásukra szükséges gyógyszereket". „Nec
vitia nostra nec remedia páti possumus." Sem
bűneinket, sem orvossáímkat nem tudjuk el
viselni. Ez az összefoglaló mondat olyan jól
meghatározza ez idők különös állapotát, olyan
ragyogóan megvilágítja Augustus elnökségének
első évtizedében követett politikáját, hogy nem
is Livius egyéni és egészen sajátos megfigvelésének tekintem, hanem szerencsés szintézisül ama
viták után, amelyeket Augustus és barátai
Itália állapotáról folytattak, s amelyekben részt
vett Livius is.
így tehát Augustus ebben a pillanatban sem
Perzsia meghódítását nem akarta megkisérelni,
sem ahhoz a kétes vesződséghéz nem akart hoz
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záfogni, hogy az erkölcsöket visszafordítsa az
ősi egyszerűség útjára. Ezen a ponton is csak
látszatra értett egyet Itália és hőse. Augustusnak az alig befejeződött polgárháború első
pihenőjében nem a partusz bosszuállás, nem
az ősi erények helyreállítása volt legsúlyo
sabb és legállhatatosabb gondolata. A közügy
nek vájjon melyik részét akarta tehát legelőször
gondjaiba venni? Biztonsággal felelhetjük: a
pénzügyek újjárendezését, mert ezt látta — és
okkal — minden más reform szükséges előjáté
kának. Világos volt, hogy semmiféle kormány
zat nem próbálhat sem háborút, sem nem ren
dezheti a közszolgálatokat, sem egyebet nem
művelhet, ha előbb kincstárat nem alapít kellő
és állandó jövedelmekkel, ha előbb meg nem
csökkentette legalább a készpénz, az arany és
ezüst gyötrelmes Ínségét. Nemcsak az állam
kincstára volt üres, hanem a templomok és vá
rosok ládája is. A forradalom által rabolt ren
geteg kincs, a Cleopatra kincse is mintha mind
eltűnt volna, olyan szűkén volt az a pénz, amely
még cirkulált a magánosok közt, olyan félve
szorongatták keblükön pénzüket a szerencsés
fosztogatók, attól tartva, hogy most majd őket
fosztják ki. De a reform amilyen szükséges,
olyan merész dolog is volt. Mivel kényszerítse
elő búvó helyükről a nemes fémeket, amelyek
félve húzódtak meg a mindenfelé lesben álló
tömérdek tolvaj elől? Ha már a perzsiai hódítás
minden tervéről letett, nem láthatta el Itáliát
forgó pénzzel, csak az antik világban legdiva
tosabb eszköz, a háború révén. Alexandriában
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Róma kimerítette az utolsó nagy arany és ezüst
halmokat, melyeket az előző évszázadokban a
Földközi-tenger államaiból összehordtak, s ezt
is belévetette Itália feneketlen örvényébe, amely
épp úgy lenyelte, mint a többit: a Mithridates
kastélyaiban elhelyezetteket épp úgy, mint ame
lyeket Gallia druidikus templomaiban őriztek.
A perzsa udvar kincseinél közelebb és védetlenebb kincstár pedig nem volt, csak belső
Arábia némely népeinél — legalább a hír úgy
beszélte — akik illatszereket és drágaköveket
adtak el az idegeneknek, de ők maguk nem vá
sároltak semmit, s így összehalmozták az arany
és ezüst pénzeket. Augustus azonban nem akart
csak úgy könnyelműen balsikert kockáztatni,
azért nyugodtabb időkre hagyta egy arábiai
ekszpedició tervének kidolgozását, addig pe
dig csak három eszközhöz nyúlhatott, hogy
pénzhez jusson: a legtermészetesebb, de akkori
ban sokkal fáradságosabb és költségesebb
lett volna, hogy elvegye attól, aki össze
harácsolta: reaktiválni az elhagyott bányákat.
A másik két eszköz pedig az volt, amellyel min
den időben éltek: jobban gondozni a fégi adók
behajtását és újakat kivetni. Augustus bizo
nyára reaktiválhatta volna a bányákat és erélye
sebben préselhette volna tartományainak alatt
valóit, s gondolt is mind a két eszközre, lmperator létére verethetett volna a katonái szá
mára jobb pénzeket a régi félig hamis pénzek
helyébe, mint ahogy már kezdett is veretni. Kon
zuli jogon pedig közigazgatási visszaélések és
hiányok örvével adókat és reformokat javasolha
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tott volna a szenátus és a nép előtt. De nem igaz
gathatta és nem ellenőrizhette a kincstár kezelé
sét, mert azt a szenátus főhatalma alá helyezték,
és a legutóbbi reform óta a szenátus által kineve
zett praefecti aerarii saturni kezelték az egyes
műveleteket. Nem ügyelhetett arra sem, hogy
az új adókat és reformokat végrehajtják-e az ő
tartományán kivíil, a többi helytartó provinciá
jában. És új adókat vagy pénzügyi reformokat
javasolni nem volt éppen alkalmatos dolog azok
ban a nehéz időkben. Itália felbőszült volna, ha
a forradalom után most már a béke is a pénzét
követte volna. Augustus tehát nem gondolha
tott arra, hogy megadóztassa a fővárost, ha nem
akarta veszedelembe sodorni nagykeservesen
szerzett népszerűségét. Kelet kimerült, és Actium
után Augustus jobbnak látta cirógatni, hogysem
fojtogatni. Itáliától tehát semmiféle tributumot
nem kérhetett, nem növelhette meg Kelet adóit
sem, amelyek már csak vékonyan szivárogtak,
mint egy elapadt forrás utolsó erecskéje, Egyip
tom adóival nem telíthette meg az üres kincs
tárt: nem maradt hátra egyéb, mint Európa bar
bár tartományaira vetni szemét, a Caesar által
meghódított Galliára, azután Pannóniára, Dal
máciára, amelyet ő maga hódított meg. Ezek a
tartományok eddig keveset vagy semmit sem
adóztak. És Augustus egy idő óta arra gondolt,
hogy ezekkel a barbár népekkel fizettet a biro
dalom kincstárának: de a szegény és vad népek
től ugyan nem sok pénzt remélhetett.
Augustus most már dúsgazdag volt, hatal
mas, megcsodált férfiú, elhalmozták kitünteté-
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sekkel, szinte imádták és istenítették. De ő to
vábbra is félte a szerencse forgandóságát, és ez
volt legfőbb oka maradandó nagyságának. Le
hetetlen kimagyarázni Augustus kormányzatá
nak első évtizedét és tulajdon hatalmának azt a
szinte örökös rettegését, mely őt elfogta, ha föl
nem tesszük, hogy ezekben az esztendőkben
Augustus minden gondolatát, melyet agyában
forgathatott, a szerencse ilyen ritka kegyeltjé
nek minden szándékát, minden ambicióját és
kívánságát hatalmas erővel dominálta a köz
társaság élére sorjában fölkerült négy férfiú ka
tasztrófája: Crassusé, Pompeiusé, Caesaré és
Antoniusé. Különösen Antoniusé, akinek olyan
közeli, olyan sajátságos, olyan hihetetlen ka
tasztrófája még jobban elképpeszthette, mint az
előzőek, mert hiszen ő is ama kevesek közül
való volt, akik tudták a végpusztulás rettentő
titkát. Milyen ingatag volt a nagyság azokban
az időkben! A tömegek szertelen tömjénezése, a
féktelen és őrült várakozások olyan hamar vál
tak dühös gyűlöletté, mihelyt bekövetkezett az
elmaradhatatlan kiábrándulás, melyet a tömeg
mindig a csodált férfiú rovására vett, inint fő
benjáró bűnt, ahelyett, hogy tulajdon balgasá
gát vádolta volna! Egy tévedés, egy vigyázatlan
ság: és a birodalom urát, a hatalmasok hatal
masát a mélységbe taszította a nép dühe. Augus
tus éppen ezért a legostobább dolognak te
kinthette Kr. e. 27-ben azt, hogy új politikai
,,kom édiáit játsszon az ingerlékeny közönség
előtt, amely már annyi színjátszót megkövezett
még komédia közben. Mi hasznát látta Antonius
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politikája még olyan eszes kétarcúságának, a
hosszú „komédiádnak, amelyben egyiptomi ki
rálynak öltözött, aztán prokonzulnak, hogy az
tán megint ázsiai palástba bújjon? Nem: sem
miféle vitézség, ügyesség, jószerencse rá nem
bízhatta magát erre a politikai áramlatra, mely
annyi ellenmondás rettentő forgatagai után
ismét magába kanyarodott. Most már végre
vissza kellett térni az igazsághoz minden kapun
keresztül: a legalacsonyabbakon és a legszűkeb
beken is, a praktikus okosság kapu ián keresztül
épn úgv, mint a szerénységén. Bölcsebb dolog
volt félrébb vonulni, összébb húzódni, nehogy
a szinte fejedelmi hatalom fitogtatása újra ki
gyújtsa ebben a régi köztársasági arisztokráciá
ban a már nagyon merész demokratikus remény
ségeket, túlságosan meg ne sebződienek a hiú
ságok, el ne keseredjenek az irigykedések, és a
félhomályban, lárma nélkül, „lassú sietséggel"
— festina lente volt egvik kedves szólása —
kezdeni az egyetemes békítést, hailékonv, jóakaratú és tágítható kormányzattal, kevésbbé
látványos és lármás, de bölcs és üdvös müvek
kel. „Ballier autant cpm possible les intéréts
sans froisser les convictions", lehetőleg össze
pántolni az érdekeket a meggvőződéspk bántalma nélkül: ezeket a szavakat, melyekkel egy
modern történetíró Napóleon első konzulságának
céliait meghatározta, alkalmazni lehet Augustus
princinátusára is. Itália nem kesergi többé a
dicsőség kielégítetlen vágyakozásait, ha egvszer
meg lesz a békéié és gazdagsága, és ilven enge
dékeny, szerény, igazságos, jótétekkel bőkezű el-

28

FERRERO

nőknek nem fogja szemére vetni, amért nem
hurcolta Rómába láncra verve a pár túszok
királyát. Sürgősen meg kellett javítani Itália
országútjait, a kincstár csaknem üresen állt, az
egyiptomi pénzen Augustus hozzáláthatott a
munkához, néhány év alatt visszaadhatta Itáliá
nak a maga helyrejavított, tiszta országútjait,
mindenfelől magára vonhatta az egész nemzet
háláját ilyen jeles bőkezűséggel. De nem így tör
tént. Augustus egészen a szenátus mögé akart
rejtőzni. Összehivatta a tekintélyesebb szenátoro
kat, kijelentette előttük, hogy meg akarja ja
víttatni a Via Flaminiát összes hídjaival együtt
Rómától Riminiig, és rávette őket, hogy mind
egyikük vállalja magára egy-egy másik útnak,
rövidebbnek-hosszabbnak a javíttatását. Vállalja,
de természetesen csak névleg, mert valamennyi
vagy majdnem valamennyi javítás költségeit ő
fogja fizetni. Szóval magára vette az összes ja
vítások terhét és a dicsőséget megosztotta a sze
nátus legválogatottabb részével. Hogy minden
alkotmányellenes cselekedet nélkül jobban őr
ködhessen a kincstár kezelésén, a tulajdon há
zában a maga használatára állami számvevő
séget akart létesíteni. Kiválogatta .tömérdek rab
szolgája és szabadosa közül a hozzáértőbbjét és
eszesebbjét, s mert szenátusi elnök, konzul és
prokonzul létére könnyen megszerezhette és kö
zölhette velük a jövedelmek és kiadások minden
számadatát, összeiratta velük magának a biro
dalom számláit, hogy minden pillanatban tud
hassa, mennyit vett be és mennyit adott ki a
köztársaság, mennyit jövedelmeztek az egyes
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adók és mennyibe került minden szolgálmány,
milyen jövedelmi forrásai és milyen kötelezett
ségei voltak az államnak. így aztán fölfegyver
kezve ezekkel a magán számadásokkal, amelyek
pontosabbak és szorgalmasabbak voltak, mint
azok, amelyeket a praefecti aercirii Saturni
Írnokai vezettek, megállapíthatta, milyen javas
latokat terjeszthet a szenátus elé a pénzügyek
rendezésére. Sarkalhatta, inthette vagy buzdíttathatta és megintethette a szenátussal az olyan
hivatalnokokat, akik rosszul költötték vagy el
feledték behajtani az adókat és gyümölcsöztetni
az állam birtokait, szóval fölhatalmazás és min
den felelősség nélkül valóságos pénzügyminisz
teri hatalmat gyakorolhatott. Sürgős volt azon
ban az is, hogy azonnal megnövelje a forgó
pénzt, melynek annyira szűkében volt az állam
is, híját érezték a magánosok is. Augustus el
határozta, hogy hispániai tartományában vissza
hódítja a kantábriaiak és az aszturiaiak arany
ban bővelkedő vidékeit, s újra megnyittatja
azokat a bányákat, melyeket az előző század
fejetlenségében elhanyagoltak, miután a benn
szülöttek föllázadtak Róma hatalma ellen.
Elhatározta azt is, hogy az Alpokban meghódíttatja a szalassziak völgyét, Itália Eldorádóját. Meg akarta növelni — valószínűen dekré
tumot adatva a szenátussal — a galliai, alpesi
és illyriai tartományok adóját is, különösen
Dalmáciáét és Pannóniáét. Ugyanakkor, hogy
fegyveres erőnek és presztízsének fölösleges
igénybevétele nélkül dominálhassa Rómát és
Rómán keresztül a köztársaságot, türelmesen
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hozzáfogott ahhoz, hogy a társadalmi osztályo
kat finom, szinte láthatatlan, de erős aranylán
cokkal az új kormányzathoz és egymáshoz kösse,
munkába állítva azt az eszközt, amely később
a birodalom politikájának legfontosabb elve
lett: sokat, számlálatlanul sokat költeni Rómá
ban, úgy, hogy minden osztály hasznát lássa,
és ha már a főváros érdekeit nem helyez
heti elébe a birodalom egyéb érdekeinek, leg
alább egy vonalba állítsa a legsúlyosabb érde
kekkel. Ettől az időtől kezdve századokon át a
nyilvános lakomákra épp akkora gondja lesz
Rómának, mint a légiók fegyverzésére! A kincs
tár félig üres volt? A határok védelmétől az utakéig minden közszolgálat tővel-heggyel össze
hagyva a pénz szűke miatt? A birodalom kime
rült? Augustus azért mégis csak azon buzgólkodott, mielőtt ezeket a bajokat orvosolta volna,
hogy tekintélyes összegeket költsön a maga
pénzéből Rómában, kétes sürgősségű közmun
kákra, és példája követésére nógatta barátait és
rokonait is, hogy a köznép és a középosztály
munka és nyereség nélkül ne maradjon. Nem
csak a templomok javítását folytatta, hanem
különös gonddal javítás alá vetette Jupiter nagy
nemzeti szentélyét a Capitoliumón és Pompeius
színházát. Újraépítette Gneius Octavius oszlopcsarnokát, amelyet csaknem másfél százada
emeltek és amelyet tűzvész elpusztított. A Via
Sacra elejére a házi isteneknek templomot épít
tetett. Helyreállíttatta Quirinus templomát a
Quirinalen, sőt Minerva és Juno Regina ősi
templomait is az Aventinuson! Rómában meg
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fogyatkozhatott a vallás, de nem fogyatkozhat
tak meg a vallás helyei! Volt még egy hatal
masabb terve is: új fórumot akart építtetni. A
régi Fórum és a Caesaré kevés volt már a meg
növekedett város szükségleteire: Augustus újat
akart emeltetni a Mars Ultor temploma körül,
amelyre Philippinél fogadalmat tett és amelyet
a római hadak főtemplomának szánt. Folytatta
azonfölül a Caesar által megkezdett nagy szín
ház építését. Barátai közül Statilius Taurus és
Cornelius Balbus, a Caesar dúsgazdag ügynö
kének unokaöccse és örököse ráálltak, hogy ők
is egy-egy színházat építtetnek. Agrippa, aki
most már csaknem befejezte a Pantheumot, ma
gára vállalta, hogy befejezi Caesar másik nagy
alkotását, a Saepta Júlia-1, a komiciumok pom
pás épületét és a Pantheum mögött levő szegé
nyes laconicumból óriási, fényes fürdőket alakít
tat, amilyenekben Szíria népe szokott fürdőzni,
vizet pedig egy új, tizennégy mérföld hosszú
vízvezetékkel szállít beléjük. (A vízvezetéket
később Acqua Virgo-nak nevezték el.) Agrippa
ezenfölül a vízszolgáltatásban ugyanazt vállalta
magára, amit Augustus a pénzügyekért cseleke
dett: és mert olyan hivatalnokokat, akiknek az
alkotmány szerint a vízszolgáltatásról gondoskodniok kellett volna, cenzorokat egy ideje
nem választottak többé és az edilek nem gon
doltak vele, rabszolgái közül szorgalmas, intel
ligens személyzetet válogatott össze, amely aztán
vigyázta, javította, rendben tartotta Róma víz
vezetékeit. Nehezebb munka volt azonban Caesar
fiának, a proskripciók triumvirjének az, hogy a
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történelmi nemességgel összebéküljön. De Augustus fáradatlan türelemmel, örökkön éber vigyá
zattal és hatalmas eszközökkel készült erre a
munkára. Nemcsak rásegítette a választásokon
a tekintélyesebb férfiakat, hogy visszaszerezhes
sék a legfőbb hivatalokat, akár a régi jó időkben,
nemcsak arra vigyázott, hogy minden adott
alkalommal udvarias legyen az egész nemesség
vagy valamelyik kiválóbb tagja iránt, hanem
elhatározta — ami tartósabb záloga volt a bé
kének, mint minden platonikus hódolat — hogy
helyreállítja a nemesség szétzüllött vagyonát.
Rómának rengeteg birtoka volt a tartományok
ban: földek, erdők, bányák, melyeket a polgárháborúk csak megszaporítottak, s a köztársa
ság ezt a sok birtokot gyümölcsöztette is, min
den évben kiadva őket bérlő-társaságoknak. De
most, hogy a nagy bérlő-társaságok föloszlottak,
a nagy tőkék száma csökkent, Itáliában lehűlt
a spekulációk kalandos szelleme, és a publikánusoknak még a nevét is gyűlölték, ezeknek a
javaknak legnagyobb része magára maradt, és
hasznuk ezer csatornán félrekanyarodott, elve
zetődött a nyilvános pénztáraktól, ahova ömlenie kellett volna. Régi baj volt ez és Caesar
már elrendeltette a szenátussal az egész biroda
lom fölmérését, főképp azért, hogy leltárt vegye
nek erről az óriási vagyonról és jobban kama
toztassák. De a polgárháborúk meglassították és
elgátolták a birodalomszerte szétküldött bizott
ságok munkáját és úgy látszik, 27-ben még a
birodalomnak egyik része sem volt egészen föl
mérve. Augustus azonban már gondoskodott
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róla — és a háború után bizonyára ez volt egyik
első gondja — hogy megsürgesse a nagy munka
befejezését, és így ezt a nagy vagyont legalább
az ő tartományaiban a maga céljaira használ
hassa, nem bérbeadással, hanem egyes részeit
örökbérletbe és évi javadalmul osztva a municipiumoknak vagy magánosoknak. A köztársa
ság így állandó jövedelemre számíthatott, ezek a
javak, különösen a földek nem jutottak többé
prédájául a bérlőknek, akik pénzcsináló siet
ségükben zsákmányolásra vették őket, hanem
birtokosok kezére jutottak, akik úgy bántak ve
lük, ahogy egy szorgalmas családapa a maga
vagyonával, és hány embert javadalmazhattak,
meggazdagíthattak, lekötelezhettek mindezzel a
sok jövedelemmel, amely eddig szinte hasztala
nul és tétlenül hevert! E jószágok egy részét
Augustus arra szánta, hogy az elszegényedett
történelmi nemességet kárpótolja a proskripciókban és polgárháborúkban elvesztett javaiért.
Augustus tehát föltette magában, hogy
mérsékelt uralmat fog megalapítani, olyat,
amely tiszteli a tradiciókat és főképp helyre
igyekszik állítani Itália és az állam vagyonát.
Ezzel akarta lassan hozzáédesgetni Itáliát
ahhoz, hogy forduljon el a perzsiai hódítás esz
méjétől és a régi idők siratásától. Béke, megfon
tolás, az alkotmány tisztelete volt a három poli
tikai főelve Augustusnak, ki mérséklete na
gyobb bizonyságául egyenesen arra gondolt,
hogy kivonul Rómából a kantabriaiak és az aszturiaiak háborújának örvével, bár a háború
nem látszhatott olyan fontosnak, hogy meg ne
Ferrero : Róma nagysága és hanyatlása. V.
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történhetett volna a fővezér távollétében. D(
okos politikájának ügyes fogásai közül legsze
rencsésebb volt az, hogy Róma buzgó csodálatál
nem akarta elkoptatni jelenlétével és a folyto
nos érintkezéssel s észrevétlenül hozzá akarta
szoktatni hosszú távollétével a hivatalnokokai
és a polgárokat, hogy maguktól cselekedje
nek és ne mindent őtőle reméljenek, ne őhozzá
fussanak mindenért, és csökkentse annak a le
hetőségeit, hogy botlásokat kövessen el, szemé
lyeket elkedvetlenítsen és kiábrándítsa azt a túl
zott véleményt, mellyel sokan róla és hatalmá
ról voltak. Nem lehet pár hónap alatt eltörölni
polgárháborús húsz esztendő emlékeit! A sze
nátusban a történelmi arisztokrácia maradvá
nyai, a proskripciók és Philippi szemtanúi, a
forradalom áldozatainak fiai vagy unokái
maguk mellett, ugyanazon padok közt, ugyan
azon jelvényekkel díszítetten látták a centuriókat és kalandorokat, akik Philippi után a szená
tusba jutottak, s akik elvették és most bírták az
ő apai jószáguk nagy részét, akik halálra adták
az ő kedveseiket, akik elpusztították osztályuk
nak évszázados hatalmát. Ha a megmaradt ne
messég hozzászokott is ahhoz, hogy magával
egyenrangúaknak tekintse a forradalom vezéreit,
a Maecenasokat, az Agrippákat, a Polliokat,
akik alacsony születésükért a dicsőségükkel,
gazdagságukkal és kultúrájukkal kárpótolták,
az obszkúrus szenátorokkal azontúl is csak úgy
bánt, mint akik elbitorolták a mások méltósá
gát és vagyonát. Már most Rómában maradni
konzulnak, elnökölni a szenátus ülésein, a két
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rend között maradni úgy, hogy egyiküket se
sértse meg, nagyon nehéz dolog volt. Azután
meg — nekünk csekélyebb fontosságú észre
vétel, de Augustusra nézve nagyon fontos lehe
tett — Caesar példája arra oktatta, hogy sem
a nép bámulata, sem a hivatalok, sem a liktorok, sem a tribuni sérthetetlenség nem vér
tezhetik a mellét egy új Brutus tőrszúrásai elől,
s a késői Brutus ellen nem készülhet Rómában
nagyon is nyilt óvóintézkedésekkel, ha nem
akarja megsérteni a köztársasági érzést. Ha az
erkölcs megengedte is — amint Augustus tette
— hogy a maga ügye és személye védelmére
erős, fiatal, megtermett germán és gall rabszol
gákat tartson, de még ebben az óvatosságában
is vigyáznia kellett, nehogy többet megengedjen
magának, mint a szenátori nemesség többi gaz
dag urai, pedig mekkora veszély környékezte!
Május havában a feriae latináén kellett
volna elnökölnie, de beteget jelentett és otthon
maradt. Vájjon csakugyan beteg volt-e vagy
csak betegség örvével akarta elkerülni, hogy vé*
detlenül menjen a mulató tömeg közé? Azután
megtörténtek a választások, nyugodtan és rend
ben. Mintha visszatértek volna a köztársaság
régi szép napjai. Valószinü, hogy csak azok áll
tak a nép elé szavazatát kérni, akiknek meg
választásába Augustus beleegyezett. Közkedvelt
sége, vagyona, barátainak nagy száma miatt ha
jog szerint nem is, de tényleg ő volt a komiciumok ura és a köztársaság legfőbb választója.
Konzult csak kettőt választottak — őt és T. Statilius Taurust — mert visszatértek az évenkénti
3*

36

FERRERO

és kettős konzulátus régi és szigorú hagyomá
nyához s eltörölték a „kisebb konzulok44 rend
szerét, akik olyan sűrűén nyüzsögtek a forrada
lom idején. De Augustusnak a következő esz
tendőkben való viselkedése azt bizonyítja, hogy
még az ilyen tágas hatalmat sem kivánta, tehát
az összes hivatalnokok kijelölésének felelősségét
sem. Jobb szerette volna, hogy a komiciumok
megint hathatósan és szabadon működjenek.
Eggyel több oka volt a hispániai utazásra. Ott
majd nem zaklatják annyira nagyratörők sür
getései. Utazása előtt azonban még el kellett in
téznie néhány fontos ügyet. Mindenekelőtt meg
kellett dolgoznia a közvéleményt, melynek a partuszok ellen való háborúban és egyéb ilyen dol
gokban főtt a feje. El akarta fogadtatni vele a
maga szerényebb terveit. Itália a hódítástól
óriási területeket, pompás városokat és bőséges
kincseket várt. Augustus nem mondhatta meg
neki nyiltan és azonnal, hogy kietlen völgyeket
akar hódítani, néhány kopár hegyet, néhány
mérföldnyi elhagyatott, félig elpusztult földalatii
folyosót. . . Ezért hirét kezdte hirítegetni, hogy
előbb Britannia meghódítására akar menni, az
után Perzsiáéra: majd ha már elutazott, lassankint hírét kötteti, hogy Hispániában veszedel
mes lázadások törtek ki, a hírt bővebb részle
tekkel teszi hitelesebbé és így hozzászoktatja a
közönséget az ekszpedició gondolatához, sokáig
késlekedik útközben és megvárja az alkalmas
időt, mikor utazását megváltoztathatja. Szüksé
ges volt azonban, hogy elutazása után meg ne
zavarják a békességét, melyben Róma egy-két
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év óta élt, különben mindenki súlyos hibának
és nagy szerencsétlenségnek minősítette volna
elutazását. De ki tölthette be a helyét távolléte
idején? Agrippa konzultársa volt erre az évre,
Statilius Taurus pedig az lett volna a követke
zőre, mind a ketten tekintélyes férfiak voltak,
azonban Augustus nem látta bizonyosnak, hogy
ha ő távol lesz és kettőjüknek csak konzuli ha
talmuk lesz, hadak és fegyverek nélkül meg
tudnak fékezni egy könnyen lázadó tömeget,
amely előtt a konzulság kikopott régi tündök
léséből, mióta hitvány és obszkúrus embereket
láthatott a konzuli székben. Valami kiválóbb,
sajátosabb dologra volt tehát szükség, legalább
egy olyan névre, amely ha már az igazi erő
hiányzik, szokatlanabl} és ünnepélyesebb és
ugyanakkor azért köztársaságian is hangzik. A
divatos régieskedő hajlandóságot követve, ki
ásott egy másik múmiát, a praefectus urbi-1,
akit a királyok idején és a köztársaság kezde
tén arra neveztek ki, hogy Rómában a király,
majd a konzul helyét töltse be, mikor a király
vagy a konzul háborúba vonul. Igyekezett rá
bírni Messala Corvinust, hogy fogadja el ezt a
hivatalt, valószínűen a szenátus kinevezésével.
Messala testi-lelki barátja volt Brutusnak, vele
harcolt Philippinél és látta a halálát. Később ki
békült ugyan Augusztusszal, de hű maradt ba
rátja emlékéhez, minden alkalommal magasztalóan írt és beszélt Brutusról, magas családból
való nemes volt, állhatatos és őszinte köztársa
sági, jeles katona. Szerették és bámulták az írók
is, akiket protegált és akikkel körülvétette ma
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gát. Messala tehát megnyugtatja majd a leggyanakvóbb köztársaságiakat is. De Messala azon
nal elhárította ezt a hivatalt. Talán a föladat
komolysága riasztotta, talán a régi hivatal föl
támasztásának arkaikus furcsasága. A régé
szek szemében még köztársasági és római in
tézmény lehetett a praefectura urbis, de a nép
egy ideje már nem is tudott róla.
Sötétebb felhők támadtak azonban Egyip
tom felől. Augustus hasztalan tette föl magá
ban, hogy a birodalmat egyszerű, összefüggő,
ellenmondásoktól ment politikával fogja kor
mányozni: Egyiptomban kénytelen volt utá
nozni Antonius mesterkélt kettős politikáját, ha
mindjárt nagyobb diszkrécióval és a törvényes
tekintélyek beleegyezésével is. Óvatossága da
cára váratlan bajok csíráztak ennek a megold
hatatlan ellenmondásnak a magvából. A Ptolomaeusok óriási, csodálatos királyi palotájában,
a fényűzés, a gyönyörök és hódolat közepette,
melyet rápazaroltak, őrá, aki be nem vallottan,
de mégis elfogadta a Lagidák trónját, Gallus, a
Fórum Julii-ből szakadt polgárocska szintén
arra a veszedelemre jutott, amelyre Antonius:
hogy elkáprázik és eszét veszti. Nemcsak óriási
birtokokat szerzett, nemcsak királyi hódolatot
adatott magának és mindenfelé szobrokat állít
tatott a maga tiszteletére, hanem egy keleti zsar
nok erőszakosságával kezdte nyomorgatni
Egyiptomot s azon ábrándozott, hogy nagy
birodalmat alapít a maga iniciativájából. Mikor
Alexandriából ki kellett vonulnia egy kisebb
belső lázongás miatt, a lázongás elnyomására
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és példaadás okából egyenest elpusztította Tébát,
azután Augustus akarata ellenére elővette az af
rikai kontinens belseje és a Nilus forrásai felé
való terjeszkedés politikáját, ami minden kor
ban szinte kénytelensége volt valamennyi állam
nak, mely Egyiptomot bírta. Valószínűen nem
csak dicsőségszomját és
prédafalánkságát
akarta jóllakatni, hanem azt is a fejébe vette,
hogy az egyiptomiakban csodálatot gerjeszt az
új rezsim iránt, mint amely sokkal bátrabb és
erősebb a Ptolomaeusok lehanyatlott uralmá
nál. 28-ban ekszpediciót küldött Nubiába — azaz
a Szudánba — és egészen Dongoláig hatolt,
olyan vidékre — mondja talán nagyon is emfatikusan — ahova még soha római tábornok,
sem egyiptomi király be nem tette a lábát, és rá
tudta venni a római protektorátus elfogadására
Menelik négusnak egy messze-messze elődjét,
az etiópok királyát, Triacontaschoenit, akinek
követei Philaenál találkoztak vele. Augustus
nem helyeselte sem a dühöngő megtorlást, sem
a vakmerő kalandokat, mert szokása szerint
attól félt, hogy Egyiptomot nagy költségekbe
keveri és olyan háborúkba, amelyekhez kevés
lesz a Ptolomaeusok régi királyságába hely
őrségül rendelt három légió. De a maga szemé
lyes hatalmával nem tarthatta féken az ágas
kodó ambíciót Gallusban, aki-híres lévén fegy
vertényei és irodalmi művei miatt, elbizakod
ván a győzelmes pártnak és Augustusiak tett
szolgálatai miatt, nem sokkal kevesebbre tak
sálta megát a princeps-nél. És nem merte ki
játszani egy ilyen tekintélyes férfiú ellen a
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maga bizonytalan, kétértelmű, nem is éppen
rómaias auktoritását, mint Egyiptom nem hi
vatalos királya, annál is inkább, mert Galius
hatalmaskodó és kalandor politikája tetszhetett
Itáliának, amely mohón vágyott arra, hogy
Cleopatra országát megalázza és elgyötörje,
így aztán Galius nem függött senkitől — sem
a szenátustól, amely nem igazgatta Egyiptomot,
sem Augustustól, aki nem akarta sajátságos
auktoritását megmutogatni a nép előtt azzal,
hogy gyakorolja — és a maga kedve sze
rint oldozott-kötözött Egyiptomban. Sőt úgy lát
szik, erősen és nyilvánosan kikelt Augustus té
továzásai ellen és elárasztotta Egyiptomot
inskripciókkal, melyekben a maga viselt dol
gait mint teljesen a magáéit dicsérte és még
csak célzást sem tett arra, akit az egyiptomiak
nak a maguk és Galius uralkodójául kellett
volna tudniok. Ami csak arra volt jó, hogy
az egyiptomiak megfeledkezzenek róla, hogy
Egyiptomnak Augustus az igazi uralkodója és
Galius csak lázadó tábornok. Gallusnak ez a
különös viselkedése akkora gyanakvást keltett,
hogy a ravasz philaei papok, mikor ékírásra
kellett fordítaniok egy Gallus-magasztaló inskripciót, valószínűen rászedték, és az ő dicsérete
helyébe Augustus tüzes dicséretét írták. Hiszen
Galius úgysem tudta kibetfrzni a titokzatos
hieroglifeket!
Szükséges dolog volt, hogy Cornelius Gal
ius megálljon az új hódítás útján, de Augustusnak nem volt meg hozzá a kellő eszköze,
mert amelyik keze ügyén volt, azzal nem akart
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élni. Ügy látszik, Augustus végül a szenátust
és a közvéleményt akarta rábírni, hogy közbe
lépjen. Egyiptomból visszatért hivatalnokok el
beszélték Cornelius Gallus viselt dolgait, még
pedig túlozva. Legkeserűbb volt köztük bizo
nyos Varius Largus, akinek úgy látszik szemé
lyes ellentétei voltak a praefectus Aegypti-\e 1.
Valószínű, hogy Augustus közvetve fölbiztatta
Largust, denunciálja Gallus különcködéseit a kö
zönségnek. Azon reménykedett, Egyiptom hely
tartója megfélemedik a közelégedetlenség lát
tára. De mielőtt Largus elkezdte volna a hírhintegetést, Augustus kivonult Rómából: való
színűen mihelyt Valerius Messala elfogadta a
következő évre a praefectura urbis-1. Azt hir
dette, Britannia meghódítására vonul, melyet
Caesar is megkísértett már, és előkészíti Crassus és Antonius megbosszulását és útjára Horatiusnak az a jóslata kisérte, hogy visszatérte
kor szinte úgy fogják imádni, mint egy istent.
Augustus azonban csak egy bányákkal bővel
kedő terület visszahódítására indult, és nem fél
istenné emelkedve akart visszatérni, hanem
csak hasznosan akart eltölteni néhány évet
Rómától távol, és időt akart szakítani annak a
meggondolására, hogyan is lehetne rendbe
szedni a dolgokat az egyetemes bizonytalan
ságban?

II.

A görög-ázsiai veszedelem.

Augustus magával vitte Hispániába mos
tohafiát, Tiberius Claudius Nérót, aki tizen
négy éves volt, 42 november 16-án született
Liviától, és unokaöccsét, Marcus Claudius Marcellust, a fiát Octaviának és annak a híres kon
zulnak, aki 50-ben fölidézte a polgárháborút.
Azt hiszik, Marcellus néhány hónappal előbb
született mint Tiberius, 46-ban. Mind a ketten
tehát még alig fordultak ki a gyermeki sorból,
és Augustus már háborúba vitte őket. Augustus
— mint mondottuk — őszintén és észszerűen
régieskedő volt és így megértette, hogy nem
állíthatja vissza az egész ősi Rómát — amiről
a nép ábrándozott — hanem két dolgot akart
megkísérteni: a házában fölújítani ennek a
múltnak egy kis darabját, ősi módon tartva
családját, afféle apró házi monarkátusnak, mint
amilyenek a római társadalom pillérei voltak, és
megifjítani a köztársaságot, fölújítva az arisz-
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tokratikus uralom egyik legüdvösebb elvét, ame
lyet aztán a viszályokkal és forradalmakkal tá
madt féltékenységek és gyanakvások elsöpör
tek: nem zárni el az államot az ifjúság elől, és
a fehérhaju öregekre csak a legfőbb hivatalo
kat és a legnehezebb megbízatásokat hagyni.
Űiat a fiataloknak megint, mint az arisztokrácia
dicsőséges idejében! Nem azért romlott-e meg
az előző században a nemesség, mert tétlen
kednie kellett abban a korban, mikor test és
lélek energiái forronganak és szinte edényüket
repesztik, mert bűnben és léhaságban kellett
elpocsékolnia ifjúságát, amelyet nem fordítha
tott nagy munkákra? Másrészt az arisztokrácia
úgy meg volt tizedelve, hogy ha az összes fon
tos hivatalokat rá akarták bízni, akkor sarkalni
kellett és előre tolni az ifjakat, mert az öreg
jének már nem volt igen sem ereje, sem aka
rata. Augustus óvatos volt minden cselekedeté
ben, és úgy látszik, már elfogadtatta az akkori
ban érvényes évi törvények általános módosí
tását, hogy az állam megifjítását fokonként
előkészítse, és később speciális kivételeket akart
javasolni a szenátusban olyan férfiak számára,
akik rászolgáltak. Közben jó példájával arra
ösztökélte az egész fiatal arisztokráciát, hogy
ne vesztegesse az idejét, rögtön elkezdetve a
hadi és politikai szárnypróbálgatást tulajdon
rokonaival is. Ezért vagy a maga auktoritása
alá vonta vagy rábizta Octaviára és Liviára
egyetlen lányán, Julián kívül, aki 39-ben szüle
tett Scriboniától, rokonságának valamennyi
gyermekét, akiket a forradalom megfosztott
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szüleitől: Lívia két fiát, a tizennégy éves Tiberiust, akiről már beszéltünk és öccsét, a 38-ban
született Nero Claudius Drusust, Octaviának
Marcellustól és Antoniustól született öt gyerme
két és pedig a két Marcellát, továbbá azt a
Marcellust, akik Hispániába kísérték, és a két
Antóniát, akik azelőtt születtek, mielőtt a
triumvir Cleopatra kedvéért elhagyta latin hitve
sét, végül Antonius és Fulvia kisebbik fiát is,
aki körülbelül olyan idős volt, mint Tiberius,
és akinek a nevét Julius Antoniusra változtat
ták, azután Cleopatra és Antonius életben ma
radt három gyermekét: Cleopatra Selenet,
Alexandrus Heliust és Phiiadelphust. A tizen
két gyermek közül kilencnek tiszta római vér
folyt az ereiben és Augustus már előzőleg az
ősi nevelés kánonja alá fogta őket: a lányok
jókor a szövőszéknél, a fiúk jókor a táborban
voltak. A fiukat is, lányokat is egyformán ok
tatták ugyan irodalomra és filozófiára, de a
princeps olyan tógákban akart járni, amelyeket
otthon szőtt a két nő az arisztokratikus idők
nagyurainak erkölcse szerint, a fiukat pedig
jókor meg akarta meríteni a cselekvés sebes
sodrában, hogy a tanulmányokkal összehan
golja a cselekvés gyakorlását. A többi hármat,
egy megtévelyedett nagy római és egy ázsiai ki
rálynő fattyuit úgy látszik dinasztikus eszközül
tartogatta keleti politikája szolgálatára, sőt úgy
látszik már arra készült, hogy Cleopatrát a
Caesar által annektált Mauretánia rendbeszedé
sére használja föl. Mauretániában helyre akarta
állítani a nemzeti dinasztiát. Yuba trónjára a
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legyőzött király fiát ültette — aki Rómában ne
velkedett görög-római módra — de úgy, hogy
Yubának az országgal együtt Cleopatrát is oda
adja feleségül.
Augustus Gallia Narbonensisben állapodott
rneg, ott várták — kétségtelenül már előzőleg
összehívták őket — egész Gallia előkelőségei.
Elébe jöttek mindazok, akik Caesar és Vercingetorix Galliájából megmaradtak . . . Huszonöt
év telt el Alesia megvétele óta. De még Antonius,
aki látta azt a régi Galliát, amely harci dühhel
összesereglett a csatamezőkre, fáradatlanul soka
sodott annyi esztendőn át a cselszövések és
forradalmak közepette, végül óriási és örvénylő
áradat módjára rávetette magát Alesia alatt a
római sáncárkokra, még ő sem ismert volna rá
erre a rettenetes Galliára abban az előszült hajú
generációban, amely Alesiánál Augustus köré
gyülekezett. Ez a generáció már összebékiilt
Rómával, letette a fegyvert, békességes volt,
földművelésre és pásztoréletre adta magát, meg
gazdagodott, elhízott. Ha nem is volt kiváncsi
minden római dolgokra és nem volt is hajlandó
mindenekben utánozni őket, már ott tartott,
hogy a fiatalságot, az új nemzedéket, mely a
nagy nemzeti háborút vagy nem is látta vagy,
csak a gyermekkora derengésében, el engedje
„rómaiasodni“. Rómának (a szerző reméli, hogy
az olvasó még emlékszik erre) már Caesar első
jövetelekor sok barátja volt a galliai nemesek
közt, akik elégedetlenkedtek a belső rendetlenség
miatt, fölzaklatta őket a nép fegyelmetlensége
és a nagy plutokraták hatalmaskodása, nyug
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talankodtak a nemzet növekvő katonai gyön
gülésén és a germánok fenyegető túlsúlyán.
Szerették a függetlenséget és féltek a germá
noktól épp úgy, mint belső ellenségeiktől. Hol
a római prepotencia zaklatta föl őket, hol a nép
fenyegetése, és kilenc évig szakadatlanul inga
doztak, ahogy az olvasó látta: most Caesarért,
most Galliáért, de Caesar támogatásában épp
olyan állhatatlanok voltak, amint amilyen
lágyak az ellene való harcban, és a kritikus pil
lanatokban mindent Róma halálos ellenségeinek
ekzaltált kisebbségére hagytak, a merev „nacio
nalistákéra. így aztán 52 vége felé — szinte
hihetetlen — egy csapat fiatal arverniai, élükön
Vercingetorix, ifjú koruk, tapasztalatlanságuk
és csekély hatalmuk dacára is meg tudták dön
teni az uralmat és egész Galliát bele tudták so
dorni a rettentő kalandba. . . De mikor a nagy
lázadás megbukott, a békíthetlen nemesség
ebben vagy a többi lázadásban kiveszett vagy
emigrált és így a nemzeti párt kimerült, a régi
kelta nemesség nagyobb része visszatért előbbi
hajlandóságaihoz és pedig annál is gyorsabban,
mert Caesar megértette a pillanatot és ügyes
engedményekkel meg tudta nyugtatni ezt a ne
mességet. Az éduók, a lingonok, a rémók meg
maradtak szövetségeseknek, azaz független
államoknak, egyenrangúak módjára tárgyalva
Rómával. Sok népet szabadnak nyilvánítottak,
azaz mindegyik élhetett a maga törvényei sze
rint és nem kellett római helyőrséget eltar
tania, csak a tributum egy részét fizette. Sok
népnek megmaradtak a területei, az adófizetői,
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vámjai, minden jogai és címei a hódítás előtti
időből. Bizonyára egyiknek sem növelték az
adóját, úgy, hogy Galliának — ha egyáltalán
fizetett — csak a súlyos hadijárulékot kellett
fizetnie, amelyet először negyvenmillió szeszterciuszban szabtak meg. Caesar tehát igyekezett a
nemzeti büszkeség plátói kielégítésével enyhí
teni az anneksziót, nem volt kegyetlen a csélcsap nemesség iránt, amely egy kicsit segí
tette és egy kicsit elárulta, sőt az elveszett vagy
megszökött nagyok és a forradalomban eltűnt
plutokraták javait fölosztotta azok közt a ne
mesek közt, akik hajlandók voltak elfogadni a
római szupremáciát. A nemesek közül sokakat
szolgálatába vett a polgárháborúk idején, aján
dékokat adott nekik, néha római polgárságot is.
Augustus legelső sorban a Caius Júliusokat látta
maga körül (akik szép latin nevükhöz a maguk
barbár kelta családnevét ragasztották vezeték
névnek), szóval azokat a galliai nemeseket, aki
ket apja tett római polgárokká és akik a kelta
nemességben afféle kiválóbb kis nemességet
alakítottak. Ilyenképpen a polgárháborúk ahe
lyett, hogy elmosták volna Caesar művét — ahogy mindenki jósolta — inkább befeje
zése felé sodorták, mert egy sajátságos kontradikció folytán meggyorsították Galliában a
békét. A triumvirek megfélemlette'k a galliai
lázadások emlékezetétől és Vercingetorix kisértetétől. Galliából vissza kellett hívniok minden
légiójukat, tudták a maguk gyöngeségét s ezért
egészen magára hagyták Galliát, amely — ha
jog szerint nem is — de valóságban független
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maradt. Néhány akkori pénzről azt olvashatjuk
le, hogy a kevés katonáju római prokonzulok
az egyes népek nagyjainak révén és az ő segít
ségükkel kormányozták Galliát, tehát arra szo
rítkoztak, hogy a régi nemzeti intézményeket
működésben hagyják. Meggátolták az egyes
népek lázadásait és háborúit s mindössze cse
kély adót fizettettek, ha ugyan Gallia azokban
az esztendőkben még e csekély adó fizetését is
meg nem szüntette. Szelíd uralom volt ez, és
Gallia hamarosan helyre tudta ütni a rajta esett
károkat. A légiók elvonulásával végük szakadt
a rendkívüli hadi járulékoknak, nem volt többé
sorozás, nem raboltak, nem erőszakoskodtak.
A negyvenmillió szeszterciusznyi adó, még ha
megfizették is, nem merítette ki ezt a bőséges
országot. A belső béke miatt szétszóródtak a
lovagok és a kliensek csapatai, amelyek a ne
mességet háborúkban szolgálták: egyikük kéz
műves lett, a másikuk földművelő. A lovagok
jórészt beálltak a római lovasságba, és mert a
polgárháborúkban zsákmányolásra küldték őket
Itáliába és a birodalomba, össze tudtak szedni
egy-két erszényre való aranyat, amit aztán el
vihettek haza. Caesar hódítása forgalomba
vitte a templomokban és a gazdagok házaiban
haszontalanul veszteglő pénzeket, és ha ennek
a tőkének egy része Itáliába került is, vala
melyes része mégis csak Galliában maradt és
szétfolyt ezer kézbe. Előbb a háború, azután
a béke tehát bizonyos bőséget szerzett Galliá
nak tőkében és munkás karokban és bizonyos
biztonságot. A gall földön, amely akkor is
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olyan bőséges volt, mint napjainkban, tele erdő
vel és bányával, huszonöt év alatt nagyon
emelkedett a jómód.
És így az Alpok és Vercingetorix kísérleté
nek védelme mögött — s ez volt az igazi szol
gálat, melyet az alesiai vesztes a hazájának telt
— Gallia lassan, nyugodtan meg tudta találni
vagy vissza tudta szerezni a rettenetes válságok
ban elszórt vagy elpusztított vagyonának egy ré
szét. Megszerezte a polgárháborúk húsz eszten
deje alatt, amely olyan gyászos volt Itáliára és
a keleti provinciákra. Mindenfelől újra kezd
ték a bányákat fúrni, különösen az aranybányá
kat, mert az érc ritkasága arra ösztökélte őket,
hogy mindenfelé keressék, még a legszegényebb
folyók homokjában is. Ez idő tájt födözték föl
az ezüstbányákat. Uj földeket fogtak műve
lésre, s ezeken és a már régebben megművelt
földeken elkezdték termelni a lent, melyet addig
jórészt csak Keleten termesztettek. Egyre több
lett a kézműves, mert az apró galliai seregek
föloszlottak. És amint a nemzet hozzászokott
ehhez a békéhez és bőséghez, a római uralom
egyre szilárdabb lett. A nagybirtokos arisztok
ráciára támaszkodott, amelynek az öregebbje,
megfeledkezve a múltról, hozzászelidiilt, a fia
talja pedig nem tudva a múltról, kezdte megbá
mulni ezt az uralmat, hozzászokott a túlfino
mult mediterrán műveltségnek legalább is né
mely termékéhez: az olajhoz és a borhoz. Való
színűen itt-ott már megnyílt egy-egy latin is
kola is a gazdag ifjúság számára. A folyókon
már föl-fölusztatott egy-egy hajó, megrakva
Ferrero : Róma nagysága és hanyatlása. V.
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itáliai olajjal és itáliai meg görög borral, amely
nek ernyesztő édességét hajdanta annyira félték
a harcias gallok. Gallia Narbonensis már job
ban elrómaiasodott, és néhány görög művészt
már meghívtak a gazdag családok néhány jeles
monumentum megépítésére. Róma és Kelet elő
kelő istenei már odakíváncsiskodtak a rengeteg
erdőkbe és mustrálgatták a torzonborz, durva
kelta isteneket, hogy beléphetnének-e a biro
dalom isteneinek Pantheumjába . . . Ez a bol
dog föld tehát akkor is — mint mindig — gyor
san újjászületett az előző háború pusztításai
után, és az az állam, mely rajta úrkodott, új
adókkal készült lefölözni virágzó gazdagságát.
Ráhárította a hadsereg költségeinek egy részét
a tartományra, amely talán egyesegyedül vi
rágzott az általános hanyatlásban. Eltörölte az
immunitás kiváltságát, amelyhez Gallia az
előző években Róma gyöngeségéből hozzájutott.
Különben is a hadsereg egy része nem Galliái
védelmezte-e a germánok ellen? A Béke csak
a római légiók védelme mögött osztogatta ja
vait ilyen bőségesen a galloknak. Igazságos volt
tehát, hogy Gallia, ha egyszer élvezte ezt a jó
téteményt, legalább a fönntartására szükséges
költségekhez hozzájáruljon. Mindazonáltal való
színű, hogy a narbói kongresszuson Augustus
mindössze csak néhány olyan intézkedést foga
natosított, amelyek az adó reformját akarták
előkészíteni anélkül, hogy célzott volna erre a
reformra. A sörényes Galliát — tehát Narbo le
számításával — három részre osztotta: Aquitaniára, Lyoniára és Belgicára. Mindegyik részre
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egy-egy legátus volt kiszemelve. Nagy össze
írást rendelt, hogy megismerje a vagyonok meg
változott állapotát és hogy igazságosan oszt
hassa meg a terheket. A legátusoknak segítsé
gükre akart járni az összeírásnál és prokurátorokat hagyott Galliában, ügyesebb fölszaba
dultjai közül válogatta össze őket és élükre Licinust állította, azt a germán ifjút, akit Caesar
ejtett foglyul és aztán szabadon bocsátott. Licinus jól ismerte Galliát, ismerte a kelta nyelvet
és tudott a pénzkezelés művészetéhez. Valóban
már óriási vagyont tudott összehalmozni.
Augustus gyorsan elrendezte mindezeket és
aztán megjelentve Itáliának, hogy Hispániában
nagy lázadások törtek ki, Hispániába ment.
Jókor odaért, hogy 26 január elsején Tarragonában kezdje meg nyolcadik konzulátusát.
De amíg Augustus Hispániába utazott,
Itáliában új bonyodalom támadt; nem anyagi,
hanem erkölcsi. Nem ambíciók és érdekek
összeütközéséből, hanem belső nyugtalankodás
ból és gyötrődésből, amely már jórészt szét
zilálta Augustus iménti bölcs intézkedéseit. A
bonyodalom Valerius Largusnak Cornelius Gallus ellen hangoztatott vádjaiból támadt. Largus,
mikor Augustus elutazott, elkezdte beárulni az
egyiptomi prefektus fényűzését, martalóckodását, gőgjét, túlkapását, de ezek a vádak ahelyett
hogy a közvélemény felületén a helytelenítés
szelidebb hullámait borzolták volna föl, a ha
ragnak óriási viharát kavarták rajta. Az
arisztokrácia adta meg a jelt, vészes harag
jában ő vetette magát elsőnek az áldozatra és
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magával sodorta a többi osztályokat. Néhány
nap múlva a hatalmas ember, akit mindenki
tisztelt, gaz tolvajjá vált, méltóvá a legke
gyetlenebb bűnhődésre. Mindenfelől, de külö
nösen a nagyúri házakban tajtékzó szájjal
példás büntetést követeltek. A lelkek titok
zatos, hirtelen heves fölindulásából egész
Róma egyszerre megborzongott — bár igazság
szerint egy kissé későn — azoktól a rablások
tól, melyek Gallust fölgazdagították és azon
erősködött, hogy nem úgy kell bánni az alatt
valókkal, ahogy ő bánik. Gallus néhány jóba
rátja, egy~két komoly és tisztes férfiú megpró
bált az áramlat ellen úszni, de hiába, mert
Largus, akit mindenfelől meggratuláltak, köriilhizelegtek, megtapsoltak, különösen a nemesek,
bei ekábult a váratlan sikerbe, egész Rómát
telekiáltotta vádjaival és Gallust már előre el
itélte mindenki, meg sem várva, míg Gallus
visszatér Egyiptomból előadni a maga igazát, és
tárgyalás alá kerül az ellene indított pör. A
publikum igazság és egyenesség örvével igazá
ban azt a vad és titokzatos gyűlölségét szaba
dította rá a szerencsétlenre, amely még a pol
gárháborúkból maradt, mikor annyi közép
vagyon elpusztult és néhány szerencsevadász
olyan szertelenül meggazdagodott. A béke viszszatért, de csak a dolgokba, nem a lelkekbe!
Ha Augustus, Agrippa, a győzelmes párt fő
emberei, sok fölszabadultjuk meg néhány ügyes
és obszkúrus plebejus dúsgazdaggá vált, viszont
a szenátorok javarésze olyan szerény vagyont
birt, hogy a köztársaság rendezésekor a sze-
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nátori cenzust 400.000 szeszterciuszban állapí
tották meg. A lovagok közt pedig annyian vol
tak olyanok, akik, ha nem törölték is ki őket
a jegyzékből, a színházban nem mertek többé
beülni a lovagi rendnek föntartott tizennégy
padba, mert a polgárháborúkban odaveszett a
vagyonuk, hogy Augustus a szenátussal hatalmaztatta föl őket a beütésre. Ezek persze tartós
gyűlölséget forraltak szívükben a nagy vagyo
nok ellen, olyat, mint amilyennel egy pénz
ügyi válság ciklonjától elpusztult modern város
ban a középosztály azokat a bankárokat ül
dözi, akik drága áron adták el neki a később
leromlott részvényeket. Egészen erre a módra
hajlandók voltak a néhány gazdag palotáit,
villáit, rabszolgáit, pénzét a maguk meglopásának tekinteni, és annál dühösebben emész
tették magukat, mert semmi reményük sem volt
a bosszuállásra vagy a maguk lábraállítására,
sőt némely hatalmasok, mint Augustus, Agrippa,
Maecenas személyében a tulajdon kifosztásuknak
kellett hódolattal adózniok. A forradalomnak
ezek a fölingerült áldozatai képzeletükben meg
nagyították a szenvedett kárt és jogtalanságot,
s ime most szembe kerültek egyikkel ama sze
rencsés fosztogatók közül, akiknek kezén —
úgy tudták — javaik nagyrésze elsikkadt. És
a fosztogató egyedül volt, elhagyatva jóbarátai
tól, akik vele együtt résztvettek a fosztogatás
ban, mert a gőgös ember fejébe vette, hogy el
szakadhat a forradalmárok szövetségétől, vezé
rétől és a maga szakállára cselekedhetik ,. . A
tömeg először tisztességtudóan köszöntötte, akár
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a többi hatalmast. De mikor egy merészebb
férfiú újjal mert rámutatni, mikor a tömeg előtt
becsmérelni, vádolni merte, akkor minden lap
pangó gyűlölség fölserkent és lassan-lassan
bátorságra kapott, amint a vádak sikerét és
népszerűségét látta. Most már az egész arisz
tokrácia összefogott és vezette a népmozgalmat
Gallus ellen, hogy elbánhasson a forradalom
sok-sok homo novus-ának egyikével, hogy leg
alább rajta torolhassa meg Philippit és a proskripciókat. A szegényebb szenátorok, a lovagok,
a nép dühöngve követték, mert irigyelték Gal
lus vagyonát és szerencséjét, mert hirtelen bősz
türelmetlenséggel követelték a helyreállítását
annak az erkölcsi rendnek, amelyet oly sokáig
büntetlenül tiport a gonoszság, mert szolgai
módon meghunyászkodtak az újra fölgazdago
dott nemesség előtt és követték régieskedésből,
követték együgyüségből! Ha barátai, a forra
dalmi rablásokban társai, élükön Augustussal,
segítségére nem sietnek, a tömeg szétmarcan
golja! De Augustus gyönge volt, barátai hamar
megriadtak, elcsüggedtek a nép dühétől, a béke
új önzést nevelt a szívekben, épp olyan kegyet
lent és aljasat, mint amilyet a polgárháborúk,
csakhogy ez az igazság és egyenesség szép nevé
vel takarózott. Egy filozófus ugyan bátran meg
állapíthatta volna, hogy Rómában, amely az
utcák kövezetétől az istenek templomáig a világ
összerablott jószágából épült, Gallus inkább ér
demeket szerzett a köztársaságnál, mert leg
alább nem Itáliát rabolta, hanem az egyiptomia
kat. Barátai — sokkal egyszerűbben —►fölvet
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hették* volna a hirtelen megerkölcsösödött város
előtt a kérdést, hogy mit is cselekedett Gallus
olyat, amit meg nem cselekedett akár Agrippa,
akár Augustus, akár mindazok a férfiak, kiket
Róma ebben és az előző nemzedékekben a leg
jobban csodált, és amit közülök is akármelyik
felnőtt ember el nem követett volna szívesen?
De minden oligarkia, amelynek iszapos a kút
feje és nem éppen biztos az uralma, olykor
olykor odaveti valamelyik tagját a leigázottak
gyűlöletének. Akit éppen ér. Akkoriban is —
mint mindig — kényelmesebb volt minden
kinek föláldoznia a szomszédját, hogysem a
saját kiváltságait. Kényelmesebb volt odadobniok
a történelmi nemesség, a középosztály, a nép
dühének a gőgös és hatalmaskodó Gallust,
hogysem visszaadják nékik javaik egy részét.
Augustus, hogy szembe ne szálljon a közvéle
ménnyel, de Gallusnak se ártson túlságosan,
visszahívta Gallust és kijelentette, hogy az ő
tartományaiba és az ő házába be nem teheti
a lábát. A közönséget ez a szelid büntetés egy
általán nem elégítette ki. Augustus még csak
jobban fölháborította vele — mert elismerte
Gallus bűnösségét — és a közönség újabb, szi
gorúbb fenyítéket követelt. Mindenki elfordult
a volt praefectus Aegypti-tői. Űj vádlói támad
tak mindenfelől és új vádakat kürtőitek, min
den bizonyíték nélkül túlzott, fantasztikus vá
dakat, amelyeket a közönség szóról-szóra iga
zaknak vett. Elitéléséről bizonyosak akartak
lenni, azért — nem tudjuk minő fondorlattal —
kivitték, hogy pőrét a szenátus tárgyalja.
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A nemes lelkeket azonban akkor is — mint
mindig — mélységesen fölháborította, hogy a
nép dühéből így kivégezzenek egy jeles embert,
akinek bűne másoknak dicsősége volt. A 26. év
kezdetén Messala hat heti viselése után lemon
dott a praefectura urbis-ról. Kijelentette, hogy
nem érzi magát alkalmasnak erre a hivatalra,
amelyet különben is nem tekint alkotmányos
nak. Valószínű, hogy Gallus kegyvesztettsége
elriasztotta, mert kiderítette előtte, hogy a nép
nem érti meg többé a praefectus immár nagyon is
divatjátmúlt hivatalát. Ha a praefectus Aegypti
így járhatott, milyen meglepetéseknek teszi ki
magát az, akinek a prefekturát Rómában kell
gyakorolnia? így aztán Augustusnak minden
fáradozása, hogy Messalát rábeszélhesse, kárba
veszett: Róma princeps és praefectus nélkül
maradt, egyetlen konzullal. Hogy a rémület még
nagyobb legyen, megtörtént a katasztrófa: Gal
lus kétségbeesett azon, hogy mindenki elfordult
tőle és megölte magát. Augustus valóban le is
mondott arról, hogy új praefectus urbis után
nézzen. A várost a másik konzul, Statilius Tau
rus őrizetén hagyta a szerencsében bizakodva,
és tavasszal nekilátott a háború megkezdésének,
ö maga állt a hadak élére. Az utóbbi évek ese
ményei a katonák szemében is elváltoztatták,
még inkább a földek és a pénzek, amelyeket az
elbocsátott veteránok közt szétosztott: a légiók
valóságos félistennek tisztelték, akinek kezéből
ezentúl a rendes stipendiumok és bőséges végkielégítések fognak ömleni. Mindazonáltal
könnyű megérteni, hogy az új fővezér igyeke
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zett szelídíteni a maga katonai tehetetlenségének
és a légiók fővezényletének kiáltó ellentétét,
s megmutatta, hogy egyedül is el tud vezényelni
egy háborút Agrippa tanácsai nélkül. Ez az el
lentét nem volt éppen a legkisebb és legártal
matlanabb mindamaz ellentétek közül, ame
lyekben gyötrődött, és még jobban növelte nyil
vánvaló sürgőssége annak, hogy helyreállítsa
a régi rendeket a hadseregben, amely az összes
intézmények közül a legjobban megromlott, te
hát legjobban rászorult, hogy visszatérjen a kez
deteihez. Augustus csakugyan már el is törülte
a legjobban elharapózott visszaéléseket. Nem
szólította többé „bajtársak“-nak a légionáriuso
kat, hanem „katonákénak. Szigorúan kizárta a
légiókból a fölszabadultakat, hogy megújítsa a
katonáskodás méltóságát, mint amely csak a
szabadok kiváltsága, és visszaállította az ősi
büntetések és jutalmak szigorú rendszerét.
Sajna, Augustus nem termett hadak ve
zényletére. A kantábriaiak és az aszturiaiak, mi
kor megtudták, hogy ha legyőzik őket, foglyul
esnek és megláncolva a hegyek gyomrába kerül
nek aranyat ásni, kétségbeesett vitézséggel vé
dekeztek. Ügyes és gyors hadimozdulatokkal
hamarosan veszedelmes helyzetbe szorították a
tétova Augustusi Egy bölcs betegség éppen jó
kor fogta el, hogy a légiók előtt igazolhassa,
amiért visszatért Tarragonába és a vezényletet
két legátusra bízta: Caius Antistiusra és Caius
Furniusra. Augustus, a kegyes Augustus meg
elégedett azzal, hogy fogadalmat tegyen egy új
templomra, amelyet a Capitoliumon fog épít-
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tetni Jupiter Tonansnak, meghálálni azt, hogy,
egy menetelés alkalmával csodálatosan megme
nekült a villámcsapástól. így aztán, ha Róma
nem is szerezheti vissza Asturia aranybányáit az
ő érdeméből, legalább egy templomával többje
lesz. Semmi kétség, Rómában nagy hijját érezték
e templomnak! Közben új, különös zavar tá
madt Rómában Cornelius Gallus hirtelen buká
sából. Egy obszkúrus férfiú, bizonyos Marcus
Egnatius Rufus, akit a 26. évre edillé választot
tak, szokatlan buzgalommal kezdte gyakorolni
hivatalát. Az edilek rendszerint nyugodtan tűr
ték, hogy a jó római nép házai leégjenek, azzal
a kifogással, hogy nincs mivel gondoskodnak
a tüzek oltásáról. Marcus Egnatius Rufus azon
ban a tűzre vonatkozóan utánozta azt, amit
Agrippa a víz és Augustus az állam számvitele
érdekében cselekedett: rabszolgái közül tűzoltó
csapatokat szedett össze és — mint annak ide
jén Crassus — a tüzek oltására sietett velük,
csakhogy ingyen. Természetesen a középosz
tály és a nép előtt, amelynek a maga háza és a
házi holmija volt legalább is olyan kedves,
mint az alkotmány, Rufus a lehető legnépsze
rűbb lett. A komiciumok törvényt hoztak arról,
hogy a közönségért való költségeiből, amennyit
csak lehet, megtérítsenek neki. Mikor pedig a
25. évre szóló választások közeledtek, bámulói
a törvény ellenére egyenesen prétornak akarták
jelölni, újra fölforgatva a törvényesség tilalom
fáit, amelyeket Augustus és barátjai olyan fá
radságosan igyekeztek beleütni az alkotmány
forradalmak pusztította mezejébe. De a nemes
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ség fölingerült és azzal vádolta a buzgó tűzoltót,
hogy a tüzeket ugyan eloltogatja, de a lelkek
ben kigyujtja a demagógikus szenvedélyeket.
Cornelius Gallus pusztulása megint bátorságot
vert a nemesség elernyedt pártjába, mert meg
bizonyította, hogy a jómódú osztályokban, a
tekintélyesebb szenátorok, a lovagok közt, sőt a
középosztályban is mélységes ellenszenv buj
kált a forradalom emberei és cselekedetei ellen.
Űj bátorságot öntött beléje a közvélemény min
dennap jobban felötlő változása is. A közvéle
mény minden társadalmi osztályban — mint az
a forradalmak után gyakran megtörténik —
megint a nemesség, a vagyon, az ősi dicsőség
tisztelete felé hajlott és elfordult azoktól az
obszkúrus nagyratörőktől, akik március idusza
után jutottak a szenátusba, mint akik méltatla
nok arra, hogy Róma fönségét az ünnepélyes
gyülekezetben képviseljék. Ezért a nemesek
kezdték elállni a teret az új emberek, az ala
csony születésűek elől, és Rufust meg merték
vádolni azzal, hogy tűzoltóival zendülést próbál
és fölújítja az elmúlt demagógikus mozgalmak
legvészesebb botrányait. Azon reménykedtek,
Rufust is épp úgy megbuktathatják, mint Cor
nelius Gallust. Nem törődtek azzal, hogy Rufus
csak azt utánozta, amit nálánál nagyobb mér
tékben Agrippa és Augustus cselekedtek. Sőt
annál jobb: Rufus fogja meginni a levét e nem
éppen alkotmányos újításoknak, amelyek
Augustus és Agrippa tekintélyét növelték. De a
nemesség ezúttal csalódott. Rufus nem csak szép
verseket írt és provinciákat hódított, mint Gál-
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lus, hanem megmentette a tűzveszedelemtől
Róma alsóbb népének hajlékát, és a tömeg
annyira pártolta a jelöltségét, hogy Statilius
Taurus, aki konzul létére a választásokon el
nökölt, nem merte kitörölni nevét a jelöltek
lajstromából. Meg is választották.
Míg Augustus messze járt, addig abban a
Rómában, amely szájjal azon erősködött, hogy
az arisztokratikus alkotmány ősi elveit össze
kell egyeztetni a megváltozott idők szükségle
teivel, fölbukkant egy új személy, hogy össze
veszítse a pártokat, az alsó osztályok forradalmi
türelmetlenségének és a hatalmába visszakerült
arisztokrácia ujraszülemlő esztelen gőgjének ki
fejezéséül: egy tűzoltó. A nép — hogy csak
hamar eloltsák a tüzeket — nem átallta meg
sérteni az alkotmány alapvető elveit két évvel
azután, hogy univerzális újjongással helyreállí
tották őket. Az arisztokrácia meg akarta mu
tatni újult erejét és a demagógia leverésének
örvével azt kívánta, hogy a nép engedje leégni
a házait. Rufus személyében ellene fordult a
közszolgálatok kezdődő reformjának, amelyet
Augustus és Agrippa óvatosan megpróbált belevinni a közigazgatásba, magántestületeket szer
vezve rabszolgákból. Ám az arisztokráciát, amely
olyan könnyen el tudott bánni Gallusszal, a ne
ves poétával, kiváló hadvezérrel és hatalmas
férfiúval, legyőzte Rufus, akinek az volt min
den érdeme, hogy eloltott négy tüzet. Az ellen
tét suta volt és képtelen, de mindenki beletörő
dött, hogy némán eltűrje. Augustus is belenyu
godott abba, hogy Egyiptom prefekturáját, tehát
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a birodalomban az övé után legfontosabb hiva
talt egy obszkúrus lovagnak adja, bizonyos
Caius Petroniusnak, mert a tekintélyes férfiak,
elrettenve Gallus sorsán, valamennyien elhárí
tották maguktól. Augustus — míg Tarragonában a tábornokai által vivott kantabriai és
aszturiai háború lassú kifejlését figyelte —
megerősödött abban az elhatározásában, hogy
nem nagyon ártja bele magát Itália ügyeibe,
inkább csak arra lesz gondja, hogy a birodalom
minden részében nemes érceket keres. A kö
vetkező, 25. évre két expediciót készített elő:
egyet a szalassziak földjére — a mai Aosta
völgyébe — meghódítani az aranyban legbővebb
alpesi völgyet, egy másikat pedig Arábia belse
jébe, kézre keríteni azt a kincset, amelyet Állí
tólag az arábiai népek őrizgettek. Róma tehát
magára maradt azoknak az időknek szunyó
káló nyugodalmában, amelyek híján voltak
minden nagy vállalkozásnak, minden lármás
eseménynek, minden erősebb benyomásnak. És
ebben az ürességben, ebben a semmi életben a
város egyetértése, amely Actium után és ama
rettentő események következtében mintha
helyreállt volna, lassan-lassan szétesett, az el
lentétes szándékok, eszmék, érzések inkoheren
ciájába, amely ha nem is ötlött föl mindenki
nek és ha nem is tűrte mindenki, azért minden
kiben megzavarta a célok és eszközök egyenes
megértését, a szavak és a tények összehangzását, az elmélet és a gyakorlat egybevágását. A
rend úgy, ahogy helyreállt, a régi kegyetlen vi
szályokból már csak alaktalan érzések finom

62

FERRERO

ködje terjengett a levegőben, de Róma ekkor
tulajdon magával kezdett ellenmondásba és há
borúba keveredni. A köztársaság újra megala
kult, mindenfelé a régit igyekeztek föltámasz
tani, új nemesi pártot alakítottak, amely ki
használva a divatos régieskedést és a múltnak
újjászületett csodálatát, igyekezett visszaadni a
nemes családoknak a hivatalokat és az egész
hatalmat, megalázta és kizárta a plebejusi szár
mazású szenátorokat, akik előtt a forradalom
tárta föl a Kúria kapuit. Kiújult a magatetszelgés, a születési gőg is, még pedig akkora erővel,
hogy ez az újjászületett nemesi fölfuvalkodás
még Augustus ellen is bizonyos megvetést mu
tatott. Ezzel lárvázta irigységét és haragját. De a
polgári buzgóság, az ősi arisztokratikus rend
szer lelke nem gyúlladt ki újra. A munkával és
költséggel járó hivatalok, amelyeket valamikor
legjobban ambicionáltak, nem fültek senki fo
gához. Hasztalan takarítottak el minden aka
dályt, amely a régi törvényekben útját állta az
ifjúság emelkedésének. A jelöllek lajstromán
alig lehetett kiváló nevekre akadni. Folyton
rendkívüli eszközöket kellett találni, hogy a
legfontosabb közszolgálatok — például az
útaké — ne maradjanak egészen elhanyagoltan.
A szenátorok legnagyobb része ahelyett, hogy
Cicero intését követte volna és a maga vagyo
nát költötte volna a közhivatalokra, inkább a
könnyen jövedelmező hivatalokért vetélkedett,
amilyen például a praefectus aerarii Saturni,
a kincstári kezelő hivatala volt, vagy pedig ügy
védkedéssel igyekezett pénzt csinálni, honoráriu
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mot szedve a fórumi védelmekért az ősrégi lex
Cintia ellenére, amely semmiféle törvényes
exisztenciáért nem engedett fizetséget elfogadni.
Könnyű volt ezen a fölforduláson keseregni, de
hogyan állják útját? A szenátorok legnagyobb
részének még a szenátori cenzusa sem volt meg
és 40.000 szeszterciusszal még mutatósán élni is
alig lehetett, hát még a közért költenil Szóval
a közhivatalok ingyenességének elve — az ősi
alkotmány lényege — nem illeszkedett hozzá a
vagyonok új elhelyezkedéséhez, mert a politikai
osztályban egyesek nagyon is szegények voltak,
mások nagyon is gazdagok. A magánkényelem
nek és a polgári kötelességnek ezt a kontrasztját
— amely most már mindenütt belemarta ma
gát a köztársaságba — nemsokára egyéb kö
rülmények is súlyosbították és bonyolították.
Mindenki az ősi egyszerűséget és takarékosságot
magasztalta, de közben Augustus és barátjai
azokkal a nagy költekezésekkel, amelyeket po
litikai okokból kezdtek a fővárosban, megnövel
ték Róma gazdagságát és fölszították minden
osztályban a fényűzést, pedig a lelkek termé
szetes hajlandósága amúgy is eléggé megnövelte.
Róma azzal áltatta magát, hogy Actiumnál
visszaverte Egyiptom merész támadását, de a
győzelem után már nem tudott ellene szegülni
egy új egyiptomi inváziónak, amely nem volt
olyan felötlő, de veszedelmesebb volt, mint An
tonius és Cleopatra hadseregeié. Mikor a ptolomaeusi dinasztia elbukott, akkor a művészek, a
fényüzési tárgyak kereskedői, az iparosok, akik
abból éltek, hogy az alexandriai udvarnak és
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az udvar eunuhjai és nagyjai számára dolgoz
tak, munka és kenyér után elmentek abba a
nagy városba, amelyben a Ptolomaeusok utóda
élt és ahova Egyiptom tengernyi kincsét átszál
lították. Egyik a másik után érkezett Itáliába,
partraszállt Puteolinál és a szerényebbje meg
állapodott Campania városaiban, Pompejitől
Nápolyig, a többi Rómába ment, de ott haszta
lan kereste a pompás királyi palotát, amelyet a
Ptolomaeusok utódja számára földíszítsen.
Augustus a Palatínuson több házat lakott,
mindegyiket más nagyúr építtette más-más idő
ben, ő csak megszerezte és egyesítette őket —
úgy ahogy, különféle javításokkal — Hortensius háza körül, de nem voltak bennük eunuhok, udvaroncok, nem volt bennük semmi
pompa. Ellenben ott találták ezek a művészek
a szenátori és lovagi arisztokrácia legtehetősebb
részét, amely arra készült, hogy a forradalmi
romok közt új Rómát építtet, a réginél fénye
sebbet, és ez jól fogadta őket. Egyiptom meghódí
tása és bukása, Antonius és Cleopaíra legendája
— ez idők újabb ellenmondása! — az egyiptomi
divat felé hajlította a lelkeket. Augustus pártjá
nak tekintélyes emberei közül sokan végigcsi
nálták az egyiptomi hadakozást, a gazdag egyip
tomi urak házaiban éltek, látták a Ptolomaeu
sok óriási palotájának káprázatos fényét, és
Egyiptomból bútorokat, edényeket,- szövöttest,
műtárgyakat vittek magukkal. Sokan ezen az
utolsó zsákmányoláson szedték meg magukat,
részt szerezve az egyiptomi korona vagy Anto
nius javaiból. Valószínű, hogy Antonius és ro
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konai, barátai vagyonának legjavarésze most
már Egyiptomban volt. Az új fényűzést, amely
Itáliában kezdődött, Egyiptom táplálta. Igen sok
gazdag rómainak ügyei voltak már Egyiptom
ban és emiatt át kellett mennie vagy ágenseket
kellett küldenie. Itália és a Ptolomaeusok
hajdan volt országa között a jövés-menés épp
úgy növekedett, mint a kereskedés, amelynek
Puteoli lett a főhelye, és nemcsak az aranyat,
ezüstöt szállította Itáliába, hanem a szokásokat,
erkölcsöket, eszméket is. Egyiptom meghódítása
nemsokára megéreztette a római életre való be
folyását, ellensúlyozva azt a régieskedő propa
gandát, amelyet Cleopatra politikája támasztott.
A fényűzés, a művészetek, új dolgok elegánciájának sóvárgása, amelyet legtöbben Egyiptom
ban szereztek, átragadt azokra is, akik soha be
nem tették lábukat a Ptolomaeusok országába,
és gyötörni kezdte a régi római egyszerűség új
donsült bámulóit és arra ösztökélt sokakat, akik
a forradalomban vagyont szereztek vagy a magu
kénál maradtak, hogy annyi izgalom és annyi
veszedelem után egy-egy szép házban keressenek
békét, nyugodalmat. Csinos paloták épültek
Róma különböző negyedeiben, még az Esquilinuson is — a szegények régi temetőjén -—
amely palotákkal ékeskedett, mióta Maecenas
odaépíttette a maga ragyogó lakását. Jókor
ajánlkozott tehát az újdonság és elegáncia e za
varos kívánásának fölszítására, elterjesztésére,
megfinomítására az alexandriai művészet,
amely minden művészetek közt a legflnomultabb, leggazdagabb, legelevenebb volt. És a viFcrrero : Róma nagysága és hanyatlása. V.
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lág urai szívesen és bőségesen fogadták, meg
hívták, hogy a Ptolomaeusok fővárosából vigye
át Rómába, az ő új hajlékaikba, a falakra, a
boltívekre, a házi fölszerelésekre mindazokat a
szépséges képeket, amelyeket Egyiptom gazdag
urainak gyönyörűségére képzelt ki és évszáza
dokig tartó gondos munkával tökéletesített. Az
alexandriai festők lakásrészekre, osztályokra
tagolták a termek tágas falait, telerakták őket
virágfüzérek, szárnyas amorettek, lárvák kecses
cikornyáival, egyikük homéroszi vagy teokrituszi vagy mitologikus jeleneteket festett a fa
lakra, másikuk dionyzoszi jeleneteket, aminőket
a Ptolomaeusok Egyiptoma annyira szeretett.
Mások, például a híres Ludius, művészi zsáner
képeket, amelyeken a művészi előkelőség és a
természeti szépségek mesteri finomsággal el
egyedtek. Halmokat és síkokat festettek, amiken
szemetvidító villák, pavillonok, tornyok, ki
látók, oszlopcsarnokok, oszlopok, terraszok,
hermák voltak elszórva, kecses pálmák és szé
les ernyőjü fenyők vetettek árnyékot, folyócská
kon elegáns egyívű hidak hajoltak át, és férfiak-nők sétáltak, találkoztak, mulattak rajtuk.
Aki meglátogatja Livia házát a Palatínuson
vagy a Diocletian fürdőinek múzeumát, meg
csodálhatja ezt a dekoratív, finomult, előkelő
festészetet, amelynek bujkáló erotikája a ház
némely zúgában eldobja fátyolét és trágár mó
don megnyilatkozik. Más művészek beborítot
ták a boltíveket gipsszel — a Diocletian fürdői
nek múzeumában ebből is nagyszerű darabok
maradtak ránk — és ugyanazon zsánerképek
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kel, művészi tájképekkel, bacchikus jelenetek
kel tarkították a gipsz egyhangú fehérségét,
nem a színek változatai, hanem a vonások pá
ratlan könnyedsége és elevensége révén. Min
den képet kecsesnél kecsesebb díszítésekkel fog
tak füzérbe: arabeszkekkel, növényekkel, Ámo
rokkal, griffmadarakkal, amelyek olykor arabeszikekben végződnék és lábujjhegyen álló
szárnyas Győzelmekkel . . . Alexandriai szob
rászok drága márványokkal rakták a falakat,
alexandriai mozaikművészek nagyszerű rajzo
kat komponáltak a padlózaton, és a termek dí
szítésére a kalmárok Alexandriában szövött
pompás szőnyegeket, Alexandriában véselt
nagyszerű tálakat, Alexandriában munkált
onyx és mirrha edényeket kínáltak. De ezek az
ékes házak, amelyekben a Gráciák azon sürögtek a ház ura körül, hogy minden pillanatban
gyönyörűsége telhessen valamely szép tájkép,
kedves díszítés, könnyed mezítelen női test lá
tásában, ezek a megfestett, gipszezett, pazar
márványokkal, dús bútorokkal, Amorettekkel,
Vénuszokkal, Bacchusokkal, érzéki és trágár
képekkel tele házak vájjon lehettek-e egyúttal
azok a szinte szent hajlékok, amelyekben újra
összeszededjék a maga szigorú hivatására és
kötelességeire az ősi családi kisfejedelemség,
amelynek helyreállítását mindenki emlegette?
A lakás művészete minden korban tükre a tár
sadalom vázának, a lelkek alkatának. A Grá
ciák fészkeiben nem lakhatott meg az ősi szere
lem: a szaporodás polgári kötelessége, amely
nek a házasságban kellett eleget tenni. Ott csak
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az új szerelem lakhatott meg, az értelmi kultú
rák szerelme, az, amelyet ezer rafinériával az
érzékek és a szellem önző gyönyörűségévé mű
veltek. Ezekben a szép házakban fejeződött be
az a fejlődés, amely négy évszázad alatt egy
zárt és merev családi monarkátusból a nemi
egyesülés legszabadabb formájáig vitte a római
házasságot, amilyen szabad formát addig a nyu
gati műveltség nem látott soha. Alig ütött el
attól a szabad szerelemtől, amelyet a szociálistűk a jövő házasságának tartanak. Most már
nem a formák és nem a szertartások, hanem a
beleegyezés, az erkölcsi méltóságnak egy bizo
nyos föltétele, és — a római kifejezéssel élve —
a „házastársi hajlandóság44 kötötte a házasságot,
mint ahogy az ellenkezés, a méltatlanság és a
kölcsönös közömbösség viszont fölbontotta. Az
egyesülésnek egyetlen látható jele — inkább
szokásból, mint jogi szükségből — a hozomány
volt. Ha egy férfi élete társául vett egy szabad
nőt, tisztes családból, már egyedül ezért férj
nek és feleségnek tekintette őket a törvény, és
gyermekeik törvényesek voltak. Ha nem akar
tak többé férj és feleség lenni, megváltak egy
mástól és a házasság föl volt oldva. Lényeges
vonásaiban ez volt a római házasság Augustus
korában. A nő most már szinte szabad volt a
családban és szinte egyenlő a férfival. Az ősi
örök báboskodásból nem maradt meg egyebe,
mint az a kötelezettség, hogy ha apja vagy férje
már nem volt, a gyámnak kellett asszisztálnia,
valahányszor kötelezni akarta magát valamire,
végrendeletet akart csinálni, port akart indítani
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vagy egy rés mancipi-t akart eladni. De ha ön
magában véve a házasságnak ez a formája emel
kedett és nemes volt is, mivé csökkent a család
most, hogy a felső társadalom asszonyaiból ki
veszett minden ősi erény: a szerénység, az en
gedelmesség, a szorgalom és a szemérem? Most,
hogy a költőnek ki kellett törnie azok ellen,
akik „zöld smaragdokat raknak magukra és a
fehér gyapjút Tyrus biborával festetik44 mert
„kigyujtják fiatal nők lelkében azt a kívánsá
got, hogy selyemruhákban járjanak és a Vörös
tenger káprázó kagylóival?44A régi jó idők paterfamilias-ára az erkölcs minden törvény segít
sége nélkül is mint kötelességet diktálhatta rá
a házasságot, mert az erkölcs és a törvény ehhez
mérten jogokat is adott neki: ő kezelte a család
minden javait, és szinte zsarnoki hatalma volt
a család tagjai fölött. De az Augustus-korabeli
férjnek, az ősi, ünnepélyes, rettentő római paterfamilias csontvázának, árnyékának, torzké
pének mi hatalma maradt egyéb, mint elzse
belni egyetmást a hozományból — különösen
ha értelmes, agyafúrt, hatalmaskodó asszonnyal
talált összekerülni, akinek dús hozománya volt,
tekintélyes rokonsága, sok barátja és tisztelője?
Még hűségre sem kényszeríthette, nemhogy sok
gyermek nemzésére és buzgó fölnevelésére,
vagy pusztító szeszélyeinek elhagyására. Az ősi
családi monarkátus szétzíillésével a nő megszer
zett minden szabadságot, még a házasságtöré
sét is, mert a törvény nem merte — a házasság
törő nőt büntetésekkel fenyegetve — elbitorolni
a páterfamilias, tehát a házi törvényszék jogait.
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De ki merte volna a család ekkora szétzüllése
idején még csak azt is, hogy a házi törvényszé
ket egybehívja? Azután meg a házasságtörés
nek csak egy büntetése volt lehetséges: a halál,
mert a többi szelidebb fenyíték, például a vi
dékre való száműzés elől a nő most már könynyen megmenekülhetett a válással. A halált
viszont túlságosan szigorú büntetésnek tekin
tették még a legvadabb tradicionalisták is... Ezért
most már csaknem valamennyien — kivéve né
hány régieskedő ideálistát — nem polgári köte
lességteljesítésből nősültek, hanem előnyből: vagy
azért, mert belebolondultak egy szépségbe, vagy
mert kapzsian dús hozományra lestek, vagy
mert hatalmas rokonsághoz akartak jutni. És
sokan válást provokáltak, mihelyt a keresett
előnynek vége volt. Mások azzal kerestek meg
könnyebbülést, hogy úgy változtatták a hitvesü
ket, mint ahogy manapság a szobalányt szokás,
sokan pedig agglegények maradtak, vagy pedig
egy fölszabadult nőt választottak ágyasuknak.
Az ilyen egyesülést nem tekintették házasság
nak, a belőlük származott gyermekek tehát
nem voltak törvényesek: újabb előny az apá
nak, aki azt a gyermeket adoptálhatta és ne
vezhette el a maga nevéről, amelyiket akarta.
A kevés dúsgazdagnak és azoknak a sokaknak
az érintkezéséből, akik éppen hogy valamelyes
jómódban voltak és akiket mindig költekezésre
ösztökélt amazok fényűzése, végül még retten
tőbb elaljasodás támadt. A szegényebb lovagi
vagy szenátori családból származott nők közül,
akik szerényebb vagyonú lovagokhoz és széna
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torokhoz mentek feleségül, sokan férjük bele
egyezésével afféle sajátságos ellenforradalmon
dolgoztak: öleléseikkel szedték vissza Róma
Krőzuszaitól egy részét azoknak a javaiknak,
amelyeket a dúsgazdagok erőszakkal és forra
dalommal vettek el férjeiktől. A régieskedés di
vatja dacára Róma felső osztályai nagy elnézés
sel Ítélték meg ezt az úri kerítést, mert vala
mennyien hasznát vették: az egyik az élvezet
tel, a másik a nyerészkedéssel. A házasságtörés,
amelyet az ősi jog szerint a férj azzal büntethe
tett, hogy megölte a feleségét és a vetélytársát,
sok szenátor és lovag számára tekintélyes jöve
delmet hozott. A felső osztályokban egyre több
lett az olyan asszony, akiről mindenki tudta,
hogy a szíve vásárra került. Mekkora bukása
annak a nemességnek, amely olyan magasan
állt valamikor, a gyanúnak és a megvetésnek
hozzáférhetetlen ormokon! Még ama kornak
egyik legszkeptikusabb költője, Propertius is
mintha egy pillanatra megreszketett volna a fáj
dalomtól és borzadástól, mikor azt látta, hogy
a római nemesség a parancsoló és büszke erény
fönséges magaslatáról hogyan lezuhant az elő
kelő kerítés aljasságáig, és Róma történetének
ezt az obszkúrus, de rettentő drámáját egy jeles
ház kapujával mondatja el, néhány versben,
amelyeket nem lehet megindulás nélkül olvasni,
olyan tragikusak, bár a poéta szokása szerint
tréfálni akar.
— Én — mondja a kapu — én, aki hajdan
a nagy diadalmak elé tárultam, én, aki tiszta és
érintetlen voltam, mint egy vesztaszüz, én, aki
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nek küszöbén annyi aranyos hintó gördült és
akit annyi esdeklő fogolynak könnye öntözött,
most éjszakának idején részeg civakodók ütései
alatt nyögök, és méltatlan kezek döngetnek en
gem. Nap nap után dicstelen koszorúkkal kell
diszítenem magamat, és lábamnál kell látnom
a hasztalanul kopogtató szerelmes itthagyott
fáklyáit. Nem tudom többé megoltalmazni na
gyon is hírhedt úrnőm éjszakáit, én, aki olyan
jeles létemre trágár dalok csúfsága lettem. De
ő maga sem törődik többé becsülete védelmével,
és a maga züllöttségével túl akar tenni az idő
kén is . . .
Ha voltak is még Itáliában termékeny csa
ládok, azért a hatalmas és dúsgazdag római csa
ládoknak abban a kis oligarídájában, amely azt
hitte, hogy a régi jó idők helyreállításában vezérkcdik, szintén nem adott senki példát sűrű
sarjadék nemzésére, pedig a fölneveléséhez meg
lett volna minden eszköze. Augustusnak egyet
len lánya volt csak, Agrippának szintén. Marcus
Crassusnak, a dúsgazdag triumvir fiának, csak
egyetlen egy fia volt. Egyetlen gyermeke sem volt
Maecenasnak és Lucius Cornelius Balbusnak,
sőt az utóbbi agglegény maradt. Két fia csak
M. Silanusnak volt, három csak Messalának, Asiniusnak és Statilius Taurusnak. Hét vagy nyolc
gyermekes család, aminő azelőtt olyan sűrűén
akadt, most már egyetlenegy sem volt. Mindenki
azt hitte, hogy a köztársaságnak tartozó köte
lességét teljesítette, ha egy vagy két fiat nem
zett: sokan még e silány kötelesség elől is
megfutamodtak. Elképzelhetjük, hogy a felső
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társadalom kevésbbé tehetős családjaiban meny
nyivel jobban törődtek Róma eljövendő nagy
ságával! Az úri asszonyok ahelyett, hogy kegye
sen leimádkozták volna Isis és Ilithya pártfogását
termékeny Ölükre, se nem szégyelték, se nem
féltek „szúróvassal átkutatni44 ölüket, hogy abortáljanak, ut careat rugarum crimine venter,
mint Ovidius mondja egyik rettentő ódájában.
A férfiaknak biztonságosabb és kényelmesebb
volt házasság helyett szeretőt keresni e hölgyek,
a szabados nők, a sziriai énekesnők, a görög
és spanyol táncosnők, a szőke és csinos germán
és trák rabszolganők és a megrontott fiúk közt,
akiket a züllöttség kitanított a gyönyör művé
szetében a világ urai számára. Valóban, az önző
Szerelem, a meddő Kéj és a fajtalan Gyönyör,
amelyeket a régi rómaiak iszonyodva kergettek
ki a városból, most a divatos régieskedés köze
pette teljes polgárjogot nyertek és az erkölcsökbe
épp úgy bebocsátották őket, mint az irodalomba.
Két jeles poéta, akiket a nagyok becéztek és pártulfogtak, Tibullus — Messala kegyeltje — és
Propertius — Maecenas barátja — görög után
zatokból és a maguk ihletéből végképp meg
teremtették az erotikus római költészetet, az ősi
társadalom és a régi erkölcs egyik legerősebb
bomlasztóját. Leírták vagy képzeletükben sóvá
rogták szerette asszonyaikat és nyilt vagy rejtett
szépségeiket, nagy kedvük telt abban, hogy az
élvezett gyönyörűségekre visszaemlékezzenek
vagy az eljövendők kívánásában gyötrődjenek.
Verseikbe beleöntötték a kölcsönös szerelem
újjongását, vigadozását, részegségét vagy a fél
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tékenység átkait és dühöngését. Szerelmük körül
föltámasztották a görög mitológia meséit vagy
körülvették szerelmüket az akkori erkölcsök le
írásaival. így ez a két elegáns, beteges, gyöngéd,
olykor édeskés, affektált költő tudta nélkül szét
rombolta nemcsak a régi családot és a régi er
kölcsöt, hanem még a régi római hadsereget is.
Propertius és Tibullus Erős isten nevében kez
dik el azt az antimilitarista mozgalmat, amelyet
három évszázadon keresztül folytat majd külön
böző szempontból tömérdek író — beleértve a
keresztényeket is — mígnem védtelenül kiszol
gáltatja a birodalmat a barbárok hordáinak.
— Ó Messala, hozzád illik — kiált föl Ti
bullus — harcolni tengeren és szárazföldön,
hogy aztán házadban mutogasd az ellenségtől
zsákmányoltakat. Engem egy szép leány bájai
vernek láncra!
— Vasból van, aki ha egyszer téged bír
hatott, ó szépem, többre tartja náladnál a pré
dát és a háborút!
Tibullus dicséri az egyszerűséget, gyöngé
den szereti a nyugodt és erényes vidéket, méla
bús elérzékenyiiléssel emlékszik meg az arany
korról, amikor az emberek még jók és boldo
gok voltak, és kikel a maga viharos, háborgó
korának piszkos kapzsisága ellen . . . De az
egyszerűségről mondott dicsérete egészen más
motívumokból indul, mint azok a hasonló dicsé
retek, amelyekben korának tradicionalista és
militarista férfiai olyan állhatatosak, ők az er
kölcsöket ősi egyszerűségükhöz és szigorúságuk
hoz akarták visszavezetni, hogy vitéz nemzedé
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két támasszanak, sőt a háborút az erény iskolá
jának tekintették. Tibullus azonban a háborút,
a kapzsiságot, a fényűzést egyvérü, tehát egy
aránt megvetendő csapásoknak tartják, mert az
egyik sohasem jár a másik nélkül.
— Mi boldog volt az ember Saturnus
uralma idején! . . . Nem voltak hadseregek, nem
volt gyűlölség, nem volt háború, egy kegyetlen
kovács aljas mestersége még nem kovácsolta
meg az első kardot. . .
— Ki gyártotta elsőnek a rettenetes kar
dot? Egy barbár, egy vasszívű férfiú, aki elsza
badította láncáról az öldöklést és háborút, és
megrövidítette a halál útjait. De nem: a boldog
talan nem tehet róla, mi fordítottuk magunk
ellen a vasat, amelyet ő a vadak ellen adott.
Az arany a hibás. Nem voltak háborúk, amíg
az ember faedényből ivott. .. Istenek, távoztassátok tőlem a bronznyilakat. . . Szeressetek
így, és mások menjenek a háborúba. . . Minő
bolondság a halál elé szaladni! . .. Mennyivel
méltóbb a dicséretre, akit a lomba öregség egy
kis házban ér a fiai között. . . A Béke, a Béke
termékenyítse mezeinket, ő hajtotta elsőnek
igába az ökrök nyakát, ő nevelte a szőlőtőké
ket és ő csurgatta ki a gerezd levét, hogy a fiú
megihassa az apja borát. Békében fényeskedik
az eke és a kétágú villa, rozsda marja a kar
dot . . .
És ezt a szerelmet, amely féli a halált, féli
a kardot, búvóhelyet keres a népes városok sű
rűjében és a magános mezőkön, érzéki gyö
nyörökből és szentimentális képzelgésekből
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táplálkozik, Tibullus szinte úgy idézi a második
könyvnek ebben a szép és szelid első elégiájá
ban, mint a Laresek társát: védő istenei közé
helyezi a családnak, amelyet elterméketlenít. A
végén pedig egyenesen azt képzeli, hogy csak
Vénusz tudja legyőzni azt a vadságot, amelyet
a polgárháború fosztogatásai és öldöklései vit
tek bele az ő korába, a szerelem kéjeit tehát
a maga elfajult, megromlott idejének tisztító és
újjászülő erejének tekinti! Propertius kevésbbé
gyöngéd, kevésbbé szentimentális, sokkal szen
vedélyesebb, és azzal dicsekszik — egy régi ró
mai szégyelte volna! — hogy egy asszony sze
relméért lemond a dicsőségről, a háborúkról, a
hatalomról. Azon gyönyörködik, hogy híressé
vált a nő szerelme által és kijelenti, hogy nem
is kíván egyéb dicsőséget, mint azt, hogy ero
tikus költő. Azt kiáltja, akár a legmagasabb
csillagokba föl merne röpülni most, hogy Cintia neki adta magát, és az életben semmi föl
nem ér egy éjszakával, amelyet vele tölthet:
— Mi lenne nékem az élet nélküled?,Te
vagy az én családom, te vagy az én hazám, te
vagy az én egyetlen és örök gyönyörűségem!
Mikor a jeles patriciusi ház kapuja el
siratja a nagy úrnő leromlását, aki a házban la
kik, ugyanazt a kaput megindítják a szerelmes
panaszai, aki nem tudta még „kinyitani dús
ajándékivar*.
És azok az emberek, akiknek a régi jó idők
helyreállításában elől kellett volna járniok, bá
multák ezeket a verseket és pártulfogták szer
zőikel! De az ellenmondás beleivakodott min-
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delibe. A háborút és a kormányzást akarták
megint a nagyok egyedülvaló foglalkozásává
megtenni, és ugyanekkor a szenátori és lovagi
rendben elterjedt az olyan cselekedetek ízlése,
amelyeket az ősi erkölcs méltatlanoknak tekin
tett. Mennyien akartak például fölcsapni szí
nésznek! A színház elbűvölte a világ meghódí
tóinak unokáit, azokét a hódítókét, akik egé
szen más cselekményeket játszottak jóval hatal
masabb színpadokon és jóval sűrűbb publiku
mok előtt. Róma minden részében templomo
kat, szentélyeket tataroztak, újakat építettek,
és szorgosan helyreállították a vallásos szertar
tásokat, de az ősi latin kultusz szelleme haldo
kolt a művészi görög formák között, amelyekbe
most már a szent dolgokat öltöztették. Az ősi
római vallás a szenvedélyek szigorú belső fe
gyelmezése volt, arra szánva, hogy a szenvedé
lyeket a magán és közélet legterhesebb köteles
ségeire fogja munkába. De a szigorú istenek, e
fegyelem alapelveinek szimbólumai, rosszul
illettek a pompás márványtemplomokba, ami
lyen például Apollóé volt, amelyet Augustus
28-ban inaugurált. Kivetkőztek természetükből,
fölvették a görög istenek nevét, vagy gyönyörű
félmeztelen szobraikban testesedtek meg. A gö
rög politeizmus ugyanegy magból csírázott a
rómaival, egyazon alapvető eszmékből és mítuszokból, de a rómaival teljesen ellenkező mó
don fejlesztette őket, mert nem a szenvedély
zabolázó erkölcsi elveket istenítette, hanem az
embernek a testi és értelmi gyönyörök után való
vágyakozását. Ellenmondó dolog volt az erkölcs
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vallását a gyönyör vallásának szép formáiba öl
töztetni, de a görög mitológiának és könnyed
irodalmi és művészeti nyilvánulásainak csodá
lata most már beleszűrődött egész Itáliába.
Most már a rómaiak sem tűrtek volna meg
olyan vallást, amelynek nem volt művészete.
Sokféle, sajátos, szakadatlan ellenmondás,
de valamennyit átfogta egy általánosabb ellen
mondás, a kontradikciók kontradikciója, amely
elé Itália a polgárháborúk befejezésével került
és amely Itáliát még egy évszázadig gyötörni
fogja: az az ellenmondás, amely a latin és a
görögös-keleti elv között volt, az állam olyan
két értelmezése közt, hogy az állam az uralom
szerve és hogy az állam egy túlfinomult, magas
kultúra szerve, az az ellenmondás, amely a
római militarizmus és az ázsiai műveltség között
volt. Jól meg kell érteni ezt az ellenmondást,
egészen a fenekéig át kell kutatnunk, ha a biro
dalom első századának történetét meg akarjuk
érteni! A régi jó idők csodálata akkoriban nem
avult érzelgés volt, mint sok történetíró gon
dolta, hanem kénytelenség. Az ősi római állam
hagyományok, eszmék, érzések, intézmények,
törvények összessége volt, amelyek mind arra
az egy célra törtek, hogy legyőzzék az egyéni
önzést, valahányszor ellenkezésbe jut a köz ér
dekével, és a szenátortól az utolsó parasztig
mindenkit arra kötelezzenek hagy az állam
javáért cselekedjék még akkor is, ha legdrágább
kincseit kell föláldoznia: családi érzéseit, a gyö
nyöreit, javait vagy akár az életét. De Itália
megértette, hogy az uralomnak és adminisztrá
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ciónak erre a hatalmas eszközére szüksége van,
hogy megőrizhesse és igazgathassa a fegyverrel
alapított birodalmat, megértette, hogy szüksége
van bölcs államférfiakra, megfontolt diploma
tákra, körültekintő adminisztrátorokra, vitéz
katonákra, a közjóért buzgólkodó polgárokra.
És ezért kivánta Itália, hogy üssék helyre az
ősi nevelés nagyon megviselt, elnyűtt formáit,
amelyekbe a régi nemzedékeket gyúrták.
Őszinte kivánság volt ez, ha részben ábrándos
is. Ám Itália nem azért akarta megőrizni a
birodalmat, hogy megőrizze, hanem azért, hogy
élvezze, szóval, hogy megszerezze az eszközöket
ama finomultabb, érzéki, művészi, filozofikus kul
túrához, amelynek szükségét érezte most már
minden társadalmi osztály, amelynek orgánuma
volt az ázsiai állam és amelynek az lett
az eredménye, hogy az emberekben és az osz
tályokban fölszította mindazt az egyéni önzést,
amelyet éppen a latin állam láncra akart verni
és el akart nyomni. A görög-ázsiai kultúra meg
gátolta a régi latin állam restaurációját, amelyet
a birodalom megmentésére mindenki óhajtott,
de mindenki vagy majdnem mindenki csak azért
akarta megmenteni a birodalmat, hogy Itáliának
eszközei legyenek áthasonulni a görögös-ázsiai
kultúrához. Nagyjában vázolva, ez volt az a
megoldhatatlan ellenmondás, amelybe Itália
keveredett. Ez volt az az ellenmondás, amelyet
Cleopatra politikája és Egyiptom meghódítása
szertelenül növeltek, mert egyrészt fölgerjesz
tették a hagyomány szellemét, másrészt fölgerjeszlették a keleties Ízlést. Ez az ellenmon
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dás keverle-kuszálta a magánéletet épp úgy,
mint a politikát, a vallást épp úgy, mint az iro
dalmat. Ez az ellenmondás a lelke annak a
csodálatos költeménynek, amelyet Horatius
ezekben az esztendőkben írt, mintegy azért,
hogy páratlan szépségű versekbe vésve a leg
mélyebb dokumentumát hagyja ránk a római
gondolat és érzés e döntő válságának, amely vál
ság különben periodikusan visszatér minden
Athénből és Rómából forrásozó műveltségben.
Horatius megénekelte a nagy nemzeti restaurá
ciót, amelynek szükségét Actium után vala
mennyien megértették. Alkaikus és sapphoi vers
szakok óriási köveiből fölállította az arisztokra
tikus társadalom legendájának nagyszerű em
lékművét polgári, nemzeti és vallásos ódáival.
De Horatius vérmérséklete, hajlandósága, am
bíciója szerint nem volt sem nemzeti költő,
amilyennek talán Augustus szerette volna, sem
„udvari költő“, aminek félreértői elnevezték.
Ez a fölszabadúlt rabszolga gyermeke, akinek
talán keleti vér folyt az ereiben, aki délvidéken,
a félig görög Apuliában született, ahol még
mind a két nyelvet beszélték, ez az éleseszü
gondolkozó, a szónak szuverén művésze, aki
előtt az életnek nem volt egyéb célja, mint ta
nulmányozni, megfigyelni és kifejezni az érzé
kelhető világot, megérteni és fölfejteni az esz
ményi világ minden ellenmondását' és törvényét,
ez a filozofikus író nem érezte át Rómát, az
ő nagyságát, hagyományát, művészetre és filo
zófiára nem hajló, nagyon gyakorlati és politi
kai szellemét. Ö, aki megénekelte Róma nagy
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hagyományait, olyan kevéssé ismerte a törté
netét, hogy későbJ} egyik költeményében Scipio
Africanusszal pusztíttatta el Carthagot, össze
tévesztve Africanust Aemiliannsszal! Sőt kora,
tanulmányai, mindennek és mindenkinek bi
zonyos megvetése, a munka gyönyöre rávették
arra, hogy magába húzódjék és mennél több
időt töltsön villájában, távol Rómától, barátai
tól és protek torai tói. Irtózott attól, hogy verseit
nyilvánosan fölolvassa, ritkán járt az irodalom
dilettánsai és a grammatikusok — az ő korá
nak tanárai és kritikusai — közé: amiért aztán
sokan gőgösnek kezdték nevezni, mintha ver
seinek hallgatására csak a nagyokat tartaná
méltóknak, a félisteneket, Augustusi és Maecenast, akik viszont azt vették tőle zokon, hogy,
olyan ritkán fordul meg a házukban és szinte
háládatlansággal vádolták, ő t is elképpesztette
egész Itáliának a tulajdon múltjához való hir
telen, szimultán, egyetemes megtérése. Megér
tette a mozgalom mély szükségességét, csodálta
szépségét és költői anyagul használta, de nem
azért, mert a mozgalom szívéhez szólt mint
római polgárnak, hanem mert az anyag neki
mint költőnek és gondolkozónak kinálkozott.
Ezért nem is szánhatta rá magát, hogy mint
nemzeti költő testestül-lelkestül a szellemek
mozgalmát tüzelje költészetével, hanem tempe
ramentuma egyéb tárgyakhoz is tovább ragadta
őt, amelyeken új bizonyságát adhatta csodá
latos és hajlékony lángelméjének. Akkor volt,
harminckilenc éves fejjel, lángelméje teljes érett
ségében. Megcsodálták, gazdag volt, jelene és
F errero : Réma nagysága és hanyatlása. V.
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jövője biztosítva, sokoldalú tanulmányokkal és
nagy tapasztalatokkal volt gazdag, köztük —
csodálatos tapasztalat — a nagy forradalom,
amelynek szemtanúja volt. Erkölcsiekben és
anyagiakban egyaránt megvolt mindene, ami
egy vérbeli írónak ahhoz kell, hogy egész lélek
kel egy nagy mű alkotására adhassa magát. Az
első lírikus kísérletek után magasabb ambíciója
támadt: olyan lírát akart teremteni Rómá
ban, amely versmértékre és anyagra van olyan
változatos és tökéletes, mint a görög líra. Itália
Pindarosa, Anakreonja, Alkeosa és Bacchylidese
akart lenni. Minden versmértékben minden ár
nyalatát ki akarta fejezni annak az életnek,
aínely szeme előtt zajlott. A világ centrumában
élt, az eszmék, érzések, érdekek áramlatai köze
pette, amelyek az egyetemes és súlyos zavarok
amaz idejében Rómában kereszteződtek. Meg
volt hozzá az intellektusa és a kényelme, annál
is inkább, mert egyre jobban szerette a szigorú
magábahúzódást, szerette nap nap után pártat
lanul, kívülről megfigyelni azt a mikrokozmoszt,
amelyet a birodalom igazgatott és amelyben a
jövőnek annyi csirája érlelődött. Közömbös volt,
éppen azért nyiltszemü nyugodalommal tudott
vitatkozni Augustusszal, Agrippával, Maecenasszal a kor bajairól és orvosságaikról, és meg
tudta figyelni a felső társadalom chronique mondainejét, az ifjak és a hetérák lakomáit, botrá
nyait, gáláns kalandjait és verekedéseit. Látta
azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel az istenek
ősi kultuszát akarták helyreállítani, és meghív
ták, hogy csodálja és élvezze az új házakat,
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amelyeket az alexandriai művészek díszítettek
föl a világ urai számára. Látta, hogyan ütköz
nek föl a nagynehezen elnyugodott városban
új ambiciók és új kapzsiságok, hogyan növek
szik és terjed az egyiptomi pénzen táplált gyö
nyör és fényűzés. Ugyanakkor hallotta, hogyan
átkozódnak mindenfelől a szertelen fösvénység
és a gátszakasztó romlottság ellen. Összetűzött
a régieskedőkkel, akik túlságos tisztességre
akarták megint emelni a klasszikus irodalmat,
ugyanakkor buzdította a fiatal írókat, hogy az
új görögösködő irodalmat műveljék, és csodá
lattal olvasta kedves barátja, Tibullus erotikus
verseit. Nagy lángelme és egy páratlan korszak
— az irodalmi remekműnek ez a két föltétele
összetalálkozott. És a remekmű megérlelődött
a költő lelkében, amint ennek az intenziv római
életnek ezer eseménye képeket, gondolatokat,
érzéseket támasztott benne, és olyan sorokat
vagy strófákat idézett emlékezetébe, amelyeket
már olvasott görög poétáktól, vagy motívumo
kat és legendákat a görög költészetből, amelyet
akkoriban annyira bámultak. Érett, érlelődött
a remekmű, amint ezekből a képekből, gondo
latokból, érzésekből, reminiszcenciákból megszülemlett benne egy-egy rövid lirai kompozíció
eszméje, amelyet ebben vagy abban a görög
metrumban fog megírni. A maga szokott, szor
gos lassúságával, egy-egy utazás, egy-egy la
koma vagy látogatás vagy olvasmány közben
megkomponálta a Dalok első három könyvé
nek nyolcvannyolc kis költeményét: nem úgy,
mint Catullus, aki papírra dobta a szenvedély
6*
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kiáradó teljességét, hanem minden ódát gondolatról-gondolatra, képről-képre, strófáról-strófára, versről-versre, szóról-szóra kidolgozva.
Tudatosan megválogatta Alkeos, Sappho,
Bacchylides, Simonides, Pindaros, Anakreon
utánozni való motívumait, gondolatait, képeit.
Művészien és bőségesen fölhasználta a görög
mitológia minden motívumát. Szóval reflexív
lirát művelt, amelynek az az igyekezete, hogy
a lehető legteljesebb stílusbeli tökéletességre
jusson és a motívumok változatain egyetlen tár
gyat fejtsen ki, amely a műnek igazi értelme.
Akit megtéveszt az ódák tartalmi fölosztása,
mindegyiket külön olvassa, és az egész kötetet
ügy fogja föl, mint különféle poémák gyűjte
ményét, az úgy jár, mint aki összetör egy nyak
éket és szétszórja a gyöngyeit. A latin irodalom
legfinomabb és legbefejezettebb művének meg
értésére együtt kell olvasni ezeket a verseket, a
leghosszabbaktól és legsúlyosabbaktól egészen
a legrövidebbekig és legegyszerűbbekig, amelyek
mintha elvesznének a kötet lapjain, és meg kell
figyelni, hogyan felel meg vagy hogyan mond
ellene az egyik motívuma a másikénak, meg
kell találni a láthatatlan eszmei szálat, amely
valamennyit egybefüzi, mint egy nyakék gyön
gyeit. Ez az eszmei szál, ez az egész műbe bele
értett egyetlen tárgy: az a fájdalmas zűrzavar,
amelyben a római lélek akkor vergődött, és
amelyet a költő makacsul minden költeményé
ben megfigyel, hol egyik, hol másik oldaláról,
a magán- és közélet apró és nagy eseményeiben
egyformán. Megfigyeli a legszögesebb ellentétei
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ben, a megoldásnak nem csak reménye, hanem
szinte akarása nélkül is, mintegy nyújtani azt
a jóleső fáradságot, amely a gondolat és érzés
örökös bizonytalanságából szülemlik és amely
szelíd melankóliával itatja át e kor lélektani
drámáját.
Augustusszal, Agrippával, Maecenasszal
való beszélgetéseiből meríti a költő a híres pol
gári és vallásos ódákat, amelyek nagyszerű
sapphoi vagy alkaikus versszakaiban Róma
múltját idézi és évszázados hagyományát azok
nak a köz- és magán-erényeknek, amelyek anynyi éven át megedzették a népet. Majd meg szép
sapphói sorokban fölsorolja Görögország iste
neit és hőseit, azután Róma jeles férfiait. Megemlékszik Aemilius Paulusról, aki „nagy lelkét
pazarolta a győzelmes carthagóiakra“, fölidézi
a Marcellusok dicsőségét és Gato hősi halálát és
a Júliusok csillagának ragyogását, hogy végül
örvendezzen a világ rendjén, amelyet helyre
állítottak Jupiter uralma alatt, akinek Augustus a követe. Másutt buzgón csodálja az arisz
tokratikus erényt, amely nem olyan szolgai,
mint a nép kegyét hajhászók dicsősége, vagy
megemlékezik Crassus katonáiról, akik Perzsiá
ban megtelepedve, elfeledték Vesta templomát,
és egyszerű, fönséges hősiesség szobrászi pózá
ban föltámasztja a legendás Attilius RegulusL
Máskor nemes képekkel emlékezik meg arról,
hogy azt az ifjúságot, amely „pún vérrel festé
meg a tengert44, milyen szigorúan nevelték a csa
ládban, amelyet akkor még nem mocskoltak el
a bűnös idők. Klasszikus stílű pompás emlék
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miivel állít a költő az arisztokratikus társadalom
legendás nagyságának. De az emlékmű oszlopai,
metópái és triglifei között erotikus, dionyzoszi
és asztali ódák, dalok galambserege fészkel és
röpdös. Horatius, mikor az ősi lélekkel telített
patriciusházakból kilép, ifjú barátainak vidám
seregébe botlik megint, akik a béke idején a
gondtalan életre adták magukat a Ptolomaeusok
országában szerzett vagyon jövedelméből, sze
rették a villa tétlenségét, az ízes vacsorákat, a
szép nőket, az élvezetet. És ekkor ime a legfürgébb görög metrumok szárnyain meghívókat
röpít barátjainak és figyelmezteti őket, hogy jó
lakomát készítsenek. Vagy komikus túlzásokkal
szakítja félbe italos lakomázók civakodását, arra
ösztökélve egyik asztaltársát, hogy árulja el a
szépe nevét. Vagy eleven színekkel és mitológiai
motívumok osztásával hol érzelgősen, hol érzé
kien, hol csúfolódóan erotikus képeket fest.
Lydiának tréfásan szemére veti, hogy Sybaris
az ő szerelme miatt egyetlen barátja előtt sem
mutatkozik. Egyszer parázsló színekkel' festi a
féltékenység gyötrelmeit, máskor virágos leírá
sokkal hívogatja Tyndarist, hogy meneküljön
vele Sabinum egyik rejtett völgyecskéjébe, ame
lyet a Faunus sípja vidít és a kánikula tüze és a
hatalmaskodó Cyrus, aki sóvár kezét nagyon is
gyakran kiterjeszti utána. Máskor- Glycera iránt
való szerelmét mondja el, akinek teste „tisztáb
ban ragyog, mint a pároszi márvány". Egy
napon, mikor egyedül és védtelenül bolyong a
ligetben, Lalagere gondolva, farkassal találko
zik és a farkas megszalad. Horatius ebből az
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esetből különös filozófiát von le: a szerelem
szentté tesz, a szerelmes: tiszta ember. Történ
jék tehát akármi:
Dulce ridentem Lalagen amabo
Dulce loquentem.
És új asszonyok és szerelmes ifjak alakjai
vonúlnak el: ime, Chloe, aki elröpül, mint a szél
bőgésétől megriadt szarvasborjú, ime ifjak két
ségbeesetten dörömbölnek Lydia hirtelen be
csapódott kapuján, ime egy szerelmes, aki egy
fösvény, ravasz, prepotens rabszolganőt ural, ime
egy ifjú, aki egy gyermeklányért bolondul és a
költő bölcs, ironikus tanácsokat ad neki kompli
kált képekben, és arra oktatja, hogy ne kivánja
a „savanyú szőlőt". íme a szép Barin hetéra,
ijedelme anyáknak, apáknak és fiatal asszo
nyoknak: esküdözéseit neveti a poéta, komikus
ünnepélyességgel hangoztatva, hogy a szerelem
ben szabad a hamis eskü,
Ridet hoc, inqucim, Venus ipsa, rident
Simplices Nymphae, ferus et Cupido.
Asteria Gygest várja haza, aki egy egész
télen távol van kereskedni, és közben szomszéd
jával, Enipeusszal vigasztaltatja magát: ez a
tárgya egy szardonikus képnek, amelyet Hora
tius szintén tréfás mitológiai körülírásokkal fest
meg. Kecses annak a két szerelmesnek a duettje,
akik igyekeznek bosszantani egymást és kölcsö
nösen féltékenykednek, a végén aztán összebékülnek. Akadnak esdeklések a nagyon ke
ményszívű szépekhez — szintén a humour

88

FERRERO

fűszerével — mini például a Mercuriushoz in
tézett imádság, hogy aki „a tigriseket és vada
kat vezetni tudja“, szelídítse meg azt a kegyet
len szépet is, akinek a költő nagy bőbeszédüen
és ragyogóan ironikus túlzással egyenesen a Danaidák mítuszát mondja el. Tréfálkozva zárja
be az erotikus versek sorozatát, szerelem öreg
obsitosához hasonlítva magát, aki „nem éppen
dicstelenül harcolt" és most leteszi fegyvereit
Vénusz templomában, de aztán nyomban az
istennőt hívja, hogy szabadítsa meg Chloetől.
Mindezek a rajzolatok, jelenetek, esetek, sze
mélyek kétségtelenül jórészt képzeltek és való
színűen a görög költészetből származnak, rész
ben talán Róma gáláns krónikájából is, de min
denesetre mindig vagy csaknem mindig idege
nek a poétától, aki mások eseteit veszi ma
gára vagy képzelt eseteket: nem egyéni erotika,
mint Catullusé, hanem olyan, amelyet a költő
az asztalnál, könyvek mellett képzelt el fantá
ziája szerencsés elevenségével. Érzékiségből és
iróniából, finom lélektanból és írói virtuozitás
ból kevert költészet, irodalmi jele annak a vál
tozásnak, amely az erkölcsökben végbement,
amint a szerelem a családban való szaporodás
polgári kötelességéből meddő egyéni gyönyörré
vált, az érzékek tobzódásává és a képzelet in
gerévé, esztétikus élvezetek forrásává, tréfa és
nevetség tárgyává.
Nagyszerű strófákban fejeződik ki az erény
nek az a bölcseleté, amely a hagyományból
formálódott, és a gyönyör bölcseleté, amely a
hellén művészetből és a divatos erkölcsből fa
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kadt. De Horatius meg sem próbálkozott e két
elütő bölcselet összeegyeztetésével. Hol az
egyikre, hol a másikra hagyatkozik, tehát sem
az egyikkel, sem a másikkal nem elégszik meg.
A hagyománynak érezte eszményi nagyságát, de
megértette azt is, hogy ez a bölcselet nem illett
többé sem korának ernyedtségéhez, sem a maga
petyhüdtségéhez és ezt vonakodás nélkül be is
ismeri. Antium istennőjéhez, a Szerencséhez írt
csodálatos ódájának kevés verseiben keserű tör
ténelmi és életfilozófiát sűrített össze: a világ
nem az erényt, hanem a szerencsét uralja és
a sors a szerencsének engedelmes rabszolgája,
az ő hatalmán vannak az emberek és a biro
dalmak, ő rá kell bíznia magát Augustusnak is,
aki a távoli ekszpediciókra készül, csak ő tőle
remélhetni — nem sok bizakodással — vala
melyes orvosságát az idők gyógyíthatatlan ba
jainak. Az ősi morál szerint a háborúk és a
közügyek voltak a legnemesebb foglalkozások,
de Horatius nem palástolhatja, hogy értelmi
önzése visszariad tőlük, és olykor-olykor nyiltan kidicséri a polgári tétlenséget. Iccius barát
jához, aki pénzcsinálás reményében az arábiai
háborúba készül, ódával fordul és elcsodálko
zik azon, hogy olyan egy ember, aki már bele
kóstolt a tudományokba, egy ember, aki „már
jobbat ígért magáról44 — visszatér a háborúhoz.
Crispus Sallustiusnak, a történetíró unokaöcscsének szép sapphoi ódában fejezi ki a Stoának azt a bizonyára nemes, de egyetlen vonásá
ban sem római fölfogását, hogy az ember igazi,
egyedül értékes impériuma nem az anyagi dől-
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gok, hanem a tulajdon szenvedélyei fölött való
uralom. Intellektuális önzésében annyira jut,
hogy eltorzítja az ősi római morál egyik alap
vető elvét, az egyszerűség kultuszát is. Gáncsolja
a fényűzést, a fösvénységet és a kapzsiságot, ki
kel a „királyi paloták" ellen, amelyek elbito
rolják a földet az eke elől, a rómaiaknál bölcsebbeknek tartja a szittyákat, akiknek szeke
rükön a házuk, és a gétákat, akik nem tudnak
földbirtokról. De az egyszerűség dicséretéből
olyan politikai nihilizmus tételeit vonja le,
aminőt Tibullus hirdet: nem a vagyonban, nem
a méltóságokban, nem a hivatalokban, nem a
köz gondjaiban van a tökéletes élet, hanem az
egészségben és a tudományokban. Mit kíván a
poéta Apollóhoz írt ünnepélyes versében?
„Olajbogyón, cikórián, mályván élni, egészség
ben megmaradni, tisztes és a költészettől meg
vidított öregséget érni." Még nyiltabban és a
római hagyományokkal teljesen szakítva hir
deti némely ódájában, hogy az élet célja a
testi gyönyörűség. Arra buzdít, hogy siessünk
élvezni a bort és szerelmet, az élet két igazi
gyönyörét, és átengedi magát valamely puha
epikureizmusnak, amelyből aztán olykor-olykor
fölriasztják vallási aggodalmai. De a vallásban
is bizonytalan és ellenmondó. Olykor, mintha
magával ragadná az ősi római .vallás helyreállításának mozgalma, kijelenti, hogy sokat hajókázott a filozófia tengerén és most már haza
felé akarja fordítani vitorláit, és leírja az ősi
nemzeti Dieszpitert, mint azt az istent, aki villá
maival hasítja az eget és csapásokkal sújtja az
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embereket. De nagyon bámulja és nagyon sze
reli a gyönyör és a szépség művészi vallását, a
görögök alkotását: csaknem mindig a hellén
Olympos isteneit idézi, írja le és cselekedteti
azokban a formákban és helyzetekben, amelye
ket a görög festészet és szobrászat adott nekik,
azzal a jelentéssel és hivatallal, amelyet a gö
rög mitológia tulajdonít mindegyiknek. Mely
istenek is kormányozzák valóban a világot? Az
ősi idők szigorú, személytelen, alaktalan iste
nei, akik csapásokkal sújtják Itáliát, amiért
templomaik romlásra jutottak, a Szemérem,
Igazságosság, Hit és Igazság letűnt szimbólu
mai, amelyek a régi rómaiaknak annyira ked
vesek voltak és amelyeket Horatius is még föl
idézett a barátságtól elérzékenyült versekben
Quintilius Varus ravatala körül? Vagy pedig
az a homéroszi Mercurius, aki felhőbe burkol
tan kiragadta a költőt a philippii ütközetből,
és Faunus, akit december kilencedjén egy ke
cses bukólikus versben invokált, hogy védje meg
a birtokát, vagy a görög formákat öltött Vénusz,
Cupido, Diana, és a tömérdek isten, akikkel a
görög politeizmus benépesítette a természet
minden zegét-zugát, isteníteni az egyetemes Lét
minden parányát, és akiket Horatius még
Bandusia kútjában is ott látott a víz tükrénél
yagyogóbban? Nem tudnók megmondani, váj
jon Horatius vallása etikai vagy esztétikai val
lás volt-e. Ha olykor a polgári ódákban az iste
neket, mint a világ legfőbb szabályozóit és
gyeplő tart óit idézi is, egyéb költeményeiben
belekeveri őket minden emberi cselekedetbe,
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mert szépek és mert nagyszerű strófákba foglal
hatók. Vájjon mi lehetett az élet meghatározott
célja Horatius előtt, akinek olyan ellenmondó
volt a politikai és erkölcsi életfölfogása és bizony
talan a vallásos fölfogása? Nem a köz- és a ma
gánerény, amelyekre képtelennek érezte magát
és képteleneknek összes kortársait. Nem a testi
vagy intellektuális gyönyör, mert hiszen tudja,
hogy elpusztítanák a világot, ha minden emberi
erőkifejtés legfőbb céljává emelkednének. Nem
a gyönyör és a kötelesség valamelyes összehangzása, amelynek nem tudja az alkalmas ará
nyát. Nem az istenek akaratának való vak en
gedelmesség, hiszen olyan sokan vannak, olyan
különbözőek és nagyon is egyenetlenek maguk
közt. Nagyon természetes, hogy ennyi bizony
talanság eredményéül e tátongó erkölcsi űr pe
remén ott áll az a rém, amely ráveti árnyékát
minden magáról bizonytalan korra: a halál fé
lelme. Mikor az ember nem tudja meggyőzni
magát arról, hogy az élet a magasba tör, va
lamely eszményi cél felé, amelyet senki-ember
fia egyedül, a maga erejéből soha nem fog el
érni, mikor az élet egyetlen céljának maga az
élés tűnik, akkor a lét korlátoltsága nyugtala
nít, fölzaklat és elszomorít. És mélységesen föl
zaklatta éppen Horatiust, akinek gondolatában
mindig ott settenkedik a halál. Elhunyt barátjai emlékezetére írott versei kétségtelenül a leg
őszintébbek, azokat érezte át legjobban. Siess
élni, mert az idő múlik, a halál senkit nem kí
mél és mindenkit a nagy útra vár, minden belé
fog tűnni a semmibe:
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EheuI fugaces, Postume, Postume,
Labuntur cumi . . .

Ezek a motívumok megismétlődnek nála a
legkülönbözőbb és legcsodásabb formákban, és
nemcsak sajátságosán váltakoznak a vidám és
kéjes versekkel, hanem az egész mű hátterét
átható szomorúsággal festik meg: komor hát
tere az egész poémának, amely lassan belevesz
az emberi ész és a megrémült költő szemének
egyaránt áttörhetetlen titokzat ködös messze
ségébe. Különös poéma, amelynek eszmei egysége
éppen a részletek ellenmondásaiból alakul ki.
Egy félig remeteember, aki elvonult Rómától,
mert nem nagyon szerette, mélységesen kife
jezte Róma lelkének összebékíthetetlen ellen
mondását. Aki ezt a poémát megérti, az meg
érti Augustus politikájának tétovázásait is,
mert fenékig fölméri azt a nagy szellemi firt,
amelyen a birodalom óriási épülete nyugodott.
Ki merhetett nagy dolgokat, amikor a nemzet
ekkora bizonytalanságban vergődött? Ki élhetett
erélyesen az idő által elnyűtt eszközökkel? Mi
lyen kicsinyesek és silányok azok a történet
írók, akik Augustus egész művében „politikai
komédiát" látnak, arra valót, hogy egy monarkiát köztársasági formák alá rejtsen! Tragédia
volt, tragédia ez a kénytelenség, hogy a régi
Itália erős militárizmusát összebékítsék az elgörögösített Ázsia raffinált műveltségével, mi
kor pedig Egyiptom meghódítása után még
annyira sem lehelett őket összebékíteni, mint
azelőtt.

A vallás megújhodása és az Aeneis.

A 27-ben helyreállított kormányzat 25-ben
már tehetetlenné vált: leverte az általános, korai
fáradtság. Mikor a 24. évre való választások
megkezdődtek,* Rómában egyetlen jelölt sem
akadt a húsz kvesztori hivatalra. És ha Agrippa
megépítette is a Pantheumot, a dísztelen város
ékességét, viszont az utak, vízvezetékek és mag
tárak még mindig a szokott rendetlenségben
voltak. Az ősi köztársaságból mindössze a vá
mosok sikkasztásai maradtak meg, amelyeket
eltűrtek a praefecti aerarii saturni, hiszen a leg
többjük maga is csak azon igyekezett, hogy a
közös pénzpocsékolásban megmentsen magának
egy kis hasznocskát. A tartományok helytartói
ahelyett, hogy buzgón nekiláttak volna hiva
taluknak és helyreütötték volna a polgárhábo
rúk óriási kártevését, olyan hanyagok voltak,
hogy Augustusi nemsokára megbízták valamennyiük ellenőrzésével. Hasztalan rendelt
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nékik ösztöndíjat a restauráció idején hozott
törvény, hogy szorgalmukat sarkalja, mert a
legtöbben fölvették az ösztöndíjat és hagyták a
gondot gondnak. A szenátus is csak párnának
használta visszaszerzett hatalmát, hogy rátehesse a fejét és aludhassék. Ülésekre senki se
járt, a viták sekélyek voltak és a határozatok
formálisak: Augustus gondoskodott mindenről,
csak meg kellett szavazni. De Augustus a meszsze Hispániában csak a pénzügyekkel akart tö
rődni és csöndesen, szinte rejtve, folytatta háborúcskáit, amelyekkel nemes érceket akart
szerezni a birodalomnak . . . Az év tavaszán
Egyiptom prefektusának tisztje, Aelius Gallus a
Vörös-tenger egyik kikötőjében tízezer katonát
szállított partra Judea királyának egy kontin
gensével, hogy az egyiptomi kincstár költségére
megkísérelje a yemeni ekszpediciót, amelyet
akkor határoztak el, mikor Augustus meggyő
ződött róla, hogy számíthat a nabateiekre, egy
arab népre, amely Szíria szomszédságában la
kott és elfogadta a római protektorátust. A 25.
év közepe felé a kantabriaiak és aszturiaiak
ellen való háború már véget ért, de csak for
mális megadással. Még abban az évben Murena
szerencsével befejezte a szalassziak völgyében
való hadjáratot. Aljas stratagémával foglyul ej
tette a lakosság szinejavát és Ivreában — egy
régi író szerint — 36.000 férfit, asszonyt és
gyermeket eladott, aztán a meghódított terület
szívében római gyarmatot kezdett építeni,
Augusta Praetoria Salassorum-ot, a mai Aostát.
Ugyancsak ebben az évben, valószínűleg az év
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vége felé és a szenátus dekrétumával Augustus
kivetette az alpesi népekre, Galliára, Dalmá
ciára, Pannóniára a Licinius-tervezte új adókat,
köztük valószínűen egy telekadót és — leg
alább Galliára — a híres quadragesima Galliarum.’ot, azt a jogot, hogy minden importált árú
cikk után harmadfél százalékot szedjenek. De
ezek a háborúsdik és reformocskák — még ha
egy szép napon rázúdították volna is Itáliára
az eped ve várt aranyesőt — nem tudták föllel
kesíteni és elkábítani Itáliát annyira, hogy el
csituljon benne a belső zavarok miatt szülemlett kedvetlenség. Mint ahogy nem tudták elte
relni róla a figyelmet azok a hódoló követségek
sem, amelyek megint mindenfelől Rómába siet
tek most, hogy a polgárháborúk befejeztével
megint félni és tisztelni kezdték Róma erejét új
főnökében. A déloroszországi steppéken lakó
szittyák ebben az időben légációt küldtek
Augustushoz Hispániába. Az Indiák egyik kirá
lyának követei szintén elmentek Hispániába,
hogy megkeressék és tiszteljék a Ptolomaeusoknak Egyiptom kormányzásában utódját, mert
Egyiptommal az indiaiaknak nagy kereskedel
mük volt.
Kezdték megérteni széliében, hogy a köz
társaság helyreállítása, amelyet néhány éve
akkora lelkesedéssel és annyi reménységgel ha
tároztak el, mindössze egy szükséges, de be nem
vált kisegítő volt. Az utolsó szerencsétlen forra
dalom visszahatásul újra hatalomhoz és erőhöz
segítette a történelmi arisztokráciát. De ezt az
arisztokráciát — hiába volt a megújult közbiza-
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lom — nagyon megtizedelték, elszegényítették, el
csüggesztették az előző húsz esztendő rettenetes
eseményei, nagyon elpuhította az élvezet, ön
zés, tétlenség új szelleme, amelynek fuvallata
a meghódított Egyiptomból került Rómába, és
amelyet Tibullus az ő sóvár és édes elégiáiban fe
jezett ki. Még ha új erősséget kapott is a forra
dalmi párt intelligensebb, erélyesebb, szerencsé
sebb embereivel, már nem volt annyi ereje,
hogy összepántolja a szétrepedt birodalmat.
Csaknem valamennyien azon törődtek, hogy
nyugton élhessenek, mint például Maecenas, aki
nőül vette a szépséges Terentiát és a magán
életbe húzódott, vagy sürgősebbnek vélték viszszaszerezni javaikat, mintsem a közügyeket gon
dozni, vagy az irodalomra adták magukat, mint
Pollio és Massala, megírták a polgárháborúk
történetét és memoárjait, egész egy könyves
bolttá alakítva Rómát. De a kormányzásra kép
telen arisztokrácia még a politikai erőknek
ebben a teljes szétzüllésében is elejét tudta
venni, hogy olyan kormányzat alakulhasson,
amely nem tart együtt az ő szívós balitéleteivel,
új fölfuvalkodottságával, és amelyben a hata
lom méltóságai vagy előnyei más emberekre
vagy más osztályokra juthatnak. A demokrati
kus párt, amelyet a forradalom szintén szétvert,
teljesen hitelét vesztette, szinte utálták és gyű
lölték. Tulajdonképp már nem is élt ez a párt:
hasztalan próbált néhány szenátor, köztük Egnatius Rufus, Murena és Fannius Caepio félénk
igyekezettel életet önteni az utolsó töredék testébe-lelkébe. Az állam legfőbb polcán ugyan
: Ráma nagysága és hanyatlása. V,
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Caesar fia állt, de a konzervatív párt nagy ve
zéreit, Brutust, Cassiust és főképp Pompeiust
székében csodálták, annyira, hogy a publikum
Titiust, Antoniusnak azt a tisztjét, aki Sextus
Pompeiust megölte, egy napon fütyülve és szit
kozódva kikergette Pompeius színházából. A
közvéleménynek ez a hajlandósága olyan erős
volt, hogy Augustus is beletörődött az állami
szolgálatok rendetlenségébe, nehogy megsértse
az arisztokráciát. Már Rufust is megrótta, amiért
a nemesség engedelme nélkül oltogatta a sze
gények tüzeit. Mindössze arra szorítkozott,
hogy az edileknek lelkűkre kötötte, teljesítsék
nagyobb buzgalommal kötelességüket. De ugyan
ki vett volna gondokat a vállára, ha egyszer
Rufust azért, mert buzgóan teljesítette köteles
ségét, meggyűlölte a megint hatalmassá lett
arisztokrácia? Augustus egyelőre csak azt
akarta kivinni, hogy a római adminisztráció
munkája ne szaporodjék: azért abban az évben
végképp gondoskodni akarván Mauritániáról,
amely hat év óta király nélkül volt, nem azl
javasolta a szenátusban, hogy tegyék meg tar
tománnyá, hanem hogy adják oda Yubának,
Numidia királyának, aki Mauritánia királyává
lett és feleségül veszi majd Cleopatra Selenet,
Antonius és Cleopatra leányát. Azonban a föl
ingerült és megcsalódott nemzet háborogni kez
dett, de nem azért, hogy a kormányzattal poli
tikai ellenzéket állítson szembe, mert hiszen a
demokratikus párt halott volt és soha többé föl
sem támadt. A nép panasza és elégedetlensége
most mindenünnen azért folyt egybe, hogy
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megdagassza a társadalmi és erkölcsi reform
mozgalmának áradatát, amely az utolsó forra
dalommal szabadult meg gátjaitól és lassankint
az egész államot elöntötte. Amint lassan-lassan
a tapasztalás még a durvább szellemek előtt is
megvilágította értelmét és okát annak a kérdés
nek, amelyet Horatius fölvetett:
Quid leges sine moribus
Vcinae proficiunt?

valamennyien meggyőződtek róla, hogy a köz
társaság helyreállítása hasztalan munka, amíg
föl nem újítják a régi köztársasági erkölcsöket
is. Ezért valamennyien az általános romlottság
orvosságait keresték, a maguk műveltsége és osz
tálya szerint. A felső osztályok a görög gondol
kozás befolyása alatt nagy reménységüket vetet
ték az erkölcsbölcselet tanulmányozásába. Ter
mészetesen nem a materialista és istentagadó
epikureizmusba, amely hamarosan kikopott a
Caesar nemzedékében volt közkedveltségéből,
hanem olyan tanításokba, amelyek szigorú er
kölcsöt hirdettek, mint például a sztoicizmus,
és igyekeztek kikutatni a túlvilág titokzatát,
amely olyan ködös-homályos volt a nép hité
ben és a filozófusok tanításaiban egyaránt és azt
kutatták, vájjon az igazságosság, amely itt e
földön olyan csonka és tökéletlen, nem teljese
dik-e a másvilágon? Ilyen volt a pitagoreizmus,
vagy hogy pontosabbak legyünk, némely taní
tás, amelyet a legendás bölcselőnek tulajdoní
tottak, és amelyben iskolás eszmék keveredtek
7*
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műúszókkal és a nép babonáival erkölcsi‘ élet
szabályokká és ezek aztán útat törhettek a tö
megben. Isteni lehellet, a „világ lelke44 hatja át
és eleveníti meg a világegyetemet, így hangzott
a költői tan. Mint minden lelkes és lélekző te
remtmény, az emberek lelkei is részecskéi ennek
az egyetemes léleknek, de mikor a testbe futnak
és összeolvadnak vele, elvész isteni erejüknek egy
része, és a halál, amely a testtől elszabadítja,
még az sem tudja nyomban megtisztítani őket.
A halál után ezer esztendeig kell tisztulnia a lé
leknek, hogy aztán olyan makulátlan legyen,
amilyen kezdetben volt. Ezer év múlva, mikor
a lélek teljesen önmagává lett, Isten mcgfüröszti
a Lethe vizében, hogy elfeledje múltját, azután
megint a földre küldi, más testet éltetni. így
forog a lét kereke örökkön a maga körében és
a lelkeknek a test időleges fogságában („sötét
tömlöc, mely nem engedi látniok az eget, ahon
nan leszálltak44) igyekezniük kell, hogy erényes
élettel minél méltóbbak legyenek isteni termé
szetükhöz. Ilyen és hasonló eszméket használ
tak föl — sztoikus tanokkal vegyítve — bizo
nyos Sextiusok, apa és fia, hogy Rómában szek
tát alapítsanak és mintegy erénygyakorló isko
lát nyissanak, amelyben nemcsak tanították,
hanem gyakorolták is a legnehezebb erényeket:
a mértékletességet, igazmondást, egyszerűsé
get, lelki erősséget, sőt a vegetariánizmust is,
ahogyan ma mondanók, kerülését a húseledel
nek, amely bujaságra és kegyetlenségre ösztö
kél. Tanításukban tehát már a keresztény zárdák
szabályai serkednek , , . És ez az iskola nagyon
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divatba jött akkoriban. Mindenfelől sereglettek
követői. Gyakran olyan személyek, akiket hir
telen elfogott a mértékletes, tiszta, szigorú élet
vágya — míg a nagy többség fényűzésben és
falánkságban élt — az iskolába siettek és át
tértek az új tanításra. Különösen nagy volt a
visszhangja Lucius Crassicius megtérésének, mert
Crassicius, egy hajdani fölszabadult, aki a tu
dományokra és tanításra adta magát, neves iro
dalmár és tanítómester volt, tanítója Julus An
toniusnak, Antonius és Fulvia fiának. De az az
eszme, hogy a köztársaság erkölcseit a morál
bölcselet és propaganda révén újítsák meg, na
gyon görög, nagyon finom, nagyon magas eszme
volt és csak kevés lélekbe tudott utat találni
olvasmányokon, tudományokon és utánzáson
keresztül. Katonák, politikusok, kereskedők, jo
gászok és földmívelők ez erős, de durva nem
zetében, amely mindig csak a testi uralom
gyeplőit fogta, csak az anyag uralmát ambicio
nálta és gyakorolta, a többség még az erköl
csök megjavításában sem tudott egyébre szá
mítani, mint a külső erőkre és politikai eszkö
zökre. Nem bölcseleti képzelgések kellenek, nem
erkölcsi prédikációk, hanem törvények, fenyí
tések, büntetések! A nemesek elmulasztják kö
telességeiket, eltékozolják vagyonukat, többre
becsülik a dorbézolást a hivataloknál, a szerel
met a háborúnál? Tessék törvényt hozni, amely
erényes életre szorítja őket! Újítsák föl a régi
hivatalokat, amelyek akkora szigorúsággal őr
ködtek a nagyok erkölcsein. Állítsák helyre a
szigorú és pártatlan igazságszolgáltatást. Kiilö-
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nősen a cenzorválasztást követelték minden
felől nagy nyomatékkai, hogy a cenzorok —
olyan hosszú idő után — megint megkezdhes
sék ősi hivatalukat, mint az erkölcs pandúrjai.
És mindenfelől, különösen a középosztályok
ban, a szerényebb vagyonú szenátorok és lo
vagok, az írók, kereskedők, fölszabadultak, ipa
rosok közt növekedni, terjedni, erősödni kez
dett egy nagy puritán mozgalom, amely új tör
vényekkel és új büntetésekkel akarta kiirtani
Rómából a gazdagság importálta bűnöket: az
asszonyok szemérmetlenségét, a férjek vásári
megalkuvását, az agglegénységet, a zsarolást. A
mozgalom folyóját különböző hegyekről sza
kadt mellékágak táplálták, köztük a közjónak
keresése, a köztársasági érzés, az arisztokrácia
iránt kiújult őszinte tisztelet. Mi lenne Rómá
ból, ha a nemesség nem mutatkoznék újra
méltónak, mint hajdanta, az ő nagyságához? —
kérdezték sokan. Abban a nemes matrónában,
akit egy gazdag fölszabadult vagy idegen vagy
plebejus aranyaival alá tudott vetni a maga bu
jaságának, sokan Róma méltóságának megsér
tését látták, elmúlt története nagyságának arculütését. Sokan őszintén kívánták azt is, hogy a
tartományok kormányzása igazságosabb, becsü
letesebb, emberibb legyen, talán azért, mert
Cicerónak az alattvalók kormányzásáról val
lott tanai elterjedtek, talán azért, mert az érzé
sek megszelídültek, vagy azért, mert kezdték
megérteni, hogy Rómának szeretettel kell pótolnia
megcsökkent erejét. És aztán ott volt a hagyo
mányok ereje is. A római morál évszázadokon
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át az egyszerűséget, a családi erényeket, a nemi
tisztaságot oltotta az emberekbe, és csak év
századok törölhették el, amit évszázadok taní
tottak. És végül ott volt — nem kell tagadni —
a középosztályok irigysége, amelyek már voltak
olyan romlottak, hogy megkívánják, de még
nem voltak elég gazdagok, hogy megszerezzék
a romlott és egyben tehetős gazdagok bűnös
gyönyörűségeit. Míg Róma kézművesei és bér
lői, akik sokat kerestek a főváros né
hány Krőzusának szolgálatában, megbámulták
fényűzésüket, addig az itáliai kisbirtokosok, a
szerény vagyonú intellectuelek, lovagok és sze
nátorok szíve nagyon fájt, amiért más kevesek
olyan szabadon portyázhattak a gyönyör és
bűn mezőin, nekik pedig olyan egyenesen kel
lett haladniok az erény ösvényén, mert jobbrólbalról megszabta útjukat a szegénység liceomsövénye. Ugyanaz a harag, amely a közvéle
ményt annyira felbőszítette Gornelius Gallus el
len, most nem arra ösztökélte a tömegeket, hogy
vadul szétmarcangoljanak egy embert, hanem
hogy keserűen megszólják a kor erkölcseit, és
olyan törvényeket követeljenek, amelyek nehe
zebbekké vagy veszélyesebbekké tegyék a gazda
gok számára azokat a gyönyöröket, amelyekhez
ők szegénységük miatt nem juthattak hozzá:
büntessék a házasságtörést, fékezzék a fényűzést,
kényszerítsék a helytartókat, hogy tartományai
kat szeliden és igazságosan kormányozzák, és
szorítsanak mindenkit arra, hogy egyforma és
középszerű erényességben éljen.
A puritanizmus tehát, amelynek divata
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egyre terjedt, mindössze vastag héja volt külön
féle magvaknak: a gyűlölség, az irigység magváé és akárhány nemes, üdvös erényé is, mint
például a tradició érzéséé, amely a népek szá
mára ugyanazt jelenti, amit az egyes emberek
számára a családi érzés, azután a jó és rossz
érzéséé, amely veleszületik minden el nem faj zott
és szenvedélytől vagy érdektől meg nem tévesztett
lélekkel, és az egyetemes bomláson való haza
fiúi aggodalomé, amely bomlás ha tovább ter
jedt volna, a gyönyör, a bűn és az erő vak joga
elsodort volna mindent. Meg lehet érteni tehát,
hogy ennek a puritanizmusnak a szele nemcsak
a fa legalsó és legsűrűbb ágait mozgatta meg,
hanem a tetejét is, hogy a tradicionalista és
puritán mozgalomnak őszinte és buzgó hívei
voltak a tivornyázók oligarkiájában is, hogy
e hívek egyike — talán valamennyi között a
legbuzgóbb — Tiberius volt, Augustus mostoha
fia. Tiberius nagyúri családból született és olyan
igazi patriciusasszony keze alatt nevelkedvén,
amilyen Livia volt, a rómaiasságnak abban a
nagy tiizében, amely körülötte a lelkekben kigyúlladt, ő maga is bámulatra gyúlt az ősi római
nemesség iránt és föltette magában, hogy utá
nozni fogja erényeit, amelyeket az utókor neki
tulajdonított. És érthető az is, hogy amilyen
komoly volt az érzéseknek és eszméknek ez az
áradata, beléereszkedett — megmerülni benne
és erőt szerezni egyik hatalmas művéhez —
a nagy költő, Virgilius is. Bámulója volt a görög
irodalomnak, ugyanakkor azon volt, hogy művei
tárgyául a közvélemény legelevenebb mozgató
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kérdéseit válassza és elhatározta, hogy egy nagy
művészi alkotásban, amely egykor a latin
Iliász és Odisszeia lesz, megajándékozza Itáliát
erkölcsi és vallási újjászületésének nemzeti köl
teményével, és beléolvasztja alakjába is, anya
gába is — mint ahogy mások igyekeztek beléönteni az életbe — a rómaiság legszebb és a
görögség legtisztább részeit, a néphitet és a böl
cseleti tanokat, a vallást és a háborút, a művé
szetet és az erkölcsöt, a hagyomány szellemét
és az imperiális érzést. De ahhoz, hogy ennyi
különféle ércet egyetlen folyékony anyaggá
olvasszon és aztán a poéma óriási formájába
dobja, a képzeletnek hatalmas tüze és szertelen
munka kellett. Augustus Hispániából híreket
kért a poémáról és tréfásan fenyegetőzve rész
leteket követelt belőle. Virgilius azt válaszolta,
hogy még semmi olyasmivel el nem készült,
ami méltó lenne hozzá és hogy olykor szinte
elképed a megkezdett mű nagyságától, annyira
megnövekedtek munkaközben tanulmányai,
kutatásai és fáradalmai. De mindez kurta csüggedés, futó fáradtság volt, mert a kényes testű
költőben fáradhatlan szívósság lakozott, ami
nem volt meg az állhatatlan Horatiusbán. Újult
erővel feküdt neki óriási tervezetének, míg
Horatius hónapokat töltött egy-egy kisebb köl
temény csiszolásával. Évszázadok óta, azaz
mióta csak Róma és Kelet gyakrabb kontrak
tusba került, a görög tudósok mindig igyekez
tek összekötni a trójai ciklus egyik mesé
jével — Aeneasnak és Trója bukása után.
való bolyongásainak meséjével — Latinra
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főbb mondáit és Róma megalapítását, a
két faj között mitikus rokonságot eszelve
ki, amelynek eredete a történelem kezde
teinek homályába vész. A legendát hitele
sítette a római szenátus, amely aztán keleti
politikájának céljaira sokszor fölhasználta.
Lassan-lassan szétágazott a legenda, mert több
tekintélyes római család, köztük a gens Júlia
Aeneas kísérőitől származtatta le családfáját, és
végül olyan szilárdan beleillesztődött Róma
prehisztóriájának nagy, legendás hagyományába,
hogy senki sem merte többé kiemelni onnan.
Még Titus Livius is, aki előszavában értésünkre
adja, hogy mindezeket a legendákat meseszámba
veszi, még ő is kijelenti, hogy nem akarja őket
sem megcáfolni, sem megőrizni, csak a régiek
iránt való tiszteletből számol be róluk. És tör
ténelme valóban azzal kezdődik, hogy hogyan
érkezett Aeneas Itáliába, ahol szövetkezett a
latin királlyal, elvette a leányát, megalapította
Laviniumot, háborúba keveredett Turnusszal,
a rutuliak királyával és Mecensiusszal, az etrusz
kok királyával. Azután elősorolja Aeneas hosszú
nemzetségét, a fia, unokái és dédunokái alapí
totta városokat és gyarmatokat, egészen Romulusig és Remusig. Virgilius, mikor költeményé
nek meséjéül választotta Róma születésének
legendáját, egyúttal szertelenül meg is nagyí
totta ezt a legendát, hogy a legtisztább helleniz
musból merített irodalmi formák közt a hagyo
mányos rómaiság főeszméje alakuljon ki belőle:
a vallás, mint Róma politikai és katonai nagy
ságának alapja, Róma, amely egybeolvasztja
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Keletet és Nyugatot, Keletről véve a szent rítu
sokat és hittételeket, Nyugatról a gyakorlati
bölcsességet és a vitézséget, — Róma, amely
uralkodik a világon, mint katonai és politikai
metropolis és mint szent város. A hat első
könyvben Virgilius kalandok és utazások poé
máját akarta összeállítani az Odisszeia min
tájára, úgy, hogy részben ő maga, részben a hős
beszéli el Aeneas kalandos bolyongásait ama
végzetes éjszakától kezdve, amikor Trója leégett,
egészen Itáliába való megérkezéséig. Az utolsó
hat könyvben egy kisebb Iliászt akart írni, el
beszélve a rutuliakkal vívott itáliai háborúkat
egészen Turnus király haláláig. De Aeneas az
új Iliászban épp úgy, mint az új Odisszeiában,
nem lehetett a homéroszi költemények erőszakos
vagy ravasz, merész vagy óvatos, hiszékeny
vagy kétszínű emberi hőse, akit az istenek ön
magáért szeretnek vagy oltalmaznak, hanem
szent hős, politikai és vallási küldetéssel, akit
az istenek — vagy legalább néhányan — a népek
és a városok jövőjére való messze kitekintéssel
oltalmaznak, mert neki kell a Latiumban élő
faragatlan, háborús fajhoz el vinnie annak a
vallásnak a rítusait, amely Rómát a világ urává
fogja emelni. Aeneas tehát pietate insignis et
armis jár kalandos utazásában, mint egy alva
járó, anélkül, hogy megfeszítené az akarat és
az értelem íjját, mint a homároszi hősök. Még
csak azt sem kutatja, mi a célja hosszas tévely
gésének, ráhagyja magát az isteni akaratra,
minden dolgok legfőbb törvényére. Ennek a
drámának igazi hősei nem is az emberek, ha
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nem az istenek. Virgilius, aki azt akarja, hogy
szeressék és egyben féljék is őket, a görög
mitológia legünnepélyesebb és legkönnyelmübb
formáit ruházta rájuk, és mintegy hatalmuk
bizonyságául folyton erőszakot vtétet velük a
lehetségesen, az emberin, olykor még az ész
szerűn és az igazságoson is. Aeneast a legretten
tőbb veszedelmekbe kergetik, és a legváratla
nabb csodákkal mentik belőlük. Belészerettetik
Didóba és aztán elhagyatják vele a királynőt,
semmi másért, csak azért, mert így szükséges
Róma jövő sorsára, amely Rómának Carthago
romjain kell épülnie. Itáliába ösztökélik, és ott
királyi széket, hitvest és országot adnak neki,
minden opporlunitás és igazságosság ellenére.
Hiszen ő Latiumban betolakodott jövevény, és
Laviniát már odaígérték Turnusznak. Evander
és Turnusz körül a költő egy szép képben
akarta föltüntetni azt az egyszerű latinságot,
amely után bűnös kortársai olyan idillikus si
ránkozással epedtek. Jó: Aeneas frigjei a lati
nokkal szemben puha és poltron keletiek voltak.
De Aeneas az istenek segítségével elbitörolja
Turnus országát és nászát, a gyáva frigekkel le
győzi az erős latinokat. Mindezt azért, mert ő
viszi Latiumba a ,,szent dolgokat", amelyekre
Latiumnak szüksége van. Mert a latinok erénye
majd csak akkor hódítja meg a világot, mikor
ezt az erényt megizmosították a vallás rítusai
és tanításai. Aeneas tehát csak azzal törődik,
hogy kikémlelje az istenek titokzatos akaratát
és a legszomorúbb alkalmakkal épp úgy, mint
a legvidámabbakkal megtartsa annak a vallás
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nak a szertartásait, amelyet az új nemzetnek
visz. Ahányszor fölkerekedik, kikérdezi az orá
kulumot. Örökkön a falevelek zörgésére neszei,
és szeme a madarak röptén, a villám cikázásán. Fáradhatlanul kémleli az Ismeretlent a
jós tudomány apró résein keresztül. Trója láng
jainak közepette arra gondol, hogy .megmentse
Vesta tüzét, amely örökkön lobogni fog majd a
palatinusi és capitoliumi dombok völgyecskéjében. Még akkor is, mikor arra készül, hogy ap
jával kivonuljon Trójából, miután egész éjszaka
harcolt, eszébe jut, hogy azon véresen nem nyúl
hat a penátesekhez és megkéri az apját, hogy
vegye őket a kezébe. Reggeltől estig, minden ve
szélyben, minden szomorúságban, minden kedves
esemény után imádkozik, folyton imádkozik,
egészen az unalomig — ha nem is az istenek,
legalább az olvasók unalmáig — és módját ejti
a bosszú utazásban, hogy véghezvigye a latin
ritus minden szertartásait, még a legavultabbakat is, a költőnek pedig alkalmat ad arra, hogy
töviről-hegyire egy régész és egy teológus pon
tosságával leírja őket. Csupa engedelmességből
az istenek iránt nem riad vissza attól sem, hogy
a nép legendáiban rajzolt úton a pokolba
ereszkedjék — amely tele van mitologikus ször
nyekkel és ugyanakkor világot hint belé a pitagoreusok bölcseleté — a föld alatt keresse az
igazságosságot, amely a földön nincs meg, és
valamelyest kitudhassa a jövőt. A cumaei Sihilla kíséretében bemegy a pokolba azokon a
kapukon, amelyeket egy régi itáliai legenda az
avernoi tó grottáiba helyezett, Nápoly közelébe:
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öreg legenda, Lucretius mosolygott rajta, de Virgilius fölvette, mert poétikusnak és népiesnek
látta, szinte egészen elszakadva az epikureizmustól, amelyre Siro kora ifjúságában oktatta. A
föld felbődül, a hegyek reszketnek, a kutyák
vonítanak és Aeneas földalatti útján — mint
holdatlan éjszaka egy erdőn keresztül — eljut
a pokol tornácára, ahol óriási, sürü koronáju
szilfán az Álmok fészkelnek, és a gonosznak
légies latin allegóriái együtt tanyáznak a görög
legenda testes szörnyeivel: az Önvádak a Centaurokkal, a sápadt Betegségek és a szomorú
Vénség a tűznyelő Kimérával és a Gorgonokkal,
a Félelem, az Éhség, a Szegénység a lernai hid
rával és a hárpiákkal. Átjutván a poklok kü
szöbén, ime szembetalálkozik a régi mitológia
egyik legnépszerűbb alakjával, Charonnal, a
Styx haragos csónakosával, aki csak az elte
metett halottakat viszi túl a mocsáron. A Sibilla megmagyarázza a dolgot a csónakosnak,
és Aeneas átkerül a Styxen, és Minosba botlik,
a bíróba: maga körül látja a túlvilág első la
kóit, a végzet passzív áldozatait, akik az életben
sem érdemet, sem bűnt nem szerezhettek, a csecs
szopó gyermekeket, az ütközetben elesetteket,
az öngyilkosokat, az ártatlanul elitélteket, akik
afféle se szomorú, se boldog helyzetben élnek,
mentek a pokol gyötrelmeitől, de szivüket fájdítja az alig kóstolt élet sóvárgása. Odább a „sí
rás mezejét" látja Aeneas, ahol azoknak a lelkei
kóborolnak, akiket a szerelem szenvedélye pusz
tított el. A mezőn túl kettéválik az út: balról a
Tartarusba vezet, ahova senki igaz lélek be nem
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juthat. Aeneas tehát csak éppen hogy megpil
lantja a zárt kapukon keresztül, tűz vörös fényé
ben, kétségbeesett üvöltések és láncok-vasak
csörgése közepette. A Sibilla azonban nagy rész
letességgel leírja neki a Tartarust, a komor
tömlöcöt, ahol rettentő kínok büntetik éppen
azokat a bűnöket, amelyeket abban a puritán
megújhodásban a legiszonyatosabbaknak tartot
tak: a testvérek gyűlölségét, a fiák hálátlanságát,
a kliensek megcsalását, a fölszabadultak hűtlen
ségét, a házasságtörést, a vérfertőzést, a haza
ellen való fegyverkezést és a hivatalbeli korrup
ciót. A kínok örökkön tartanak és olyan kegyet
lenek, hogy a Sibilla nem is akarja leírni őket.
A boldog ligetek és az eliziumiak boldog tanyái
felé sietnek, ahol Aeneas ráakad népének hőseire
és apjára, Anchisesre. Anchises egy másik túl
világot mutat meg neki, egy eszményibbet és
éterit, elmagyarázva a test és lélek, a beszennye
zés és megtisztulás, a feledés és a reinkarnáció
pitagorasi tanát:
Principio coelum ac terras camposque liquentis
Lucentemque globum lunae titaniaque astra
Spirítus intus a lit. ..
Gyönyörű versek és fönséges gondolatok:
de a néphit vaskos szörnyekkel, kínokkal és
durva dolgokkal teli, esetlen poklára nem va
lami szerencsésen helyezik rá ezt a filozófikus
és eszményi túlvilágot. . .
Horatius a hatalmas, de magános szellem,
aki a dolgokon kívül helyezkedik és elég távol
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lietyezkedik tőlük ahhoz, hogy jól megítélhesse
őket. Közömbösen és szinte idegenül Rómától,
I táliá tói, múltjától, jelenétől kutatja, analizálja,
leszögezi ezer ellentmondását annak a csodála
tos pillanatnak, amelyben lángelméje ragyo
gott. Virgilius a nagy közlő lélek, aki érzésé
vel, képzeletével, tudományával, erudiciójával
érintkezésbe lép az élettel, magába veszi, megittasodik tőle, leírja, magasztalja, óriásira meg
növeli, megtisztítja a salaktól, ellentéteit egybe
olvasztja, anyagát és szellemét fölmagasztosítja,
— aki kifejezte és tökéletlen, de nagyszerű szin
tézisbe egyesítette Itália legválasztékosabb, leg
műveltebb, legtisztesebb részének ellenmondó
aspirációit abban a csodálatos pillanatban,
amelyben lángelméje Horatiusé mellett ragyo
gott. Az újjászülető vallásos, erkölcsi és kato
nai aggodalmaskodások nagyszabású költői kiszélesítése, nem egy még olyan nagy, de mégis
egyedülálló poétának, hanem egy egész kornak
ünnepélyes szava: ez az Aeneis. De amíg Virgi
lius papíron helyreállította Itália kultuszát és
megújította Itália erényeit, míg a közönség tü
relmetlenül leste költeményének nyilvánosságra
adását, addig a kultusz maga Lepidusnak, a
pontifex maximusnak kényén maradt, a volt
triumvirén, aki haragosan visszavonult Circeisbe és nem törődött többé semmivel. A há
ború ügyeit pedig Augustusra bízták, akinek
Arábiában még kevesebb volt a szerencséje,
mint Hispániában. Helius Gallus hadjárata
rosszul kezdődött, mert a Miosornumban hajóraszállt hadseregnek, mikor átkelt a Vöröstenge
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ren, meg kellett állnia a leucocomaei kikötőben,
egy titokzatos betegség miatt, amely a katonák
javarészét megtámadta. Legalább is így beszél
ték. Ugyanakkor egy etióp horda megtudva,
hogy az Egyiptomban lakozó katonák egy része
Arábiában van, egészen Philaeig hatolt, Cornelius Gallus ekszpediciójáért, és Petronius, a pre
fektus visszaverésükre készült. Augustus tehát
nem oktalanul ítélte túlságosan kalandosnak az
első praefectus politikáját. És közben új, talán
még súlyosabb nehézségek mutatkoztak Kele
ten. Augustushoz, mikor még Hispániában volt,
csatlakozott Tiridates, a perzsiai trónkövetelő,
aki Róma oltalma alá helyezkedett. Tiridates
az előző években fölhasználta az ország belső
viszályait, elűzte a gőgös és Antoniuson vett
győzelme után kegyetlenné vált Fraatest, aki a
szittyák közé menekült, fölbérelt több bandát és
élükön visszahódította országát, Tiridatest pe
dig megfutamította. Tiridates futása közben el
tudta ragadni Fraates idősebbik fiát és Augus
tushoz vitte. A királyfi értékes zálog volt, de
Augustus e zálog elfogadásával abba a vesze
delembe kerülhetett, hogy a partuszok királya
megtorlásra kél és így újra kigyúllad az el
aludt keleti kérdés. Perzsiának ezek a polgárháborúi meg is örvendeztették, de nyugtalanítot
ták is Augustusi: örült nekik, mert gyöngítették
az ellenséges birodalmat, és nyugtalankodott
miattuk, mert nem tudta, hogy a belső háború
közben — mint már gyakran megtörtént —
nem gyúllad-e föl külső háborúk sokkal vesze
delmesebb lángja a tartományokban és a Róma
Ferrerq: Róma nagysága és hanyatlása- V.
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oltalma alatt álló országokban? A bajok tető
zésére éppen ezekben az időkben veszett el
Amyntas, Galácia királya egy kisebb rabló nép,
az onomadenciek ellen való hadjáratában, és
csak zsenge korú fiák maradtak utána. Róma
elvesztette Keleten leghívebb és legerősebb szö
vetségesét, az egyetlent, aki háború esetén had
viselt és római fegyelemmel tartott sereget tu
dott volna állítani Perzsia ellen. A szenátus
uralomképes örökösök híján római tartománnyá
deklarálta Galáciát, kormányzását pedig a galáciai hadak vezényletével együtt Augustusnak
adta: jeles, de egyben súlyos kitüntetés, és ve
szedelmes felelősség, ha Keleten háború törne
ki. A belső helyzet bizonytalan volt, a közvéle
ményt megint veszedelmes nyugtalanság hábor
gatta, hadjáratai részint kudarcot vallottak, ré
szint csak évek múlva értek volna meg várt gyü
mölcseik. A keleti ügyek rövid csönd után me
gint háborogni kezdtek . . . Mindezek a ne
hézségek, amelyekhez még hozzájárult az a
szándéka is, hogy unokaöccsét, Marcellust öszsze akarta házasítani lányával, Júliával, 25 má
sodik felében arra bírták Augustusi, hogy viszszatérjen Rómába. Ha legalább csak azt vihette
volna hírül a rómaiaknak, hogy valóban meg
hódította az aranytermő Kantábriát és Aszturiát!
De alig mozdult ki Hispániából, a két
nép megint föllázadt! Azután egészsége is roszszabbra fordult: úgy látszik, ebben az időben
írógörcs gyötörte, és útközben megbetegedett,
kénytelen volt pihenőt fogni, és Agrippát bízta
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meg azzal, hogy Júlia és Marcellus esküvőjén
helyettesítse.
Hazatérése nagyon megörvendeztette Itá
liát. Minden baj csak Augustus távolléte miatt
volt: most, hogy visszatért, meg lesz az orvos
lásuk. így okoskodott bizalommal és egyszerű
séggel a közönség, így poetizált Horatius, tú
lozva egy keveset, amikor a Hispániából „győz
tesen" hazatérőt Herkuleshez hasonlította, és
így gondolkozott egyrészt szolgaiságból, más
részt lomhaságból és részben őszinte bámulat
ból is a szenátus többsége. A január elsejei
ülésen a szenátus helybenhagyta minden cse
lekedetét, esküvel, mint a forradalom eszten
deiben dívott, tehát kötelezve magát arra, hogy
a jóváhagyást soha vissza nem vonja. Kevés
sel azután még tovább ment. Mikor Augustus
Rómához közeledve, minden plebejusnak 400
szeszterciuszt akart adni és megkérte a szenátust,
hogy mentse föl a lex Cintia alól, amely az
efféle ajándékokat tiltotta, a szenátus feleletül
minden törvény köteléke alól föloldotta. Hiszen
megmondta Horatius, visszatérése napját kö
szöntve: „E nékem igazi ünnep minden gon
dom elűzi. Se zendülést, se rút halált nem félek,
mióta földünkre lépett Caesar". Augustus le
gendája újra kivirágzott. De Augustus most
már annyira sem hitt a maga legendájában,
mint mikor elutazott. Mivel tömhette be a szá
ját e százféle és határozatlan kívánságnak? A
törvények alól való föloldozást természetesen
nem fogadta el. Kevéssel visszatérése után,
Amely 24 első fejében történt, Rómába érke
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zett ezer etióp rabszolga. Petronius küldte őket,
valamennyien a felső-egyiptomi betörés vissza
verésénél estek foglyul. Ez a vállalkozás leg
alább szerencsésen fejeződött be, Egyiptom
megint nyugton volt. Ha Aelius Gallus, aki a
tél végén megkezdte a Yemen felé való mene
telést, meg tudja szerezni a szabeaiak kincsét,
Itália legalább győzelmet ünnepelhet és Augustus megorvosolhat néhány nyavalyát a téved
hetetlen aranykúrával. Közben hogy kielégítse
a reformért esengő publikumot, a 23. évre szóló
választások közeledtével azt javasoltatta a sze
nátusban, hatalmazzák föl Marcellust, hogy tíz
évvel és Tiberiust, hogy öt évvel korábban pá
lyázhassák a hivatalokra, és Marcellust edilnek, Tiberiust kvesztornak jelöltette. Az edilség
és a kvesztorság nem voltak kapós hivatalok,
és Augustus azzal, hogy ilyen jókor a köztár
saságnak szentelte családját, eszébe juttatta a
nemességnek, hogy kiváltságait buzgóságával
kellene megfizetnie. Azután — mint mindig,
ahányszor Rómában volt — hozzálátott, hogy
folytonosan példáját adja a buzgóságnak,
gyönge egészsége dacára azon volt, hogy telje
sítse mindazokat a kötelességeit, amelyeket
többszörös hivatala rárótt, gazdagsága és dicső
sége a vállára helyezett, és amelyeknek se szeri,
se száma nem volt. Konzul létére becsületet
kellett szereznie elefántcsontszékének, pályáza
tot kellett hirdetnie a közbérletekre, mert cen
zorok híján ezt a hivatalt is a konzulokra ru
házták, intéznie kellett az állam egész levele
zését, neki kellett összehívnia a szenátust, és
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meg kellett jelennie száz meg száz polgári és
vallási ceremónián. Három tartománynak lévén
prokonzulja, megbízottak révén kellett kormá
nyoznia mind a hármat Rómából. Fővezér lé
tére pedig szem előtt kellett tartania és vezé
nyelnie kellett az egész birodalomban szétszórt
huszonhárom légiót és tömérdek segítőcsapatot.
Mennyi megoldani való kétség, mennyi javí
tani való hiba, pótolni való feledség, írni és ol
vasni való levél mindennap! Augustusnak eszébe
ötlött, hogy titkárul maga mellé veszi Horatiust,
de a költő visszautasította. Princeps senatus
létére elnökölnie kellett a nagy gyülekezet ülé
sein, tagja volt az augurok, a pontifexek, a
quindecemviri sacris faciundis testületének és
így jelen kellett lennie összejöveteleken, cerimóniákon, lakomákon. Ő volt a feje az állam
nak, akit azért választottak meg, hogy példa
adó polgár, a polgári erények mintaképe le
gyen, és így teljesítenie kellett mindazokat a
kötelességeket, amelyeket a hagyomány a római
nemesre rótt. Ingyen kellett védenie bíróság
előtt a család minden kliensét, barátjait, a sze
gény plebejusokat, akikkel valaha is viszony
ban volt, köztük tehát a polgárháborúk összes
veteránjait is. Nem maradhatott el egyetlen
nyilvános ténykedésről sem, a szenátus ülései
től egészen a választásokig, amelyeken példa
adás okából végigjárt minden törzset, szavaza
tukat kérni, mint a köztársaság dicső napjai
ban dívott, és épp úgy leszavazott, mint az
utolsó polgár. Végül tömérdek ünnepélyes la
komát kellett adnia és ami még rosszabbul esett
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neki, ugyanannyi meghívást is kellett elfogadnia,
derűs arccal kellett lenyelnie a legközönsége
sebb menüt is, mert ha nem mutatott volna
örömet a szerényebb házak vendégszeretete
iránt, megsértette volna az összes polgárokat,
mint aki fölébük helyezi magát. A tények azt
bizonyították, hogy a hivatalok halmozása,
amint azt Caesar kieszelte, veszedelmes és há
borgó időkben alkalmas eszköze lehetett egy
rendkívül erélyes férfiúnak, de nem lehetett
üdvös elve a béke új kormányzatának, amelyet
nem félistenek, hanem emberek végeztek, fá
radalmat érzők, mint akárki más. Csak egy
vasember tudott volna bőséges segítség nélkül
ellátni ennyi mindent, nem Augustus, aki jú 
nius hónapban újra megbetegedett, és a követ
kező hónapokban nem is cselekedett semmit,
csak pénzt költött építkezésekre és ünnepsé
gekre. Aelius Gallus véghezvitte arábiai had
járatát, de nem nagy szerencsével. Fáradalmas
menetelés után — akadály nélkül — fel
jutott a szabeaiak fővárosába, Marikába,
de a sóvárgott kincseknek nyomát sem ta
lálta. Sebten-sietve üres kézzel kellett vissza
térnie hadseregével, amelyet felére apasztottak
a betegségek. A balsikerért a szabeaiakat
okolták, különösen a király miniszterét, Sillcust, aki Gallust kisérte és állítólag segítség
örve alatt elárulta: olyan magyarázat, amely igaz
is lehet, de lehet, hogy csak a rómaiak eszel
ték ki, tulajdon hibáik takarására. Bizonyos,
hogy Arábia és Egyiptom vetélkedtek egymással
a Földközi-tenger, India és Kina kereskedel
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méért, és minden arab törzsnek azon kellett
igyekeznie, hogy Egyiptom új ura, a római ál
lam meg ne szerezhesse az alexandriai út ri
vális útját, azt, amely Leucocomen és Petrán
keresztül Föniciába vezetett.
A 23. év tehát rosszul kezdődött és még
rosszabbul folytatódott. Marcellus edil hasz
talan próbálta fölvidítani a fővárost, fényes
lakomákat adva nagybátyja pénzén. Egy beteg
ség, amelyet a régiek határozatlanul pestisnek
neveztek és amelyben egy modern író, Jacobs
tífuszjárványt vélt fölismerni, először gyászba
döntötte Itáliát és Rómát, később pedig még
azzal fenyegetett, hogy politikai katasztrófát
zúdít a birodalomra, mert annyi áldozat után
Augustusi is megtámadta, aki — valószínűen
tavasszal, bizonyos, hogy június előtt — harmadizben betegedett meg, de súlyosabban, mint
az előző két alkalommal. Egy szomorú napon
Róma arra ébredt, hogy Augustus a végét járja
és hogy már megtette utolsó intézkedéseit is,
végrendeletet tett, minden közérdekű iratát —
beleértve azt a számvitelt is, amelyet a maga
házában vezettetett a pénzügyekről — konzul
társára, Pisora bízta. A szenátusnak és a népnek
mindössze csak jelezni merte, hogy Agrippát
szeretné utódjául, diszkrét ajánlással, amel}]
nem sérthette a legszigorúbb köztársaságiakat
sem: neki adta a gyűrűjét vagy pecsétjét.
Könnyű elképzelni, mekkora fölindulást keltett
ez a hír. Mi történnék, ha Augustus hirtelen
meghalna, negyvenéves korában, tővel-heggyel
össze hagyva minden ügyet ebben a szomorú bi
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zonytalanságban? Senki sem tudott megfelelni
erre a kérdésre. De ime egyszerre — most elő
ször — fölbukkanik egy keleti fölszabadult, egy;
orvos, hogy megmentse a köztársaságot a fenye
gető veszedelmektől. Augustus hitt a hagyo
mány erejében, amikor az állam betegségeit
kellett gyógyítani, de mikor a maga testéről
volt szó, annak a gyógyításában — az előkelő
római családok hagyományos módján — a gö
rög orvostudománynak adott elsőbbséget. A gyó
gyító művészetnek egyik nagymesterét tartotta
házában, II. Yuba mauritániai király volt or
vosát, egy új orvosi iskola megalapítóját: Anto
nius Musát. És Antonius Musa, mikor már min
denki halottnak tudta Augustusi, meggyógyí
totta hidegfürdő-kúrával. Óriási volt az öröm,
és kitüntetések egész záporát zúdították az orvos
feiére. Közadakozásból szobrot állítottak neki,
egyenest Aesculapius szobra mellé, a szenátus
pénzbeli honoráriumot szavazott meg neki és
bejegyezte a lovagok lajstromába. Ez még nem
elég: a közcsodálat Musáról átterjedt az összes
orvosokra, a szenátus az általános rajongás egy
pillanatában mindazok számára, akik Rómá
ban és Itáliában az orvosi mesterséget gyakorol
ták, megszavazta az immunitást, szóval a min
den adó és közteher alól való fölmentést. Augus
tus gyógyulása miatt mintha egy csapásra min
denki csodálatra gyúladt volna a görögök orvosi
tudománya iránt, amely iránt még akkora gya
nakvással voltak Rómában. Újabb bizonysága
— és pedig a legfurcsábbak közül való —
annak, hogy ez a kor nem volt állhatatos egyet
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len érzésében sem: a régi dolgok csodálatában
éppúgy nem, mint az újak iránt való gyanak
vásában, sem a hagyományokhoz való vissza
térésben, sem abban a hajlandóságban, hogy,
az államot el-keletiesítse. A hagyomány nagy
védelmezői nem szeszélyből vagy ostobaságból
vetették meg a görög orvostudományt, mint
csalásnak és kapzsiságnak piszkos keverékét.
Minden igazi katonai arisztokrácia természet
szerűen kisebbíti az intellektuális foglalkozáso
kat, különösen az orvosokét és az ügyvédekét,
akik minden időben a magvát alkották a kul
túrája, összeköttetései és befolyása révén erős
középosztálynak, amely ha hatalomra jut, job
ban ellene tud szegülni köz- és magántéren, a csa
ládokban és az államban a katonai arisztokráciá
nak és olyan eszméket, képességeket és erköl
csöket tud elterjeszteni, amelyek ellenkeznek
egy katonai arisztokrácia életeszményével. A
római arisztokrácia tehát évszázadokon keresz
tül monopolizálta az ügyvédséget, az orvostudo
mányt pedig megvetette és a keletiekre bízta,
mert azok fölszabadult rabszolgák voltak. De
Rómában akkoriban annál nagyobb lehetett az
idegenkedés e foglalkozások iránt, mert ezek a
keleti fölszabadultak távoli iskolákból jöttek és
minden dologban tisztára ellenkező eszméket
vallottak, mint amelyek a római hagyomány
ban gyökereztek. Mekkora hatalomhoz juthat
nak, ha egyszer meggyőzik a túlvilágtól annyira
rettegő rómaiakat arról, hogy tudják élet és halál
titkát? Ezért az ősi gyanakvás résen volt és
igyekezett meggyőzni a rómaiakat, hogy minden
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görög orvosságnál többet érnek az apáról fiúra
maradt régi receptek. És ime most egyik ilyen
orvos híressé vált, megkapta a hódítóknak és
a békealkudozóknak fönntartott kitüntetéseket,
a törvényhozás egyik napról a másikra védel
mezője lett azoknak, akik iránt eddig ellensé
ges vagy gyanakodó volt!

IV.

Új alkotmányreform.

Augustus rajongói azonban korán ujjong
tak. Míg ők jutalmakkal halmozták el Antonius
Musát, Augustus kijelentette, hogy vissza akar
vonulni a magánéletbe, mert fáradt és beteg. A
27. évbeli alkotmányreform, amely néhány év
óta amúgy is bomlóban volt, e lemondás után
egyszerre szétesett. Rómában óriási lett a konsternáció. Senki sem tagadhatta, hogy Augustusnak pihenőre van szüksége, de minden ügy
csak az ő erejéből állott a lábán, úgy ahogy.
Vélekedésük szerint csak ő tudta mindennap új
ügyeskedéssel, folyton elölről kezdve fékezni,
mérsékelni, szelídíteni a gyógyíthatatlan viszá
lyok kontrasztját, a könyörtelen gyűlölségek ki
élesedését, a kielégíthetetlen étvágyak falánk
ságát. Mindenáron le akarták tehát beszélni
szándékáról.
De vájjon Augustus komolyan mondta-e,
hogy vissza akar térni a magánéletbe? Én ebben
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a sakkhuzásában cselt látok. A dolgok állása
olyan bizarr volt és zavaros, hogy Augustusnak
épp olyan nehéz lett volna tovább kormá
nyoznia a birodalmat, mint fölhagynia a kor
mányzásával. Folytatnia nehéz volt, mert az
az ál-arisztokrácia, amely régi és új nemesekből
köréje gyűlt, évről-évre f egyelme tlenebb és lázadozóbb lett. Abbahagynia pedig azért volt ne
héz, mert azt a kevés lelket is, ami az államban
még volt, ő tartottá benne. A nemesség vissza
szerezte vagyonát a házasságokkal, örökségek
kel, az idők kedvezéseivel és magának Augus
tusnak a segítségével is, mert Augustus közben
járása révén a tartományok legjobb földjeit és
bányáit a történelmi nemesség tekintélyesebb
családjainak osztották örök engedményül, cse
kély évi vectigal fizetésének kötelezettségével.
Livia néhány dús rézbányát kapott túlsó Galliá
ban. Sallustius, a történetíró unokaöccse, a szalassziak nemrég hódított földjén jutott hozzá
néhány réz- és vasbányához. Marcus Lollius,
Galácia első helytartója már elkezdte összehor
dani családjának óriási vagyonát. Valószínűen
közföldeket engedtek át neki. Gneus Lentulus Augustus, akinek egyetlen erénye dicső nem
zetsége volt, Augustus ajándékaiból akkora va
gyont szerzett, hogy később több millió szeszterciuszra becsülték. Hány olyan nemesi nemzet
ség, amely; a későbbi évtizedek alatt nagy lábon
élt Rómában, szerezhette vissza a vagyonát ilyen
módon Augustus segítségével, ha egyszer Lentulusnak csak a neve milliókat ért a princeps
szemében! A történelmi nemességnek az, hogy
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Augustus segítségével visszaszerezze vagyona
egy részét, elég ok volt rá, hogy megtartsa őt
a hatalmon és a legtágabb jogokat és a legkitüntetőbb dekrétumokat szavaztassa neki a
szenátussal. De nem volt elég arra, hogy az ő
vezényletére és az ő példája szerint kemény fe
gyelemnek vesse magát alá, föláldozva a köz
jóért a maga kényelmét, gyönyöreit és előnyeit.
A triumvirátus rémuralma elmúlt, és a vissza
szerzett gazdagság, az augustusi uralom szelidsége a nemességet megint vakmerőségre és ha
talmaskodásra kapatta. A nemesség egy idő óta
megértette, hogy Augustus, mikor kívülről annyi
a bonyodalom, mikor a vállára ólmosodnak a
polgárháborúk emlékei, nem mer nagyon
ellenséges viszonyba keveredni a felső osztályok
kal sem jó, sem rossz motívumokból. Ebből
aztán bizonyos nyughatatlanság és fegyelmezet
lenség szelleme szülemlett. Mindazok a szená
torok, akik tíz vagy tizenöt éve, a triumvirátus
idején — mikor félig tönkrementek, bizonytala
nok voltak az életük és a jövőjük felől — egészen
összehúzódtak, most nagyhangon ágáltak Ró
mában, gőgösen nyüzsögtek a szenátusban,
örökkön semmiségek miatt civódtak, megve
tették egymást, sőt még Augustust is csak a sza
vaikkal tisztelték. Időnkint olyan személyek,
akik mindenüket nekik köszönhették, meg
haltak anélkül, hogy valamivel is megemlékez
tek volna róla, ami akkoriban súlyos sértés volt.
Akárhányszor olyan végrendeleteket bontottak
föl, amelyekbe az örökhagyó annak kimagyarázásául, hogy miért nem hagyott semmit Augus-
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tusra, szidalmakat és elitélő szavakat írt róla,
és ezeket a magisztrátusnak nyilvánosan föl kel
lett olvasnia. Nemcsak a halottak beszéltek így,
hanem az élők is, mert ellene Írott libellum-ok —
pamflétek, mondanék ma — kezdtek cirkulálni.
Konzultársai sem tartóztatták magukat, hogy
amikor lehetett, ellenére ne cselekedjenek. Augustus egy napon kikergetett a házából egy ismert
nevű tudós görögöt, aki róla és Líviáról gonosz
dolgokat írt és beszélt, de Asinus Pollio nyom
ban tüntető jóakarattal a házába fogadta, és a
nagyok mind vetélkedtek érte. Még Lentulus is
azon panaszkodott, hogy Augustus bőkezűségé
vel elvonta őt a tanulmányoktól a közügy ked
véért! Még legrégibb barátjai is ellangyosodtak
vagy földugták az orrukat. Mindenki tudta Ró
mában, hogy Maecenas nem olyan jó barátja
neki, mint valamikor, mert — legalább így
mondták — azzal gyanúsította meg Augustusi,
hogy túlságos buzgó hódolója a feleségének. És
az, akit a modern történetírók a világ urának
neveznek, kevéssel a fölgyógyulása után nem
tudott akkora tekintélyt tartani, hogy végét
vethette volna a tulajdon családjában, unoka
öccse Marcellus és barátja, Agrippa közt ki
tört viszálykodásnak. Nem egészen világos okok
ból összetűztek, és Agrippa azt követelte Auguslustól, hogy teljes mértékben neki adjon igazat
és mert Augustus nem akart vagy nem tudott
igazat adni neki, méltatlankodva elutazott Ke
letre, azzal az elhatározással, hogy egy magánsé
relem megboszulása végett az egész birodalom
tól megvonja szolgálatait. Elképzelhetjük, hogy
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mennyire egyetérthettek egymással ennek az
arisztokráciának a tagjai, ha ilyen kevés tisz
teletet éreztek az iránt, aki — akarták, nem
akarták — mégis csak főnökük volt! Harag,
megszólás, megcsúfolás, hiúskodás, rosszaka
rat: ezen a szövőszéken szőtte az arisztokrácia
napról-napra a maga vásznát. A közügyekkel
senki sem törődött, ellenben a demokratikus
párt utolsó töredékeinek kicsinyes, örökös ül
dözése sokaknak izgató, kegyetlen és veszedel
meden játékszámba ment. Akadt hivatalnok,
aki hogy szebb játékokat adjon a népnek, mint
a kollégái, tiszta őrültségeket követett el. Ami
még súlyosabb dolog: a helytartók kényérekedvére hagyott tartományokban az abszolút
fegyelmen tartott seregekben a szertelen hata
lom teljesen eszét vette annak a nemességnek,
amely már Rómában is olyan gőgösen viselke
dett. Rómának lépten-nyomon fölháborodva
kellett értesülnie kegyetlenkedésekről és túl
kapásokról, amelyeket egy-egy illusztris hely
tartó követett el a tartományban. És mert em
berségesebb érzésekre hajlott alattvalói iránt is,
azt kívánta Augustustól, hogy orvosolja ezeket
a visszaéléseket. De hogyan, micsoda eszközök
kel? Agrippa utazásán elszomorodva, kárpótlás
és békeüzenet gyanánt utána küldte sziriai le
gátussá való kinevezését, így akarta jóra fordí
tani a Marcellusszal való viszályt. A partusz
ügyek egyre bonyolódtak. Fraates követséget
küldött Rómába a fiáért és Tiridatesért, szóval
valószínűen ultimátummal fenyegette. Akár
hogy fordultak légyen a dolgok, bölcs intézke
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dés volt a sziriai légiók élére állítani Agrippát.
De Agrippa, a keményszívű, nem lágyult meg,
és bár kinevezését nem utasította vissza, Lesbosban maradt, mint a haragvó Achilles sátorá
ban, nem törődve a tartományokkal. Augustus
nem merte fölszólítani, hogy vagy fogadja el
vagy utasítsa vissza a kinevezést. Mikor a partusz háború fenyegette, nem volt legaias-SL Szí
riában. Közben a puritán áramlat egyre erősbödött a középosztályok, a szerény vagyonú
szenátorok és lovagok tisztesebb részében, az
új arisztokrácia bűnei iránt való természetes
ellenkezésből. A cenzorok megválasztását, szi
gorú törvények alkotását az erkölcsök korrup
ciója ellen, szóval azokat az intézkedéseket, ame
lyekkel a felső társadalom rendetlenségének
véget akartak vetni, most már erősen, halasztást
nem tűrően sürgették. És ez új, nagyon súlyos
nehézség volt Augustusnak. ö t buzgóbban és
őszintébben bámulták a középosztályokban,
amelyeknek semmit sem adott, mint az arisz
tokráciában, amelynek megadott mindent: sőt
a középosztályokban való népszerűségére tá
maszkodott egész uralma. Augustus tehát meg
értette, hogy ezeknek az osztályoknak legalább
valamelyes erkölcsi kielégítést kell adnia, de
nem merte nyíltan követni ezt a mozgalmat,
ösztökélni és fölhasználni arra, hogy az arisz
tokráciát fékezze, megfélemlítse és a maga aka
ratához hajlítsa. A köztársaság dicső napjai
ban az erkölcsök fegyelmét különösen a család
fők tartották fönn a kis házi monarkátusban:
de most, hogy ők sem teljesítették kötelességü
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két, nem lehetett — mint sokan kívánták —
törvény erejével közbelépni, ha nem akarták
fölforgatni a családi jog alapvető elveit, szóval,
ha nem akarták elpusztítani a hagyományt,
amelynek éppen a helyreállítását kívánták. Nec
vitia nostra nec remedia páti possumus. Augustus
csak arra volt hajlandó, hogy újra megválasz
tassa a cenzorokat és új kincstári reformot kez
deményezzen, amely sietteti a pénzügyek egyre
szükségesebb restaurációját. Minden évben ki
kell majd sorsolni a prétorok közül két adnisztrátort, akiknek praetores aerarii lesz a ne
vük. Egyebekben pedig azt az eszközt akarta
fölhasználni, amelyet minden bonyodalmak leg
jobb orvosságának tartott: a halogatást. Csak
egyetlenegy ember helyettesíthette volna az ál
lam élén, Agrippa, és ő is, egyetlen munkatársa,
aki az előző években komolyan segítségére járt,
félrehúzódott egy civódás miatt. Augustus bele
unt ebbe a sok nehézségbe, elkedvetlenítette
ennyi ellentét, most már csak azon tűnődött,
hogy fölösleges gondokkal el ne pocsékolja azt
a kis egészségét, ami még megmaradt, és új al
kotmányreformot eszelt ki, amellyel auktoritá
sát Itáliáról áthárítja a tartományokra, a belső
politikáról a külsőre. Az volt a terve, hogy vég
képp elhagyja a hivatalok halmozásának caesari elvét, amelyet a velejáró súlyos fáradalmak
miatt abszurdnak és lehetetlennek látott, disz
krecionális jogot adat magának, hogy az összes
szenátori tartományok helytartóit ellenőrizhesse
és a maga tartományait is, ezzel a hatalommal
aztán kiegészíti és kijavítja mindegyiknek a
Ferrero : Róma nagysága é» hanyatlása, V.
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munkáját, szóval az Aristoteles, Polybios, Ci
cero által sóvárgott igazi princeps akart lenni,
legfőbb felügyelő. Nem kell többé törődnie Róma
és Itália kormányzásával, amely a legnehezebb
és legsúlyosabb föladat, elutazhat a tartomá
nyokba és hosszú évekig ott tartózkodhat, nyu
godt munkával folytathatja a tartományokban
a birodalmi pénzügyek rendezését és Itália gaz
dagságának visszaállítását, örökbérbe adhatja
barátainak az egész birodalom közjavait, nem
csak a maga tartományaiban levőket, és végül
kielégítheti Itália középosztályait és értelmisé
gét, ha nem is azzal, hogy a romlott főváros er
kölcseit megjavítja, de azzal, hogy legalább a
tartományokban megakadályozza a visszaélése
ket és a legbotrányosabb ragadozást, a lehető
ség mértékére alkalmazva azt a három híres
verset, amellyel Virgilius Róma imperiális kül
detését meghatározta:
Tu regere imperio populos, Románé, memento;
Haec tibi erunt artes; pcicisque imponere morém.
Parcere subiectis et debellare snperbosBőségesen gyakorolhatja — személyesen, a
hely színén, nem kelletlen, lomha helytartók ál
lal — a békíilékenységnek és igazságosságnak
azt a politikáját, amelyet szükségesnek látott
különösen Keleten, bár élesen megkülönbözte
tett három dolgot, amiket kortársai egyre haj
landóbbak voltak összezavarni: a filozófiát, a
költészetet és a politikát. Csakugyan, mikor ke
véssel azelőtt néhány kisázsiai várost elpusztí-
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tott a földrengés és a városok segítséget mertek
kérni a szenátustól, amely évszázadok óta ahhoz
szokott, hogy pénzt csak elvett, de adni nem
adott, Augustus pártolta a kérésüket és Tiberius a szenátusban mellettük szólalt föl. Ki
akarta próbálni az egész birodalomban — gö
rögországi és keleti utazással kezdve — a tar
tományok közigazgatásának azt a reformját,
amellyel kudarcot vallott Sulla, Lucullus és Ci
cero. Tudta, hogy ő kevesebb fáradsággal féket
vethetett a nagyok kapzsiságára, hiszen már jó
formán semmi lopni való sem volt a tartomá
nyokban, a rettenetes publikánusok eltűntek és
a nagyok becsületességét a közjavak biztos élve
zetével jutalmazhatta. Augustus teljesen ismerte
azt a legfőbb politikai művészetet, hogyan kell
a tömegek szemében túlozni az akadályokat,
hogy aztán nagyobb legyen a legyőzésük ér
deme, azért szívesen vállalt olyan hivatali,
amelynek meg volt egy politikus előtt páratlan
értéke: könnyű volt és a lehető legnehezebbnek
látszott.
Ezért úgy gondolom, a magánéletbe való
visszavonulással csak cselből fenyegetőzött, hogy
a szenátust és a népet könnyebben rábírhassa
e változás elfogadására, főképp a konzulságról
való lemondására, amelyet zokon vehettek Róma
felső osztályai, mert Augustus konzulságában lát
ták legkényelmesebb módját annak, hogy Ró
mában rend legyen és vesződség nélkül jól men
jenek a választások. Mikor Augustus azzal az
alternatívával fenyegette meg őket, hogy vagy
engednek vagy visszavonul, akkor mégis enged9*
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niök kellett és egyezségre kellett jutniok vele.
Ám ha a szenátust könnyen rá is lehetett volna
bírni, hogy ilyen alkalmas egy konzult elveszít
sen, az már jóval nehezebb volt, hogy brutá
lisan kijelentsék Itália és főképp a középosztá
lyok előtt, amelyek annyi jót reméltek műkö
désétől, hogy nem akar többé törődni érdekeik
kel. Azért az egyezségben kikötötték, hogy a sze
nátus élethossziglan megadja neki a tribuni ha
talmat, tehát azokat a tribuni jogokat, amelye
ket addig nem bírt: a vétó jogát, a szenátusi
javaslatok jogát és azt a jogot, hogy a komíciumok elé törvényeket terjeszthessen. így aztán
nem lesz olyan színe a dolognak, mintha egé
szen magára hagyná Itáliát, marad egy eszköze,
amellyel beleavatkozhatik Róma ügyeibe és
ugyanakkor csaknem annyi hatalom, tehát fe
lelősség és gond súlyosodik a vállára, mint kon
zul korában. Az év közepe felé a Feriae latinae
után csakugyan meg is valósították az egyez
séget. Augustus lemondott a konzulságról és a
szenátus cserében fölhatalmazta az összes tar
tományok helytartóinak felügyeletével és "ellen
őrzésével, jogot adott neki arra, hogy a prokonzuli hatalom letétele nélkül is beléphessen
a pomeriumba, és élethossziglan bírja a tribuni
hatalmat. Augustus viszont az arisztokratikus
párt kárpótlásául a konzuli pótválasztáson se
gítségére járt Lucius Sextiusnak, egy hajdani
proskribáltnak, Brutus hűséges barátjának.
Ezzel — úgy látszott — elsimult minden nehéz
ség, amely a princeps betegségével támadt. De
csakhamar újak keletkeztek, mert nem Augus-
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tus betegsége támasztotta a nehézségeket, mint
a legtöbben hitték, hanem minden dolognak ön
magával való ellenmondása, amelyet semmiféle
dekrétum meg nem szüntethetett. A szenátus és
a hivatalnokok továbbra is édes semmittevéssel
nézték a sürgős és egyre bonyolódó közügyeket.
Az alkotmányreform nem tudott változtatni
azon, hogy a 23. év második felében sem az
edilek, sem a konzulok nem gondoltak semmi
vel, még a drágasággal sem, amely éhinséggel
fenyegette Itáliát és Rómát. Nem tudott változ
tatni azon sem, hogy a nemesek pártja egyesegyedül csak azért mozgolódott, hogy megismé
telje Cornelius Gallus botrányát Macedóniának
egy obszkúrus helytartója, bizonyos Marcus
Primus ellen. Marcus Primus úgy látszik ki
sebb hadjáratot vezetett az odrisziaiak ellen, a
szenátus fölhatalmazása nélkül. Boszút állni
Primuson a szenátus megsértett méltóságáért
nyilvánvalóan fontosabb dolog volt, mint arról
gondoskodni, hogy Róma alsó népe rövidesen
éhen ne vesszék! A nemesek pártja könyörtelen
volt azok üldözésében, akiket az ő méltóságába
betolakodóknak és bitorlóknak látott, és pörbe
fogatta Primust: de a kis demokratikus töredék,
amely koncul engedte Cornelius Gallust, most
elfogadta a kihívást. Murena vállalta Primus
védelmét. A többiek, különösen Fannius Caepio,
munkába álltak, hogy Primus fölmentését min
ién eszközzel biztosítsák. Rómának tehát megint
botránypöre Ígérkezett, miközben a drágaság
csöndben, orvúl kiürítette lassan Róma mag
tárait. Ezalatt megérkeztek a partuszok követei
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is. Mint afféle monarkikus alattvalók, nem vol
tak járatosak a római alkotmányjogban és Augustushoz fordultak.
Partuszok követsége Rómában — ez egész
jogosan elfordíthatta a közfigyelmet abban a pil
lanatban nemcsak olyan silányságtól, mint Primus pőre, hanem a komolyabb dolgoktól is,
például a közelgő drágaságtól. A partusz kérdés
volt a külügyi kérdések közt a legsúlyosabb,
mert Itália nem akarta még elismerni, hogy
Perzsia meghódítására nincs elég ereje. Nagy
Sándor meghódította, tehát Rómának is meg
kell hódítania — így okoskodott a közönség a
maga szokott könnyedségével, de közben a bi
rodalomnak nem volt több légiója huszonhárom
nál és pénze is kevés volt. Fraates pedig nem
csak a fiát követelte, hanem Tiridatest is, akit
a köztársaság mint menekvőt oltalmába foga
dott. Ha kiadják, azzal nemcsak megcsökkentik
a római hatalmat Keleten, hanem elégedetlen
ségre gerjesztik Itáliát is, amely Perzsiát meg
alázódnak akarja látni. Ha pedig arrogánsán
felelnek, fölidézhetik azt a háborút, amelyről
csak a tapasztalatlanok és a felelőtlenek beszél
hettek úgy, mint ahogy Itáliában beszéltek róla.
De a partusz követek érkezése egyéb okból is
súlyos esemény volt: döntő próba elé kellett
végre állítania a 27-ben elhatározott alkotmányos
restaurációt, még pedig a leglényegesebb részét.
Mióta a dolgok új rendjét megállapították, Róma
elé ilyen súlyos külső ügy még nem került, és
nem Augustusnak, hanem a szenátusnak kellett
megoldani, mert az idegen államokkal való al
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kudozásra csak a szenátus volt illetékes. Augustus, aki aggodalmasan vigyázott az alkotmányra,
különösen mikor valamely súlyos felelősséget
akart elkerülni, a szenátushoz utasította a kö
veteket. A köztársaság helyreállítása, sőt majd
nem egy félszázad óta tehát a szenátus most
került először abba a helyzetbe, hogy megint a
maga kedvére és teljes jogosultsággal határoz
zon egy igen súlyos külpolitikai ügyről, mint
valamikor, a köztársaság legszebb napjaiban.
Most először gyakorolhatta megint régi diplo
máciai hatalmát, amelyet pártok és klikkek
bitoroltak az előző negyven év alatt és amely az
elmúlt századokban hatalmának lelke volt s a
jövőben is az kellett legyen. Csakugyan nyil
vánvaló volt, hogy minden reform dacára, ame
lyet az alkotmányon eszközölhettek, a szenátus
nem lett volna többé legfőbb szerve, szinte
agyveleje olyan egy birodalomnak, amilyen a
római volt, ha nem tudta volna bölcs külpoliti
kával igazgatni Róma világérdekeit, mint haj
danában. Fontos pillanat volt tehát az, amely
ben a partusz követeket — ősi cerimóniával —
bevezették a szenátusba. Ebben a pillanatban
kellett kiderülnie döntően, vájjon a szenátusnak
volt-e még ereje fölvenni régi kötelességeit, olyan
hosszú idő után, vagy pedig gyógyíthatatlanul
elvénült? A szenátus azonban kudarcot vallott
a próbán: visszaküldte a követeket Augustus
ihoz, és Augustusra bízta, hogy alkudozzék és
egyezzék meg velük. Mi okból? A történetírók
nem mondják meg, bár nem nehéz kiokoskodni,
hogy ennek a polgárháborúkban összeszedődött
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szenátusnak sem bátorsága, sem gyakorlata,
sem kedve nem lehetett ilyen súlyos ügy meg
tárgyalására. A partuszoktól megriadtak: vegye
vállára Augustus ennek a gondját is! Augustus
megértette, hogy ha a követeket így küldözge
tik, azok észreveszik, hogy Rómában valamenynyien félnek tőlük, és mert valakinek csak kel
lett velük tárgyalni, belenyugodott, hogy ő le
gyen ez a valaki. Nagy ügyességgel tárgyalt a
követekkel és fölvetette előttük a kárpótlás kér
dését. Tiridates kiadatását megtagadta, de ki
jelentette, hogy hajlandó elállni trónrasegítésétől és barátságos egyezséget kötni Fraatesszel.
A fiát is kiadja neki: de micsoda kárpótlásra
hajlandó ezért a partuszok királya? Augustus
hamarosan észrevette, hogy Fraates nem va
lami biztonságos az uralmában, forradalom is
fenyegeti, trónkövetelők is szorongatják, tehát
jobban kivánja a végleges békét, mint ő. Ügyesen
kihasználta ellenfelének gyöngeségeit — a régi
szabású római diplomaták értettek ehhez — és
Fraates fiáért s a baráti szerződésért azt kérte
cserében, hogy adják vissza az előző háborúk
ban szerzett hadijelvényeket és foglyokat, és en
gedjék római befolyás alá Arméniát, amely Actium után partusz oltalom alá került. Föltéte
leit el is fogadták. Arménia protektorátusát ta
lán arra szánta Augustus, hogy kárpótlásul adja
Itáliának a perzsa hódítás helyébe, mert egye
bekben Rómára nézve teljesen haszontalan volt
a protektorátus. Róma rövidesen megtudta, hogy
Augustus kielégítő egyezséget kötött a partuszokkal, és mindenki meg volt vele elégedve.

AUGUSTUS KÖZTÁRSASÁGA

137

Senkinek sem jutott eszébe, hogy a szenátus
abban a pillanatban, amikor Augustusra bízta
a megoldását a legsúlyosabb külpolitikai kérdés
nek, amely az alkotmány helyreállítása után
fölvetődött, maga tette le Rómában a monarkia
alapkövét, amelynek épülete csak kétszáz évvel
később fejeződött be. A szenátus ezzel a senatusconsultum-mai kijelentette önmagáról, hogy
a birodalomnak az idegenekkel való viszonyait
nem tudja intézni, a maga jószántából elhajította
legfontosabb jogát, egy férfiúra és egy családra
hárította át a külpolitika intézését: szóval derekasabban hozzájárult a római monarkia meg
alapozásához, mint Augustus, még pedig egye
nesen az ő akarata ellenére. Azon a napon, ame
lyen Rómában a szenátus helyett csak egy
család tudja majd intézni a külpolitikát, Róma
valóban dinasztiát szállásol a falai közt.
De amíg Augustus a birodalom legtávo
labbi határain jártatta eszét, amíg az arisztok
raták és a demokraták arra készültek, hogy Primus miatt hajbakapjanak, az Éhség rávetette
magát a védetlen városra. Az Ínség kezdetén
a nép csak beszédekben öntötte ki haragját,
azon kesergett, hogy Augustus nem konzul
többé, mert biztosra vette, hogy ha ő konzul ma
radt volna, nem engedte volna kifogyni a gabo
nát: de mikor az éhség akuttá vált, mikor a ba
jok tetőzéseül a Tiberis is kiöntött és a kenyér
nélkül maradt szegény plebejusoknak a hajlékát
is elsodorta, a nép fölkelt, tüntetéseket rende
zett, Augustusi diktátornak kiáltotta ki, és kül
döttségek útján kérlelte, hogy fogadja el a magtá
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rak gondozását, mint 57-ben Pompeius, néhány
nap múlva pedig pozdorjávát törte az utolsó és
hosszan tisztelt alkotmányreformot. Augustus
először elutasította ezt a diktatúrát, amelyet a
nép haragja ruházott rá, de mikor a nép körül
fogta az ülésező szenátust és azzal fenyegető
zött, hogy fölgyújtja a Kúriát és a szenátorokat,
ha nem teszik meg őt diktátornak, akkor föl
értette, hogy a tömegek éhségével nem lehet úgy
tréfálni, mint a hódításokkal, diplomáciai egyez
ségekkel, és elfogadta a magtárak gondozását. A
prétorviselt hivatalnokok közül két prciefectus frumenti dandi-t nevezett ki, gabonát osz
tatott, mindenfelől gabonát kerestetett, és hogy
jó példával verje föl a nemességet lomhaságá
ból, mostohafiát, Tiberiust azzal bizta meg,
hogy a gabonát Ostiában vegye át és maga szál
lítsa Rómába. Egy Claudiust, Róma egyik leg
gőgösebb és legnemesebb családjának sarjadé
kát, arra szánta, hogy gabonát szállítson Ró
mába, mint egy második Egnatius Rufus! De
az ifjúban csakugyan megvolt a régi arisztokrá
ciának néhány olyan tulajdonsága, amilyenekre
egyébként már csak a könyvekben lehetett
akadni: buzgóság, komolyság, a kitünésnek am
bíciója, és így jól betöltötte szerény misszióját.
A közönség azonban nem nyugodott el: a drága
ság miatt való elégedetlenség még jobban szí
totta a puritán mozgalmat. Elfordulván attól az
eszmétől, hogy Augustust diktátorrá tegyék
meg, azt a javaslatot kezdték szellőztetni, hogy
nevezzék ki örökös cenzorrá. Nyilvánvaló volt:
az erkölcsök szigorúbb felügyelete nélkül az ál-
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lám szétbomlanék, de ezt a felügyeletet ki gya
korolhatta jobban Augustusnál? Augustus nem
akarta elfogadni ezt az új és nehéz terhet sem,
de a nép tüzes óhajával sem mert ellenkezni
és tranzakciót ajánlt a szenátusnak: rendelje el
a cenzorok megválasztását. így is történt. Meg
választottak két kiváló férfiút, Lucius Munacius
Plancust és Paulus Aemilius Lepidust. A publi
kum azonban új buzgalomra gerjedt Augustus
mítuszának hitében és nem volt megelégedve:
tovább követelte, hogy Augustusi tegyék meg
vagy diktátorrá, vagy cenzorrá, szóval adjanak
neki valamely gyors és erős auktoritást. És ezt
olyan fennhangon követelte, hogy Augustusnak
végül is tranzakcióra kellett szánnia magát.
Nem akart sem igazi diktátori vagy cenzori
nevet és hatalmat, azt azonban elfogadta — bi*
zonyára azzal a szándékkal, hogy csak a ga
bonaszükséglet ellátására használja — hogy a
szenátus hatalmazza föl érvényes ediktumok ki
bocsátására, mintha konzul lenne, valahányszor
ő alkalmasnak látja a közjó érdekében; szóval a
tartományok fölött való felügyeleti jogát, ame
lyet néhány hónapja adtak meg neki, terjesszék
ki Rómára és Itáliára. Végeredményben tehát
fél-diktaturát ruháztak rá.
így végződött, ilyen aggodalmak között, a
viharos 23. esztendő. Senki, még Augustus sem
értette meg, hogy igazában mi is történt ebben
az esztendőben és főképp nem értette meg az
utolsó, heves ingadozást, amellyel a nép éhín
sége az államot újra a diktatúra felé billentette,
míg az év vége körül Augustus betegsége mintha
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megint a legtisztább köztársasági formák felé
hajlította volna. Általános hatalma ediktumok
kiadására, amelyet a szenátus csakúgy futtában
szavazott meg neki az éhes plebsz üvöltése köz
ben, ez volt az a mag, amelyből a monarkikus
zsarnokság később kicsirázott: előbb csak sze
rény kis hajtás, aztán erős csemete, majd ro
busztus fácska, végül terebélyes fa, amely ágai
val befödte az egész birodalmat. De a kortár
saknak minderről természetesen sejtelmük sem
volt és csak a jelen sürü és nagy bajaival törőd
tek. A 22. év elején súlyos csapás szakadt Augustus házára. Marcellust leverte lábáról ugyanaz
a betegség, amely az előző évben csaknem vég
zett Augustusszal, és Antonius Musa hasztalan
vette elő a hidegfürdő-kúrát: Marcellus, Casear
egyetlen férfisarjadéka, meghalt. Közben a mag
tárak kurátorának gondoskodása és az új ara
tás enyhítettek a drágaságon, a nép leszelidült.
Augustus vállán tehernek maradt a fél-dikta
túra, nem tudta, mi hasznát vegye és nem akarta
hasznát venni más sem. Munacius és Paulus
annyira várt, kívánt, sóvárgott cenzorsága pedig
nem sokára a legbizakodóbbakat is kiábrándí
totta. A két cenzor hamarosan civakodni kez
dett, kevéssel utóbb Paulus meghalt, Munacius
pedig gyönge erkölcsű ember létére nem korri
gálhatta mások erkölcseit, így tehát egyik sem
tett semmit. Augustus enyhíteni akart a közön
ség csalódásán és a cenzorok botrányos mulasz
tásait maga pótolta féf-diktátori hatalmával. A
lovagokat és a szenátorok fiait eltiltotta a szinészkedéstől, hogy végét vesse a felső osztályok
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beteges szeszélyének. Betiltott néhány közla
komát, másokra nagyobb mértékletességet pa
rancsolt. Féket vetett a hivatalnokok pusztító já
tékvetélkedésére, a játékokat prétorokra bízta és
intézkedett, hogy mindegyiknek bizonyos szubszidiuma legyen a kincstárból és mindegyikük
egyformán költsön. A gladiátorok számát korlá
tozta. Igyekezett gondoskodni a tüzek oltásáról,
mert fölértette: a néptől nem lehet azt köve
telni, hogy engedje leégni a házait csak azért,
mert az arisztokrácia haragszik Egnatius Rufusra. Utánozta Ru f u s t — akit pedig gáncsolt
érte — és a tüzek oltásával megbízta a kurulis
edileket, hatszáz rabszolgát adva szolgálatukra,
szóval nagyobb személyzetet, mint amekkorával
addig rendelkeztek. Közben a demokraták és
arisztokraták megint összekaptak Primus pőre
miatt, és a viszályba sikerült belevonniok Augus
tusi is, aki szeretett volna megmaradni pártat
lan nézőnek. Primus nem tagadhatta, hogy ekszpedicióját a szenátus fölhatalmazása nélkül in
dította, és védekezésül egyszer azzal állt elő,
hogy Augustus, tehát a fővezér, máskor azzal,
hogy Marcellus — aki már halott volt — pa
rancsolta rá az ekszpediciót. A mentegetőzést
persze csak úgy eszelte ki, annyi legalább is tény,
hogy Augustusi nem merte beidéztetni a pörben,
de azon reménykedett, hogy Augustus nem fog
rácáfolni. Primus vádlói olyan kevéssé bíztak
Augustus beleegyezéséhez, hogy ők maguk sem
merték beidézni: a pör tehát olyan tanútól füg
gött, akivel a vádlók is, védők is mindennap ta
lálkoztak a Fórumon, de akit egyikük sem akart
e
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kikérdezni! A pör napján Augustus váratlanul, a
maga jószántából megjelent, és a védők invektivái dacára azt a vallomást tette, hogy Macedónia
helytartójának semmiféle parancsot nem adott.
Augustus a Primus elitélésével szaporítani akarta
a számát azoknak a kárpótlásoknak, amelyek
révén felejtetni igyekezett a nemességgel a proskripciókat, Philippit, a kobzásokat, Pompeius
családjának kiirtását és a triumvirátus évtize
des zsarnokságát. És a nemességnek annyira
kedvére volt Augustus közbelépése, hogy nyom
ban ráruháztatta a szenátussal azt a képessé
get, hogy akármikor összehívhassa a szenátust,
mintha csak konzul volna. A demokratikus párt
fölingerült és . . .
Hogy mi is történt ekkor, nem láthatjuk
elég világosan. Űgylátszik, Augustust egy bizo
nyos Castricius figyelmeztette, hogy álljon ré
sen, mert Murena, Fannius Gaepio és a demok
ratikus párt egyéb vezérei — Egnatius Rufus ki
vételével — fölháborodtak vallomása miatt,
amellyel árulást követett el régi pártja iránt, és
összeesküvést szőttek ellene, hogy megöljék,
mint Caesart. Arra a kérdésre, vájjon komoly
volt-e az összeesküvés, vagy csak valami meg
gondolatlan kijelentésről volt-e szó, amelyet
nyomban Primus pőre után, a harag hevében
tettek, nem tudunk megfelelni. Annyi bizonyos,
hogy Augustus közölte a dolgot Maecenasszal,
és először hajlandó lett volna hallgatással elfoj
tani az egészet. De a dolog kitudódott, úgylát
szik Maecenas hibájából és feleségeéből, aki nő
vére volt Murenának, és a gyűlölség, üldözés,

AUGUSTUS KÖZTÁRSASÁGA

143

rágalom, bosszúállás újabb, kegyetlenebb csa
tája következett. Augustus a tribuni hatalom
miatt szent és sérthetetlen volt: az ellene való
összeesküvés tehát a legsúlyosabb meggyalázása
volt az istenségnek. A közönség, amely bámulta
Augustusi és megint bigottá vált, még a szokott
nál is nagyobb mértékben felbőszült, eltévesz
tette az ész világosságát vagy inkább derengését,
nem sokat okoskodott, hogy kinek van igaza,
kinek nincs, hanem csak Ítéleteket követett
összeesküvőt hevádolni a lehető legnépszerűbb
volt, közdicséret fizette, és azonfölül a lehető
legkönnyebb is volt, mert egy határozatlan nyom,
egy hamis tanúskodás, egy semmiség, és a jámbor
polgár szeme már gyilkosságot látott. A neme
sek pártja nyomban föl is használta az alkalmat,
hogy a demokratikus párt utolsó maradékait is
kiirtsa. Akik az új konzervatív és régieskedő
eszmék iránt ambíciót és hajlandóságot éreztek,
egy-egy ellenfelet választottak, bevádoltak va
lakit. Az Augustus ellen való összeesküvés örvével hamarosan bősz üldözés kezdődött: a pol
gárháborúk megmaradt győlölségeit rá akarták
szabadítani néhány félig ártatlan áldozatra.
Akadt ugyan egynéhány komoly és bátor férfiú,
aki ellene mert szegülni az egyetemes őrület
nek és tiltakozott az igazolatlan vádak ellen,
vagy az esküdtszék nem hozott marasztaló íté
letet, vagy pedig szimpátiát mutatott az elitél
tek iránt. De a legtöbben nekibőszültek, sőt
több ifjú ezekkel a vádaskodásokkal fejezte ki
először és ünnepélyesen, hogy csatlakozott a
nemesek új pártjához, amely szét akarta rom
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bolni a demokratikus hagyományt, mint a latinság leggyászosabb veszedelmét, és amenynyire lehetett, restaurálni akarta az ősi konzer
vatív és arisztokratikus politikát. Köztük volt
Tiberius is, aki Caepiot vádolta be.
Augustus sem nem szította az üldözést,
sem az oltására nem mozdult, hanem úgy el
rémült a nép dühétől és az Ítéletek hamarságától, hogy törvényt javasolt, amely szerint
marasztaló Ítélethez a szavazatok egyhangú
sága legyen szükséges. Azután sietett elutazni.
Rómában nagyobb veszedelem környékezte,
mint az összeesküvések fondorlatai: a nép cso
dálata, amely nem hagyta nyugton, a 21. évre
konzullá választotta minden tiltakozása elle
nére, és kényszerítette, hogy fél-diktaturája ha
talmi eszközeit igénybe vegye! Megint egyszer
belekényszerítették az emberek és főképp a kö
rülmények, hogy egy apró és sürgető ügyben
éljen ezzel a fél-diktaturával. Itáliában min
denütt titokzatos eltűnésekről panaszkodtak, és
az eltűntekről azt beszélték, hogy az előző év
tizedek anarkiájában lelkiismeretlen birtokosok
elrabolták és az ergasztulumokba csukták őket.
Híre járt annak is, hogy azokban az esztendők
ben, amikor a különböző pártok annyi légiót
toboroztak, sok birtokos föltárta ergasztulumait
azoknak az ifjaknak, akik meg akartak mene
külni a sorozástól, és saját rabszolgáiknak ad
ták ki őket, de aztán valóban ott is fogták vala
mennyit . . . Augustus, tekintettel arra, hogy
a rendes hivatalnokok ebben az ügyben nem
tehettek volna semmit, megbízta Tiberiust —
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akit már gabonahozói küldetésében megdicsért
— hogy kutasson az ergasztulumokban, kér
dezze ki a rabszolgákat és szabadítsa meg lán
caiktól az erőszakosan fogvatartott szabado
kat. Aztán még lemondott a konzulságról, viszszaadta a szenátusnak Gallia Narbonensist és
Ciprust, és 22 második felében végre útnak in
dult Rómából, mintegy menekülve a maga dik
tatúrája elől. Szicíliában állapodott meg leg
először, hogy befejezze néhány kolónia kihasí
tását actiumi veteránjai számára a partvidék
különböző városaiban, amelyek neve és száma
bizonytalan. De a diktatúra még egyszer üldö
zőbe próbálta venni a futamodót. Míg ezekkel
a gyarmatkijelölésekkel vesződött, utolérte egy
küldöttség, amely Rómából érkezett: kiváló sze
mélyek jöttek és kérlelték, hogy térjen vissza.
Rómában, mikor meg akarták választani he
lyébe az új konzult, két jelölt pályázott: Quintus Lepidus és Marcus Silanus és megint nagy
zavargások támadtak, amelyeket semmiféle ha
talom nem tudott elnyomni és amelyek miatt
nem lehetett megtartani a választást. Augustus,
mindig csak Augustus, minden szükségletre és
minden formában: gabonakereskedő, az állam
bankárja, hódító, útjavító, rendőrfőnök! A kül
döttség után megérkezett a két jelölt is, perorálni a maguk ügyében. Augustus azonban nem
tért vissza, csak lehordta a két jelöltet és meg
hagyta nekik, hogy addig ne menjenek haza
Rómába, amíg a választás meg nem történt.
Hasztalan: a zendülések újra kezdődtek, mikor
megint megpróbálkoztak a választással, és 21
F w r e r o : Róma nagysága é« hanyatlása. V.
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január elsején még mindig nem lehetett meg
választani a másik konzult. Augustus meg
értette, hogy valamely intézkedést kell tennie és
elhatározta, hogy mégegyszer él diszkrecionális
jogaival, még pedig nagyobb mértékben, meg
akadályozni a bajok újrakezdődését. Rómába
küldte Agrippát, mintegy helytartónak. Marcellus halála természetesen megint közelebb
hozta egymáshoz a két régi jóbarátot. Augustus
a római események hatása alatt teljes kibékülést
akart: feleségül adta hozzá Júliát, Marcellus öz
vegyét, és diszkrecionális hatalmának erejéből
rábízta Róma kormányzását, amelyet Messala
Corvinus 26-ban hat nap múlva elhárított ma
gától. Azzal, hogy vejévé tette Agrippát, egyúttal
a buzgóságát is ösztökélte, meg a tekintélyét is
növelte a nép előtt. 21 tavaszán Görögország
felé vitorlázott, végképp kivonva magát az itá
liai ügyekből. Augustusnak — hasztalan igye
kezett újra lelket verni a régi alkotmányba,
hasztalan született újjá az arisztokratikus szel
lem és újult föl a köztársasági hagyomány kul
tusza — mégis magára kellett vállalnia és több
alkalommal gyakorolnia is kellett a fél-diktátori hatalmat, és mert nem akart egész diktá
torrá válni, nem volt egyéb megoldás, mint hogy
messzire menekült előle.
Keleti utazásának terve időközben kibő
vült. Elhatározta, hogy hadsereggel betör Arméniába. Talán — mint Dió egyik passzusából
hihetnők — azért, mert a partuszok királya,
mikor a fiát megkapta, halogatni kezdte a vál
lalt kötelezettségek teljesítését. Talán azért,
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mert Augustus attól félt, az arméniai király eré
lyesen ellene fog szegülni. Vagy pedig egyszerűen
csak azért, mert kieszelt diplomáciai egyez
ségét Kelet nagy színpadán légiók, ütközetek,
harci jelenetek hátterével akarta inszcenálni,
hogy úgy tűnjék föl, mintha a lármás caesari
drámák közül való lenne, amelyeket a nép anynyira megcsodált. Tudta, milyen könnyű szét
zúzni ezeket a törékeny keleti monarkiákat: ha
aztán a partuszok királya, mikor a római had
sereg belépett Arménia földjére, elküldi neki a
hadijelvényeket és a hadifoglyokat, játszva el
hitetheti Itáliával, hogy az arméniai betörés
hajtotta a partuszok vonakodó királyát Róma
elé, barátságáért könyörögni.

10*

Görögország Krisztus előtt 146-ban, mikor
Róma tartománnyá deklarálta, már jó darabon
lefelé siklott az egyetemes romlás lejtőjén. Ál
lamai a kontinensen és a szigeteken szétdarabolódtak, kereskedelmi szupremáciája megszűnt,
tőkéje elfogyott, iparágai elszegényedtek és ki
pusztultak, művészete és tudománya meddőre
vált, és így régi gazdagságának forrásai lassanlassan elapadtak. Lakomában sorra oltották ki
tüzűket a kovácsmühelyek, amelyekben annyi
kardot, lándzsát, sisakot, annyi fúrót, reszelőt,
kalapácsot gyártottak azelőtt. Argosban a haj
danta olyan munkás, híres bronzöntődéket be
kellett zárni épp úgy, mint Sikyonban a haj
danta olyan neves művészek műhelyeit. Aegina
lassankint veszni engedte kereskedelmi flottáját,
híres bronzöntődéi bezárultak, azok a telepek,
amelyekben a közmondásossá vált apró-cseprő
aeginai árúk készültek — kisművészet,mondanók
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megszűntek. Athén egész csodálatos gaz
dagsága tengeri uralmának romjai alá temetődött. Kereskedelme meghalt azon a napon, mikor
Athén elvesztette tengeri uralmát és nem se
gíthette többé a kereskedelmet hatalmaskodásai
val és kiváltságokkal. A köztársaság tékozló köl
tekezése hajókra, fegyverekre, közművekre, po
litikai jutalmakra mind megszűnt, amikor a szö
vetségesek nem szolgáltatták tovább tributumaikat. A birodalommal együtt veszett el a
cleruchiáknak és a területi birtokoknak az a
rendszere, amelynek révén olyan sok athéni él
vezhette Athénben a szerteszét szórt mezők,
erdők, bányák termékeit. Az egész gazdasági
élet tönkrejutott emiatt. A Pyreuson megszűnt
a hajógyárak és a fegyverkovácsok üzeme. Ki
mentek a divatból azok a vörös és fekete attikai
edények, amelyekkel Athén a Földközi-tenger
körül évszázadokig díszítette a gazdagok házait.
Még a Laurion ezüstbányái, az athéni jólét első
forrásai is kiapadtak. Valamennyi mesterség
és művészet, amely Athén szükségleteit és fény
űzését szolgálta, elszegényedett, megfogyatko
zott, mikor a bőséges város, egy hatalmas biro
dalom metropólisa és egy óriási kereskedelem
piaca negyven négyszögmérföldnyi, jórészt néptelen kis terület fővárosává romlott, és legföllebb hogy kevés olajat, mézet, márványt és né
hány híres illatszert tudott ekszportálni. Ennyi
maradt meg az „üzletek birodalmáéból, amely
nek királyi pálcáját egykor Athén a kezében
tartotta. Csak Corinthos virágzott a kereskede
lemnek és iparnak ebben az egyetemes hányát-

ma

150

FERRERO

lásában. A nagy ipari és kereskedelmi városok
hanyatlása egyszersmind elszegényítette egész
Görögországot, a falvakat épp úgy, mint a másodrangu városokat. Amazokban megcsökken
tette sok ültetvénynek a jövedelmeit, emezek
ben a művészetek és mesterségek munkáját és
jövedelmét, és ugyanakkor mindenütt, a legeldu
gottabb tanyán épp úgy, mint a nagv és kis köz
társaságokban a vidékiek betódulása a városba,
a fényűzésre, gyönyörökre, a városi élet művé
szeteire való hajlandóság, a hirtelen haszon
mohósága, a játékszenvedély, a pártok és vá
rosok életében a fondorkodás, versengés, túlka
pás szelleme, szóval a nagyságból és jólétből
támadó bűnök, ambíciók, aspirációk a nemzet
szegényedésével nem hogy kivesztek volna, ha
nem még nagyobb erőre kaptak. Aminek az lett
a következménye, hogy Görögországot rettentő,
egyetemes gyötrődés pusztította egészen a római
hódításig. De Görögország könnyelműen el
verte minden öröklött vagyonát, mindenekben
elkötelezte és kompromittálta a jövőjét, csak
azért, hogy a városokat mesterkélt ragyogással
övezze, hogy a művészeket és kézműveseket
fényűző munkákkal fölsegítse, hogy fönntartsa
az atlétaiskolákat, a nagy játékokat és intellek
tuális hagyományokat, kielégítse szertelen ambí
cióit, kapzsiságát és szívós gyűlölködését annak
a tömérdek politikai oligarkiának, amely annyi
nagy és kis városba befészkelte magát, hogy
élvezzen és dőzsöljön. A pártok és a városok a
régi dicsőségnek és régi hatalomnak paródiáját
csinálták háborúkkal, forradalmakkal, rablás
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sál, erőszakkal, és ezek a háborúk, ezek a forra
dalmak, az orgiák, a gyönyörök, a magán- és
közpompa őrült pénzpocsékolása még jobban
elszegényítettek minden vidéket. A cölibátus és
az adósságok — ez a két istencsapása az antik
világnak, amely mindig, még a virágzó korok
ban is a tőke szükségét és a lakosság hitvány
szaporodását szenvedte — még a falvakat is
tönkretették. A rabszolga tartó nagybirtokok
vagy egyenesen a terméketlen pusztaság lassankint elnéptelenítették a valaha népesebb vidéke
ket, míg a városokban minden kétségbeesett
erőfeszítés dacára is haldokoltak a művészetek,
romlottak az erkölcsök, az intézmények hanyat
lottak, a nyomor és a tékozlás — az elválhatatlan pár — beköszöntött a nagyúr palotá
jába, a kalmár házába, a paraszt viskójába . . .
Ezen a sikamlós lejtőn csúszott Görög
ország, mikor Róma a nyakára tette kezét, nem
azért, hogy esése közben föltartóztassa, hanem
még lejebb taszítsa a szakadékba. Aki valójában
meg akarja érteni, hogy mi is volt a római biro
dalom, annak az egyik leggyökeresebb és legel
terjedtebb tévedéstől kell megtisztítania agyát:
attól, hogy Róma a közjó széles távlataiból ad
minisztrálta tartományait, bizonyos bölcs és
üdvös elvek szerint, amelyek mindenek előtt
az alattvalók javára törekedtek. Sem Róma,
sem a világ egyetlen birodalma nem kormá
nyozta soha ilyen módon az alávetett nemzete
ket, mert ha az uralom valaha is előnyös volt
az alattvalókra, az mindig véletlenségből tör
tént. Mindig is az uralmon levők igyekeztek a
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lehető legnagyobb előnyt szerezni a bőrükön,
a lehető legkisebb veszéllyel és erőfeszítéssel.
Róma csakugyan a maguk természetes hajlan
dóságára hagyta a dolgokat Görögországban
is, mint a többi alávetett államban, amíg eb
ből veszedelme vagy ártalma nem támadt. Mi
kor Corinthost, Görögország utolsó ipari váro
sát és utolsó kereskedelmi empóriumát elpusz
tította, ezzel Görögországot arra kényszerítette,
hogy földjének sovány segélyforrásaiból éljen
és a letört népek nyomorúságos mellékkeresetén
tengődjön, a régiségeken, emlékműveken, az
idegeneken, az epydaurosi csodagyógyításon.
Azután tömérdek apró-cseprő államocskára sze
letelte, a legtöbbje mindössze egy városnak a
területére terjedt, amelyek közül csak Spártának,
Athénnek és néhány más városnak maradt meg
a függetlensége és valamivel nagyobb területe:
Spártának Laconia egy része, Athénnek az egész
Attica néhány szigettel. Ezek a városok szövet
ségi szerződéssel kapcsolódtak Rómához, to
vábbra is a maguk régi intézményei és régi tör
vényei szerint igazgatták őket, nem fizettek sem
miféle tributumot és nem voltak alávetve a
helytartó hatalmának. A többi területet azonban
bekebelezték Macedóniába és igen sok város
közt osztották föl, amelyek adót fizettek, függet
len közigazgatásuk volt, a maguk törvényei és
intézményei szerint, de a helytartó és a római
szenátus felügyelete alatt. A helytartóktól és a
szenátustól aztán belerögződhettek minden bű
neikbe, csak ha minden évben pontosan meg
fizették a járulékukat, és háborúkkal vagy fór-
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radalmakkal nem zavarták meg a pax romana-t.
Ez a béke azonban se nem regenerálta, se ki
nem pihentette a fáradt nemzetet. Talán azért,
mert a rend — ha nem természetes belső egyen
súlynak, hanem külső erőknek az eredménye
— olyan, mint a beteg vérébe ivakodott narko
tikum: egy pillanatra elcsöndesíti a fájdalmat,
de a betegséget súlyosbítja. Vagy azért, mert azt
a keveset, amit a béke összekuporgatott, Róma
elprédálta. A nagy mithridatesi háború, aztán az
utóbbi harminc év polgárháborúi, a hadak fosz
togatása, a pártok hatalmaskodása, ezenfölül a
rendes sarcok és a vámszedők uzsorája halálra
zsarolták Görögországot. Még nagyobb adóssá
gokba keverték az amúgy is megterhelt nagy
birtokot, a kisbirtokosságnak elmetszették élete
erét, a szívós szorgalmat, megritkították a la
kosságot, elgyöngítették az amúgy is megviselt
kormányzatot, szétszórták az utolsó tőkét. Már
a delphii templom kincstára is kiürült. Az a
nemzet, amely valamikor a hellenizmus szép
séges anyja volt, most Róma cselédnépe
közt koldult a világban, elöregedve, piszkosan,
rongyok közt, sebhedten.
Ha emberi és lehetséges dolog volna az az
erkölcsi inverzió, amelyről annyian álmodoznak,
saját hajlandóságaik szerint akarva megszépí
teni a világot, ha a másokon való uralom —
emberek sóvár vágya — kivetkőzhetne termé
szetéből és az uralmon levők valaha is föláldoz
nák magukat az alávetettekért, Augustus megkí
sérthette volna Róma történetének legcsodála
tosabb művét: Görögország föltámasztását. De
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Augustus, ha szerette is Virgilius verseit, nem
belőlük merítette politikai bölcseségét, és tudta,
hogy Róma hatalma kisebb volt a hírénél és a
birodalom egyrészt az alattvaló népek óriási
illúzióján nyugodott. Ezek a népek szét voltak
szóródva, tudatlanok voltak, elcsüggedtek. Ró
mát sokkal erősebbnek képzelték, mint amilyen
igazában volt. Augustus nem feledkezett meg
soha arról, hogy Róma tartományai nagyobb
részében nem tarthatott helyőrségeket, vala
mennyibe csak nagynehezen küldhetett évenkint
egy-egy helytartót és néhány tucat kedvetlen,
a tartományban tájékozatlan hivatalnokot, és
egyikben sem honosíthatta meg — mint haj
danta Itáliában — a maga törvénykönyvét,
vagy vallását, valamely új közigazgatási intéz
ményét vagy erkölcsi elvét, amely a metropolis
hoz kapcsolta volna, hanem mindenütt arra
kellett szorítkoznia, hogy a meghódított népe
ket ősi nemzeti intézményeikkel kormányozza.
Tudta tehát, hogy szinte semmit sem tehet Gö
rögországért, és ha valahol, itt alkalmazhatja
legkevésbbé Virgilius nagy versét: pacis' . . .
imponere morém. Ami az anyagi ügyeket illeti,
Görögországot a szegénység gyötörte legjobban,
és ennek a szegénységnek ezer oka volt: az
adósságok, a meddő latifundiumok, az elnépte
lenedés, a tőke megfogyatkozása, az iparágak
hanyatlása. De Róma minden lehetőt megtett e
bajok enyhítésére, hozzálátva Corinthos újjá
építéséhez, és a város valóban hamar helyre is
állt, mint a gyarmatosok a Mumnius után ma
radt romok közt egész bányáját találták a régi
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ségeknek, amelyeket drága áron adtak el, külö
nösen Rómában, és így az új várost a régi ma
radványaiból és hamvaiból építhették föl. Azon
ban az anyagi kérdésekben Görögország a maga
erejéből is segíthetett volna magán, mert nem
maradt éppen minden pénzforrás nélkül, amint
azt Elis bizonyította, amelynek birtokosai
kendert, lent és gyapotot kezdtek termelni, vagy
Patrassus, ahol sok nő foglalkozott ez anyagok
szövésével, különösen a byssuséval, amely ki
tűnő minőségű volt és kezdték ekszportálni.
Ezenfölül Görögország sok részében tenyészett
Athéné fája, a szelíd olajfa, amely a régi kor
ban aranygyümölcsöket termett, mert az olajat
a legkülönbözőbb dolgokra használták: fűszer
nek, világítónak, gyógyszernek, szappannak és
kenőcsnek, különösen a gymnasionokban, a für
dőkben és az atléta-iskolákban. A szegénységet
azonban legjavarészt az egyének és a köz bűnei
okozták: a fényűzés, a léhaság, az erkölcsök
romlása, a korrupt igazságszolgáltatás, a bősz
viszálykodás, a polgári hiúság és fegyelmetlenség, a hitnek általános hiánya, a gazdag kevesek
hatalmaskodása és a szegény sokak aljassága.
Némely túlságosan nagy visszaélést Róma oly
kor megfékezhetett kevés képviselője útján,
akiket minden évben kiküldött kormányzásra,
de nem javíthatott meg annyi bűnt, amelyek
éppen a nemzeti intézményekbe rögződtek bele
legjobban, amelyekkel a római helytartó kény
telen volt élni, a hagyományokba, amelyekhez
nem nyúlhatott, az érdekekbe, amelyeket nem
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sérthetett, a telkekbe, amelyeket veszedelmes lett
volna megbántani.
Másrészt
a
görögországi tartózkodás
Augustusnak csak rövid megálló volt egy
olyan úton, amelynek jóval messzebb volt a
vége és egészen más a célja. Már készítették —valószínűen Rómában — azt a hadsereget, ame
lyet a nyáron és ősszel Trácián keresztül Ázsiába
akart vezetni, hogy a következő tavasszal be
törjön Arméniába azzal a hadsereggel, amelyet
Archelaos, Cappadocia királya hoz. Augustus
csak kevés kísérettel és szerény fölszereléssel
ment a letarolt tartományba, elrabolni utolsó
garasait a szerencsétlen koldusnak, aki a világ
útjain az emberi nagyság múlandóságát jelké
pezte, nem pedig azért, hogy Cicero és Virgilius
költői politikáját megvalósítva a koldusnak
akárcsak a házát is kitatarozza. Sokkal inkább
azért ment, hogy az lij időkhöz hozzáfaragja
Titus Quinctius Flamininus és az arisztokrata
párt régi görög politikáját. Róma gyöngeségét a
görög szabadság udvarias respektálása alá rej
teni, engedni, hogy Görögország kedvére éljen
és belepusztuljon a bűneibe, ha már nem volt
ereje a maga megjavításához, és gyötrelmeiért
inkább magát kelljen vádolnia, mintsem Rómát.
Tartózkodása idején részben megvalósított több
reformot, részben kieszelt néhányat, amelyek
később valósultak meg. Reformjaival enyhíteni
akarta az utóbbi évszázad .romboló politikáját,
és vissza akarta adni Görögországnak régi sza
badsága néhány foszlányát és a szabadság
egyik-másik illúzióját. Elkülönítette Görög-

AUGUSTÜS KÖZTÁRSASÁGA

15

országot Macedóniától és Achaja névvel tarto
mányt szabott belőle, amelybe beletartozott
Thessalia, Epyrus, a jón szigetcsoport, Euboea
és az Aegei-tengerben levő szigetcsoport. (A tar
tomány helytartója az újjáépült Corinthosban
lakott.) Helyreállította az amphyktionok régi
tanácsát, amely évenkint Delphiben gyűlt össze
és amelynek ülései valamikor olyan ünnepélye
sek voltak. Gondoskodott arról is, hogy diétát
szervezzen, amelyre Achaja minden városa egyegy képviselőt küldött. A diéta évenkint össze
ült. Szabaddá tett néhány várost, többek közt
a lakoniai városok szövetségét, amely Lakonia
déli felét foglalta magában. Kiigazította Athén
és Sparta területét is, Athénben eltiltotta a pol
gári cím vásárját, mert a pénzgondokra jutott
város túlságosan visszaélt ezzel a nem éppen
tiszta üzlettel. A tributumokat aligha rendezte
vagy növelte, mert a tartomány nagyon szegény
volt, úgylátszik azonban, a Görögországban levő
római birtokokból igyekezett hasznot huzni.
Egy nagy lakoniai családnak, Euryklesének,
akivel együtt harcolt Actiumnál, tényleg áten
gedte Gythere-szigetét, — amely teljesen az ál
lam birtokába került — bizonyára vectigal
fizetésének kötelezettségével. Azután 21 őszén,
míg a hadserege a Bosporuson keresztül bevo
nult Bythiniába, Samosba ment. Ott akarta el
tölteni a telet, előkészítve az arméniai ekszpediciót és ellenőrizve Kisázsia ügyeit.
Ezalatt az idő alatt Agrippa feleségül vette
Júliát, és Róma az előző zavarok után magától
lecsöndesedett. De alig csitultak el az utcai zen-
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dülések, egy másik háború tört ki a metropolis
ban: színészek és írók háborúja Róma szín
házainak csataterén. Az újdonsült arisztokrácia,
mely származása elfödésére Augustus körül
akkora csodálatot fitogtatott a régi jó idők
után, megint divatba akarta hozni Ennius, Naevius, Attius, Pacivius, Gaecilius, Plautus és Terentius drámáit, szóval azt a görög dramatur
giát, amelyet a római írók utánoztak. Most
már az is polgári kötelesség lett, hogy ki-ki el
menjen a klasszikus művek előadására, vörösre
tapsolja tenyerét, minden alkalommal oda
kiáltsa a kortársaknak, hogy soha szebbet nem
fognak írni, és nemzeti színházat követeljen,
amely erkölcsös és hazafias eszméket terjeszt
a nép között. Minden jó polgárnak részt kellett
vennie a nemes munkában. Még Horatiusnak
is koturnust kellett szíjjaznia! De Horatius kö
zepes polgár volt: mint a hogy Philippinél el
dobta a pajzsát, most is igyekezett kibújni, és
megrökönyödött arra a gondolatra, hogy a szín
padon kitegye magát a római publikum fütytyeinek. Ami még rosszabb, gáncsolni valót is
talált a rajongott régi szerzőkön: a verseik sán
títanak, a nyelvezetük faragatlan és nem tiszta.
Szerencsére Róma bővében volt az olyan pol
gároknak, akiket egészen más hazafiúi érzés
hevített és a köztársaságért készek voltak min
denre, még tragédiák írására is. Egy halomra
valót megírt maga Asinius Pollio. Irt egyet,
amelynek Ajax volt a* címe (legalább is meg
tervezte) Augustus is, aki egyébként jobb szere
tett másokat írásra ösztökélni pénzzel, és jókora
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összeget adott Lucius Varius Rufusnak az ő
Thyestes-éért, amelyet mindenki mesterműnek
tartott. Sokat írtak a középosztály irodalmárai,
akik tollúkkal akartak bejutni a hatalmasok
kegyeibe, mint Gaius Fundanus, akinek a ko
médiái Horatiusnak is tetszettek, és talán sokan
mások, akiknek a neve egészen elmerült. De
ime, mikor annyi rómainak főtt a feje tudós
írásokon, hogy Ajaxnak, Achillesnek, Thyestesnek nemes jambusokban visszaadják régi sztentori hangjukat, egyszer csak Keletről Rómába
érkezett bizonyos Pylades Ciliciából és Bathyllus Alexandriából, és ebben az évben egy új
fajta játékot kezdtek bemutatni, a rómaiaknak
ismeretlent: a pantomimet. Láthatatlan éneke
sek, szelíd zene mellett, mesét énekeltek. Egy
színész, a mímelő, aki könnyű maszkkal elfödte
arcát, és szép selyemruhába öltözött, megszemé
lyesíteni a cselekmény főszereplőjét, ütemes tag
lejtésekkel mímelte a láthatatlan énekesek el
beszélését. A jelenet végén a színész eltűnt, a
nézőket édes zenei közjáték szórakoztatta, köz
ben a színész öltözetet váltott, férfiból nővé,
ifjúból öreggé, emberből istenné alakult és újra
megjelent, elgesztikulálni a cselekménynek egy
másik részét. A mímelők jórészt a görög iste
nek tömérdek kalandjából, a homéroszi és a
cyklikus költeményekből, a tragédiák által el
terjesztett régi görög műúszókból veszik előadá
saik tárgyát. Természetesen előnyben részesed
tek az érzéki jelenetek és a rettenetes katasztró
fák, mint Ajax dühöngése. Olykor vérbeli köl
tőkkel íratták verseiket. De mindenekfölött arra
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törekedtek — és ennek alárendeltek a poémát
és zenéjét — hogy a nézők idegeit megrázzák
vagy elcirógassák változatos: tragikus, vagy
komikus, érzéki vagy tiszta, szelid vagy rette
netes jeleneteikkel, amelyek lazán voltak egy
máshoz kötve. Semmiféle észbeli erőfeszítés
nem kellett tehát a megértésükhöz vagy élveze
tükhöz: csak nézni és hallgatni kellett, meg
nyitni az érzékek csatornáit, percről-percre a
futó részletet figyelni és aztán nyomban el is
felejteni. Akinek az a fölfogása, hogy a mű
vészi alkotás annál tökéletesebb, mennél job
ban hasonlít egy eleven testhez, amelynek egyet
len tagja sem hiányozhat, és mennél bőségeseb
ben fejez ki általános igazságokat emberi típu
sokban és személyekben, az nyomban rábélyegzi
ezekre a pantomimekre, hogy az igazi tragédiá
nak elfajulásai. A római közönségnek azonban
annyira tetszettek, hogy Pylades rövidesen bál
ványa lett a népnek. A nagy klasszikus művek
intellektuális, választékos, de fáradságos! örö
meinél jobban szerette a publikum a pantomi
mek könnyű érzéki gyönyörét, és ebben a rom
lott népek léhaságát tanúsította. Pedig talán
valamelyest igaza is volt, mikor a gyors, fürge,
tarka mímeket szívesebben látta, mint az akkori
unalmas tragédiákat, amelyeket keserves fárad
sággal utánoztak a nagy klasszikusokról — de
a komolyságukból és a költészetükből csak a
komolyság maradt meg — tehát nehezek vol
tak és unalmasok.
De az unalmas tragédiák szerzői, a nem
zeti színészek, a komoly és tisztes személyek
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az égre emelték kezüket, rázták a fejüket és til
takoztak. Ó, idők! Egy ciliciai Pylades, egy
alexandriai Bathyllus elűzték Róma színházai
ból Attiust és Paciviust! És valóban, ez a szín
házi forradalmacska nem volt olyan léha dolog,
amilyennek sokan megszólták, mert azt bizo
nyította, hogy a színházban épp úgy, mint az
erkölcsökben és az államban a tények ellene
fordultak az emberek szándékainak. Hagyo
mány, parancsolták az emberek. Keletiesség, fe
lelték a dolgok makacsul. És az egyenetlenség
egyre növekedett. De Augustus, bár úgy véleke
dett, hogy a nyilvános látványosságok ügye
méltó egy állam kormányosának figyelmére,
nem törődhetett abban az időben Róma színé
szeivel és az ő csetepatéjukkal, mert éppen arra
készült, hogy Kisázsia népeinek hatalmasabb
színpadon egészen más látványosságot adjon
elő, mint aminők Pylades és Bathyllus panto
mimjei: az égbe szálljon elevenen, akárcsak egy
színész, akit az előadás végén leleményes gépe
zet a levegőbe ragad. Nem a maga ambiciója
ösztökélte, hanem Ázsia rajongása kényszerí
tette, hogy fölkapjon egy régi és rozoga készü
lékre, amely Egyiptom királyait már fölragadta
a felhők közé, és megkezdje nem éppen vesze
delmeden légi utazását. November 25-én — leg
alább is úgy látszik, akkor — partraszállt Samosban, Pergamus és Bythinia régi monarkiái
kapujánál, azaz Ázsia és Bythinia két tartomá
nyáénál, amelyek Actium után arra kérték, hogy
a két régi fővárosban, Pergamusban és Nicomediában egy-egy templomot állíthassanak neki,
F errero : Róma nagysága és hanyatlása. V.
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mint a régi királyoknak, és ha a két templomot
még nem találta is fölépítve, látnia kellett, hogy
kultusza sajátságos módon kezdett elterjedni az
egész görög Ázsiában. Most már a pergamusi
templom fölépítésén, a templom körül Augustus kultuszának a Zeusz kultusza módjára való
elterjesztésén nemcsak Pergamus buzgólkodott,
hanem egész Ázsia, a kolvóv ’A^ag, az ázsiai
városok nemzetgyűlése, amely egy időben már
Antonius alatt is összegyűlt, hogy nemcsak egy
város, hanem egész Ázsia hódolatát kifejezze.
És valóban egész Ázsia hódolt az új kultusznak
és az új istennek. Sok városban azzal a tervvel
foglalkoztak, hogy minden évben ünnepélyes
játékokat kellene tartani Róma és Augustus tisz
teletére. Más városok — mint Mylasa, Nysa,
Mytilene — oltárokat és templomokat kezdtek
emelni a római köztársaság princeps-ének, vagy
pedig összekapcsolták tiszteletét a város egyik
istenének tiszteletével, mint Alabanda. Mytilene
egyik föliratán kijelenti, hogy „ami a sorsa és
a természete szerint alacsony, semmiképp sem
fogható azokhoz a lényekhez, akiket isteni fény
övez és részesei az istenségnek": a város mint
egy sajnálkozik, hogy még az istenités sem elég
hódolat, és ünnepélyesen megigéri, hogy min
den eszközzel élni fog, amellyel még istenibbé
teheti Augustusi, ha ugyan akad ilyen eszköz.
Egy másik fölirat megcsonkítva maradt ránk,
de fölismerni rajta azt a dekrétumot, amely va
lamelyik városban elrendeli Augustus kultuszát
és meghagyja, hogy nemcsak a pergamusi temp
lomban, hanem a birodalom sok városában is
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állítsanak föl olyan táblákat, amelyekbe a dek
rétum van belevésve. Több városnak a nevét
ki is tudták betűzni: Actiumét, Brundisiumét,
Tarragonáét, Marseillét és a sziríai Antiochiáét.
Ázsia városai nem érték be azzal, hogy a latin
köztársaság elnökét imádták, hanem a világ
négy táján el akarták terjeszteni a maguk rajon
gását, mintegy föltüzelni a többi népeket, hogy
ők is hasonló módon szenteljék meg tulajdon
láncaikat, vallássá emelve szolgaságukat.
A hanyatló köztársaság szkeptikus államférfia, a vellitraei uzsorás unokája tehát Zeusnak, Aresnek, Hérának lett kollégája Kisázsiában, éppen abban a tövises Eldorádóban, amely
ben Róma páratlanul nagy kincseket és kataszt
rófákat talált és amelyet kardcsapás nélkül hó
dított ugyan, de csak vérözön árán tudott meg
tartani. Bármennyire valószínű, ho^v Augus-;
tus ezen a télen mindenekfölött a partusz ügyek
kel törődött és az arméniai ekszpedicióval, ame
lyet tavasszal végre akart hajtani, föltétlenül
kutatni kezdte, vájjon mit is akarnak Kelet né
pei cserébe a kultuszért és a templomokért? Ez
a kultusz sajátságos újítás volt. Még a monarkia idején is egyesegyedül Egyiptomban dívott
az élő királyok imádása. Kisázsia megvárta,
míg királyai meghalnak és csak azután emelte
őket istenei közé. Mért hogy ez az egyiptomi nö
vény, amelynek eddig Ázsia földje meddő volt,
most olyan gyorsan gyökeret vert? Mért csírá
zott ki olyan gyorsan Kisázsia görögjei közt az
eleven uralkodók kultusza, a monarkikus alattvalóságnak ez a végső túlzása, mért fonódott
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repkénynek az új köztársaság első hivatalnoka
köré, éppen mikor Itália a köztársasági intéz
mények fölújításával próbálkozott? Auguslus
kisázsiai partraszállásakor az ősi világ három
legnagyobb ipari területének — Kisázsiának,
Szíriának és Egyiptomnak — egyikébe tette be
a lábát, Kisázsia szaggatott, öblökbe hajló és fo
kokra szökő partjain, amelyek éghajlatukra és
növényzetükre megegyeztek Görögország szem
közt néző testvérpartjaival, a fensík felé höm
pölygő folyók termékeny völgyeiben, a régi
Pergamus és Bythinia vidékein a macedón hó
dítás után tömérdek görög várost beosztottak a
frigek, kariaiak és mysiaiak lakta területbe és
gyártották, árulták mindazt, amit manapság ma
nufaktúrának nevezünk. Ugyanakkor valamenynyien a görög köztársaság klasszikus intézmé
nyeivel kormányozták saját területüket. Ezek
közt az intézmények közt volt az eklézsia, vagyis
az összes polgárok gyülekezete, a búié, vagy a
nép által választott városi tanács, a stratégák,
az archontok, a prytanok, ahogyan az egyes
városokban a közügyek intézésére választott hi
vatalnokokat nevezték. Lydia fővárosa, Sardes,
messze földre küldözgette szép hímzett gyapjú
takaróit és bíbort festett, ha nem is olyan kiválóat, mint a tyrusi, a tiatirai bíboroknak nagy
volt a keresletjük, Pergamus mindenfelé híres
volt arannyal szőtt függönyeiről, ruháiról és a
pergamenről, amely vetekedett a papirusszal.
Myletus bíbort festett, ruhákat és ágyra, ajtókra
való függönyöket szőtt, Tralles kerámiai tár
gyakat szállított, hasonlóképp Cnydus. Híresek
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voltak az alabandai csiszolt üvegek. Laodicaea
gyapjúszöveteket gyártott és árúsított, amelye
ket a városról neveztek el. Hieropolis híres és
gazdag lett kelmefestő műhelyei révén. Rhodus
évente tömérdek amforát rakott hajóra, tele az
ő jeles borával, azonfölül bőven gyártott fegy
vert és vasszerszámot. Cos jó bort ekszportált
és az antik városok közül talán egymaga szőtt,
font és festett selymet. Samos olajat árult,
Chios híres bort és kenőcsöket. Az Aegei-tengernek ezekbe a kikötővárosaiba az antik világ
minden részéről — ahol kalmárjai lerakták a
borokat, szöveteket és egyéb árúkat — tömér
dek aranyat és ezüstöt hordtak a hajók rudakban vagy pénzben. Az arany és ezüst a partok
mentén lassankint elvándorolt a kalmárok és a
kézművesek házaiba, a falvakba, a birtokosok
házaiba vagy a parasztok tanyáira, és a völgye
ken át fölvándorolt a fensíkra. Nagy Sándor után
Ázsia görög városaiban ez a szőve-festve szerzett
arany ragyogtatta meg a hellenizmust egész tün
döklésében. Ezen az aranyon öltöztette a görög
ség ekkora fénybe a maga vágyait, ezen lendí
tette föl az irodalmat és a művészetet, ezen nö
velte meg a vallási pompát, bőségesen táplálta
belőle sürü iparosságát, hasznos módon fejlesz
tette a görög nólig intézményeit, adoptálva
őket olyan városokra, amelyek főképp mester
emberekből és kalmárokból alakultak. Rhodus,
az Aegei-tenger kis Veneziája, fényesen megbi
zonyította, hogy a hajós kalmárok arisztokrá
ciája el tudott kormányozni görög intézmények
kel olyan államot is, amely tele volt kézműve
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sekkel — tehát hajlott a demagógikus zavargá
sokra — mert bölcsen tudott pénzt ereszteni a
nép közé. A magáéból fizette a lakomákat, ün
nepélyeket, okos bőkezűséggel gátját vetette az
élelmiszer drágaságának, amely a nagy népes
ségű városokban olyan gyakori, segítségére járva
a népnek minden szorultságában. És ezen a sok
aranyon — mindannak az energiának segítsé
gével, amelyet a görögökbe és az elgörögösített
városokba a kultúra, a büszkeség, a kalandos
szellem, a kereskedői kapzsiság, az ambició, az
uralomnak, élvezetnek, tudásnak olthatatlan
szomja, szóval a görögségben dolgozó nagyszerű
terjeszkedési erő és a rettenetes többi erő öntött
— ezek a köztársaságok szívósan kihasználták,
uralmuk alá vetették és asszimilálták a síkság
és a fensík idegen fajait. Munkájuk bizonyos
szempontból könnyű volt, bizonyos szempont
ból nehéz, és a görögség — legalább részben —
elfajult és megfertőződött ebben a munkában.
A hellenizmus, mikor a csipkézett, mosolygó
partokról fölkúszott a kietlen, óriási fensíkra,
Középázsia küszöbére, ellenséges és idegen terü
letre jutott, s ezen a területen minden elütött
attól a világtól, amelyben ő született és növeke
dett, a természet épp úgy, mint az emberek lelke.
Itt már nem gazdag és szorgalmas városok vol
tak, hanem — akárcsak manapság Oroszország
néptelenebb vidékein — óriási erdők, hatalmas
len- és gabonamezők, végtelen legelők. Csak oly
kor bukkant föl egy-egy szegényes falucska, vagy
nyáj a messzeségben: kicsiny, riadt, majdnem el
vesző jelenléte az embernek a vadon természet
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komor, szinte fenyegető csöndjében. Nem apró,
mozgalmas, merész, lázadozó köztársaságok,
örökös fölfordulásban, hanem óriási, bóbiskoló
monarkiák, amelyeknek annál nagyobb volt a
becsületük, mennél öregebbek voltak, és eredetü
ket föl akarták vinni egészen az Achemenidák és
a perzsiai birodalom eredetéig. Nem fürge,
gyors, kiváncsi, minden emberi és isteni ura
lomnak szófogadatlan, uralmakra, jólétre, tu
dásra, kéjre, veszedelmekre éhes népek, kivéve
azt a köztársaságot, amelyet a Pontustól délre,
Kisázsia szivében alapítottak a III. században
bevándorolt gallok hordái, és amelynek frigkelta vegyülék lakóiban megmaradt a betörő gal
lok nyelvével nyugtalan és bátor lelkűk is. Má
sutt mindenütt barbár, durva fajok, arra termet
tek, hogy az istenek és az emberek uralma rá
juk nehezedjék minden alakjában, kezdeménye
zésre képtelenek, rabszolgaságra, katonásko
dásra készek, monarkáknak szófogadói, az iste
nek és papjaik tisztelői. Nem volt itt eredeti po
litikai szellem, filozófia, irodalom vagy művé
szet: a lelkeken és testeken két vallás uralkodott
— óriási mind a kettő és monoton, mint az egész
fensík, amelyen elterjedtek — kettő amaz álta
lános, kozmopolita metafizikai vallások közül,
amelyek a misztikus Abszolúttal elnyomták
a szellemeket, és amelyeknek ezzel minden
korban annyi részük volt a népek elgyöngítésében és szolgasorba való nevelésében.
Az újabbik a Mithras-vallás volt, a perzsa
uralom öröksége: szigorú kultusz, a kezdet
leges mazdeizmus keveredése babilóniai sémi
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tanításokkal. Mithras templomában együtt tisz
telték a Napot és az Osztó Igazságot, az élet
és az erény fönséges, szinte elérhetetlen princí
piumát. A Mithras-vallás ez elérhetetlen princí
pium felé terelte a kicsiny, gyönge emberiséget,
roskadásig terhelve obszkúrus szertartásokkal
és szimbólumokkal. A királyokban ennek az
elvnek emberi kisugárzását látta és a monarkiában az istenségnek szegényes, de tiszteletreméltó
képmását. Régebbi kultusz volt a Dea Materé,
akit hol Dydimenének, hol Kybelének hívtak,
hol meg egyéb néven. Ez a kultusz egyenesen
a vad természet titokzatos, antiszociális vallása
volt, a nemzés misztériumáé. Bölcs papok alapí
tották hajdanában, akik épp olyan bölcsek vol
tak, mint uralomravágyók, és még Nagy Sándor
hódítása előtt óriási holt vagyont tudtak össze
harácsolni és uralkodtak a fensík barbárjain,
arra oktatva őket, hogy az Istenséget a konven
cionális erkölcs szabályain, a család és a társa
dalom mesterkélt kötelékein túl a fajfönntartási ösztön két végső és ellentétes tobzódásában
keressék.
Az Anya Isten, azaz a Természet, nem teszi
be lábát a városokba, amelyekben a görögök
üzérkednek és civakodnak. Künn él a vadon
hegyekben, a tavak magános partjain, távol az
emberektől. Állatok raja kíséri, oroszlánok és
szarvasok, amelyek a természet szerint élnek.
Az embernek követnie kell az Istennőt messze
a városoktól, a magános természet vadon zu
gaiba, ahol szabadon teljesedik a szaporodás
nagy, isteni misztériuma, amely az Örök Egyet
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összebékíti az időbeli változással, az a miszté
rium, amelynek erejéből, ha az egyének csak
föltűnnek, egy pillanatig vannak, aztán eltűn
nek is, az egész emberiség halhatatlanul tovább
él. Az emberi lények tehát az Istenségbe merül
nek, mikor ezt az ösztönüket, amelyben isteni
lényegük lakozik, megszabadítják a mesterkélt
műveltség pólyáitól és kötelékeitől. Homályos
teológia, de akad benne néhány mélységes gon
dolat, és a papok kamatoztatni tudták vele azt
a két titokzatos és ellentétes erőt, amely a sze
relem sötét mélységeiben együtt lakozik: a
nemek vonzódását és taszítását. Mint ahogy a
keresztény szerzetesek csokoládét és likőrt
gyártottak, ezek a papok örömtanyákat nyi
tottak a templomokban az Anya Isten jelvénye
alatt, meggyőzve az ájtatos nőket arról, hogy
érdemeket szereznek, amikor a templom homá
lyában prostituálják magukat és az Istennőnek,
azaz hogy szolgáinak ott hagyják a szerzett pén
zeket. Ugyanakkor kihasználták az aszketikus
hajlandóságokat is, bevezetve a kegyes csele
kedetek közé — a prostitúció mellett — a szü
zességet, sőt a férfiatlanítást is. Heréit papok tes
tületéit szervezték, és véres ünnepségekre gyűj
tötték mindazokat, akik az Istennő tiszteletére
meg akarták csonkítani magukat tulajdon férfiságukban.
Kisázsiában éppen az ennyire elütő éghaj
latok, fajok, nyelvek, államok, mezőgazdasá
gok és vallások érintkezése miatt évszázadok
óta buzgón igyekeztek valamelyes összeegyezésen és szintézisen. Azok az utak, amelyeken a
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belső monarkiák a Földközi-tenger világával
érintkeztek, görög területeken vonultak át, ame
lyeken pedig a görög városok közlekedtek Per
zsiával, azok a monarkiákon. A fensik benn
szülöttjei mezei népek és pásztorok voltak, a
görögök kézművesek és kereskedők. A görögök
sok árút eladtak a bennszülötteknek és cserébe
kapták tőlük a bőrt, g}^apjút, lent, fát, az ás
ványokat és mindenekfölött a rabszolgákat. A
görög városok megtöltéséről — akár mert a
városi plebsz természetes pusztulása miatt meg
fogyatkoztak, akár mert nagyobb lett az izmok
kereslete — részben a Frigia, Lydia, a terjedel
mes Pontus és Cappadocia is gondoskodtak,
ahol a parasztok nem tartották sem aljasnak,
sem kegyetlennek azt, hogy fiakat szüljenek és
neveljenek és aztán eladják rabszolgákul a
kereskedőknek, akik az emberszűkén levő ipari
városokba vitték őket. A hellenizmus, ha nem
árasztotta is el az egész fensíkot, ragyogó suga
raival legalább a csúcsait érintette. Az udvarok
mind görögösödlek. Csupa görög művészt, tit
kárt, hivatalnokot tartottak és néhány várost is
építtettek vagy mesterségesen kibővíttettek nagy
költséggel és ezzel mintegy a gögögség meleg
ágyait állították föl. Az ázsiai hellenizmus vi
szont sok helyütt veszített politikai szelleméből,
és inkább vallásos szellemmel szíttá tele magát.
A kariaiak, a frigek, a mysiaiak, lydiaiak elvárosiasodott kézműves plebsze magával vitte a
városba az ő veleszületett vakbuzgóságát és lassankint nagyobb szolgája lett a templomoknak,
mint a városoknak. A felső osztályokban egyre
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több lett a gazdag kereskedő, és ezeket a sok
tetszetős vallás közül egyik-másik, amely föl
izgatta a képzeletüket vagy fölgyujtotta érzékü
ket, hamarosan rá tudta venni arra, hogy az
isteneknek szenteljék idejöknek azt a részét,
amelyet a görög életfölfogás szerint az állam
nak kellett volna szentelniük. A görög istenek
lassankint bennszülött isteneket fogadtak temp
lomaikba és igyekeztek hasonulni hozzájuk,
mint például az ephesusi Artemis. A bennszü
löttek templomai viszont megnyíltak a görög
istenek előtt, és a két metafizikus vallás görög
formákat és arculatot öltött. A pergamusi iskola,
amelyből a bikaölő Mithras csoportja kikerült,
egy frigiai-sipkás szép görög ifjúban személye
sítette meg a perzsa lélek istenkoncepciójának
homályos fogalmát. És így, míg a polgári szellem
elernyedt, a vallás erőre kapott az ipar és a
kereskedés mellett a maga rengeteg papjával,
ragyogó és gazdag templomaival, sokféle kul
tuszával, a tömérdek, végeszakadatlan ceremó
niával és ünnepségeivel. Ezenfölül Kisázsia gö
rög városai — a századok óta monarkikus benn
szülött fajokkal való érintkezés, az ipari tevé
kenység szükségletei, a vallásos szellem terjedése
révén — végül is összeegyeztették a monarkiát
a köztársasággal. Az európai kalandorok által
meghódított monarkia magára öltötte a görög
ség formáit és elfogadta a hellenizmus oltalmát,
segítette ezeket a köztársaságokat és együtt mű
ködött velük ahelyett, hogy harcra szállt volna
velük és a köztársaságok ővele. Ázsia görög vá
rosai ipari empóriumokká alakultak és így
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mindegyiküknek az érdekei túlterjedtek kicsi
területükön. Békére, biztonságra, igazságos tör
vényekre volt szükségük olyan területeken is,
amelyekre a maguk törpe államának csekély
ereje — kicsi lámpának gyönge fénye a sö
tét éjszakában — el nem juthatott. Másrészt a
miszticizmus, a kereskedelem, a fensík monarkikus eszméinek csöndes beszivárgása meggyön
gítette Ázsia görögjeiben a polgári és köztársa
sági szellemet. A városok tehát könnyen észrevehették, hogy a monarkia hatalmas ereje job
ban koordinálja érdekeiket. A diadochok — ha
egymás közt háborúskodtak is — megértették a
maguk közös hivatását, és nemcsak tiszteletben
tartották a városok köztársasági intézményeit,
amelyekkel a bennszülötteket igyekeztek kor
mányozni és hellenizálni, hanem maguk is több
ilyen köztársaságot alapítottak, különösen a fen
sík szivében. Viszont a görögök érdekeiknek ezt
a koordinálását imádták még a király személyé
ben is. A miszticizmus szétszitáló porszemecskéitől vörhenyes levegőben vallásos szint öltöt
tek a monarkikus hajlandóságok, és a' távoli
Egyiptom példája és a mitrasizmus bennszülött
eszméi közepette Ázsia görögjei is megértették,
hogy Kisázsia népeiben azzal lehet legjobban
tiszteletet gerjeszteni e királyok iránt, ha istene
ket és félisteneket faragnak belőlük. Ezért tehát
a monarkia fél-istenítése és a halott királyok
apotézisa Kisázsiában nem elfajult görögök szol
gai lealjasodása volt, hanem egyike azoknak az
eszközöknek, amelyekkel a sokoldalú helleniz
mus megvalósította kereskedelmi és értelmi ural
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mának hatalmas tervét. A gazdag, de hadako
zásra és diplomáciára gyönge kereskedők, kéz
művesek és irodalmárok apró köztársaságai az
új görög monarkiákat pajzsul fordították Perzsia
és a kisebb fél-perzsa monarkiák ellen, amelyek
a fensíkon az Achemenidák ősi birodalma és a
partvidék közé ékelődtek. Úgy használták és
imádták, mint egyedi létük szintézisét, mint azt
a messze sugárzó erőt, amely az ő kereskedel
müket szárazon és vizen megvédelmezi.
És az ázsiaiak most, száz esztendővel a pergamusi monarkia bukása után, már nem elhunyt
királyokat imádtak, hanem egy eleven köztársa
sági hivatalnokot, térdreborultak Róma előtt,
amelynek neve inkább gyászos volt nekik, mint
kedves. Róma, átvéve a pergamusi királyok
örökségét, szinte csak a monarkia politikai ha
gyományait folytatta, történelmi hivatását
nem. Szabadokká — szóval adótól mentesekké,
a szenátustól és a prokonzultól függetlenekké,
magával egyenlő szövetségesekké — nyilvání
tott több várost, Cnydust, Mylasat, Chiost, Mytilenét, Iliust, Lampsacust, Gyzicust, Rhodust,
amelyek még mindig ilyen állapotban voltak,
mikor Augustus Ázsiába ért. A többieket alá
vetette a prokonzulnak és az adózásnak, de ezek
ben is megengedte, hogy a nép összegyűljön,
törvényeket alkosson, tanácsosokat és hivatal
nokokat válasszon, maga törvényeivel kormá
nyozza magát, kivéve a szenátus és a konzul
elég ritka intervencióját. A prokonzul inkább
csak felügyelő és kincstárnok volt, azzal a meg
bízatással, hogy szedje össze és évenkint szál
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lítsa a metropolisba az adópénzeket. De semmi
gondját nem viselte Róma a hellenizmus lét
érdekeinek — mint ahogy megtették az ázsiai
monarkiák — és nem kedvezett kultúrája ter
jesztésének, nem tartotta meg fennsőbbségét a
bennszülött fajok fölött, nem védte és favori
zálta kereskedelmét, nem szedte összhangba
az egyes városok erőkifejtését. Róma távol
volt, a tartományban mindössze egy prokonzul képviselt, akit minden évben fölvál
tottak, és egy szórakozott, elfoglalt szenátus,
amely mint minden gyülekezet, kapkodva
gyártotta törvényeit és édeskeveset tudott a
helységekről és lakóiról, minden gondja csak
a pénzharácsolás lévén. Lassan-lassan mindent
magára hagyott Kisázsiában, engedte, hogy a
kalózok félig tönkretegyék a görög városok ke
reskedelmét és a partusz lovasság harminc év
alatt kétszer is a falai alatt cirkáljon. Róma csak
azzal törődött, hogy elrabolja a javarészét an
nak az aranynak-ezüstnek, amit iparcikkeikért
cserében összehalmoztak és hogy a fensík vala
melyik állama — Pontus, Arménia, Gappadocia,
Galacia, Commagene — le ne merjen szállni egy
szép napon a partvidékre, nagyobb lelkiismere
tességgel magára vállalni az Attalidák örökségét,
mint Róma. így aztán a maga előnyének önző
hajszolásával — ha nem is pusztította el egyiket
sem — meggyöngítette ennek az összetett tár
sadalomnak minden életelemét, a hellenizmust
épp úgy, mint a bennszülöttek hagyományait.
Félig elpusztította a görög köztársaságokat, félig
kioltotta bennük a művészeteket, az intellektuá
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lis elevenséget, mint ahogy örökös össze meg
szétrakosgatással elgyöngítette a fensík minden
monarkiáját, talán Galácia kivételével. Itt leg
alább Augustus idejében dúsgazdag birtokosok
arisztokráciája és egy mindnyájuknál gazda
gabb király alatt erős frig-kelta parasztok és
katonák éltek, művelték a földjüket, óriási csor
dákat legeltettek, gyapjat, szantonint és akácból
kivont gyógygummit ekszportáltak. Századok
óta szövetségben voltak Rómával és tömérdek
vagyont szereztek az elmúlt félszázad alatt,
Róma szolgálatában hadakozva, különösen a
Pontus ellen. Augustus Actium után ezt a
népet elég erősnek, és királyát, Amyntast
elég vitéznek tartotta ahhoz, hogy terü
letéhez csatolhassa Lycaoniát, Pamfiliát, Pisi
diát, a keleti Ciliciát — szóval Kisázsia legva
dabb részeit, ahol a Keletet pusztító rablók és
kalózok fészkeltek — azzal a megbízással, hogy
irtsa ki mindnyájukat. De Amyntas meghalt írtó
munkája közben és Róma kénytelen volt megint
provinciává tenni országát, mert nem akadt, aki
vállalta volna. A fensíkon most már csak gyáva,
hadviseletlen és legtöbbnyire szegény monarkák
maradtak, árnyékai a régi hatalomnak. Róma
csak azért tartotta fönn őket, hogy a bennszü
löttek közt még haldokló presztízsük utolsó csil
logását is kihasználja, egyébként se nem árthat
tak, se nem használhattak. Egy laodicaeai görög
író, Polemo, a híres szónoknak, Zénónak a fia,
kormányozta a Pontust, Mithridates hajdan di
csőséges országát, amely most már ebbe a távoli
zúgba vette magát, mintegy levezekelni és elfe
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ledni Ázsia uralmának összedőlt nagy álmát, egy
csöndes agrikultúr állam békéjében. Tömérdek
emberfajtái, amelyek annyiféle nyelvet beszél
tek, hogy olykor meg sem tudták értetni magu
kat, most már csak a földjük művelésével, bá
nyászkodással, legeltetéssel, maguk szaporodá
sával és az istenek tiszteletével gondoltak. A Fe
kete-tenger néhány városa, görög gyarmata —
Sinope, Amisus, Trapezunt — elhagyták nagyratörő, harcias kedvüket és a maguk néhány
iparágának műveléséhez fogtak, halászták a tinhalat, ekszportálták a belső vidék fáját, gyapját,
vasát, és bizonyos ritka és drága gyógyfüvek nö
vényét, mint az édesgyökeret és hellesborust.
Még obszkúrusabb, még szegényebb és nemte
lenebb volt Archelaos királyi pálcája alatt Cappadócia: óriási területén csekély értelmű faj la
kott, szintén pásztorkodásból, földművelésből
és bányászatból élt, a maga nyelvét beszélte, és
csak két városa volt, Mazaca és Gomana. De ha
a római politika a fensík bennszülött fajait a
galáciaiak kivételével megtizedelte, elszegényí
tette, megalázta is, ha valamennyien vérük javát
ontották is el azokban a háborúkban, amelyeket
Róma egész Kisázsiában támasztott, viszont ősi
hódítóik, a városok görögjei sem vesztettek vagy
szenvedtek náluknál kevesebbet. A kisázsiai gö
rög városok egy évszázad óta arra a Szizifusz
munkájára voltak kárhoztatva, hogy ami ara
nyat-ezüstöt Róma elrabolt tőlük, azt cserébe
visszaszerezzék Itáliától, hogy aztán megint elprédálják előlük, mikor már összekuporgattak
valamit. Végül aztán elernyedtek ennyi vesződ-
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ségben Mithridates első betörése, a sullai
visszahódítás, a kalózokkal és a római vámsze
dőkkel való harcok, Pompeius tábornokainak
kobzásai, Brutus és Cassius rablásai, Antonius
zsarolásai után. A jómódú osztályokat tönkre
tette, elnyomorította, megritkította ennyi pénz
ügyi kasztrófa, Róma pedig, a hanyatló tekin
télyű Róma alig támogatta őket, és így különö
sen az utóbbi harminc évben már nem tudták
megadni a költséges liturgiák régi fényét és ez
zel a görögség presztízsét, amely főképp a litur
giákon nyugodott. Emiatt a polis intézményei
a legnagyobb rendetlenségbe züllöttek, a művé
szetek és tudományok hanyatlottak, minden vá
rosban Ínséges politikusok bűnszövetségei ga
rázdálkodtak, kihasználva a nép hibáit és tu
datlanságát. A pénzügyek válságra jutottak, az
emlékművek pusztulóban voltak, az iskolákat
elhanyagolták, az igazságszolgáltatás vásárra
került, a közvélemény szeszélyes és erőszakos
lett, a szigorú és tisztes férfiak elkeseredtek és
hitetlenekké váltak a tűrhetetlen és egyben gyó
gyíthatatlan korrupció miatt. És Kisázsiában
épp úgy, mint egész Keleten, ez óriási társa
dalmi züllés közben, amelyet a római politika
zúdított a hellenizmusra, csöndesen, lassan,
szívósan növekedtek számban, erőben, va
gyonban — akárcsak azok a növények, ame
lyek a romok közül bújnak elő — a rablók és
a zsidók. A rablók hegyeikbe zárkózva, a zsidók
pedig szétszórva egész Keleten.
Cylicia rabló népei kevéssel azelőtt ölték
meg Amyntast, Augustus fájdalmára. Augustus,
Ferrero : Kóma nagysága és hanyatlása. V,
n
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mikor Ázsiába érkezett, olyan sajátságos újsá
got födözött föl, amelyet száz évvel azelőtt senki
bölcs vagy hatalmas férfiú még csak lehetséges
nek sem hitt volna. Azt kellett látnia, hogy
Amyntas halálával Kelet legaktívabb, legbát
rabb, leggeniálisabb fejedelme, az egyetlen, aki
ha nem is csodálatot, de tiszteletet gerjesztett
mindenkiben, Judea királya volt, Herodes. Az
ázsiaiak közt barbár volt, idumeus arab, aki
csak nemrégiben tért át a zsidó vallásra. A ke
leti uralkodók közt viszont parvenu. volt, aki
az előző forradalom zűrzavarában fondorlattal
és erőszakkal bitorolta el a fejedelmi méltóságot
az Asmoneusok megviselt családjától. Királya
egy kicsiny, obszkúrus, nyers népnek, mely év
századokon át csak arra volt jó, hogy Ázsia
nagy hatalmasságainak harcaiban az alattvalók
csordáját növelje, örökös prédája legyen a győz
tesnek. De Herodes most már láthatóan arra
tört, hogy Róma vazallusai között a főhelyre
jusson, és nem mulasztott el egyetlen alkalmat
sem, hogy ő is, Judea is szem előtt legyen. Hadi
kontingenst küldött Helius Gallus yemeni ekszpediciójába. Samarica nevét Sebastere változ
tatta (Áugustus nevének görög fordítása), és egy
várost kezdett építtetni, amelyet Caesareának
akart elnevezni. Júdeábán, a barbárok között
ő is görögösítő, fényes gazdag monarkiát akart
alapítani, országszerte nagy, fényűző közműve
ket rendelve. Jeruzsálemben pedig öt esztendőnkint játékokat rendeztetett Áugustus tiszteletére,
továbbá nagy színházat és amfiteátrumot építte
tett. Mindenfelől görög művészeket hivatott és
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görög írással verette pénzeit. Herodes tehát, ha
óvatosan is, azt az ambíciót mutatta, hogy Kele
ten Róma első vazallusa akar lenni és afféle párt
fogója a görögségnek, ő, az idumeus arab, a fa
ragatlan zsidók királya! De Herodes nem volt
őrült, és egyáltalán nem őrületből, hanem egé
szen észszerűen aspirálhatott erre a rangra,
mert a zsidók helyzete az előző század folya
mán ugyancsak elváltozott egész Keleten. A
zsidóknak már akkor megvolt egyik-másik
olyan tulajdonságuk, amely ma a harcban erő
sekké és kitartókká teszi őket: dolgosak és ta
karékosak voltak, annyi érzéki vallás köze
pette egyetlen, férfi Isten őrizete alatt éltek, aki
komor zsandára, nem pedig elnéző osztályosa
volt az emberek bűneinek, és végül — ami a
legfőbb erény volt abban az időben, mikor a
műveltség olyan gyorsan végzett a fajokkal —
szaporák voltak. Hosszú időn át arra voltak
kényszerítve, hogy sűrű számban emigráljanak,
és így a hellenizmus szétziillésében az előző év
század alatt csodálatos könnyűséggel terjesz
kedhettek és a legszerencsésebb vagyonszerző
alkalmakhoz jutottak. Emiatt aztán óriási, gaz
dag, virágzó gyarmatokba gyűltek Kelet minden
városában: az egyiptomiakban, különösen Ale
xandriában, a kis-ázsiaiakban és a határon túl
a perzsiai városokban, például Babyloniában.
Mindenütt szükséges részét alkották a városi
népnek: főképp kézművesek, kalmárok és ban
károk voltak. Legtöbbje szerényen élt, néhánya
meglehetős jómódhoz jutott, egy csekély töre
déke pedig óriási vagyont szerzett — Keleten is
12
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voltak akkor Rotscliildok — és valamennyien
együttvéve olyan kolóniákat alkottak, amelyek
nek saját erkölcsei, törvényei, eszméi voltak,
egészen mások, mint a görögöknek, és semmi
áron sem tágítottak tőlük. Föllázadtak a régiek
közt olyan divatos vallási eklektizmus ellen és
csak a maguk Istenét akarták imádni. Igyekez
tek elterjeszteni a maguk kultuszát, amelynek el
fogadásával ott kellett hagyni a többieket. Sa
játságos rítusuk volt, és azt szorgosan megtar
tották, akárhol voltak, ha mindjárt sértették is
vagy háborgatták is vele a többséget. Ahol a
város törvényei összeütköztek vallásuk szabá
lyaival, ott mindenáron azt követelték, hogy
mentsék föl őket, vagy pedig odébb álltak. Nem
igen keveredtek azzal a néppel, amely szállást
adott nekik, inkább maguk közt éltek, szinte
nép voltak a népben, állam az államban. Sűrűén
voltak, összetartok, dolgosak, gazdagok, gyűlöl
ték őket a sajátságaik miatt és félték a gazdag
ságuk miatt. Eszük örökösen Jeruzsálemben és
templomában járt, lelkűk oda sóhajtozott, soha
el nem feledték azt a szent földet, ahol Jehova
szentélye állt, hazájukba gyakran visszatértek
és folyton hatalmas összeg pénzeket küldtek a
fölsegítésére. A zsidók tehát a kolóniákkal, a ke
reskedelemmel és pénzükkel nagy hatalomra
jutottak egész Keleten, a görögség hanyatlásán
ők erősödtek. Herodes bölcsen megértette, hogy
nem zárkózhat többé önmagába, midőn a zsidó
nép világszerte szétterjeszkedik, a zsidó állam
nak lépést kell tartania népével, arra kell töre
kednie, hogy megismerjék, szeressék, féljék túl
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a határon is, hogy aztán mindenütt segítségére
járhasson a zsidó kivándorlóknak, a judeai ko
lóniák körül pedig csökkentse az ellenszenvet
és az akadályokat. Politikájának az volt a lé
nyege, hogy keserűség, hátsó gondolatok és gyűlölség nélkül elfogadja a kliensi és vazallusi álla
potot, hogy a zsidó gyarmatok mindenütt a nagy
köztársaság pártfogása alá kerüljenek, amenynyire lehet összebékítse a fölerősödött, de Kelet
egyedülvaló uralmára képtelen zsidóságot a gö
rögséggel, amely ha meggyöngült is, még min
dig élt, uralomra és gazdagságra tört, és még
újjá is születhetett.
A pergamusi templom, Augustus és Róma
kultusza voltak a görögség szívós elevenségé
nek első jelei. Tíz év óta a béke helyreállt, bizo
nyos rend volt, a bizalom újjászületett, egész
Kisázsiában újra megindultak a szövőszékek, a
kelmefestők medencéiben újra festékeket olvasz
tottak, a kereskedők bárkái újra vitorlát bon
tottak, a városok megbénult iparai újra föléled
tek. Ugyanakkor az ázsiai hellenizmus a messze
látóhatáron — ahol egy évszázadig csak a Sze
nátus szürke személytelenségét észlelhette —
azt látta, amint fölbukkanik, egyre megnövek
szik egy féríiú alakja, akiben messziről meg
testesíthette a neki annyira szívéhez nőtt
monarka alakját. Ázsia nem szolgaságból vagy
aljasságból tört akkora buzgalommal utat a
maga Olymposán — a világ minden részéből
összesereglett, egyre sokasodó különféle istenek
szedett-vedett kongresszusában — az utolsó Is
tennek, aki egy kissé váratlanul húsban-csont-
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bán jött Itáliából. Ennek az Istennek épp olyan
üdvös ereje kellett légyen, mint a Mithras alak
jában imádott Napnak, vagy a Kybele alakjá
ban imádott Természetnek. A görög városok
partikuláris érdekeinek összehangoló ereje kel
lett légyen, a vértjük Perzsia ellen, oltalmazója
kereskedelmüknek, szóval az, ami valamikor a
diadochok monarkiája volt. Az ázsiai görögség
egy évszázadon át várta, hívta, kivánta ezt a
jótévő erőt, és előbb Rómát istenítette, azután
isteníteni próbált csak úgy találomra néhány
kurta uralmu prokonzult. Mindig hiába, mindig
megcsalódottI De reménységei annál eleveneb
ben és annál teljesebben éledtek újra most, hogy
lábra próbált állni az előző évszázad dekaden
ciája után. Azzal, hogy Augustusnak és Rómá
nak templomot emelt és kultuszt adatott, föl
kínálta Augustusnak azt a nagy történelmi hi
vatást, amelyet Ázsiában a görögösítő monarkia
teljesített és amelyet Róma elhanyagolt: egy év
század óriási fölfordulásában epedőre vált kivánkozással hívta és egyenesen istenné , tette
még életében, egyiptomi módra.

VI.
„Armenia capta, signis receptis.44

Hatalmas föladat, nagyszerű küldetés: de
vájjon Augustus, akinek Itáliában egy félig szét
bontott köztársaságot kellett egyedül vagy majd
nem egyedül kormányoznia, vájjon megszemé
lyesíthette-e Kisázsiában a görögösítő monarkiát? Kisázsiában templomai voltak ugyan, de
nem maradt rá a pergamusi királyok óriási va
gyona, hatalmuk gránittalapzata: nem voltak
meg a rengeteg erdők, a nagy jószágok, a tö
mérdek szőnyeg, aranybrokát és pergamen te
lep, a jSccGihxoi vagy királyi rabszolgák véghetetlen sokasága. A királyság anneksziójával
ez az óriási vagyon szétforgácsolódott: a királyi
rabszolgák fölszabadultak, a nagy oficinák ezer
apró magánbolttá tagolódtak, amelyek való
színűen jóval szorgalmasabbak voltak, mint az
a néhány hatalmas régi telep. A földek a római
köztársaság birtokába jutottak, és az a maga
jól ismert módján elbánt velük. Nehéz volna
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megállapítani, mit nem tékozoltak még el ebből
a nagy vagyonból: de ami megmaradt, az min
denesetre Rómáé volt és nem Augustusé. Ami
az ő vagyonát illeti, elég hatalmas volt, ami
rabszolgáit illeti, neki is volt tömérdek, mint
Pergamus régi királyainak, de sem a vagyonát,
sem rabszolgaseregét nem lehetett összehason
lítani az övékkel. A maga korában és a maga
kortársai közt dúsgazdag volt, a régi ázsiai
uralkodók véghetetlen gazdagságához képest
azonban csak szerény jómódban élt. Amije volt
is, annak a javarészét Itáliára kellett költenie.
Ázsiában ő csak olyan isten volt, akinek sem
garas a zsebében, sem villám a kezében. A rá
pazarolt kitüntetések tehát inkább az ázsiaiak
beléje helyezett szertelen reménykedéseit fe
jezték ki, mintsem igazi érzését a tisztelet
nek és félelemnek, amely az ő jelenlétében el
fogta volna őket. Ha Augustus még áltatta ma
gát, két dolog kinyitotta a szemét. A cyzikusiak
kevéssel azután, hogy Samosba érkezett, tehát
éppen az Isten szeme előtt, bizonyos zendülések
alkalmából megint kisebb fajta öldökléseket
vittek végbe a római polgárok közt. Ezek az
apróbb mészárlások a mithridatesi idők nagy
hódításai után periodikusan megismétlődtek
Ázsia városaiban, hol itt, hol ott, mintha csak
azért cselekedték volna, hogy ki ne tanuljanak
a rómaiak üldözéséből. Augustus kevéssel az
előtt mestere, a tarsusi Athenodorus sürgeté
sére végét akarta vetni bizonyos rablásoknak,
amelyeket egy bűnszövetkezet a tarsusi gymnasion kezelésénél még Antonius ideje óta el
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követett, és magát Athenodorust küldte a tol
vajok elűzésére. De Athenodorust — tisztes
kora, a becsületes emberek szolidaritása, Augustus pártfogása és tekintélye dacára — a bevá
dolt párt csúfolódással és fenyegetésekkel ül
dözte saját szülővárosában. Egyik éjszaka has
menéstől gyötört embereket küldtek hozzá, hogy
a háza küszöbén könnyítsenek magukon, csúf
ságból . . . És a filozófus mindössze csak sza
vakkal büntethette sértegetőit. Összehívta a né
pet, beszédet intézett hozzá és azt mondta:
hogy milyen beteg belülről a város, azt az
ekszkrementumaiból is látni. Augustus emberi
és isteni dicsősége Rómából sugárzott Ázsiára,
mint ahogy a hold is a naptól kapja fényét,
neki tehát az ázsiai politika miatt is arra kel
lett törekednie, hogy a partuszokkal való meg
egyezés villáma váratlanul csapjon le Ázsiára
és megriassza ezeket a népeket. Á szerencse eb
ben is kezére járt. Az arméniai ügyek maguk
tól nekilódultak és sebesebben iramodtak abban
az irányban, amelybe terelni akarta őket, mint
sem gondolta volna. A 21-ről 20-ra forduló té
len, míg a római haderő és a cappadociai kon
tingensek összegyülekeztek az armén határokon,
hogy tavasszal áttörjenek rajtuk, az országban
forradalom ütött ki, a forradalmárok letették
trónjáról a királyt és elfogadták a római ural
mat. Ázsiában csak két nagy állam volt: Róma
és a partuszok birodalma. A kisebb monarkiák,
amelyek közébük voltak ékelve: Pontus, Cappadócia, Commagene, Arménia inkább csak
testetlen árnyak voltak, Róma és Perzsia -—
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mikor egyik nem vetette lábát a másik elé —
azt tehették velük, amit akartak. Augustus
mindazonáltal nem csatolta Armeniát a biroda
lomhoz, és elfordulva apja politikájától, ez al
kalommal az arisztokrata párt régi politikáját
újította föl. A római prokonzul vagy proprétor
Ephesusból könnyen kormányozhatta volna az
ősi Pergamust, tehát a görög, ipari és köztársa
sági Ázsiát, mert keze alatt voltak — hosszú bil
lentyűnek — a hellén városok, amelyek közt az
egész területet felosztották. Csak rá kellett
hagynia ezeket a városokat a maguk intézmé
nyére, neki csak ellenőriznie kellett: és az egész
terület kormányzása — jól-rosszul, még ha in
kább rosszul is, mint jól — de készen volt. A
fensíkon azonban a monarkiák eltörlésével a
római prokonzulnak a szétszórt lakosságot kel
lett volna kormányoznia, hatalmas területeken,
katonák és bennszülött intézmények nélkül, hí
ján az olyan hivatalnokoknak, akik ismerték
volna a vidéket és az ügyeket, egyedül Róma
tiszteletére és félelmére támaszkodva, amely
tisztelet és félelem egyre csökkent, mennél bel
jebb ért a tengertől. Ezek a népek ősidők óta
csak papjaiknak és a dinasztiáknak engedel
meskedtek, azért bölcsebb dolog volt úrrá ke
rekedni fejedelmeik fölött és azok karjával és
parancsaival kormányozni őket, a trón mögé
rejtőzve. Augustus tehát új királyt adott Arméniának, Tigranest, a halott király egyik öccsét,
akit Actium után foglyul ejtett Alexandriában,
és otthon neveltette Rómában. Személyesen nem
mehetett el Arméniába, hanem mostoha fiával,
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Tiberiusszal tétette Tigranes fejére a királyi
diadémot ünnepélyes szertartás közepette, a
római táborban.
Az annekszió helyett való protektorátus
nak egy másik előnye is volt: kevésbbé nyug
talanította a partuszokat, akik így könnyebben
hozzászokhattak az eltűréséhez. Keleten pedig
— ha a pár túszok elismerik az arméniai ügyek
fordulását— így is Róma hatalmának és presz
tízsének tekintélyes növekedését jelentette. De
vájjon a partuszok belenyugodnak-e ebbe a
hátrafelé való lépésbe? Sokan attól féltek, hogy
Róma és Perzsia párviadala újra kezdődik.
Egész Ázsia aggodalomban volt. Az aggódás
miatt a kereskedelem is megbénult, különösen
a tengerparti városokban, például Byzancban,
ahol a gabona erősen megdrágult. Augusiusnak
azonban — úgy látszik — már akkor alapos
okai voltak azt hinni, hogy Fraates engedni fog.
Mindé sok háborgás közepette nyugodt maradt,
figyelme Ázsia felé fordult, és óvatosan elkezdte
rendbeszedni — legalább részben — a görög
városok érdekeit. A legfőbb kérdés az adóssá
gok kérdése volt. Ha a szövőszékek elkezdtek
is verni, lia a kalmárhajók vitorlát bontottak is
szokott útjaikra, viszont a szétszórt, szétdarabolt,
elrejtett tőke ínsége nagy volt. A magánosok épp
úgy, mint a városok, a kereskedők épp úgy,
mint a birtokosok sűrű adósságokba kevered
tek, és csak nagy nehezen tudták megtenni első
lépéseiket, hogy mégegyszer fölküzdjék magukat
a szerencse ormára. Még Rhodus is, amely talán
a leggazdagabb város volt, súlyos kárát val
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lotta a polgárháborúknak. Láttuk, hogy a pusz
tító földrengés után sok város Rómához fordult
segítségért. Chios romokba engedte dőlni cso
dálatos oszlopcsarnokát. Minden városban rom
halmazokra és elhagyott hajlékokra akadtak.
A sebek talán maguktól is behegedtek volna, de
milyen lassúsággal! Úgy látszik, Augustus szük
ségesnek látta az operációt, és ezért fölhatal
mazta a városokat, hogy eltörölhessék tulajdon
adósságaikat. Bizonyosra vehetjük, hogy sok
város élt is ezzel a joggal, bár Rhodus — tud
juk — elutasította. Augustus azután arról is
gondoskodott, hogy az adók terhe arányosabb
legyen a városok teherbiró képességével, az el
szegényedett városok adóit leszállította, a te
hetősekét szaporította. Itt-ott néhány alkot
mányreformot is adott, amire valószínűen ma
guk a városok kérték. Cyzicust azzal büntette
a rómaiak lemészárlásáért, hogy elvette tőle a
szabadságát. Rendbeszedte valamelyest a fensík
ügyeit is. A keleti részen — amelyen az Amanus hegylánc vonul végig — visszaállította
annak a Tarcondimetusnak a régi királyságát,
aki az actiumi ütközetben Antonius pártján
harcolt és elesett. Trónjába és vagyonába viszszaültette a fiát, akinek szintén Tarcondimetus
volt a neve. Artavasdes, Kis-Arménia királya
kevéssel azelőtt meghalt. Augustus az országot
ajándékba adta Archelaosnak, Cappadocia ki
rályának. Szíria északi határán mint egy előre
tolt őrszem állott a kicsiny Commagene, amely
nek egy évtized óta nem volt királya. Perzsia
is, Róma is magára hagyta egészen . . . Augus-
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tus élt az alkalommal, hogy helyreállítsa a nem
zeti dinasztiát egy fiú személyében, akit Mithridatesnek hívtak. Közben május tizenkettedikén
— úgy látszik — megérkeztek a római táborba
Fraates visszaküldött hadifoglyai és jelvényei
a követekkel együtt, akiknek végleges békét kel
lett kötniök Rómával.
Ázsia elképpedve bámulta a római politika
csodálatos, szinte hihetetlen diadalát. Senki
sem tételezte föl, hogy a pár túszok birodalma
három győzelmes háború után ennyire enged
jen. Augustus valóban isten volt, és eljövetelé
vel megváltoztatott mindent. Még Perzsia is
tágított, és Róma nagy lépéssel előbbre jutott,
megszerezte egész Kisázsia föltétien primátu
sát! Megcsodálta Itália is, nem véve észre, hogy
az arméniai protektorátus csekélység volt Per
zsia beígért és várvavárt meghódításához ké
pest. Augustus előre tudta, hogy sokan gán
csolni fogják, amiért nem annektálta Arméniát
és nem követte apja politikáját, bölcsen bele
írt tehát a szenátusnak küldött leveleibe —
minden cselekedeteinek jóváhagyását kérve —
egy hosszú értekezést a külpolitikáról, fölujítva
Scipio és az arisztokrácia régi tanait, és kimu
tatta, hogy Rómának nem volt szabad új tar
tományokat csatolnia a birodalomhoz. De óva
tossága fölösleges volt: barátai siettek ráborí
tani a keleti események igaz képére, erre a
szigorúan régies stilü munkára egy fényes
caesari stilusu legendákkal megfestett vásznat,
amelyen meghódítottnak tüntették föl Arméniát,
a partuszok királyát pedig úgy, hogy térden
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állva kér bocsánatot Rómától a régi sértésekért,
kárpótlásul visszaadja a jelvényeket és békéért
könyörög. A szenátus a bölcsesség csudájának
tekintette Augustus levelét, a nép pedig iigy
bámulta Augustust, mintha meghódította volna
Armeniát és Perzsiát és éppen az ellenkezőjét
cselekedte volna annak, amit leveleiben hasz
nosnak és okosnak mondott.
. . . Jus itnperiiimque Phraates
Caesaris accepit genibus minor . ..
írta ebben az évben Horatius, kissé visszaélve
a poéták tréfaüző jogával. Az „Armenia capta“
legendáját ráverték a pénzekre is, amint egy
partusz térdenállva átnyújtja a hadijelvényeket.
Ugyanezt a jelenetet festményekben is elter
jesztették, az egyiket meg is találták a Palatínu
son. Itáliának — ha elméjében el is másította
a történteket — mindenesetre több oka volt az
újjongásra, mint gondolta volna: mert ez a
békeszerződés egy évszázadra békét teremtett
Keleten a két vetélkedő birodalom, okos tranz
akciójával. A partuszok ezzel a szerződéssel
végképp kivonultak a mediterrán politikából,
Kisázsiát és Szíriát Rómára hagyták, és lemond
tak arról, hogy a fensíkon át leereszkedjenek
a tenger szép partjaira, amit olyan buzgóan am
bicionált a perzsa birodalom politikája. Róma
viszont lemondott Nagy Sándor programmjáról
és kötelezte magát, hogy nem hatol be Középázsiába. Jól tudjuk, micsoda okok bírták Ró
mát erre a nagyon okos cselekedetre. Nem tud
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juk azonban, miért ejtették el a partuszok a
Földközi-tenger felé való terjeszkedés régi
perzsa politikáját, éppen mikor Róma a leg
gyöngébb volt. Akárhogy történt, ez a pillanat
ünnepélyes: mert abban a pillanatban, mikor
ezt a békét kötötték, született meg az az Európa,
amelyben élünk. Róma ezzel a békével szerezte
vissza teljes cselekvési szabadságát Európában,
és néhány év múlva ezzel a békével kezdhette
meg Galliában azt a politikát, amelyből az
európai művelődés kivirágzott. Ha a partuszok
folytonos háborúkkal az Eufratesnél tartóztat
ták volna Rómát, a Rajna — a messze barbár
világ vad és ismeretlen határa — még évszáza
dokig hasztalan várta volna a római légiókat
és római törvényeket.
A hadiielvények és foglyok átvétele után
Augustus Szíriába ment, a Rómában divatra kapatt pantomimek hazájába, hogv rendezze a
sziriai adók beszedését és megoldjon néhány
bonyodalmat, amely Júdeábán Herodes politi
kája miatt támadt. Bár a macedón hódítás
Szíriába is elvitte a görög polis intézményét és
elterjesztette a hellenizmust, a sziriai nép lelkülete semmit sem változott. Ennek a sémita,
érzéki, misztikus, a politikára, háborúra, filo
zófiára, komoly művészetre közömbös, csak
pénzre és kéjre éhes nemzetnek a macedón és
a római hódítás előtt is, után is az volt minden
törekvése, hogy fönntartsa a világban a gyö
nyörök sziriai birodalmát, a gyönyör kereskedel
mében, iparában, foglalkozásaiban való elsősé
get. Néhány kiválóan eszes kisbirtokos a félig
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rabszolgasorban tartott parasztnéppel olyan
kerteket nevelt, hogy a Földközi-tenger minden
kertészkedőjének utolérhetetlen példaképei let
tek. Ritka gyümölcsökkel, izes főzelékekkel de
tektálták a városok népét és nagyjait, laodicaeai
boraikkal megrészegítették még a távol India
urait is, híres fügéikkel, aszalt szilvájukkal és
pisztaceájukkal jóltartották a birodalmi tarto
mányok valamennyi Ínyencét. Épp ilyen ügye
sek voltak kézműveseik is. Tyrus és Sidon a
háborúk minden forgatagán keresztül megőriz
ték a szövésben, kelmefestésben, üvegiparban
való hírnevüket, és elsőbbségüket a bíborgyár
tásban. Különösen Tyrus maradt a maga
nyüzsgő sikátorai rettentő piszkában — tele a
kelmefestők műhelyeivel, amelyek mint pocso
lyák ékelődtek a magas házsorok közé — a
biborgyártás dögleletes, de dúsgazdag fővárosa.
Minden boltban egy vagy több kézműves már
totta a világ leghíresebb bíborát, amelyet aztán
a sziriai kalmárok mindenfelé széthordták és
nagy nyereséggel eladtak, ők voltak talán az
antik világ legravaszabb és legdolgosabb kalmárai. Nemcsak hogy az ország termékeit ekszportálták, nemcsak hogy elvezették Szíriába egy
részét annak a kereskedelemnek, amelyet Per
zsia, Kina és India űzött a Földközi-tenger kör
nyékén, hanem házat és üzleti irodát alapítot
tak a mediterrán medence minden zúgában.
Csaknem minden tengerparti városban megvol
tak akkoriban a sziriai üzérek apró, sémita
gyarmatai, mint valamikor a föníciai ipartele
pek, Szíria kalmárjaival együtt minden gazdag
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és mulatós városba elküldte a maga ballerináit,
szolgáit, kötéltáncosnőit, zenészeit, mimjeit. Jó
részt sziriaiak voltak a birodalomban elszórt
férfi és női zenészek, és a kéjnők, különösen
Rómában, ahol a kecses ambubaiae nemcsak
fuvolajátékuk miatt voltak kapósak az ifjúság
nál. Szíria simulékony, ravasz, eszes sémitái
ezerféle módon ki tudták szedni a birodalom
ból az aranyat-ezüstöt, cserébe a gyönyörökért
és fényűzésért, hogy aztán megint gyönyörre
és fényűzésre költsék Sziriában. De ez az örö
kös, fáradságos hajszolása a gyönyörnek, ame
lyet az emberek súlyos aranyakkal hajlandók
megfizetni, ez az élvezett vagy a szolgáltatott
kéjjel való folytonos kontaktus meglazított
minden társadalmi viszonyt, és a nemzeti szel
lem léhává lett. Ez a kalmárok és hajósok nem
zete soha nem tudta magába venni a helleniz
musnak egyetlen nagy bölcseleti rendszerét vagy
nagy politikai eszméjét, egyetlen nagy művészi
vagy irodalmi törekvését, amely polgáribb és
fenköltebb sorba emelte volna a világ csapos
lányának és rimájának jövedelmező aljasságá
ból. Egész irodalma rossz görög regényekből
állt, amelyek tele voltak rablókkal, bűbájosság
gal és szerelemmel. A mi legsilányabb ponyvaregényeinkhez lehetne hasonlítani őket. A nagy,
intellektuális művészeteknek, amelyekhez nem
csak ügyesség és ötlet, hanem erős ész és akarat
is kell, például a szobrászatnak és építészetnek
nem voltak köztük művelői. Az erotikus kultu
szok, amelyekkel — mint láttuk — egész Kisázsia tele volt, durva babonákba, orgiákba és
Ferrero : Róma nagysága és hanyatlása. V.
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pompázó látványosságokba fojtották a végtelen
hez való fölszárnyalás minden vágyát. Az élet
mindenfelől könnyű volt és lágy. . . A görög
polis erőt, energiát kivánó köztársasági intéz
ményei mintha elkábultak volna a táncok egy
hangú krotál és szisztra kíséretétől. A sziriai
városokban nem voltak komoly harcok, párt
viszályok, mert a bőség, a szórakozások, a kéjes
kultuszok, a gazdag osztályokkal való könnyű
közlekedés minden törvénynél jobban gondos
kodtak arról, hogy a városok kézművesnépe
nyugton maradjon, a földművesek pedig csönd
ben dolgozzanak a mezőn, beletörődve nem
éppen kemény, felemás szolgaságukba. A sziriaiak nyughatatlansága, ha olykor zendülésben
tört ki, el is csöndesedett magától. Az egész
nemzet hozzászokott a gyors és bőséges haszon
szerzéshez és zúgolódás nélkül, engedelmes kö
zömbösséggel fizette a római hadsereg költsé
gének javarészét. Nem búsult a kötelezettségen,
mert a határon őrködő hadsereg védelme alatt
eláraszthatta a birodalmat kalmárjaival, szol
gáival, táncosnőivel és kéjhölgyeivel.
Szíriában, Szíria miatt, kevés dolga akadt
Augustusnak. Mindössze Tyrustól és Sidontól
megvonta a szabadságot kevéssel azelőtt kitört
zendülések büntetésére. Súlyosabb gondokat
okozott neki Judea, ahol a zsidó nép bőszen
elleneszegült Herodes bölcs és szükséges poli
tikájának. Amilyen hajlékonyak voltak a sziriaiak, olyan nehezen lehetett kormányozni ezt
a sajátságos népet. A zsidók fanatikus védel
mezői voltak a hagyománynak, a nemzet hatal
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mához mérve aránytalan nemzeti gőg szállta
meg őket, mindig nyugtalanok, mindig elége
detlenek voltak, mindig ellenzői az uralmon
levő politikának, és megvetették Herodest. A
nemrég áttért idumeusnak, a miniszter fiának,
aki a gazdái trónját bitorolta, Roma-barát poli
tikájáért azt vetették szemére, hogy áruló,
görögbarát politikájáért azt, hogy istentelen.
Herodes népszerűtlensége óriási volt, és a király
hasztalan próbálta még olyan ötletes eszközök
kel eloszlatni: a trónról letaszított család, a csa
lád maradékai, akiket királyi palotájában tar
tott, feleségül véve a két utolsó Asmoneus egyik
unokahugát, Mariamnét — abban a reményben,
hogy ezzel legitimálja a bitorlást — szorgosan
szították ezt a népszerűtlenséget. És ez a heves,
érzéki, gyanakvó arab, akit gyűlöltek mint
bitorlót, aki népszerűtlen volt politikájá
nak éppen a legfölvilágosultabb és legüdvösebb része miatt, aki nem lehetett
biztonságban még a belső emberei felől sem,
a kémkedés és terror uralmát alapította meg.
Igaztalan gyanúból megölette Mariamnét is.
Kegyetlenkedése még jobban növelte a nép gyű
löletét. Városok és magánosok egyre denunciálták Augustusnál, és Gadara város lakói éppen
akkor fordultak hozzá azzal a kéréssel, hogy
csatolja városukat Sziriához. Augustus mind
ezek miatt gondolkodóba esett, hogy Herodes
segítségével nem fog-e végül is valamely súlyos,
nagy mozgalmat okozni Júdeábán, amely óriási
felelősséget hárítana Rómára? A helyzet nehéz
volt. Róma bizton számíthatott Herodesre, de
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vájjon Herodes népszerűtlensége nem növeke
dett-e annyira, hogy Róma most már csak nagy
kockázattal támogathatta ezt a hűséges, de ve
szedelmes vazallust?
Szíriában találkozott Herodesszel, meghall
gatta a gadaraiakat, mindenfelől megvizsgálta a
dolgok állását, és meggyőződött róla, hogy He
rodes — bűnei és tévedései dacára is — Róma,
a keleti tartományok és a zsidók üdvében fára
dozott. A maga kis országában éppen olyan el
lenmondásokkal telekúszált helyzetbe került,
mint Augustus az óriási birodalomban, és legbölcsebb eszméi megvalósítására is veszedelmes
eszközöket kellett használnia. Augustus elutasí
totta a gadaraiak kérését, megerősítette kegyei
ben Herodest, és mert intelligens, kitartó, meg
bízható embernek látta, megtette főügyvivőjének
Szíriában, és vele ellenőriztette a gazdag tarto
mányban szétszórt ügyvivőit. Sőt, mikor Zenodorus, az antilibanoni Abila fejedelmecskéje
meghalt, államait Herodesnek adta. Azután a
tél közeledtével visszatért kedvelt Samosára, míg
Tiberius Rhodusba vonult áttelelni. Rómában
ezalatt a zűrzavar növekedett. A partuszokkal
való megegyezés nem lassíthatta meg a puritán
szellem nagy erjedését. A középosztályok, az írók,
az arisztokrácia komolyabb elemei tiltakoztak
a 27-beli csonka, tökéletlen, meghamisított arisz
tokratikus restauráció ellen. Az egyre ingerül
tebb publikum mindenre és mindenkire rázúdí
totta rossz kedvét: az arisztokráciára, melynek
romlott erkölcsei ellen hangosabban tiltakozott,
mint valaha, — a demokratikus párt utolsó tö
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redékére, amely hasztalan vergődött a közelége
detlenség háborgó hullámain, hogy újra kiúszhassék a nép kegyének messze partjaira, — sőt
Horatiusra is, aki végre kiadta ódáit. Abból a
magánosságból, amelyben annyi dolgos eszten
dőt töltött, hogy átültesse és meghonosítsa Itáliá
ban a görög lira legszebb metrumait, legkönynyebb formáit, legragyogóbb motívumait, végre
kiállt a publikum elé, boldogan, megmutatni
művét és megkapni a közdicséret áhított jutal
mát I Azonban a kritikusok és a közönség ko
mor hidegséggel, majdnem ellenségesen fogad
ták. Az ódák csak azoknak a keveseknek tet
szettek, akik meg tudták érteni őket, különösen
Augustusnak, aki azt mondta róluk, hogy „örökéletü művészet*4, de az irodalmárok, a hivatá
sos kritikusok és a közönség ezer kivetni valót
találtak a kötetecskén. Róma végigolvasta —
mert Horatius most már akkora költő volt, hogy
a műveit nem lehetett többé ignorálni — de
nem értette meg irodalmának ezt az oszlopos
művét, és ahelyett, hogy megcsodálta volna,
örök szépségeire is rászabadította a pillanat
zagyva elégedetlenségét. A puritánok megbotránkoztak az erotikus verseken, és az egész művet
erkölcstelennek bélyegezték. A kritikusok boszút
vettek az irodalmi konventikulumoktól való
büszke távolmaradásáért. A lomha, kábult pub
likum, amely minden új dolgot rosszabbnak
akart látni, mint a régieket, évszázadok óta hoz
zászokott a hexameter egyhangú komolyságá
hoz és a disztikon egyszerű lejtéséhez, nem tudta
élvezni a metrumok változatosságát, amellyel a
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poéta egyszerre megkínálta, sem elfinomult
nyelvezetét, sem elragadó leírásait, és arra a
műre, amely eredetisége miatt nem tetszett neki,
azt mondta, hogy nincs benne eredetiség. Igen,
a versek szépek és olvastatják magukat, de vé
gül is mind csak Archilocos, Alcheos, Sappho
utánzatai! Szóval egész Itália szinte nem mert
összebékíthetlen ellenmondásainak ebben a tük
rében a maga arculatára ismerni, inkább azzal
áltatta magát — csak a részletekkel és a for
mával törődve — hogy hiszen csak görög után
zatok. Közben ismét bősz zavargás tört ki Ró
mában, mikor Egnatius Rufus, a híres, de az
arisztokráciának gyűlöletes edil és tűzoltó be
jelentette, hogy pályázik a konzulságra.
Az arisztokrácia néhány év óta hozzászo
kott, hogy — akárcsak a régi jó időkben — ő
foglalja el a két konzuli állást, és semmi áron
sem akarta tűrni, hogy konzullá válasszanak
ilyen egy obszkúrus embert, aki egyenesen kér
kedett a nemességtől való függetlenségével. De
Egnatius volt talán az egyetlen, aki Rómában
sikerre számíthatott az uralkodó kis* oligarkia
segítsége nélkül is, az új emberek iránt való
növekedő ellenszenv dacára is, edilkorából meg
maradt népszerűsége révén. Ebből aztán dühös
hadakozás lett. Két igen erős jelöltet állítottak
ellene: Caius Sentius Saturninust, egy ősi csa
ládból való nemest, és magát Augustusi, dacára,
hogy távol volt és hogy ismételten elutasította
a jelöltséget. Egnatiusnak vissza kellett vonul
nia, Augustust és Senitust megválasztották, és
mikor Augustus elutasította a hivatalt, elhúz
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ták-halasztották a pótválasztást annyira, hogy
19 január elsején Sentius egyedül vállalta a
konzulságot. Sentius teleivakodott a divatos régieskedő és puritán szellemmel, ősi módra akart
konzulkodni, és rávetette magát a sovány, éhes
kutyák tálkájára, amely a pénzügyek csontjai
ról az utolsó foszlány húsokat rágcsálta le, a
kis tolvajokra, akik mindössze néhány ezer
szeszterciuszt loptak el a kincstártól, és nem
volt annyi összeköttetésük, barátságuk, tekinté
lyük, vagyonuk, hogy meg tudták volna állí
tani Sentius hirtelen, hóbortos dühét. A kisbér
iektől, akik megszokták, hogy símán bánjanak
velük, mániákus szigorúsággal követelte a szer
ződések megtartását. A számlákat az utolsó
szeszterciuszig ellenőrizte. Könyörtelenül behaj
totta az állam elfelejtett hiteleit. Szóval meg
kínzott igen sok szegény ördögöt, hogy csak
megtakarítson néhány ezer szeszterciuszt az ál
lamnak, és minden együgyű ember és az arisz
tokrácia minden uszályhordozója a köztársa
ság és az erkölcs megváltójának csodálta. Ez
aztán a régi időkhöz méltó egy férfiú volt! Sen
tius gőgössé vált, és mikor kollégája választásá
ban kellett volna eljárnia, azt hitte, Egnatius
Rufusszal szemben is játszhatna a régi szabású
konzult, mint Róma kisbérlőivel szemben, és
kijelentette, hogy ha Egnatius Rufus megjelenti
pályázatát, nem fogja beírni nevét a jelöltek
közé. De Egnatius Rufus sokkal népszerűbb,
merészebb és ambiciózusabb volt, nem ijedt
meg, hanem bejelentette pályázatát Lucretius
Vespillo ellen, aki egy 42-ben proskribált nemes
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volt és Philippinél is küzdött. Mikor a szenátus
kitörölte nevét a jelöltek lajstromából, Egnatius
föl se vette: gyűjtötte a szavazatokat, nem tö
rődve a konzullal és klikkjével, amely tapsolva,
dicsérve sarkalta a konzult. A konzervativek és
a nép emberei ismét összeszedték minden erejü
ket Egnatius Rufus ellen és mellette. Sentius
megdiihödött és kijelentette, hogy ha megvá
lasztják is Rufust, ő nem proklamálja. Egyik
párton is, a másikon is elkezdett dolgozni elő
ször a pénz, aztán a bot. Zendülések kezdődtek,
vér folyt, az arisztokratikus kamarilla vénsége
alól feltört az ifjúság dühe, leckét akart adni:
elrendelte, hogy Sentius gyűjtsön fegyveres ha
dat és kezdjen mészárlást. . . De erre már nem
volt bátorsága a rettenetes konzulnak. Nem kért
Opimius és Nasica dicsőségéből, és visszautasí
totta az őrséget. A két párt kölcsönösen dühös
és nevetséges obstrukcióval harcait egymás el
len, zavargásokat támasztva Rómában, és a
harc olyan soká elhúzódott, hogy júniusban
még mindig nem választották meg a második
konzult. Végül is az arisztokratikus kamarilla
megértette, hogy egymaga nem bír a fékezhetetlen tűzoltóval, és megint Augustól kért segítséget,
segítséget.
E zavargások közben nyitották meg az
Acqua Virgo vízvezetékét, amelyet Agrippa épí
tett, nagy mértékben hozzájárulva a közművek
tökéletesítéséhez, amelyet a nagyobb anyagi ké
nyelemre kívánkozó metropolisban mindenki
sürgetett. Ebben senki sem régieskedett, senki
sem várta vissza a régit. Augustus azonban,
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akárhogy sürgették is visszatérésre a magáno
sok és a szenátus, Athénben késlekedett, Virgiliusszal, aki hosszabb keleti utazásra ment, hogy
meglássa poémája színhelyeit, mielőtt az utolsó
simításokat elkezdené, és az attikai fővárosban
találkozott jeles barátjával. Augustus valószí
nűen éppen amiatt késlekedett Athénben, ami
miatt a többiek hazasürgették: ama veszedelem
miatt, amely érhetné, míg a többiek azt az előnyt
nézték, amely ebből rájuk háramlana. Ki akarta
várni, hogy a két párt maga vesse végét a civódásnak, és akkor akart bevonulni Rómába, mi
kor a nyugalom már helyreállt. De végül is,
hogy a dolgok Rómában egyre rosszabbul áll
tak, el kellett szánnia magát a hazatérésre.
Augustusban útra kelt Itália felé, magával víve
Virgiliust, aki félbeszakította utazását, mert
egészsége megromlott. Együtt indultak tehát
vissza, a poéta és az elnök, de Brundisiumban
a költő rosszul érezte magát és örökre elbúcsú
zott nagy barátjától és pártfogójától, akinek
műve befejezését köszönhette. Augustus tovább
utazott Campania felé, ahol Róma legjelesebb
embereinek küldöttsége ért elébe, a prétorok és
tribünök egy részével. Lucretius Vespillo vezette
őket, Egnatius ellenjelöltje. Tisztelegni akartak
előtte a város nevében és elmondani neki — lát
szatra — Róma nyomorúságos helyzetét, de va
lójában segítségét akarták megszerezni az arisz
tokrata kamarillának. A principes viri Egnatius
letételét kérték az elnöktől, s addig beszéltek,
amíg Augustus elhitte, hogy nincs egyéb segít
ség, mint ha él diszkrecionális jogaival és a ko-
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miciumok helyett ő választja meg a konzult.
Augustus engedvén, ismét a konzervativek
győztek: Lucretiust, a hajdani proskribáltat vá
lasztotta meg. Az arisztokratikus párt ujongott
és arra készült, hogy Rómában nagy pompával
fogadja, annak az örvével, hogy a partuszokat
legyőzte és a keleti kérdést végképp rendezte,
Keletet Róma engedelmességére juhászította. Va
lójában pedig Egnatius elejtését akarták megkö
szönni. A túlbuzgó tűzoltó kudarca többet ért,
mint a keleti küldetés! De az óvatos Augustus
sohasem akarta elkeseríteni azokat, akiket
kénytelen volt megsérteni, nem adta oda magát
erre a diadalmas kérkedésre, csöndben közele
dett Róma felé, és az október 12-re virradó éj
szaka hirtelen beosont Rómába, akár egy ma
gánember. Reggel az arisztokrata párt, amely
arra készült, hogy diadalmaskodjék a legyőzöttek fölött, megtudta, hogy Augustus már a há
zában van a Palatínuson, és a nagy készülődés
kárbaveszett.

V II.

A Kr. e. 18. év társadalmi törvényei.

Szeptember huszonegyedikén Virgilius meg
halt Brundisiumban, 52 éves korában, néhány
nappal azután, hogy partraszállt. Tekintélyes
vagyonát, amelyet barátai ajándékoztak neki
— tíz millió szeszterciuszt — fölosztotta, és felét
mostohaöccsére, egy negyedét Augustusra, tizenkettedrészét Maecenásra, a többit két irodal
már barátjára, Lucius Variusra és Plotius Tuccára hagyta. A Georgica és az Eklogák szelíd köl
tője tehát örökre behunyta szemét töredék műve
mellett, amelynek csak elszórt vagy lazán öszszefüggő csodaszép részletei maradtak ránk.
Arra már nem volt ideje, hogy költeményének
ezer meg ezer matériáját egybegyúrja: a drámai
elemet a szimbolikussal, a latin arkeológiát a
görög mitológiával, a bölcseletet a legendával, a
történelmet a költészettel. Mellékalakjai — mint
Didó és Turnus — elevenek és emberiek, de
Aeneas jóformán csak báb, az istenek mozgat-
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ják, azok az istenek, akikben már nincs meg
Homeros Olymposának elevensége és emberies
sége, de még nem elvont jelképei metafizikus
vallásoknak. Trója égésének leírása mozgalmas
ságában és szineivel elragadó, a poémában azon
ban nincs epikai lélek, mert minden előre meg
van benne szabva. Aeneas, a kegyes báb, kard
csapás nélkül győz, imákat morzsolva, és Tur
nus minden bátorsága, vitézsége, dühe mellett
is legyőzetik, mert Itália sorsa így kívánja. Még
Didó és Aeneas emberi kalandját is hirtelen fél
beszakítja a történet filozófiai szükségessége,
amely Aeneast elutaztatja — épp olyan automa
tikusan, mint ahogy megérkeztette és belészerettette Didóba — bogy megokolja Róma és Carthago eljövendő háborúját. A primitív Latium
leírása szinte zeneien friss és finom, de rosszul
illeszkedik bele egy vitézi poéma gépies szerke
zetébe, amely nagyon szolgaian utánozza az
Iliászt, teletűzdelve csak nagyjában, tehát homá
lyosan leírt ütközetekkel. Megérzik rajtuk, hogy
Virgilius soha nem látott ütközetet, mások le
írásait használja föl, innen is, onnan is festői
részleteket hord össze, de nem fűzi őket eleven
egésszé. Gigászi volt a költemény terve, sokkal
nagyobb az Iliásznál, aminthogy Róma polgári
és politikai művei is mind gigásziak voltak, na
gyobbak a görögök műveinél. Nem törpe emberi
dráma, mint Agamemnon és Achilles viszálya,
hanem egy nagy nép hosszú történetének egész
filozófiája, drámaian kifejezve. Alkonyati láto
mása a szent városnak, amelyet a világ ural.
A költő összehordja benne a haldokló ősi vallás
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liturgiájának legtiszteletreméltóbb foszlányait,
és epikus lélekzet eleveníti az egészet. Ha a kész
költemény fölért volna tervezetével, Virgilius
megalkotta volna a világirodalom legnagyobb
remekművét, messze túlhaladva Homeroson és
fölülmúlva Dantét, aminthogy Róma is Augustus
korában nagyobb volt, mint Firenze a XIV. szá
zad elején. De ez is, akárcsak Róma többi alko
tása, nagyszerű volt tervezetében, viszont félbe
maradt, és nem volt tökéletes, befejezett, mint a
görögök művei. Virgilius maga vette észre leg
először. Varusnak és Tuccának meg is hagyta,
hogy égessék el a kéziratot. Nem gondolta, hogy
műve az évszázadokkal hogyan el fog változni
az emberek képzeletében, milyen prófétai hajnal
fénybe fog derülni lassan, lassan— mint a sark
vidéki nyár éjszakái — a szent város esteli pírja,
amelyet múltba néző szeme látott. Az a tiz mil
lió szeszterciusz, amelyet Róma politikai arisz
tokráciája adott a költőnek, elveszett: Itáliának
nem lesz meg a nagy nemzeti költeménye,
amelyre annyi ideje, olyan türelmetlenül várt...
De boldog volt Virgilius, aki a nép kegyé
nek teljességében halt meg, Itália gyöngéd szeme
előtt. Itália szerelmes volt belé, és hosszabb
ideje, nagyobb bizakodással várta remekművét,
hogysem fönségesen szépnek ne látta volna,
akármilyen volt is a poéma, amely rámaradt.
Hibái miatt a balszerencsét okozták, amely el
vágta a művész idejét. Horatius azonban föl
ingerült és elcsüggedt ódáinak hideg fogadtatá
sán, megfélemlítették a puritán párt szemrehá
nyásai, és ő is az erkölcsbölcseletre adta magát,
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és jelt adott róla, hogy ő is az idők erkölcsének
javítói közé áll. Érettebb elmével, nyugodtabb lélekkel, finomabb és mélyebb iróniával
visszatért a szatirikus műfajhoz, és csiszolt hexa
meterekben leveleket írt, amelyekben egy-egy
hétköznapi eset alkalmából filozófusi lámpájá
val rávilágított korának bűneire, hazugságaira,
ellenmondásaira. Szokása szerint egy kissé átabotában kóborolt közöttük, amerre a dolgok
impressziói, lelkének sugallata és olvasmányai
vetették, mindenféle doktrina megállapított
rendje nélkül:
Ac ne forte roges, quo me duce, quo Lare tater,
Nullius addictus iurare in verba magistri
Quo me cumque rapit tempestas, deferor bospes.
De bármennyire azért íródtak is ezek a le
velek, hogy egy kissé összebéküljön a római
publikummal, a természet erősebb volt föltett jó
szándékainál. Emiatt aztán úgy járt, hogy eze
ken a szatirikus és bölcseleti kalandozásokon is
lépten-nyomon beleütközött a divatos hajlandó
ságokba, akárcsak az előző évbeli lirikus kóbor
lásai közben. Furcsa idők voltak: semminek
sem lehetett észszerűen kitudni a hatását.
Augustus azt hitte, ha elutazik Rómából és
megköti a partuszokkal való egyezséget, rész
ben kimenekül a belső bonyodalmakból. És
ime, a megkötött egyezség megint belévetette a
bonyodalmak sűrűjébe, akárcsak azelőtt, sőt
még jobban. A szenátus egyenesen megriadt
halk besurranásán és sietett egyéb, jelentősebb
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módon kifejezni, milyen türelmetlenül várta
már Itália: ünneppé deklarálta a visszatérés nap
ját, október tizenkettedikét, és az augusztáliák
új ünnepségét rendelte erre a napra, elhatá
rozva, hogy a Szerencsés Visszatérésnek oltárt
emel a porta Capenánál, a Becsület és a Vitéz
ség temploma mellett. A pontifexelmek és a
vesztaszűzeknek pedig megparancsolta, hogy
minden év október tizenkettedikén áldozatot
mutassanak be ezen az oltáron. És a szenátus
nem is túlozta hízelgésből a közönség érzelmeit,
mert a közönség már jó ideje azon ábrándozott,
hogy kimutatja Augustus iránt érzett csodálatát
ama dolgok miatt, amelyeket Keleten véghez
vitt, még pedig a szokott módon, még súlyosabb
missziót bízva rá: az erkölcsök reformját. A leg
utóbbi botrányok annyira elkeserítették a puri
tán és régieskedő mozgalmat, hogy most már va
lamennyien — ki ebből az okból, ki másból —
biztos, csalhatatlanul üdvös társadalmi reformot
akartak. A nemesség pártja fölingerült az Egnatius Rufus jelöltsége körül való hosszú harcon,
elbizakodott közkegyeltségén és döntő diadalán,
most már nyiltan merte követelni, amit annyi
éven át csak titkon óhajtott: a szenátus megtisz
títását, a forradalom jövevényeinek elkergetését, az alkotmánynak ha nem is egészen arisz
tokratikus, de legalább timokratikus megújítá
sát, szóval a cenzus kiváltságára alapítva, és a
hivatalokból való kizárását mindazoknak, akik
nem birtak egy bizonyos vagyonnal. A középosztályok, a lovagi rend javarésze, az intellectuelek egyre jobban zsörtölődtek a dolgok ellen,
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egyre jobban bolondultak az erkölcsök lehetet
len tökéletesítése után, és ha más, külön-külön
okokból is, de szintén kivánták ezt a kiűzést.
Nem gondoltak rá, hogy maguk vágják el azt az
utat, amelyen a szenátusba juthatnak. Azt kiál
tozták, nekik válogatott kis szenátus kell, nem
pedig az a nyüzsgő szenátus, amely akkor együtt
ült és nyolc-kilencszáz tagja volt. Azonfölül azt
kivánták — még pedig hangosabb és parancsolóbb szóval — hogy hozzanak törvényeket, ame
lyek a gazdagokat arra kényszerítik, hogy ők is
olyan szerényen és erkölcsösen éljenek, mint
amilyen életre őket a szegénység kényszeríti és
amelyek helyreütik a fölfordult családi állapoto
kat, a legnagyobb botrányok és a legnagyobb al
jasság okozóit. Férfiút, a közjóért buzgó férfiút,
aki megtalálná az elmenekült Szemérmet, — a
metropolis rettentő bűnei láttára futott el! — és
ünnepélyesen visszavezetné Rómába, hogy a csa
ládi tűzhelyeken őrködjék: ezen esengett egész
Itália. És ki lehetett ez a férfiú más, mint Augustus? Ezért, alighogy Augustus megérkezett,
mindjárt körülfogták, megostromolták, szinte
elfullasztották az állástalanok és a rajongók: va
lamennyi vele akarta megmentetni — így, vagy
amúgy — Rómát, Itáliát, a birodalmat, a vilá
got. Még az év vége előtt javasolták, hogy nevez
zék ki Augustusi praefectns morum-má, cenzori
hatalommal. Küldöttségek mentek hozzá, elis
mételni az örök refrént: Róma és Itália belefá
radtak a jelen bajaiba, javítsa meg tetszése sze
rint a visszás állapotokat, proponáljon annyi
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törvényt, amennyit akar, és tisztítsa meg a
világ óriási Augias-istállóját. Ez a komoly kér
dés annyira foglalkoztatta a közszellemet, hogy
Livius, mikor a 195. év történetének megírásá
hoz ért, amelyben eltörölték az asszonyi fény
űzés ellen hozott lex Oppiit, hosszasan foglal
kozott a vitával, Cato beszédével, az ellenfél vá
laszaival, és valószínűen becsúsztatott az érvek
közé egész sereg olyant, amely az erkölcsök tör
vénybeiktatása mellett és ellene szólt. De a né
pies áramlat e törvények mellett olyan erős volt,
hogy senki tekintélyes ember nem mert ellene
fordulni. Kivéve természetesen az egy Horatiust,
aki most már arra volt kárhoztatva, hogy min
denekben másképp gondolkozzék, mint polgár
társai, és tele kézzel szórta leveleibe a puritán
mozgalom ellenérveit. Ez a mozgalom törvények
kel akarta újjáteremteni a világot, pedig az erény
és a bűn belső dolgok. Az egyén érzelmeitől és
gondolataitól függők. Ha az emberek gyerekko
ruktól fogva meg nem tanulják elválasztani a
jót a rossztól, és megfékezni bűnös szenvedélyei
ket, ha a gyönyörök, kitüntetések és a gazdag
ság vágya megejti őket, ha csak arra vigyáznak,
amit Janus summus ab imo mond — a börze
árfolyama, mondhatnók ma:
O cives, cives quaerenda pecunia primumst;
Virtus post nummos;
ha a hivatalok betöltésére szükséges cenzust ve
szik a méltóság mértékéül, akkor az erény min
dig is hiú ábránd marad. „Azt akarjátok tudni,
mért nem tartottam együtt semmiben az én polP e r r e r o : Róma nagysága és hanyatlása. V.
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gártársaimmal? És hát melyikkel tarthatnék
együtt? Az egyik csak a pénzt hajszolja, a másik
szeszélyei kielégítésén törődik: villák, ebédek,
utazások kellenek neki.“ Az erkölcs lényege az
észnek és szívnek szigorú nevelése, a tulajdon
gondolataink és érzelmeink éber vizsgálata. Még
az Iliászt és az Odysseát is a gyakorlati etika
fölülmulhatatlan kézikönyvének tartja, mert ezer
módon emlékezteti saját bűneikre a felsőbb osz
tályokat, amelyek a mások erkölcseit akarják
megjavítani. Nem reformtörvények kellenek!
Horatius egy csodálatos, halhatatlan versben
foglalja össze a politika és az állam örök, egye
temes bölcseletét, amelynek elpalástolására a
hatalmasok tenger hazugságot eszeltek ki, és az
egész képmutató konvencionális elkölcsöt:
Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.
„A királyok teszik és a nép fizeti.*4 Sőt
olykor a városi életre, a fényűzésre, a gyönyö
rökre való egyetemes hajlandósággal szembe
helyezi a maga egyszerűségét, a maga rajongá
sát a mezei élet iránt, a maga függetlenségét,
mintegy azt felelve mindazoknak, akik Ítéletei
nek büszke egyéniességét zokon vették, hogy
ők csak emlegetik a dolgokat, de ő megcselekszi. „Inkább eszem száraz kenyeret szabad
ságban, mintsem a papok szolgálatában mézes
kaláccsal dúslakodjam.** „Aki a természet sze
rint akar élni, az a falun épít házat, nem a
városban.“ „Vájjon az a víz, amely a vízveze
tékek csöveit táplálja, tisztább-e annál, amely a
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hegyek lejtőjén habzik és mormol?44 És ime,
összekap bérlőjével, aki Rómában akar szol
gálni, mert odavonzzák a bordélyok és az örök
kön nyitott csapszékek. Már a szolgákat is alig
lehet a mezőn tartani, és akad, aki a szabadokat
küldené oda! Horatius a divatozó mesterkélt és
konvencionális puritán és hagyományrajongó
mozgalmon úgy áll boszút, hogy kortársai tes
tén megmutatja a romlott civilizációk betegsé
geinek jeleit, amelyeket kortársai mintha nem
vettek volna észre: a pénzhajszában való eltörődést, a féktelen hiúságot, a fényűzés és gyö
nyör szeretetét, azt a semmitmarkoló nyughatatlanságot, amely minden művelődésben a
fölös gazdagság és biztonság eredménye, azt,
amit mi idegességnek nevezünk és amit Horatius
strenua inertiá-nak mond, lázas tétlenségnek.
Mért, hogy a gazdagok soha sincsenek megelé
gedve, máról holnapra változik a kedvük s alig,
hogy megszerzik, amit esengve kívántak, mind
járt rá is úntak, és mindig az a nagyszerű nekik
és mindig azt kívánják, amijük nincs? De ne
csak a gazdagokról beszéljünk, mikor a sze
gényeket is elfogta ugyanez a betegség:
Quid pauper? Ride: mutat cenacula, lectos,
Balnea, tonsores, conducto navigio aeque
Nauseat ac locuples, quem ducit priva triremis.
Mert a boldogság és a boldogtalanság —
jegyzi meg okkal a filozófus — a lélek belsejé
ből forrásoznak, nem a külső dolgokból, és
balgák az emberek, ha azt hiszik, hogy kibon
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tott vitorláju hajón futhatnak a boldogság után,
vagy vágtató hintón: automobilon, írná Hora
tius, ha ma élne. Merészségében azt is ki
mondja, hogy amaz emberek közt, akik reggel
től estéiig a törvények tiszteletét emlegetik,
nincs becsületben a senatus-consultumok, a tör
vények, a polgári jog tiszteletének szép erénye.
De mennyi gonosz dolgot lehet elkövetni még
a törvények tisztelete mellett is! A közönség azt
tekinti tisztes embernek, aki illendően áldozza
az isteneknek a disznót és az ökröt, ha mind
járt halk hangon azt kéri is Lavernától, a tol
vajok istennőjétől, hogy büntetlenül rabolhas
son, csalhasson, csak szent embernek nézzék.
Ennél nyíltabban aligha mondhatta volna meg,
hogy korának puritánizmusában ő mindössze
a furfang rafináltabb alakját látta.
De Horatius magános költő volt, aki jöve
delméből élt, Augustus pedig a világ ura. Ho
ratius tehát úgy gondolkozott és úgy írt min
denről, ahogy neki tetszett: Augustusnak a tö
meget kellett szolgálnia. A dolgok kontradikciói — amelyek ellen a költő kritikus szelleme
hadat üzent remeteségéből, hogy a tiszta gon
dolatnak az élet kénytelen fogyatékosságain
való meddő diadalmát ünnepelje — a biroda
lom urának mint nálánál ezerszerte nagyobb
erők jelentkeztek. A puritán sóvárgások — akár
ábrándosak voltak, akár nem — most már olyan
intenzivek voltak és olyan általánosak, hogy
az elodázásuk csak súlyosbította a dolgot.
Annál is inkább, mert Augustus ama kilenc esz
tendő alatt, ha sokat tett is a római plebszért
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és az arisztokráciáért: a középosztályoknak,
amelyek most ezeket a törvényeket kivánták,
még nem adott egyebet, mint valamelyes platonikus kielégítést a partusz egyezséggel és a
félsziget útjainak javításával, ami különben na
gyon lassan történt. És Augustus nem tarthatta
ezeket a kívánságokat olyan ábrándosaknak és
hiúnak, mint Horatius. Az új puritanizmus,
ha mindjárt egyrészt az érdekek szították is,
másrészt régi gyülölségek, mégis részben a ha
gyományból és az életnek, az élet kötelességei
nek és céljainak egészségesebb fölfogásából tá
madt, amelyet a gazdagság kisértései kevésbbé
rontottak meg Itália szerény városaiban, mint
Caius Gracchus sejtette. Az előző századokban
is sok olyan törvényt javasoltak és hoztak meg,
mint amilyeneket most a puritánok kívántak,
bizonyságául annak, hogy már más nemzedékek
is üdvöseknek tartották őket az erkölcsi rom
lás meglassítására. Mért ne maradt volna meg
évszázados erejük az új korban is? A régiek
példája csak biztathatta a hagyománynak ezt
a buzgó tisztelőjét. Augustus valóban nem uta
sította vissza a cenzori hatalmat és a cura
mornm-ot, és ha nem élt is velük olyan gyor
san és szélesen, ahogy a köztürelmetlenség sze
rette volna, legalább arra elszánta magát, hogy
azontúl szorgalmasabban foglalkozik a reformtörvények régóta megkezdett tervezeteivel, és
egy szenátori bizottsággal mindenekelőtt a cö
libátus ellen dolgoztatott ki törvényt. De nem
akarta elhirtelenkedni ezt a súlyos kérdést, sőt
amíg ezekkel az előzetes tanulmányokkal esi-
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tította a közönség türelmetlenségét, igyekezett
mindent alkalmatosán előkészíteni, hogy mikor
már nem odázhatja tovább a reformot, kisebb
fáradsággal és veszedelemmel próbálhassa meg.
Kedvező alkalma is kínálkozott. December
tizenötödikén avatták föl a Szerencsés Vissza
térés oltárát, a 19. esztendő a végét járta, kez
dődött a 18., Augustus tízéves elnökségének
utolsó esztendeje. Az év végeztével a princeps
jogai megszűnnek, de hogy Augustus vissza
vonulhasson majd a magánéletbe, annak még a
föltevését sem fogadta volna el senki. Az erköl
csök reformja nem olyan föladat, hogy azzal
egy kurta esztendő alatt meg lehessen birkózni.
Ám Augustus — ha részint szívből, részint
kénytelenségből hajlandó volt is tovább ural
mon maradni — nem akarta egymagára venni
azt a súlyos terhet, amelyet a közönség szer
telen kívánságai évről-évre egyre súlyosbítottak,
hanem a legfőbb hatalomnak új felezését gon
dolta ki, tíz éven belül a harmadikat. Agrippa
ossza meg vele méltóságait és gondjait, kivált
ságait és felelősségét. Hazahívta Agrippát Gal
liából, ahol éppen néhány fontos cselekedetet
vitt véghez, amelyekről nemsokára megemléke
zünk. És míg Rómába várta Agrippát, míg a
szenátori bizottsággal a különféle törvényjavas
latokat megvitatta, ráköszöntött Itáliára az ő
poémája, amely dallamosan megverselte a nem
zet minden vágyakozását . . . Augustus köz
benjárására Virgilius testamentumának végre
hajtói, Varius és Tucca ellene mertek szegülni
$ halott akaratának és az Aeneis kéziratát
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ahelyett, hogy tűzre vetették volna, rendezték.
Különös iróniája e földi dolgoknak! Míg egész
Itália azon hevült, hogy a törvények százszor
szent tekintélye helyreálljon, Augustus forra
dalmi módon és mindenki tapsa közben meg
törte egy halott végső akaratát, amely a régi
rómaiaknak sérthetetlen törvény volt. Ennek a
nemzedéknek egy irodalmi remekmű már
megért egy szentségtörést: nemes hatalmasko
dása egy magas, elfinomúlt kultúrájú állam
nak, de gonosz újítás egy olyan nemzettől,
amely azt emlegette, hogy a katonai kormány
zat vasfegyelmét akarja megint magára venni.
De megmondta Titus Livius: nec vitia nostra
nec remedia páti possumus. Mennél részleteseb
ben próbálta megállapítani a szenátusi bizott
ság a cölibátus ellen tervezeit törvényt, annál
inkább látnivaló volt, hogy semmiféle reform
sem ugorhat ki egy merev antinómia visszatérő
köréből. Akármilyen törvényt hoznak a cöli
bátus ellen, a törvény azt jelenti, hogy többékevésbbé nyiltan minden polgárra rákénysze
rítik a házasodás kötelességét, mint egy évszá
zaddal azelőtt, mikor a baj kezdődött, és Quintus Metellus Macedonicus a törvényt híres be
szédében de prole augenda javasolta. De az is
világos volt, hogy ha kötelességül rójják a há
zasodási, mint hajdan, akkor vissza kell adniok az apának a hitvese, gyermekei és javaik
fölött való jogát, amely hajdan a kötelességeit
ellensúlyozta. Meg kell szorítaniok mindazt a
sok szabadságot, amely a régi családi monarkátust lassan-lassan szétbomlasztotta. És min-
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denekfölött végét kell vetniök, amennyire lehet,
a régi családi élet szétzüllése legfőbb okának:
a feminizmusnak, a nő folytonos emancipáció
jának, amely a teljes szabadság felé tart. De
Augustus, bár — mint ma mondanék — ellen
sége volt a feminizmusnak, nem akarta ilyen
zordon útakra terelni a reformokat és meg
szorítani némely szabadságokat, amelyekben az
ősi család szétfoszlott. . A felső osztályok már
nagyon is régóta éltek és visszaéltek ezekkel a
szabadságokkal, sok nagyon is megrögzött szo
kás, nagyon sok érdek volt összekapcsolva
velük. Űj ellenmondásba botlottak: a család
szétzüllésétől elgyöngült államnak kellett volna
helyreállítania a családot! Ezért Augustus jobb
nak látta megvizsgálni, vájjon nem lehetne-e
valamely mesterséges biztatóval rávenni a pol
gárok önzését arra, hogy még a veszedelmes
szabadságnak ebben a korszakában is bátran
megpróbálkozzék a házasodással? Merész föladat
volt, az idő múlott és még mindig nem jutottak
döntésig. Szerencsére azonban Agrippa végül
Rómába érkezett, és mihelyt Augustus maga
mellett tudta energikus barátját, a kormányzás
is elevenebben mozgott. Mindenekelőtt részle
teiben is megállapították a legfőbb hatalom
új rendezését. Augustus összes jogait és a cura
morum-ot öt évre meghosszabbították, kollégául
adták melléje Agrippát, az övéihez hasonló jo
gokkal, tehát a tribuni hatalommal, a tarto
mányok legfőbb felügyeletével, ediktumhirdetés jogával és talán a cura morum-mai is. A
modern történetírókat megbűvölte Augustus ál-
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Utólagos monarkikus céljainak balitélete és így
nem értették meg sem a fontosságát, sem a je
lentőségét ennek az aktusnak, amellyel Augustus tíz évi kormányzás után — ennyire nem
járt eszében monarkia és dinasztia alapítása!
.— a bizonytalan főhatalomba belevitte a köztársasági hivatalok egyik legrégibb és legálta
lánosabb elvét, a kollegialitást. Bevitte annak
kockáztatásával, hogy újra megtöri az állam
egységét, amelyet az egyediilvaló princeps
auktoritásával már helyreállított. A helyzet
tehát úgy állt, hogy a köztársaságnak addig
évszázadokon át évenként két konzulja volt,
most pedig a konzulok fölé két princeps ke
rült, öt évre. Mikor aztán a szenátus és a nép
elfogadták a legfőbb hatalomnak ezt az újjárendezését, és Augustust öt évre megerősítet
ték a cura morum-bán, Augustus végre elszánta
magát, hogy Agrippa segítségével megpróbálja
a szenátus megtisztogatását. De milyen óvato
san! Úgy gondolta, hogy a szenátorok számát
legalább is háromszázra kell csökkentenie: de
nehogy sokakat megsértsen, óvatosan elhatá
rozta, hogy az új szenátusba legalább hatszáz
szenátort beenged, és csak az egészen férgesét
rekeszti kivül. Sőt még így sem akarta magára
vállalni a szükséges kizárások ódiumát, és kü
lönös módját eszelte ki az összeválogatásnak.
Mondhatnék: automatikus rostálást, amellyel
a kizárásra szánt két- vagy háromszáz szenátor
egy szép napon a szenátuson kivül kerül szinte
úgy, hogy észre sem veszi, és főképp senkit
sem vádolhat tulajdon balesetéért. Augustus
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megesküdött, hogy csak a közjót hordja a
szívén abban, amire készül, aztán kiválogatta
a szenátusból a harminc legméltóbb polgárt,
a harmincak hasonló esküt tettek, és mindegyik
lajstromot adott öt polgárról, akiket ő a legmél
tóbbaknak tartott és mindegyik lisztából sors
húzással megtartottak egy nevet. A kollégáik és
a sors által kijelölt harminc szenátor megint ki
választott öt-öt nevet, és újabb sorshúzás követ
kezett. így ismétlődött az egész húszszor, amíg
együtt nem volt a hatszáz szenátor. Ilyen mó
don aztán senki sem zárt ki senkit, a k iv e 
rekedtek csak a sorsot átkozhatták. Ennek az
ügyes politikusnak annyi nagyszerű ötlete közt
talán ez volt a legnagyszerűbb. Sőt talán nagyon
is ötletes volt, éppen azért — mint gyakran
megtörténik — kudarcot vallott. Akik joggal
félhettek attól, hogy a rostában ragadnak, nem
maradtak tétlenül: alig hirdette ki Augustus,
hogy milyen módon ejti meg a válogatást, a ki
válóbb férfiakat nyomban megostromolták kö
nyörgéseikkel obszkúrus kollégáik. Sokan boszuságukban azt cselekedték, amit Augustus
szokott nehéz konjunktúrák idején; elutaztak
Rómából, úgy, hogy a válogatást mindjárt az
elején meglassította egy akadály: a kiválasztot
tak közül sokan nem voltak Rómában, és így
nem állíthatták össze a maguk lajstromát. Ügy
ahogy orvosolták a bajt, minden távollevő he
lyett kisorsoltak a megválasztott szenátorok kö
zül egyet, aki helyettesíthette. De ha ezzel a ke
rülővel az operáció egészen jól ment, mikor a
kimaradhatatlan illusztris nevekről volt szó —
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bár lassabban, mint eleinte gondolták — vi
szont egyre nehezebben, zavarosabban, lassab
ban ment, amikor az obszkúrus tömeghez értek,
amelyből szükséges, de nehéz volt a választás.
Véghetetlen ármányokat szőttek a forradalom
katonái, akik azt látták, hogy el akarják ütni
őket az életük kockáztatásán szerzett méltóság
tól, amelyért éltek-haltak, és volt, aki csalással,
hamisítással nyitogatta a sors szemét. Augustus
fölingerült és elkedvetlenedett, egy pillanatig
arra gondolt, hogy egyszerűen az első háromszáz
kijelölt szenátorra csökkenti az egész szenátust
— bizonyára a legjava volt — azonban mégis
a középűtat választotta, hatszázra egészítette ki
a szenátorok számát úgy, hogy ő maga válo
gatta össze azokat, akiket jobbaknak tartott.
Augustus nem csalódott: a szenátus meg
tisztítása csakugyan tenger boszuságot okozott
neki. A kizártak csaknem mind tiltakoztak, rek
lamáltak, könyörögtek, mindegyik azt akarta,
hogy az ő esetével foglalkozzék, amely — ter
mészetesen — más volt, mint valamennyi többié,
és mindegviknek volt egy-egy tekintélyes barátja,
aki pártulfogta az ügyét. Elméletben valamenynyien hívei voltak az erélyes tisztogatásnak, de
amikor a beszédekről a cselekedetekre került a
sor, mindegyik a maga barátain akart segíteni,
és mindegyiknek igaza volt valamelyest, mert
sokan bekerültek olyanok, akik nem értek töb
bet a kirekesztetteknél. Augustus Scilla és Charibdis közé került. Ha bedugja fülét ennyi kö
nyörgés elől, sokakat fölingerel. Ha túlságosan
enged, fölingerli az arisztokratikus pártot, amely
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nem akarta, hogy lopva, egyenkint visszakerül
jenek a Kúriába azok, akiket tömegestől, annyi
lármával űzött ki. Néhány súlyosabb igaztalanságot azonnal reparált, a többieket pedig Ígére
tekkel próbálta lecsöndesíteni. Azt mondotta
nekik, várjanak türelemmel. Majd idővel! De az
első próba nem nagyon bátorította más re
formokra. Nemsokára mindenfelől özönlöttek a
vádak és árulkodások összeesküvésekről, ame
lyeket állítólag Augustus élete ellen szőttek.
Pörök indultak, és a vádak — akár igazak vol
tak, akár kieszeltek — arra oktatták Augustusi,
hogy résen álljon, nehogy valaki azzal fizessen
meg fáradozásaiért, hogy időnek előtte Caesar
után küldi az istenek közé, még pedig ugyan
azon az úton. A szenátus megtisztítása után
— mindezek dacára — még nagyobb elégtételt
akart adni a puritán pártnak, a tradíció őszinte
vagy mímelt híveinek: mint néptribun, beter
jesztett a komiciumok elé egy törvényt a cölibá
tus ellen, a lex Júlia de maritandis ordinibus
címüt. Ez a törvény lángeszű, de mesterkélt
egyeztetése volt a történelmi hagyományoknak
és a jelen szükségleteinek, a család ősi eszmé
nyének és a kortársak bűneinek, önzésének, ér
dekhajszolásának. Éppen ezért tele volt ellen
mondásokkal.
Amit fölépített az egyik oldalon, lerontotta
a másikon. Folyton olyan eszközökkel élt a ha
gyomány helyreállítására, amelyek csak meg
gyorsították teljes pusztulását. Rákényszerítette
a házasodási minden polgárra — a férfiakra
hatvan, a nőkre ötven éves korukig — és bátor.
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de forradalmi tranzakcióval oldotta meg a sza
badok és szabadosnők egyesülésének súlyos kér
dését. Ezek az ágyasságok igen gyakoriak vol
tak Rómában és Itáliában, főképp a középrend
ben, részint a már felsorolt okokból, részint
azért, mert Rómában sokkal többen voltak a
férfi polgárok, mint a nők, és így nem mindenki
választhatott közülök feleséget, még ha akart
sem. Augustus meg akarta növelni a házasságok
számát, neki tehát el kellett ismernie és bátorí
tania kellett ezeket az egyesüléseket, amelyeket
igen sok polgár — a tények bizonysága szerint
— sokkal kényelmesebbeknek tartott, mint a
iustcie nuptiae-1, a jogos nászt, ha gyermekáldással jártak: de a puritánok és a hagyomány
barátjai gyűlölték, egyrészt arisztokratikus
kasztgőgből, a lányos apák pedig érdekből, és
azon panaszkodtak, hogy plebejusok, lovagok,
sőt szenátorok is ágyasságban élnek szabados
nőkkel, mikor annyi derék polgárnak otthon a
sarokban kell tartania erényes lányait, mert
nem adhat nekik dús hozományt, amely nélkül
most már senki sem akar feleséget vinni a há
zába. Augustus úgy akarta összeegyeztetni a
hagyományt a szükségletekkel, hogy minden
polgárnak megengedte a szabadosnőkkel való
házasságot — tehát gyermekeik is törvényesek
lettek — csak a szenátoroknak, fiaiknak, lá
nyaiknak, férfi és nő unokáiknak és déduno
káiknak nem, akik férfi ágon születtek. Senki
olyan polgárnak, ki a szenátusban Róma hatal
mát személyesítette meg, a tartományokban
Róma hatalmát gyakorolta, nem lehetett az édes
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anyja akármelyik könnyüvérü sziriai táncosnő
vagy szép zsidó szolgáló, hanem csak tiszta,
szabad és latin törzsből való római matróna,
hogy így aztán sértetlenül és erősen megmarad
jon benne a hagyomány érzéke. A többiekben
kénytelenségből megtűrte azt osztályoknak ezt
a keveredését, amelybe a következő századok
ban szinte belevész majd a tiszta ősi rómaiság.
A női világban két rend alakult, elütő nászi jo
gosultsággal: az ingenuae honestae, a házasság
arisztokratái, akik teljes erkölcsi méltóságuk
birtokában csak törvényes hitvesek lehettek, és
a libertae, a házasság középosztálya, a szabados
nők, akik a férfiak választása szerint törvényes
hitvesek vagy ágyasok lehettek. Augustus ehhez
a két rendhez, régi szokások pontosabb meg
állapításával és annak a magas római fölfogás
nak megfelelően, amely a házasság törvényessé
gét nem többé-kevésbbé szimbolikus törvényes
alakiságoktól, hanem a nők bizonyos erkölcsi
méltóságától és a jegyesek szabad beleegyezésé
től tette függővé, egy harmadikat is csatolt: a
házasság plebszét. Ebbe az osztályba kerültek
azok a nők, akiknek semmiféle erkölcsi méltó
ságuk nem volt, és így nem lehettek törvényes
hitvesek, hanem csak ágyasok: a prostituáltak,
a kerítőnők és szabadosnőik, a házasságtörő
nők és a színésznők. A törvény így három részre
osztotta a női nemet, de aztán a legnagyobb
nehézség elé került: ha már elrendelte a házas
ság kötelességét, eszközöket kellett szereznie,
amelyekkel e kötelesség teljesítésére bírja vagy
kényszerítse a férfiakat. Mondottuk, hogy Augus-
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tus nem akarta megszorítani a család szabadsá
gát és autonómiáját. Ezért az agglegényi önzés
ellensúlyozására nagyszerű szisztémát gondolt
ki. Jutalmakat, amelyek férfiak és nők számára
egyaránt csökkentik a házasság kockázatait és
gondjait, — és büntetéseket, amelyek végét
vetik az agglegényi élet túlságos kényelmének.
De mennyi furcsa kerülőn kellett megjáratnia
ezt a törvényét, mennyi ellenmondásba kellett
bonyolítania, mennyi forradalmi eszközzel kel
lett merészen előbbre vinnie, hogy megtehesse
a megvalósíthatatlant: hogy ráparancsolja az
emberekre egy szenátori és katonai arisztokrá
cia polgári eszményét, mesterségesen összehan
golva elmúlt idők önzését — amely győzhetet
lenül ellene szegült a demokratikus egyenlőség
nek — a merkantil és békés haszonéivüséggell
Augustus nem tétovázott, ha ősi és tiszteletben
maradt hagyományokat kellett elpusztítani,
mint például azt, amely a második nászt min
dig rossz szemmel nézte, mint poszthúmus há
zasságtörést. Az új törvény könyörtelenül arra
kötelezte az özvegyeket és az elvált nőket, hogy
új férjet fogadjanak az elődnek még meleg
ágyába: az özvegyek egy éven, az elváltak hat
hónapon belül. És aztán, úgy látszik, Augus
tus igyekezett csökkenteni a vérrokonság
akadályait is. Csak az após és menye,
az anyós és veje, a mostohaanya és mos
tohafiú, mostohaapa és mostohalánya közt
tiltotta meg a nászt, szóval ott, ahol
olyan viszony volt, amely az apai méltóságot
homályosította volna. Még merészebben benyo-
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múlt törvényével a végrendeletek és a családi
viszonylatok közé, szóval olyan mezőre, amely
nek határait addig szinte vallásos aggodalom
mal őrizte a törvény. Javasolta, hogy minden
örököst vagy végrendeleti megbízottat mentse
nek föl a cölibátus vagy az özvegység kötele
zettsége alól, ha a végrendelkező ilyen állapotra
kötelezné. Ha az apa vagy gyám nem egyezne
bele a házasságba vagy nem adná ki a hozo
mányt, a fiú vagy a lány, a gyámfiú vagy
gyámleány a prétorhoz fordulhat megvizsgál
tatni á visszautasítás okát, és ha ez az ok igaz
talan, akkor a prétor kényszerítse az apát vagy
gyámot a beleegyezés vagy a hozomány meg
adására. A házasságra kitűzött jutalmak sem
kavarták föl a régi magán- vagy közjogot,
kevésbbé, mint ezek a rendelkezések. Termé
szetesen a két nem és a különböző társa
dalmi osztályok szerint különböző jutalmak
voltak. A nős és családos szenátorok kivált
ságai közül hármat tudunk: a konzulok
közül annak volt elsőbbségi joga a veszszőköteghez, amelyiknek több gyermeke vagy
egyáltalán gyermeke volt, vagy legalább is nős
volt, ha a másik csak orbus (feleséges, de
gyermektelen) vagy agglegény volt. A nőseknek
és a családapáknak bizonyos előnyeik voltak —
nem tudjuk pontosan, melyek — az állásukban
elhunyt hivatalnokok helyettesítésénél és a tar
tományok elosztásánál. Minden polgár a törvé
nyes időnél annyi évvel korábban pályázhatott
a hivatalokra, ahány gyermeke volt. Augustus
ezzel az intézkedéssel nemcsak & házasságra
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buzdított, hanem újabb módját találta a hiva
talnoki kar megújításának is. A magánjog terén
a lex Júlia nemcsak bizonyos dekorációval, a
stola viselésének jogával ékesítette a háromgyermekes anyát, hanem polgári egyenlőséggel
is koronázta, fölszabadítva a nőt a gyámkodás
utolsó szálai alól. Szép reform volt ez, meg
gyorsította a nő teljes fölszabadulását, de viszont
az járt vele, hogy amennyire fölbátorította a nő
ket az anyaságra, annyira elijesztette a férfiakat
az apaságtól. Ha a törvény megkívántatta a nők
kel a gyermekeket, a férjek viszont rettegtek attól
a naptól, amelyen — három gyermekük lévén —
semmiféle törvényes hatalmuk nem lesz többé
hitvesük fölött! Végül ez a törvény a fölszabadultaknak adott kiváltságokkal nagyon
meggyöngítette az apai tekintélyt, amelyet
pedig Augustus éppen a példájával akart
helyreállítani. Megengedte a házasodást az
olyan szabadosoknak és szabadosnőknek,
akik szabadságukat azzal a föltétellel kap
ták, hogy soha meg nem házasodnak, amit
gazdáik sokszor megköveteltek, mert biztosítani
akarták az örökségüket. Fölszabadította az
operae, a dona, a muriéra kötelezettsége alól azo
kat a fölszabadultakat, akiknek két vagy több
gyermekük volt. Azokat pedig, akiknek külön
böző időkben két gyermekük született szolgálati
koruk alatt, vagy egy ötéves gyermekük volt, föl
mentette az operae alól. Ezzel eltörölte a patronátus legfontosabb gazdasági jogait. Kizárta
azonban e kiváltságokból azokat a fölszabadul
takat, akik színészeknek vagy gladiátoroknak
Ferrero : Róma nagysága és hanyatlása. V.
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mentek. A fölszabadult nő csak akkor volt men
tes az operae alól, ha gazdája beleegyezésével
házasodott meg. A fölszabadultnak a felesége
pedig csak a férj beleegyezésével válhatott el.
De öröm után üröm. A törvény jóságosán bánt
azzal, aki megtette a fajnak tartozó kötelessé
geit, viszont a nőtlenek kényelmes magányát
sokféle módon igyekezett fölzaklatni. Két ilyen
módot pontosan ismerünk. Az egyik súlyos volt
olyan időkben, amikor a szórakozásokat és a
látványojsságokat az államnak kellett szolgál
tatnia: a nőtleneket kizárták a nyilvános ünne
pekből és előadásokból. Az önző agglegé
nyek nem akarnak gondot venni magukra az
állam javáért? Jó: az állam viszont nem fogja
szórakoztatni őket! Azután meg a törvény azt
is javasolta, hogy az agglegények ne fogadhas
sanak el örökséget, csak olyanoktól, akik leg
alább hatodizig rokonaik, míg a végrendelet
többi intézkedései mind érvényesek. Súlyos
javaslat volt ez, fölforgatta az ősi jog egyik alap
vető elvét, mert a közérdek szolgálatában meg
változtatta a törvénnyel a holtak akaratát, és
mert azzal, hogy az agglegényeket kitiltotta az
idegenek örökségéből, a gazdag osztályoktól el
vett egy megszokott, általános eszközt, amellyel
vagyonukat növelték és a vagyonkülönbségeket
csökkentették.
Ez az agyonmesterkélt törvény annyi év
százados jogot megsértett, hogy a hagyományok
hoz ragaszkodó jogtudósok csak éles kritikát
mondhattak róla. A római szenátus még nem
volt szolgák udvara, és Antistius Labeo, a jogi
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tradicionalizmus legjelesebb képviselője, erősen
kifogásolta a forradalmi szellemet olyan egy tör
vényhozásban, amely a hagyományok helyreál
lítása címén ennyire brutálisan belevágott a
gazda és a fölszabadított, az örökhagyó es örö
kös, az apa és fia viszonyába. De ha ezek a tisz
tára jogi érvek keveset nyomtak is a latban a
közönség előtt, amely akarta e törvényeket, a
puritánok pártja súlyosabb ellenvetésekkel vo
nult föl: azt mondotta, hogy a törvények nem
gyógyítják a bajokat gyökerestől, sőt veszedel
mes orvosságokat alkalmaznak, amelyek a bajt
még súlyosbíthatják. Ilyenek például azok az in
tézkedések, amelyek teljesen fölszabadítják a nőt.
A férfiak úgyis azzal okolták meg a nőtlen eleire
való egyetemes hajlandóságot, hogy a nők füg
getlensége egyre növekszik és még jobban szítja
bennük a parancsoló természetet, a szertelen kí
vánságokat, a léha önzést. És most a törvény
még ennek a szabadságnak a gyeplőjét is la
zábbra engedi ahelyett, hogy megszorítanál
Augustus mégis elég könnyen elfogadtatta a tör
vényt, először a szenátussal, mint az arisztok
rácia arany-korában dívott, azután a néppel. A
lelkek sokkal jobban rajongtak e törvényekért
és sokkal jobban hittek csodálatos hatásukban,
hogysem akárki is erélyesen ellenük mert volna
szegülni. És aztán a törvény, ha sokakat távoli
bajokkal fenyegetett is, sokaknak hamar jótéte
ményeket ígért: törvényesítette a szabadosnők
kel való együttélést, javította sok fölszabadult
rabszolga helyzetét, kiváltságokat osztogatott és
reménységet azoknak, akiknek már gyermekeik
15*
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voltak, végül pártján volt minden nős ember és
minden családapa. Ezek — a pillanat kedvezé
sével — rákényszerítették a törvényt a nőtle
nekre. így aztán komoly ellenkezés nem is tá
madt, sőt inkább mindenki megegyezett abban,
hogy ez az egy törvény nem is elég, még több
kell, alapvetőbbek, amelyek aztán gyökerét tépik
a bajnak. A hagyományok pártja fölbátorodott
a törvény könnyű megszavazásán, és agitációt
indított egy másik törvény érdekében, amely
visszaállítsa a családok rendjét. Mit ért annyi
családot megteremteni a lex de maritandis ordinibus-szál, ha aztán mindez a sok család a há
zasságtörés, kicsapongás, civódás, szégyen elret
tentő kígyófészkévé lesz? Ugyan melyik ko
moly és tisztes férfiú egyezik bele, hogy családot
alapítson, ha a családban sem a gyermekeit nem
kényszerítheti engedelemre, sem az őrületes té
kozlást, a szeszélyes fényűzést, a züllöttséget
nem tudja megfékezni, sem a hiú szófogadatlanságot az asszony részéről, aki nem akar keve
sebbnek látszani, szóval mindazt a bűnt, amit
annyi asszonyban fölgerjesztett a szabad házas
ság, az általános erkölcsi elfajulás, a rokonság,
a barátok udvara, az irodalom, a hozomány? És
mert a családnak nem volt önmagában ereje a
rend fönntartására, úgy illett, hogy a jó férjek
nek menjen segítségükre a törvény. Törvényt
akartak: amely megfékezze a fényűzést, el
nyomja az ifjak züllését, és deliktummá nyilvá
nítsa a házasságtörést, a köz-kódex büntetése
alá esőnek. Szenátorok a szenátus elé vitték a
kérdést, heves viták kezdődtek, egyenesen
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Augustushoz fordultak, és különféle javaslatok
kal álltak elő.
De Augustusnak semmi kedve sem volt ah
hoz, hogy teljesítse ezt a kérést, és megszorítsa a
család szabadságát. Okai közt valószínűen sze
mélyesek is voltak. Mint a köztársaság legfőbb
hivatalnokának, példát kellett volna adnia e tör
vények megtartásáról, ha nem akarta kiérde
melni a közönség gáncsait, amely mindig kész
a hatalmasok megszólására. Augustusnak nős
ember létére nem volt miért félnie a maga lex
de maritandis ordinibus-któi. Volt egy lánya, aki
már másodszor volt férjnél, és akinek szintén
volt egy fia, a három éves Caius — 20-ban szü
letett Agrippától — és éppen akkoriban szüle
tett, vagy a méhében volt a másik, Lucius. Tiberius már eljegyezte Agrippinát, aki Agrippától
és első feleségétől, Atticus lányától született.
Lívia második fiának, a húsz esztendős Drususnak pedig szintén adnak rövidesen feleséget. De
egy új törvény a fényűzés ellen: ez már boszúságot okozhatott volna Augustusnak. Nem a
maga személye miatt. Augustus ősi módra élt.
Tömérdek kincsei közepette, amelyek évente mint
egy aranyfolyó hullámzottak keresztül a házán,
hogy Rómában, Itáliában, a birodalomban
ezer folyócskába és patakocskába széledjenek,
megőrizte takarékos egyszerűségét annak az itá
liai polgárságnak, amelyből származott. Tógáit
otthon készítették szolgálói, Lívia fölügyeletével.
A biborfestő boltjában ott láthatták, amint a
cerimóniás öltözetekre alkudozott. Hatalmas, de
nem fényes palotájában olyan régies egyszerű
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séggel volt fölszerelve a lakása, hogy később
szinte közmondássá vált. Lakomáiban az az ud
variasság és uriasság volt meg, amelyek soha
sem válnak meg harmadik húguktól, az egysze
rűségtől: rendesen csak három fogás, ünnepélyes
alkalmakon hat. Tiberius is — ebben épp úgy,
mint minden dologban — következetes tracionalista volt. Júlia azonban más hajlandóságo
kat mutatott. Amilyen ,szép volt, értelmes, mű
velt, udvarias és virágzóan ifjú volt — huszon
két éves — úgy látszott, hogy inkább ázsiai her
cegnőnek született, mint római matrónának. Sze
rette az irodalmat, a művészetet, az elegánciát,
a fényűzést, a pompás villákat, a szép palotákat,
a selyemruhákat, a választékos társaságot, a
lakomákat: és az évek múltával az apai és férji
hatalom, a család példája egyre kevesebbet fo
gott rajta. Merész dolog volt azt hinni, hogy
könnyen alávetné magát egy új fényűzési tör
vénynek. De még veszedelmesebbnek tűnhetett
egy olyan törvény, amely az erkölcsökről és
a házasságtörésről szólt volna. Augustus be
lement abba, hogy milliókat költsön, reggeltől-estig ezer dologban fáradjon, min
denkire rámosolyogjon, minden lárvát ar
cára öltsön, ahogy a perc kívánta. De a sze
mérem őrzését vállalni, a maga múltjával ezt a
föladatot Augustus nagyon súlyosnak kellett
találja. Nemcsak a múlt, hanem a jelen is el
rémítette, azért a szeméremnek és dekórumnak
ez a külszíne, amelyet családja a közönség előtt
mutatott, legalább is egy részben hamis volt,
festett volt. Akár igazat mondott a szóbeszéd,
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akár nem, egész Róma azt beszélte, hogy Augustus túlságosan érlelte a dolgát Terentiával,
Maecenas gyönyörű feleségével. Agrippa sokat
utazott államügyek miatt, és távollétében Júlia
túlságos szabadosán barátkozott az arisztokrácia
szép és tetszetős ifjaival, úgy, hogy Augustusnak sokszor meg kellett feddenie, és talán
nagyon is gyakran és nagyon is örömest látta
Sempronius Gracchust, a híres tribünök leszár
mazottját, egy nagy családból való ifjat. Csak
Tiberius és Agrippina volt példás, szerelmes
és félrevonult pár. Még a rossz nyelvek sem
mondhattak róluk semmit.
Augustus kezdettől fogva ellenkezett. Beszé
deket mondott a szenátusban, bizonygatva,
hogy a férjnek és az apának nem a törvények
kel, hanem a maga tekintélyével és bölcsessé
gével kell rendet tartania a családban, mint a
régi házi monarkátus idején. Egy Ízben a tulaj
don példáját citálta. A puritánok ekkor zavarba
akarták hozni, fölhasználva azokat a rendet
lenségeket, amelyek a családját háborgatták.
Egyik nap arra kérték, tárja föl a szenátus
előtt, hogyan kormányozza családját, amit
Augustus meg is tett, hosszú beszédben fejtette
ki a családról való gondolatait, és képzeletbeli
leírását adta házának. Persze senki sem merte
hamisnak mondani a leírást. Ekkor más esz
közökkel akarták megfélemlíteni. Beárultak
nála, mint cenzornál, egy ifjút, aki a polgárhá
ború idején elvett egy asszonyt, aki azelőtt ked
vese volt, szakasztott úgy, ahogy ő cselekedte
Líviával, és a legélesebb szidalmakkal illették
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érte az ifjút. Rejtett fenyegetés volt ez, hogy
ha nem elégíti ki a szigorúság és a szemérem
pártját, belekapnak az ő rettenetes múltjába.
A puritán párt addig szította a közvéleményt,
sürgette a szenátust, addig csipkedte és — bur
koltan — fenyegette Augustusi, míg ezen a pon
ton is győzött. Augustus elhatározta-, hogy —
valószínűen túlzó puritánokból alakult bizott
ságokkal — két törvényt szerkesztet: egy fényűzési törvényt és a híres lex Julia de pudicitia
et de coercendis aduiteriis-1. Az elsőből, amely
nek szellemét könnyen kitalálhatjuk, mind
össze néhány intézkedést ismerünk: tudjuk,
hogy zabolázta az építkezések fényűzését, ame
lyet Horatius annyiszor fölpanaszol ódáiban, —
joggal következtethetjük, hogy az asszonyi öltö
zetekről adott intézkedéseiben mérsékelte a
selyem használatát, a buja szövetét, amely a
puritánok szava szerint öltözés örvével megmeztelenítette a nőket, — és tudjuk, hogy intéz
kedéseket tartalmazott a lakomák költségei
iránt is. Hétköznapokon kétszáz szeszterciusznál
(ötven frank), a calendae, idae, nonae és néhány
más ünnepnapokon háromszáznál (hetvenöt
frank), a nászceremóniákon ezernél többet nem
volt szabad költeni lakomára. A többségnek
nagyon tetszhetett ez a törvény, mert rövid
úton, hosszú beszédek nélkül, eltüntette Róma
szemei elől a főváros Krőzuszainak pompás
lakomáit, amelyektől a kisebb vagyonú szená
torok, lovagok, plebejusok szerény vacsoráit
észre se igen vették. A gazdag matrónáktól el
szedte ruháikat és ékszereiket, amelyeket a sze
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gényebb úrnők annyira irigyeltek. Az alexan
driai művészek építette és díszítette fényes palo
tákat pedig igyekezett szinte a többség szegé
nyes latin hajlékai mellé alázni. A naivak azon
reménykedtek, hogy e törvény révén megtakarí
tott pénzeken is majd fiakat nevelnek! A lex de
aduiteriis nemcsak büntetni akarta a házasság
törést, hanem meg akarta szabadítani a családot
minden csalástól és aljasságtól, amely az elmúlt
két évszázadban gyötörte, megint óriási terüle
tet elbitorolva az államnak az ősi és szétbomlott
házi monarkátus tekintélyéből. A törvény meg
hagyta a római páterfamilias-nak azt a jogát,
hogy leányát és a házasságtörőt a bűn fölfede
zése után rögtön megölje (utolsó nyoma a régi
hatalomnak!), meghagyta a férjnek is azt a jo
gát, hogy megölje a házasságtörőt, ha a tulajdon
házában érte rajta és ha színész, énekes, táncos,
vagy elitéit, vagy a család egyik fölszabadúltja
volt. Feleségét csak akkor, ha a tulajdon házá
ban érte rajta. A házasságtörés fölfedezése után
a férjnek — és ha a férj nem cselekedett, az apá
nak — ha római polgárok voltak, hatvan napig
joguk volt, hogy a római polgárnő házasságtörő
asszonyt és bűntársát följelentsék a prétornál
vagy a quaestio-nál (esküdtszék), amelyet való
színűen ugyanebben a törvényben alapítottak
meg. Ha a férj vagy az apa nem emeltek vádat,
a hatvan napon túl még négy hónapig akárki
vádat emelhetett, mert házasságtörési pörök,
judicia publica voltak, mint az apagyilkossági
vagy csalási pörök. A házasságtörést rettentő
büntetések sújtották: a férfit élethossziglan szám
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űzték és javainak felét elkobozták, a nőt élet
hossziglan száműzték, hozományának felét és
vagyonának harmadát elkobozták, azontúl pedig
nem élhetett együtt férfival, csak ágyasságban.
Minden olyan segítség, amellyel a házasságtörést
előmozdították: aki a házát átengedte a szerel
mesek találkozóira, az a férj, aki nyerészkedett
felesége bűnén vagy a házában tartotta feleségét
a házasságtörés fölfedezése után, lenocinium vét
ségét követte el és épp úgy büntették, mint a házasságtörőt. Tiltotta a törvény és hasonlóan bün
tette a Stuprum-okát, azokat a tiltott viszonyokat
becsületes, tisztes hírnevű, házasulandó vagy öz
vegy nővel, amelyeket nem törvényesíthetett a
maritalis affectio. A hitves azonban nem vádol
hatta házasságtöréssel a férjet, s a férj büntetle
nül érintkezhetett olyan nőkkel, akik nem voltak
férjnél, nem voltak jóhiszeműek vagy becsülete
sek. Elitélhették ugyan, de nem azért, mert hűt
len lelt a saját hitvese iránt, hanem azért, mert
stuprum-ot követett el, vagy pedig házasságtörési
a más feleségével.
Afrodite birodalmában tehát megalakult a
terror uralma. Az árulkodást, a rágalmazást, a
gazdagok irigylését, az ügyvédek kegyetlen am
bícióit, a kapzsiságot és a boszuvágyat, mind
azokat az aljas szenvedélyeket, amelyek az antik
világ magánvádaskodását, a modern világ becs
telen rágalmazó zsurnalizmusát mozgatták és
mozgatják, fölszabadította ez a puritán tör
vény, mint egy piszkos hárpiahadat, hogy el
pusztítsák Chythere kéjes kertjeit. A felső osz
tályok ellen kegyetlenebb perzekúciós törvényt
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el sem lehetne képzelni. Mert a törvény, melyet
egyesegyedül római polgárok komponáltak és
terjesztettek elő, gyakorlatban csak a szenátort
és lovagi arisztokráciát fenyegette, amelynek
vagyona és hírneve miatt a magánvádlók szíve
sen állták a vád kockázatát, úgy, hogy a tör
vény a római arisztokráciának kiváltsága volt,
de a visszájáról. Míg a fölszabadultak vagy az
idegenek, férfiak és nők — ha Rómában is, ha
gazdagok voltak is — büntetlenül követhettek el
házasságtörést ahányszor nekik tetszett, érint
kezhettek, amennyi férfivel vagy nővel akartak,
szerelemből vagy nyerészkedésből, addig a
római polgárok — különösen a szenátort és
lovagi rendben — mihelyt túlléptek a megenge
dett szerelem mesgyéin, ki voltak téve a lex Júlia
rettentő szigorának! De a lex de adulteriis épp
úgy, mint a lex sumptuaria és a lex de maritandis ordinibus megannyi nagy és komoly kísér
lete volt az arisztokratikus restaurációnak, s
ezért a kiváltságok mellett kötelességeket is kel
lett szabniok. Aki azon ábrándozik, hogv Augustus ravasz számítással meg akarta alapítani
a monarkiát, az nem analizálta vagy nem ér
tette meg ezeket a törvényeket, egész munkájá
nak egyik pillérét. A három törvénnyel Augustus sem kizárólag, sem nagyjában nem akarta
megnövelni Itália népességét, amelv nem bizo
nyos, hogv minden vidéken csökkent volna:
mindenekfölött gazdaságilag és erkölcsileg helyre
akarta állítani az arisztokratikus családot, a
köztársaságnak ezt a később elterméketlenedett
ősi melegágyát, a birodalomhódító generálisok
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és diplomaták iskoláját, mely lassankint szét
bontott. Ha Augustus monarkiát akart volna
alapítani, bátorítania kellett volna az arisztok
rácia fényűzését, tékozló költekezését, züllését,
cölibátusát, nem pedig zaboláznia, mert a monarkia csak egy arisztokrácia romjain alakulhatott
volna meg, mint amilyen XIV. Lajosé volt, mi
kor a szükség és a gyönyörök miatt udvaron
cok szolgai seregévé vált. De Augustus csak az
arisztokratikus családokból válogathatta munka
társait. Neki erős arisztokráciára volt szüksége,
és mert komolyan nagy arisztokráciát akart újra
teremteni Rómában, igyekezett bizonyos súlyos
és speciális kötelességeket róni rá, amelyek nél
kül kiváltságai elviselhetetlenül gonoszak lettek
volna. Hiú kísérlet — semmi kétség — legalább
is részben, mert a római arisztokrácia szétbom
lása tovább folytatódott: de ugyancsak követe
lőző lenne, aki azt akarná állítani, hogy a kísér
let nem volt komoly, vagy aki azt mondaná,
hogy teljességgel haszontalan volt. Nem tud
juk, mi következett volna, ha ezeket a törvénye
ket el nem fogadták volna: a bomlás nem gyor
sult volna-e meg, s ezek a törvények legalább
nem lassították-e, amit már meggátolni nem tud
tak? Augustus csakugyan olyan törvényekkel
egészítette ki őket, amelyek sajátságosán meg
világítják céljukat és jellegüket. A lex de adulteriis-ben nemcsak megreformálta a hozomány
kérdését, megtiltva a férjnek — aki addig azt
tehetett vele, amit akart — hogy eladja vagy
lekösse, és ezzel megerősítette a vagyonos csalá
dok gazdasági alapjait. De mikor annyi visszá-
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járói való kiváltságot biztosított az arisztokrá
ciának, megerősítette igazi és lényeges kiváltsá
gát, törvényt terjesztve elő, amely legalább is
400.000 szeszterciusznyi cenzushoz kötötte a hi
vatalokra való pályázás jogát. Az állam tehát
újra elzárta az obszkúrus tömeg elől hivatalait,
amelyek egy évszázada megnyíltak, kikergetve a
szegényeket. A régi timokratikus és arisz
tokratikus alkotmány helyreállt. A köztársaság
hivatalait — amelyekre az elmúlt nemzedékben
otyan egy szegény öszvérhajcsár is pályázhatott,
mint Ventidius — a cenzusos osztály kiváltsá
gává nyilvánította a törvény. A kormányzat
megint visszakerült a civódó, hanyatló, tétlen,
de zárt és törvényesen kiváltságolt arisztokrácia
kezébe. De ezt az elzárkózást is — amely ember
telen harcok századát fejezte be és a dolgok új
rendjét kezdhette — nyugodtan határozták el,
egyetemes közömbösségben, úgy, hogy alig ma
radt ránk híre is egyéb apró-cseprő dolgok közt,
két sorban, amelyet csak úgy odavetett egy késő
történetíró. A demokratikus párt, Caius Gracchus
és Caius Caesar nagy pártja, halott volt. Augustus ezzel a törvénnyel nem is egy haldoklót ölt
meg, csak sírba bocsátotta a halottat. Róma
hosszú tévelygés után visszatért a maga
arisztokratikus államának kezdeteihez. Augustus
kezével kötelességek és kiváltságok új kódexét
írta a nemességnek, amellyel századokig kor
mányozhatja a magahódította birodalmat. Vájjon
képes lesz-e erre? A jövő majd megmondja.
Valószinü, hogy ezzel a törvénnyel együtt Augus
tus egy másikat is javasolt, a választási korrup-
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dóról — de ambitu — amelyben a szavazatok
vásárlóit öt évre kizárták a hivatalokból. A
prétoroknak pedig megengedték, hogy a játé
kokra háromszor annyit is elkölthessenek a
közpénztárhól, mint amennyit kijelöltek nekik.
A fényüzési törvény megtiltotta a gazdagoknak,
hogy házaikban dőzsöljenek, a publikumnak
viszont joga volt, hogy az utcákon és a színhá
zakban vigadozzék. Ez már az új népies szel
lem volt, amely a restaurált arisztokratikus
társadalomban jelentkezett, és Augustus tudta
a módját, hogyan elégítse ki.

V III.

A „Százados Játékok“.

És végül, hogy a társadalmi törvényeket
is megszavazták, az elégedetlenség felhős ég
boltja kiderült. Öröm sugara szökött végig
rajta és megragyogtatta, bevilágította Rómát.
Az a sok szerencsés esemény, amely néhány év
alatt egymásra következett: a partuszokkal való
megegyezés, a szenátus megtisztítása, a legfőbb
hatalom megosztása Augustus és Agrippa kö
zött, az ősi erények megkezdett helyreállítása
mintha általános tetszést oltott volna az elkese
redett nemzetbe. És nem ok nélkül, mert a for
radalom nyomorúságos éveihez képest a jelen
szinte csodálatos volt. Senki sem sejtette, hogy
tizenöt év alatt Róma ilyen gyorsan fölkúszik a
dicsőség és a hatalom ormára. Ha a közönség
a maga módján sajátságosán félreértette is a
partuszokkal való megegyezést, tény volt, hogy
az óriási birodalom a szerte elterjedt békesség
ben újra kezdte éreztetni a maga vonzóerejét

240

FERRERO

valamennyi apró szövetséges, oltalmazott vagy
független állammal, amelyek mint bolygók rajzották körül. Róma kezdett óriási metropolisává
válni a mediterrán világnak, amelyben a hideg
Germánia erdeitől a partusz király udvaráig ta
lálkozót adtak és igyekeztek egymásba olvadni
Nyugat és Kelet, mind az a tömérdek elütő nyelv,
faj és nemzet és nép, amelyet Róma impériuma
alá gyűjtött vagy amellyel érintkezést szerzett.
Nemcsak Herodes, hanem a szövetséges vagy
hűbéres apró államok fejedelmei is mind Rómá
ban neveltették fiaikat és utódaikat, most, hogy
Augustus kezdte a házában vendégelni őket és
nevelésükről fösvénység nélkül gondoskodott,
szóval a maga költségén Róma jövőbeli hűbére
seinek afféle fényes nevelőintézetévé tette meg
a házát, hatalmas rómaiasító szervet formálva a
szövetséges államokból, amelyre a birodalomnak
szüksége volt, de a könnyelmű köztársaság nem
gondoskodott róla. És Rómába ment sok galliai nemes ifjú is nevelkedni és megismerni
Róma rettenetes hatalmát, amely azután, hogy
megszelídítette, kezdte elbűvölni is őket. Átjött a
Rajnán túlról is egy-egy tekintélyes germániai
család ifja, mint a markomán Marbod, űzte a
római dolgok iránt való ködös kíváncsiság,
amely kezdte izgatni-mozgatni a lomha germán
barbárokat is a maguk mocsarai és erdei vadon
jában. Jöttek az előbujt partusz nemesek is, aki
ket a polgárháborúk elűztek, valószínűen azért,
hogy csatlakozzanak Tiridateshez, akinek Au
gustus nyugdíjat adatott. Ez a világnépsége
Augustus és gazdagabb barátainak háza köré
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gyülekezett és szemmel láthatóan jelképezte a
rómaiaknak Róma megújult presztízsét. Euró
pát, Ázsiát és Afrikát, amelyek újra térdet-fejet
hajtottak a nagy köztársaság előtt, a birodalom
határain túl még szabadon élő világot, amely
bámulattól és rettegéstől eltelve szintén ismerni
és imádni akarta a csodálatos várost. A nap még
soha ilyen nagy, hatalmas, maradandó biroda
lomra nem sütött: ez az érzés futott végig évrőlévre Itáliában, és egy-egy ünnepélyes követség,
egy-egy apró diadal, egy-egy megnyugtató hír a
tartományokból megerősítette ezt az érzést. Min
den osztálynak megvolt a maga oka, hogy örül
jön rajta. A nemesség balga lett volna, ha komo
lyan panaszkodott volna helyzete miatt: a ne
messég, amely tíz év óta kézmozdítás nélkül
visszaszerezte vagyonát és méltóságát, a nemes
ség, amely megint azt látta, hogy Róma középosztályai és alsó népe tisztességtudóan veszik
körül, csak azért, mert minden család méltóztatott részt engedni a birodalom költségén vissza
szerzett vagyonából néhány irodalmárnak és
plebejusnak. Azok a szegény plebejusok, akik a
demagógok uszályai voltak és Clodius collegiumainak a java erejét adták, most már beletö
rődtek, hogy a nagyoktól koldulják azt a segít
séget, amit hajdanában pártvezéreiktől kaptak.
Most már igyekeztek bejutni valamelyik főúri
ház kliensei közé, ahol minden áldott nap ki
járt nekik vagy az ebéd, vagy egy összeg pénz,
vagy más alkalmakon egyéb ajándék, ők vi
szont mindennap meglátogatták urukat, elkísér
ték a fórumra és látogatásaira, megtapsolták,
F errero : Róma nagysága és hanyatlása. V.
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mikor a törvényszék előtt beszédet mondott,
folyton vele mosolyogtak és vele szomorkodtak.
Lassankint kialakult a mesterkélt kötelezettsé
geknek az az Íratlan törvénykönyve, amely év
századokon keresztül Róma gazdagaihoz kötözte
a koldusok véghetetlen raját, a pártfogók és
pártulfogottak közös gyötrelmére. Pénz és sok
boszúság volt ez új szokásnak az ára, semmi
kétség, de közben a nemesek megint hosszú kí
sérettel járták be Róma útjait, és a tömeg fél
istenekül tisztelte őket, nem volt többé gondjuk
a választások kimenetele vagy a szenátusi viták
miatt, és üdvösebben biztosították Rómában a
rendet, mint a fenyítékek félelmével. Nagy volt
a tiszteletük a középosztályok részéről is, ame
lyekben mindenki — különösen a tanult ifjúság
— csak azon ábrándozott, hogy az arisztokra
ták közül megtetszik egy hatalmas pártfogónak,
mint Horatius, Virgilius, Tibullus, Propertius.
Most már vége volt az irodalmi lakájság iránt
érzett ősi római vonakodásnak. Bizonyság erre
Horatius Episztolái, amelyek hosszan tárgyal
ják az ő méltóságát. Horatius első könyvének
tizenhetedik episztolájában megengedi, hogy a
homályban és szegénységben is lehet boldogan
élni, de hozzáteszi, hogy aki hasznára akar válni
övéinek és nem akar túlságos szerényen élni,
annak a hatalmasok barátságát kell keresnie.
Éles gúnnyal üldözi Diogenes követőit, szóval
azokat, akik a gazdagság rendszeres megvetését
fitogtatják. Sőt nyíltan kimondja, hogy nem tartja
olyan aljasnak azt, aki a gazdagoknak hízeleg,
mint azt, aki a szegénységet, mocskot, durvasá-
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got, a társadalmi rend alacsonyságait magasz
talja. Ha az embernek nem szégyene a durva
hadi daróc, nem szégyene a miletusi bibor sem:
határozottan azt állítja, hogy
Principibus placuisse viris non ultima laus est,
de azért ajánlja a méltóságot és a biztos állást
is . . . A hangos jajveszékelést: „Hugómnak nincs
hozománya, anyám éhezik, ősi birtokocskám
nem terem többé. . a koldusokra kell hagyni.
És míg Augustus a partuszokkal való egyezsé
gen dolgozott, Horatius egy másik költői levelet
írt — első könyvének tizennyolcadik levelét —
egyik barátjához, aki egy gazdag ember klientélájában rosszúl érezte magát és szinte pironko
dott, attól tartott, hogy ő voltaképpen csak
élősdi. Horatius levelével megnyugtatta ezt a két
kor és két erkölcs közt nyugtalankodó lelkiis
meretet és biztosította, hogy „a jó barát és az
élősdi: a tisztes úrnő és a kéjhölgy**. Szerette a
maga szabadságát, féltette a maga függetlensé
gét és visszautasította ezt a vendégszeretetet, de
barátainak és kollégáinak bizonyos jóakaratu
iróniával azt tanácsolta, hogy csak fogadják el.
Mindent összevetve: ha az újonnan megszava
zott törvények némi bosszúságot okoztak is a
hatalmasoknak, a nemesség Augustus alatt újra
uralkodott Rómán és a birodalmon, kényelme
sebben, mint valaha, veszedelem és felelősség
nélkül. Tisztán csak élvezte az uralmat. A középosztálynak is kevés oka volt az elégedetlenségre.
Jómódja növekedett, részint a hatalmasok párt
16*
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fogása, részint a mezőgazdaság, a művészet és
a kereskedelem természetes újravirágzása miatt.
Azonfölül megkapta, ami után annyira sóvár
gott, a nagy társadalmi törvényeket, amelyek
től egy boldogabb és erősebb korszak hajnalodását várta. A birodalom közigazgatása nagy
mértékben javult. Caesar korának ijesztő fosz
togatásai nem ismétlődtek meg. A helytartósá
gok megint gazdag emberek kezébe kerültek,
akik ha olykor nem voltak is buzgóak és értel
mesek, de nem is volt szükségük arra, hogy po
litikai klientélájukat az alattvalók elprédált va
gyonából tömjék. A legfőbb hatalomnak újabb
öt évre való elrendezése is csak növelhette a közmegelégedést. Itália élvezni akarta a monarkia
előnyeit — a hatalom folytonosságát és stabili
tását — de úgy, hogy meg ne kelljen válnia a
köztársaság kiváltságaitól: a törvény előtt való
egyenlőségtől, a politikai formaságok egyszerű
ségétől, a hatalmasok ellen való tág szabadság
tól, az állam személytelenségétől. Az öt évi ket
tős elnökségnek két előnye volt a tíz évi egye
dül való elnökséghez képest: erélyesebb ural
mat remélhettek, mert két egyetértő elnök töb
bet tehetett, mint egy, azután meg a rövidebb
időtartam és a kollegiális elv miatt kevésbbé
tértek el a köztársasági hagyománytól. Azoknak,
akik minden dolgokban nagyszerűnek akarták
csodálni az új rendszert, ismét eggyel több okuk
volt arra a meggyőződésre, hogy a köztársaság
évszázados alkotmányán mindössze néhány je
lentéktelen változás esett. Ha a Béke egyelőre
nem oldotta is ki a boldogtalan nemzetet abból
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a szoros gúzsból, amelybe a Szegénység a pol
gárháború idején kötözte, mindenki hajlott arra,
hogy jót reméljen a jövőtől, mint Kr. e. 27-ben.
A tömegen megint erőt vett az egyetemes újjászü
letés vágya, megint naivul várták az új századot,
a boldogabb és tisztább korszak kezdetét: ezek
a sóvárgások huszonöt éve fluktuáltak a nemzet
lelkében, hol összesűrűsödve, hol szétritkulva
az események fuvallatától, de soha teljesen szét
nem oszoltak. A gyógyíthatatlan pesszimizmus
ban beteg államnak sokkal üdvösebb volt a
bizakodásnak ez a friss hulláma — ha mindjárt
misztikus és alaktalan bizakodás volt is —
hogysem ne tudnók megérteni azt a gondolatot,
amelyet a 18. év végén Augustusnak és néhány
barátjának sugallt. Arra gondoltak, itt az ideje,
hogy a közszellem szerencsés diszpozícióját
nagy ünnepséggel erősítsék meg, amely ugyan
akkor ünnepi formában fejezné ki az új életet
kezdő új század népszerű eszméjét, és a töme
gek lelkében összekapcsolná az előző évek tör
vényhozásának erkölcsi és társadalmi elveivel.
Világos volt, hogy szokatlan és igen ünnepélyes
cerimóniának kell lennie, amely festői szinté
zisbe foglalja az új században való néphit min
den elemeit és egyúttal a birodalomkormányzó
oligarkia minden társadalmi nézetét: a tíz század
etruszk doktrínáját, a világ négy korszakáról
szóló itáliai legendát, a Sibilla jóslatait, amelyek
Apolló közelgő uralmát hirdették, és Virgilius
népszerű eklogáját, amely az aranykornak
pirkadását megjelentette, — a lelkek visszaté
réséről szóló pitagorasi tanítást, és azt a doktri-
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nát, hogy test és lélek minden négyszáznegyve
nedik évben összetalálkoznak és a világ újra régi
alakjába öltözik, — azt a szükségletet, hogy viszszatérjenek a nemzeti hagyomány történelmi for
rásaihoz, annak a sürgősségét, hogy a régi ka
tonai állam vallását, családi életét, intézményeit
és erkölcseit helyreállítsák. De mely cerimónia
fejezhetett ki ennyi mindent? Űjnak a kitalá
lásától visszariadt ez. a nemzedék, amely most,
hogy a hagyomány félig elpusztult, elkoptatott
útjára ráakadt, nem akart többé letérni róla,
mert félt, hogy újra eltéved — mint azelőtt —
a jövőben. Ezért a múltban kezdett kutatni, és
talált is egy ősi szertartást, a köztársasággal egy
időset, amelyet minden évszázadban meg kellett
ünnepelni. A ludi saeculares, a százados játékok
a köztársaság megalapítása évében születtek,
Kr. e. 509-ben, az alvilági istenek: Dis és
Proserpina tiszteletére, hogy egy rettenetes dög
vész elmúlását kikönyörögjék. A közegészség
ünnepélyes biztosítékául minden században
megismételték e játékokat, ha nem is éppen tö
kéletes pontossággal: Kr. e. 346-ban, 249-ben
és 149-ben (mások szerint 146-ban). A százados
játékok ötödik terminusa tehát 49 körül lett
volna, abban az időben, amikor Caesar és
Pompeius polgárháborúja kezdődött. De akkor
az embereknek nagyobb gondjuk volt a Disnek
és Proserpinának való áldozatok helyett az, hogy
le ne kelljen szállniok a két isten földalatti or
szágaiba valamely nagyon is hamar célhoz
vivő úton. Azért senki sem gondolt a százados
játékok ötödik megünneplésére, a játékok ki
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fakultak mindenki emlékezetéből, mint valami
messze, távoli dolog . . . Augustusnak főképp
két oka volt, hogy ezt a múmiát is napvilágra
hozza a római történelem kriptavárosából. Bi
zonyosra vehette, hogy semmivel sem indítja
meg könnyebben a tömegeket, mint épp ilyen
páratlan szertartásnak a fölújításával, amelyet
az akkor élők közül senki nem látott, és amely
ről mindenki tudta, hogy csak egyszer látja éle
tében. És aztán ebben a szertartásban implikálódott a század eszméje, amelyet — igaz —
mint az időnek százéves periódusokba való
fölosztását értelmeztek, de amely könnyen a
misztikus század népies eszméjévé újulhatott,
mert senki sem emlékezett már, hogy mit is
jelentett eredetében a szertartás. Augustus a
ludi saeculares fölújításával nemcsak a polgárháborúk egyik mulasztását akarta pótolni, és
nemcsak a közegészségnek akarta gondját vi
selni a pokol istenségeihez való könyörgések
kel. Űj szertartást is akart rendelni, ősi név
alatt, úgy bánva a ludi saeculares-szel, ahogy Virgilius a latin hagyományokkal és műúszókkal
bánt az Aeneis-ben. Szinte azt mondanám, hogy
Augustus százados játékai az Aeneis-nek cselek
vésre váltott töredéke, olyan mélységesen virgiliusi az a fölfogás, szellem, igyekezet, hogy a
latin társadalom hagyományos elveit kozmopo
lita, főképp etruszk és görög szertartásokkal és
műúszókkal elegyítsék, hogy idegen — főképp
görög — formákba öltöztessék a tisztára latin
lényeget, mintegy a latin és görög világnak azt
az összeolvadását jelképezve, amelyről akkor
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Róma kiválasztott szellemei ábrándoztak.
Augustus ebben a vállalkozásában is egy fiatal
jogtudóst vett maga mellé, Caius Ateius Capitot, aki egyformán járatos volt a vallási és a
polgári jogban. Hogy a lelkek könnyebben elhigyjék: a játékok százada egy új kor titokzatos
kezdetét jelenti, fölvette szertartásába a század
etruszk fölfogását, amelyet az emberi élet maxi
mumának tekintettek és azért 110 évben
állapították meg. Az újítás igazolására a
Sibilla görög jóslatait használta föl, amelyekkel
már annyiszor legyőzték a rómaiak ellenkezé
sét, mikor idegen dolgok beiktatásáról volt
szó. A tizenötök gyülekezete, amelyre a Sibilla
jóslatainak megőrzését bízták és amelynek
maga Augustus is tagja volt, mikor megkérdez
ték, csekély fáradsággal talált is egy jóslatot,
amelyet a Sibilla állítólag a Gracchusok moz
galma idején mondott, mikor Itáliaszerte kez
dett elterjedni az agrárlázadás, tehát Kr. e. 126
körül. A jóslat tövéről-hegyére leírta a százados
játékokat, és megünneplésüket minden 110. évre
rendelte el. Ateius Capito és a kvindecemvirek
gyülekezete a százados játékok igazi törvényé
nek ismerték el ezt a jóslatot. Azt állították, a
gyülekezet irataiból meggyőződtek róla, hogy a
játékokat csakugyan már négy ízben megün
nepelték, mindegyiket 110 évnyi időközben,
csekély eltéréssel, az újabb 110 év tehát végére
jár és a játékokra megint rákerül a sor a kettős
elnökség első esztendejében. így a százados
játékok ötödik fordulóján 440 éves periódust
zártak le, tehát azok, akik hittek a Varos által
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kifejtett doktrínában, a test és lélek összetalál
kozásában, remélhették, hogy a százados játé
kokkal testileg is megújul az ősi Róma, hogy az
ősi köztársaság nemzedékei reinkarnálódnak,
befejezve eliziumi lakozásukat! Milyen nagy
szerű ösztökélés volt ez arra, hogy buzgón meg
tartsák a lex de maritandis ordinibus rendelke
zéseit! Azoknak pedig, akik érzékenyebbek vol
tak a szertartások szimbolizmusa iránt vagy
élénkebben hittek a Sibilla jóslataiban, amelyek
annyira elterjedtek az előző évtizedek alatt, kü
lönösképpen eleget tesznek majd a ceremóniák
ban. Ateius és a Tizenötök — mindig a
jóslat nyomán — intézkedtek, hogy a vallásos
ünnepeken három egymásután való éjszaka ál
dozatokat mutassanak be: az elsőt a Moiráknak (a Párkák görög neve), a másodikat az
Ilythiáknak, a nemzés istennőinek, a harma
dikat a Terra Mater-nek, szóval mind a hármat
azoknak az istennőknek, akiktől az egyes em
berek testi léte, élete és halála függ, a faj ter
mékenysége, amely az államnak oly szükséges,
és a föld bősége, a gazdagság és virulás forrása.
Lehetett-e világosabban kifejezni az istenek
előtt a jobb kor után való sóvárgást, amelyben
ne legyen gonosz emberpusztítás, hanem amely
emberekben való bőséggel és megérdemelt bol
dogsággal legyen áldott? Napközben viszont az
égi isteneknek fognak áldozni ebben a sorrend
ben: Jupiter, Juno, Diana és Apolló, úgy, hogy
az ünnepség annak a szép görög istennek az
ünneplésével végződjék, akinek kultuszát Augustus annyira igyekezett elterjeszteni. Azét az
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istenét, akinek a Sibilla jóslata és Virgilius
eklogája szerint az új századon uralkodnia
kellett, azét az istenét, aki a Napot és az Értel
met jelképezte, a fényt és a hőt, amelyből az
anyagi élet származik, és az emberi értelem
ragyogását, amelyből a tények és az eszmék
végtelen világa született. Az Apollóhoz és Dianá
hoz való himnuszt, amellyel az ünnepség be
zárul és rekapituláltatik, a legnagyobb élő költő
fogja írni: Horatius. Az ünnepségekre meghív
nak minden szabad embert, akár polgár, akár
nem. Mint színjátszók, részt vesznek bennük
Róma felső osztályai, férfiak és matrónák, a két
elnökkel: Agrippával és Augustusszal.
Február 17-én a szenátus — nem tudjuk, ki
nek a javaslatára — elrendelte, hogy abban az
évben ünnepeljék meg a százados játékokat,
megszavazta a cerimóniákra, játékokra, ünnep
ségekre szükséges munkák költségeit és bérbe
adását, megbízta Augustust, mint a a tizenötök
magisztereinek vagy elnökeinek egyikét a cerimónia rendezésével. Augustus ekkor beterjesz
tette az Ateius Capito által előkészített programmot a gyülekezetnek, és nemcsak a programmot fogadtatta el vele, hanem ediktumokban vagy dekrétumokban nyilvánosságra adatta
az ünnepséghez szükséges szabályokat, úgy,
hogy a dolognak olyan lett a színe, mintha
nem is Augustus rendezné az ünnepséget, ha
nem a tizenötök kollégiuma. Megállapították,
hogy az ünnep május 31-én éjjel fog kezdődni
a Moeráknak (M olqcu ) bemutatott áldozattal
és az elmondott sorrendben folytatódik egészen
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június harmadikáig. A vallásos szertartásokat
népmulatságok folytonos láncolatával kapcsol
ják egymásba. Hírnököket küldtek Itáliaszerte,
a legtávolabbi falvakba is megjelenteni a nagy
cerimóniát, amelyet Róma ünnepelni fog, a cerimóniát, amelyet még senki nem látott az élők
közül és nem is fog látni többé soha. A felső
osztályok színét-javát válogatták össze a cerimónián való részvételre, előkészítették a kör
meneteket és látványosságokat, kezdték be
tanítani a kórusokat . . . E készülődések köz
ben fölhívták a tizenötök kollégiumának figyel
mét arra, hogy ennél a cerimóniánál is — mint
az előzőnél — keresztül kell-e esnie a népnek
a suffimentum-on (megfüstölésen) vagyis a kénés bitumengőzben való megtisztuláson, és el kell-e
fogadni a néptől a gyümölcsáldozatot (árpa
darát, gabonát, babot), amelyet aztán szétoszta
nak az ünnep résztvevői között? Ne feledjük el,
hogy a ludi saeculares eredetükben etruszk szer
tartások voltak, amelyekkel a döghalál elmúlá
sát akarták lekönyörögni, kezdetben tömeghalál
idején tartották, valószínű tehát, hogy az etruszk
bölcsesség jónak látta, mielőtt a járványos idő
ben nagyobb tömeget összegyűjtött volna —
azzal a kockázattal, hogy a járvány erejét megszázszorozza — kénnel és bitumennel megtisz
títani az egyes jelenlevőket, aminek némi hat
hatósságát a modern tudomány is elösmeri. A
fruges áldozatát alighanem valamely vallásos
eszme kapcsolta össze a suffiméntumokkal. És a
kollégium elhatározta, hogy május 28-án a Jupi
ter Maximus Optimus és a Jupiter Tonans
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temploma előtt a Capitoliumon, az Apolló-templom tágas oszlopcsarnokaiban a Palatínuson, a
Diana-templom előtt az Aventinuson a tizenötök
kollégiuma átveszi a néptől az ajándék gyümöl
csöket (fruges) és ugyanazokon a helyeken —
kivéve Diana templomát — kiosztják a nép
közt a ként és bitument, amelynek gőzében min
denkinek meg kell otthon tisztítania magát és
családját, mielőtt az ünnepre megy. Amint a
nagy ünnep közeledett, a híre végigfutott egész
Itálián és a várakozás egyre növekedett, úgy,
hogy Itália nemsokára minden egyéb gondját
és érdekét félretéve, a páratlan ünnepség várásába feledkezett: Augustustól, Agrippától, a kon
zuloktól, akik azon voltak, hogy az ünnep cso
dálatos legyen, a távoli városok kisbirtokosaiig,
akik fölkészültek, hogy ebből a páratlan alka
lomból megtegyék a fővárosig való hosszú uta
zást, a római arisztokráciától — amelynek leg
jelesebb férfiaival, legszebb és legtisztább asszo
nyaival, legigérőbb ifjaival kellett szerepelnie az
ünnepen — Horatiusig, aki embergyűlölőbb
és elégedetlenebb volt, mint valaha, édeskeveset
hitt el az ünnep és rendezője őszinteségé
ből, de nem tudott lemondani arról, hogy meg
írjon egy szépséges költeményt, amelyet az el
lenséges publikumnak az egyszer kénytelen
kelletlen meg kell majd hallgatnia. De vájjon
mennyire fogja megérteni és átérezni a tömeg
az ünnep alapeszméjét: azt, hogy Rómát rege
nerálni kell, nem a mesés aranykort imádkozva
le az istenektől, hanem gyakorolva azokat a
szigorú erényeket, amelyek megtartását az előző
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évben hozott törvények parancsolták, egysze
rűen, erényesen, szigorúan élve a termékeny
családban? A június elseje elközelgett, és Ró
mába tenger nép csődült össze. De egy nehéz
ség támadt: a lex de maritandis ordinibus eltil
totta a nyilvános látványosságoktól a nőtleneket.
Emiatt sok embert ki kellett volna zárni, köz
tük — sajátságos! — magát Horatiust is, a köl
tőt, aki a nagy ünnep hivatalos énekét kompo
nálta. A szenátus azonban május huszonharmadikán, engedve sokak kérésének, az ünnepek
idejére fölfüggesztette a tilalmat és elrendelte
azt is, hogy a játékokról commentarium irassék
egy bronzoszlopra és egy márványoszlopra.
Két nap múlva a tizenötök, tekintettel az összesereglettek nagy számára, elhatározták, hogy a
suffimenta szétosztása ne egy, hanem három na
pon történjék: május 26-án, 27-én és 28-án.
A szabadok tisztálkodása megtörtént, és a
cerimóniák május utolsó éjszakáján elkezdőd
tek. A Mars-mezőn, a Tiberis mellett, a jóslat
megjelölte helyen, ahol a Tiberis szőkébb és mé
lyebb, a mai Ponté Vittorio Emmanuele kör
nyékén, három oltárt építettek és a közelében
egy színpadot, de nézőtér nélkül, tehát ülések
sem voltak, hogy a publikum állva nézze végig
az előadásokat és a cerimóniának régies színe
zete legyen, aminthogy a régi időkben sem gon
doskodtak sem kényelmes ülésekről, sem vá
szonernyőkről, amik a naptól védjék a nézőket.
Éjszakának idején, a napnak második óráján
tehát Tarentum felé özönlött a nép. A sötétség
ben csak az ég csillagai világítottak és a három
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füstölgő oltár, amely távol, a Tiberis part
ján kivillant a homályból. Ebbe a fény
körbe lépett Augustus a tizenötök gyüle
kezetével, és 9 nőstény bárányt és 9 nős
tény kecskét áldozott a három oltáron achivo
vitu, görög módra. Aztán a nagy csöndességben
könyörgést intézett minden polgárokért és sza
badokért — jelenlevőkért és távollevőkért —
az istennőkhöz, akik újukkal forgatják, tépik az
élet gyönge szálait. Száraz volt az imádság és
ésszerű, akár egy szerződés. Hihetetlen arkaikus
józanságát és üzleties rövidségét nincs az a for
dítás, amely vissza tudná adni. Eredeti szöve
gében közlöm tehát, ahogy a tudósok összeállí
tották megmaradt töredékeiből: „Moerae, úti
vobis in illeis libreis scriptum est, quarum rerum ergo, quodque melius siet p. R. Quiritibus,
vobis VIII agnis feminis et IX capris feminis
sacrum fiat; vos quaeso praecorque úti imperium maiestamque P. R . . . Quiritium duelli
domique auxitis utique semper nőmén Latinum
tuaeamini. .. incolumitatem sempiternam victoriam valetudinem populo romano Quiritibus
tribuatis faveatisque populo Romano Quiritium
legionibusque populi R. Quiritium remque p.
populi Romani Quiritium salvam servetis . . .
úti sitis volentes propitiae p. R. Quiritibus quindecivirum collegio mihi domo familiae et úti
huius . .. sacraficii acceptrices sitis V ilii agnarum feminarum et Vilii caprarum feminarum
propriarum immolandarum; harum rerum ergo
macte hac agna femina immolanda estate fitote
volentes propitiae p. R. Quirihus quindecemvi-
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rorum collegio mihi domo familiae.“ Tehát nem
nekem Augustusnak, Augustus családjának és
házának, hanem nekem polgárnak, szabad fér
fiúnak, aki jelen vagyok, míg Augustus az ima
formuláját mondja, azét az imáét, amelynek
akkor minden jelenlevőnek, egész Itáliának aj
kán kellett lennie, és amely körülírás nélkül,
világosan fölajálta az istenségnek az egyességet:
egy részről 9 nőstény bárányt és 9 nőstény kecs
két áldozunk az istennőknek, másrészt az isten
nők az áldozatokért cserébe megadják az állam
és az egyesek boldogságát, ősi imádság nyelve
zetében, kifejezésmódjában, formuláiban egy
aránt. Azon a cerimónián, amelyre minden sza
bad férfiút meghívtak, nem esik szó egyébről:
mindig csak a populus romanus és mindig
a quiritek! Az áldozat befejeztével világossáot
gyújtottak a színpadon és nagy tüzeket. A szín
padon különféle előadások kezdődtek, amelye
ket a közönség állva nézett végig. Közben 110
matróna — ahány éve a századnak volt —
sellisternium-ot vagy szentelt lakomát áldozott
Dianának és Junónak. Másnap a Capitoliumon
volt ünnepség: Agrippa és Augustus, a két kol
léga egy-egy ökröt áldozott Jupiter Optimus
Maximusnak, megismételve Jupiter előtt azt az
egyhangú esdeklést, amellyel Augustus már az
előző éjszaka imádkozott a Moirákhoz. A Mars
mezőn, a Tiberis mellett fából épített színház
volt, amelyben most már ülve nézték végig a
latin játékokat, míg a tarentumi színpadon foly
tatódtak az előző éjszaka elkezdett játékok.
Ezen a napon ismét mutattak be sellisterniumot,
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ezúttal a családanyák, és a tizenötök fölfüggesz
tették a nők magángyászát. Éjszaka megint ál
dozatot mutattak be a Tarentum homályában,
Tiberis partján, az Ilythiáknak, a termékenység
istennőinek. Vértelen áldozat volt, mert mind
össze huszonhét kalácsot áldoztak, háromszor
és pedig három különböző módon. Augustus el
mondta ugyanazt az imádságot, csak az isten
nők nevét változtatta. Június másodikén nagy
áldozatot mutattak be a Capitoliumon Junónak
és a matrónáknak, jelképezve azt a vallásos
hivatalt, amelyet az államban és a családban a
nő visel, aki — ha nem vehet is részt a köz
ügyek intézésében — hathatósan csatolhatja
imáját a férfiakéhoz, hogy lekönyörögje az iste
nek oltalmát. A tizenötök kiválasztottak Róma
legnemesebb és legtiszteltebb családanyái közül
száztizet — ahány a század esztendeinek a
száma — és elrendelték, hogy jelenjenek meg a
Capitoliumon az áldozásnál. Előbb Augustus és
Agrippa egy-egy tehenet áldoztak, Augustus
Juno előtt is elismételte, amit Párkáknak, Ju
piternek, az Ilythiáknak mondott, aztán a csa
ládanyák sorra letérdeltek és hosszú könyör
gést recitáltak, alig elütőt a szokott imádságtól,
és Junot, genibus nixae, arra kérték, hogy oltal
mazza a köztársaságot és a családokat, és Ró
mának szüntelen győzelmet és erőt adjon. Az
áldozat után megint új játékok egész Rómában.
És éjszaka, a Tarentumon, a harmadik éjszakai
áldozat következett: a Terra Materé, a szokott
könyörgés ötödször való ismétlésével és sellisterniummal. Június harmadikén végre az utolsó
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és legfőbb ünnepség került sorra: föláldozták a
huszonhét kalácsot — amelyet már bemutat
tak az Ilythiáknak — Apolló tiszteletére, a Pala
tínuson levő templomban. Mikor az áldozat
megtörtént, mikor Augustus hatodszor is el
mondta egyhangú imáját, mikor a kevés változatosságu cerimóniák végükre jártak, akkor
végre szárnyra kapott Horatius ódája (hu
szonhét fiú és huszonkét leány enekelte), mint
a pacsirta, vitték az erős strófák, és melódiája
belézengett Róma óriási égboltozatába. Soha
még Róma nem hallott a hét halom fölött em
beri ajkakat, amelyek ilyen édes, ilyen lágy,
ilyen harmonikus imákat mondtak az istenek
nek . . .
Mekkora külömbség Augustus és a 110 mat
róna aktaszerü imádságai között, amelyek tele
voltak viszonyító névmásokkal és gerundiumok
kal, és e szárnyas, könnyed és mégis robusztus
verssorok között, amelyek úgy röpködtek a le
vegőben, mint könnyű énekesmadarak csapata!
Ez a költészet összefoglalja — de a formák egé
szen más méltóságával! — a hosszú cerimóniák
jelképezte komplexumot: a csillagászati és er
kölcsi szimbólumok mitologikus elegyítését, a
legutóbbi társadalmi törvények emlékezetét,
Róma nagy hagyományainak dicsőítését, a béke,
hatalom, dicsőség, jólét és erény sóvárgását, az
erényét, amely az emberek által óhajtott javak
legfőbb föltétele. A kétstrófás előjátékban Apol
lót és Dianát hívják a fiúk és lányok:
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Phoebus és erdők Dianája, mindig
hőn imádott két dísze fényes égnek,
adjatok mindent, mit e szent időben
esdve könyörgünk,
most, hogy ím buzdúl a Sybilla versén
szűz fiúk, lányzók kara híven, és a
hét halom szíves-kegyes őrizőit
dalba dicséri.
A fiúk azután,Apollóhoz fordulnak, a vilá
gosság Istenéhez, a Naphoz, és azt a strófát
éneklik neki, ametyet Róma egyetlen gyermeke
sem olvashat megindulás nélkül még ma sem,
húsz évszázaddal később:
Nap, köszöntünk! Tüz-szekereddel eljő
s tűn napunk. Orcád örök új, s örökkön
egy. Mi Rómánknál sose láss e földön
büszke nagyobbat!
Most a lányok következnek. Ilythiával és
Lucinával, a Nemzés istennőivel hasonlítják
össze Dianát:
És az ért magvat ki világra bontod,
óvd anyák méhét, llythía, kérünk,
vagy — ha tetszöbb név teneked — Lucína,
vagy Genitalis.
A fiúk folytatják és az istennő kegyét esdik
az elmúlt évben meghozott törvényekre:
Zsönge apróink te növeld nagyokra.
Nászi készségről mit a bölcsek adtak
és a frigységről: remek ifjú sarjjal
áldd meg a törvényt.
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így aztán lehetségessé válik — veszik át
a szót a lányok — hogy minden 110 évben há
rom nap és három éjjel megünnepelhessék a
ludi saecalares-1.
S így az év, száztíz kerülője fogytán,
ének és játék közepette tér majd,
s három álló nap, derűs éjen át lesz
még sok ily ünnep.
Fiúk és lányok fölváltva involválják aztán
a Párkákat, a végzet istennőit, a Földet, a bőség
és termékenység anyját, aztán újra Apollót,
mint az Egészség istenét — aki nyugodtan és ke
gyesen leteszi tegzét — és Dianát, ezúttal a kétszarvú hold csillagászati formájában:
És ti, ó Párkák, kik a Sors írásán,
dolgok ősrendjén soha nem hazudtok,
víg jövőt mérjen kezetek minékünk
eddigi jókhoz.
Nyájjal a Föld bő legyen és gyümölccsel,
dús kalászt ontván, koszorűzza Cerest.
Üdvös essökön, Jupiter fuvalmán
hízzon a termés.
Elcsitult szívvel, tegezed letéve,
halld Apolló most a fiúk imáját,
Lúna, két szarvval ragyogó királynő,
halld szüzeinkét.
Miután

így külön-külön

invokálták
17*

a
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Napot, a Termékenységet, a Végzetet, a Bőséget
és a Holdat, fiúk és lányok együttesen az Olym
pus összes isteneihez fordulnak, hogy néhány
hatalmas strófában fölajánlják nekik Róma és
Itália egyetemes fogadalmát. Ez a fogadalom
egybefoglalta mind azt a kesergést, fájdalmat,
vágyakozást, reménykedést, álmot, amely a ret
tenetes katasztrófa után mint szállongó párák
egész óceánja háborgott a nemzet lelkében:
És ha Rómánkat ti parancsolátok,
és ti 11jón vert csapatát, hogy etruszk
partra jó széllel kievezvey istent
váltana és hont,
— Trója lángján át szabad útra vitte
jámbor Aeneas sebezetlen épeny
és hazát szerzett a hazátlanoknak,
többet amannál —
tiszta erkölcsöt kezes ifjúságnak,
adjatok vénnek pihenőty Romúlusz
sarjaé légyen hatalom s utód és
mind a dicsőség.
Mely fehér ökröt felajálva kérlel,
Anchises s Vénus maradéka, harcból
győzve térjen megy de az elbukottat
meg ne tiporja.
Már a médus szív vizen és a földön
féli bárdját és a latin kar izmát,
szittya és indus könyörög juházvay
gőgje szegetten.
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Már a Hit megtér közibénk s a Béke,
ősi Tisztesség s az Erény, az árva,
újra föltetszik vidorúl a Bőség
telt szarujával.
Jós Apolló — mind a kilenc Múzsának
kedves istenség ragyogó nyiláért,
béna testünket ki tudós kezekkel
összehegeszti —
jó szemet vetvén Palatinra, boldog
Latium s Rómánk hat alom ja tőle
szüntelen jobb kort nyer ajándokúl, és
századot újat.
És egy utolsó invokáció, alázatos és szerény
búcsúja az áhitatosaknak, akik az imádság
után kegyesebbnek érzik lelkűket:
Gondja van rá nagy Dianának ott fönn
Algidus-dombon s az Aventin ormán,
hogy betelnék, mit tizenöt pap óhajt
s gyermekek ajka.
Szívesen hallott Jupiter s a menny is:
jó remény kísér s bizonyos hazáig
engemet, Phoebus s Dianánk dalában
mesteri kórust.*)
Gyönyörű költemény, csodálatos himnusza
az élet változatos formáinak, a Napnak, a Ter
mékenységnek, Bőségnek, Erénynek, Hatalom
nak, amelyet mind görög módra mitologikusán
*
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stilizáltak. Nagyon is szépséges költemény. Aki
ezt a hatalmas könyörgést összehasonlítja az
Augustus-recitálta száraz formulákkal, fenékig
megérti ennek a kornak bajait, bizonytalanságát
és ellenmondásait. Egyik részről egy elvénhedt
politikai vallás, amely beléaszott a maga barbár
materializmusába és évszázados ritualizmusába:
a másik részről azok a kisérletek, amelyek a
görög művészettel, mitológiával és bölcselettel
próbáltak életet lehelni belé, de ezek az elegáns
kísérletek tisztára értelmiek, nem buzognak friss
áhitatból. A százados ének szépséges művészi
alkotás volt, mint ahogy az volt Apolló temp
loma is, amelyet Augustus építtetett, és amely
nek oszlopai közt elmondották, de nagy emberi
líra volt és nem áhítatos vallási ének. Meg
írhatta egy nagy művész is, aki ez isteneket
csupán értelmi szimbólumoknak tekintette, bi
zonyos elvont eszmék művészi megszemélyesí
tésére alkalmasoknak. Semmi kétség: a durva
paraszt vagy tudatlan plebejus még elbihette,
hogy mindent megkap a Párkáktól vagy Apolló
tól, amit csak kíván, ha elismétli Augustus for
muláit, de hogyan kormányozhatta a birodal
mat ez az elvénhedt vallás, mikor már az arisz
tokrácia nem tudta egyébre használni, mint a
tömegek fegyelmezésére? És mennyire erősít
hették meg Horatius szépséges versei a köteles
ségek tudatát abban a romlott, léha nemesség
ben, amely csak azért ismételte el őket, mert jól
hangzottak? A százados játékok csak azt bizo
nyították, hogy a régi római vallásnak a görög
séggel való fölfrissítése inkább zűrzavart tá
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masztott, mintsem megújhodást. A 27 fiú és 27
leány kórusa fölmehetett a Capitoliumra, elis
mételni az éneket, a nép gyönyörködhetett
aznap a szokott játékokon kívül négyesfogatok
versenyében, a tizenötök hozzácsatolhatták a
ludi solemnes három napjához a ludi honorarii
két napját — az egyetemes vidámságnak en
gedve — közben mindössze egy pihenő nappal,
a június harmadikával: de az a jó és biztos re
ménység, amelyet Horatius kórusa emlegetett,
egy szép költői hazugság volt. Míg Itália ezekkel
a szertartásokkal, ritmusokkal, énekekkel mula
tozott Rómában, addig a birodalom európai
tartományai azon készülődtek, hogy hatalmas
lázadással kommentálják a százados játékokat
és Éneküket. Az elmúlt évszázad hosszú zűrza
vara az egész birodalomban annyira kiforgatta
az okok és okozatok természetes viszonyát, hogy
a Béke, éppen a Béke szította föl a háború tüzét
az Alpokban és az európai tartományokban.
Ha Itáliának és a gazdag keleti tartományoknak
mondhatatlanul nagy üdvére vált a béke, vi
szont azok a vad népek, amelyek az Alpokban,
túlsó Galliában, Hispániában és Pannóniában
engedelmeskedtek Rómának, nem nagyon kap
tak a béke ajándékain, amelyek nekik jutottak:
egyre gyakoribb és szigorúbb lett a segítő csa
patok sorozása, egyre keményebben szorította
őket a prokonzulok és proprétorok hatalma, de
különösen az új adók szedése, amelyet Augustus határozott el és prokurátorai nagy buzga
lommal hajttattak végre, hogy helyrepótolják a
köztársaság széthordott kincstárát. Ezeken a vi
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dékeken, amelyek hosszú ideje hozzászoktak,
hogy a római tekintélynek csak formálisan adóz
zanak, lázadás szele fújdogált. Galliában is, ahol
az Augustus által elrendelt cenzus és az új adók
e tíz év alatt derékon törték a nemzet békítését
és visszataszították a nemzetet a régi idők egye
netlenségeibe és zavaros mesterkedéseibe. Licinus, Augustus hírhedt szabadosa, akire az adók
beszedését bízták, a római politikának ezt a
hirtelen és gyűlölt fordulását személyesítette
meg a gallok szemében. Talán előbb, mintsem
akármelyik római, ő vette észre elsőnek, hogy a
hideg, ködös, barbár Galliában csodálatos föl
gazdagodás jelei mutatkoznak, hiszen hivatala
szerint bejárta Galliát, ismerte a birtokosokat,
kalmárokat, kézműveseket, és kémlelte minden
osztály vagyonát. Talán elsőnek látta meg,
milyen bőségre és nagyságra volt szánva ez a
föld: de csak azért, hogy közben hasznát vegye,
megmutatva másnak, hogy mesterien tud az
arany-ezüst kipréselésének művészetéhez. A bi
rodalom egyetlen szögletében sem akadt Augustusnak helytartója, kvesztora, legátusa vagy
prokurátora, aki olyan buzgón dolgozott volna
a köztársaság kincstárának helyreállításán,
mint Licinus Galliában, de olyan sem akadt,
aki ennyire lelkiismeretlenül csinálta volna. Be
járta egész Galliát azokkal a tisztekkel, akiknek
a cenzust kellett megállapítanak, a maga mód
ján interpretálta Augustus utasításait, mindenütt
előbbre tette a maga személyét, mintsem a
princeps egyik szabadosához illett volna, aki
Galliában csak a legátusmák egy magán-segít
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ségé volt, a végén már a legátusra is rákötötte
magát, és nem feledkezett meg arról, hogy az
aerarium pénztárával eg}áitt a magáét is meg
töltse. Tudta, hogy Rómában senki sem fog
sokat szőrszálhasogatni az eszközein — a kincs
tár ekkora szorultságában — csak ha ezek az
eszközök bőségesen gyümölcsöztek. De Galliában
megint nagy elégedetlenség támadt, a nemesség
ben Róma-ellenes párt alakult: súlyos veszede
lem önmagában is, de még súlyosbította egy új,
vagy jobban mondva egy újra szülemlő régi baj,
a germán veszedelem. Caesar az Ariovistuson
vett győzelemmel visszaszorította a germánokat
Galliából, és erősen bezárta mögöttük az új
római tartomány kapuit. A szvév király leverése
óta azonban negyven év eltelt, és ez idő alatt
— miközben Róma presztizse csökkent — új
nemzedékek termettek a Rajnán túl, amelyek
már nem látták Caesart fegyveresen végigvo
nulni Gallián. Ezek a nemzedékek megint meg
kívánták Gallia termékeny szép földjeit (népei
nek ősi vágyódása!), a kivándorlás, hódítás és
préda hatalmas mezejét — ma gyarmatot mon
danánk — amelyhez a római hódítás előtt olyan
könnyen hozzájutottak a germánok, és most
csak öt légió őrizte. Ügy látszik, Agrippa vette
észre először, hogy Rómának résen kell állnia,
nehogy a galliai nemesség egy része megint a
germánok felé kacsintgasson és a germánok
megint reménykedni kezdjenek e föld visszahódításában. Mikor legutóbb Galliában tartózko
dott, két nagy politikai tervet eszelt ki a fogyaté
kos katonai erő pótlására: az egyikkel le akarta
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csöndesíteni a megnövekedett adókon való há
borgást, a másikkal békességes módon akarta
elejét venni a germán beözönlésnek. A Rajna
germán partja mentén lakó ubióknak megen
gedte, hogy átkeljenek a folyón és nagy darab
műveletlen földterületeket elfoglaljanak, abban
a reménységben, hogy így összebarátkozik a
folyómenti és határnépekkel, és szorgalmas
alattvalókká teszi azokat, akiket másképp talán
kénytelen lenne egy napon mint vadállatokat
eltiporni. Ami Galliát illeti, Agrippa az ő tág és
hatalmas elméjével meglátta, hogy Róma nem
elég erős ahhoz, hogy ellenmondás nélkül rápa
rancsolja a súlyos adókat, azért igazolnia kell a
kivetésüket a galliaiak előtt, megcselekedve
Galliában is azt, amit Augustus Ázsiában elkez
dett: gondját viselni a nemzet régi és foly
tonos ellentétben levő érdekei összeegyeztetésé
nek. A béke a helyi arisztokráciákat — amelye
ket az elmúlt századokban gyilkos dühvei vetett
egymásra a háború — egybeolvasztotta abban a
közös vágyban, hogy utánozzák a görög-latin
műveltséget és kivegyék részüket a dolgok új
rendjéből. Mennél inkább növekedtek a városok
és terjedt a kereskedelem — akár a belső, akár
a Germániával és Itáliával való — annál inkább
növekedett számban és fontosságban a kézmű
vesek és kalmárok rendje, amelynek épp úgy,
mint Ázsiában, arra volt szüksége, hogy béke,
rend és biztonság uralkodjék a maguk államocskája határain túl. Ki biztosíthatta ezt a békét
Galliában épp úgy, mint Ázsiában, ha nem
Róma? Agrippa látta, hogy a nemzetet új utak-
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kai kell megajándékoznia, és még abban az év
ben megtervezte és elkezdte építtetni Gallia nagy
keresztútját: azt a négy országutat, amelyek
Lyonból indultak. Egyik északra, egészen az
Óceánig, valószínűen addig a faluig, amelyből
Britanniába lehetett áthajózni. Egyik dél felé,
egészen Marseilleig. Egyik keletre, a Rajnáig.
Egyik pedig nyugatra, Aquitanián keresztül,
egészen a Saintongeig. Természetesen fölhasz
nálta és kiszélesítette a már meglevő galliai útakat. így aztán a Licinus által Galliából kipréselt
pénzeknek legalább egy része Galliában fogyott
el, Gallia javára.
De Agrippának félbe kellett szakítania mü
vét, hogy Rómába menjen, és Augustusszal meg
alkossa a társadalmi törvényeket és megünne
pelje a ludi saeculares-1. így aztán az a vihar,
amely egy ideje az északi határon gyülemlett,
a 16. év kezdetén kitört. Ugyanakkor, vagy majd
nem abban az időben, a bessziek föllázadtak
Tráciában Rimetalces király ellen, akit a
rómaiak ültettek a trónra. Macedóniát elözönlötték a denteletek, a szkordiszkiak és való
színűen a szauromátok is. A pannonok fölzendültek és magukkal rántották a lázadásba
Noricumot is, amely római oltalom alatt állt,
és betörtek Istriába. Az Alpokban a vennonétek
és a kammuniak fogtak fegyvert. A vennonétek
a Veltlinben laktak, talán elszórtan az Etschvölgyében és a Felső Tun-völgy ében, a kammu
niak a Chamonix-völgyében, amely még ma is
az ő nevüket viseli. A 16. év elején tehát minden
felől harcias hírek érkeztek Rómába, ahol
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Augustusnak éppen az ő társadalmi törvényei
első eredményeivel gyűlt meg a baja. A nagy
fáradsággal elültetett fa ugyancsak fanyar gyü
mölcsöket termett. Közben kivilágosodott, hogy
a szenátus megtisztításának, amelyet a nemes
ség pártja mint végső megváltást követelt, csak
az az egy eredménye lett, hogy a szenátusban
még jobban kongtak az ülések. Az egész arra
volt jó, hogy a nép még jobban meglássa, meny
nyire semmibe veszi polgári kötelességeit az a
nemesség, amely nagy arrogánciával megint az
állam kiváltságos urának fitogtatta magát. A
kizártak bátorságra kaptak, könyörgéseikkel újra
ostrom alá fogták Augustusi, megint rátámadtak
cenzori szigorúságára és ennek a visszaverhetetlen okoskodásnak faltörőkosával ütöttek rajta
rést: miért sújtott annyi szerényebb szenátort
a kizárás szégyenével, ha egyszer a megmarad
tak, a jeles férfiak, a nemesek sem érnek töb
bet? És sorjában, egyik a másik után, visszasur
rantak a szenátusba. De nagyobb nehézségeket
támasztottak a házasságról és a házasságtörés
ről szóló törvények. Augustus sietett adoptálni
Agrippa és Júlia két fiát, a három éves Caiust
és a néhány hónapos Luciust, hogy jó példát
adjon és a lex de maritandis ordinibus-hoz tartsa
magát és elmondhassa ő is, három gyermeket
nevelt a köztársaságnak, mint ahogy a törvény
minden jó polgártól elvárta: Júliát és ezt a ket
tőt. Agrippának volt egy leánya Pomponiától,
Tiberius felesége, és amilyen derekasan bírta
magát, bátran remélhette, hogy Júliától még két
másik gyermeke is fog születni. Augustus, adop
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tálván a két zsenge korú gyermeket, megmene
kült ama vádtól, hogy kibújik a törvények szel
leme alól és nem akarja a hosszú nevelés ter
heit és kötelességeit viselni. De ha Augustus
most is — mint mindig — ügyesen meg tudta
oldani a maga nehézségét, amelynek Livia ter
méketlensége volt az oka, nem mindenki jöhetett
ilyen könnyen rendbe a törvénnyel. Azután meg
az első házasságtörési nyilvános pörökből nyom
ban meg lehetett jósolni, hogy a Kémkedés, a
Boszú, a Besúgás, amelyeket a házi istenek
közé bevezettek őrködni a tűzhely tisztaságán,
megtisztították ugyan a házakat, de a család
ban összegyülemlett mocskot az utcára szórták,
amivel bemocskolhatták azokat az arrajárókat
is, akik még tiszták voltak. A publikum, mint
botrányos szagú mulatságra, úgy csődült a há
zasságtörési pörökre, és élvezte, amint a pörös
felek mocskos szitkokat, aljas vádakat, rút le
leplezéseket vagdostak egymáshoz. Annyira ked
vet kapott a mások dolgaiba való helesandításhoz, hogy most már a legbosszantóbb módon
tartotta szemmel Terentiát és Augustust is.
Mindenki arra volt kiváncsi, vájjon a törvények
szerzője ebben is jó példát fog-e adni? Végül,
akárhogy gondolkoztak is e törvények regene
ráló hatásáról, annyi bizonyos volt, hogy a vá
sárok és a pörök számát csak növelni fogják: ve
szedelmes dolog, mert sok szenátor, lovag, ple
bejus — a lex Cintia nem számítván többé —
igyekezett pénzt szerezni az ügyvédeskedéssel.
A pöröknek se vége, se hossza, egyik a másik
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ból szülemlik, mihelyt az ügyvédségért fizetés
jár . . .
Mindez okokból Augustus megint föl akarta
újítani valamennyiük emlékezetében a lex
Cintia tilalmát, külön határozatban megerősíttette a szenátussal azokat az intézkedéseket,
amelyek a pörök tiszteletdíjaira vonatkoztak,
és ugyancsak a szenátussal elhatároztatta, hogy
minden szenátornak, aki ok nélkül elmarad az
ülésekről, büntetést kell fizetnie. Egy ideje azon
ban arra készült, hogy a maga megszokott esz
közét használja a nehézségek megoldására: el
tűnni, újra elutazni Rómából, ahol épp olyan
tüskés dolog volt végrehajtatni törvényeit, mint
amilyen veszedelmes volt az, hogy büntetlen
mellőzésük lassankint valamennyit elkop
tassa . . . A tömérdek lázadás örvével egész
szépen elmenekülhetett, mint ahogy már régóta
tervezte is. De nemsokára súlyosabb hírek ér
keztek, amelyek az utolsó ösztökélést is megad
ták s a germánok megpróbálták újra fölnyitni
Gallia kapuit, amelyeket Caesar bezárt mögöt
tük. Agrippa elutaztával egyetlen ember ma
radt Gallia kormányzására, akiben Augustusnak
nagy bizalma volt és aki bizonyos tulajdonsá
gai miatt meg is érdemelte ezt a bizalmat: Marcus Lollius, aki Galatiának első helytartója volt
az annekszió után és 21-ben konzul. Lollius ki
tartó, értelmes, de igen kapzsi ember volt. Óriási
vagyont gyűjtött Augustus barátsága árnyéká
ban nagy ügyességgel, anélkül, hogy kompro
mittálta volna magát. Akkoriban Liciniusszal
együtt sanyargatta Galliát, hogy fölgazdagítsa a
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kincstárt és közben önmagát is. A gallok tehát
nem nagyon szerethették. Részben emiatt, rész
ben az ismételt támadások, részben talán vala
mely hibája miatt is, nem tudta visszakergetni
a betörőket a Rajnán túlra. Több összecsapás
nál leverték, elvesztette az V. légió egyik sasát,
és a végén rémülten Augustus segítségét kérte.
Jöjjön Caesar fia, de nyomban, és oszlassa el
az újjászülető germán veszedelmet, zabolázza
meg a lázongó két Galliát.
Ezek a hírek éppen alkalmatosak voltak
arra, hogy Rómában és Itáliában egy pillanatig
eltereljék a közfigyelmet a belső ügyekről és a
botrányos házasságtörési pörökről. Ennyi lá
zadás együttes kitörése, amely még a mai tör
ténetíróban is azt a kérdést támasztja, hogy
nem beszéltek-e össze ezek a népek, bizo
nyára nagy nyugtalanságot okozott a kormány
nak és a közönségnek. Hátha új Vercingetorix
támad Galliában, míg az európai tartományok
felét háború fenyegeti? Másrészt Augustusnak,
aki körül még sugárzott a partusz egyesség
glóriája, azt kellett kérdeznie magában: vájjon
milyen visszahatása lesz ennek az európai vál
ságnak Keleten, ahol csoda, hogy a dolgok rend
ben mennek? Ha Phraates él a kedvező alka
lommal és Augustus zavarát fölhasználja arra,
hogy visszakerítse Arméniát? Az istenek hát
gúnyosan feleltek a Carmen saeculare költői
invokációira! Szerencsére Augustus mellett ott
volt Agrippa, és a két princeps gyorsan megte
hette a szükséges intézkedéseket. Elismerte min
denki, hogy ilyen veszedelmes pillanatban Gál-
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liába Caesar fiának kell mennie, akinek a neve
— az impresszió miatt, amely annyit számít a
háborúkban — légiókat ér. Agrippa Keletre
megy, jelenlétével tartsa rendben a dolgokat, és
ha a jelenléte nem elég, hát a karjával, míg
Augustus rendet csinál Európában. Rómát és
Itáliát rábízzák Statilius Taurusra, akit a sze
nátus ősi módra kinevezett praefectus urbi-nek.
így is történt. A szenátus mindent megsza
vazott. Agrippa elutazott Keletre. Magával vitte
— nem törődve az Augustus által fölújított ti
lalmakkal — Júliát. Talán nem tartotta
okos dolognak, hogy a lex de aduiteriis meg
szavazása után Rómában hagyja, távol férjétől
és apjától, teljes szabadságban arra, hogy el
fogadja a haszontalan és elegáns Sempronius
Gracchus hódolatát és édeskés beszélgetéseit
halgassa. Vagy tán sietős volt Agrippának, hogy
betöltse azt a rést, amelyet Augustus adoptációi
ütöttek családján? Augustus pedig — fölavat
ván Quirinus isten templomát — magával vitte
Tiberiust, aki abban az évben prétor volt. A
szenátussal fölhatalmaztatta öccsét, Drusust a
helyettesítésére, hogy magával vihesse az ifjút,
akinek ügyességébe és komolyságába teljes bi
zalmát vetette. Mikor Galliába ért, Caesar neve
már a Rajnán túlra kergette a germánokat.
Galliában már nem talált inváziót, csak Licinust találta munkában, de olyanban, amely
rettenetesebbért, mint a germánoké.

