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Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. VI.

I.

Nyugat Egyiptoma.
A háború veszedelme hamar elmúlt a nyílt
galliai síkságon, de annál nagyobb erőre kapott
és annál jobban elterjedt egyik völgyről a
másikra az Alpokban. Publius Silius, mikor
Isztriát megszabadította a pannonoktól és a
noricumiaktól, leereszkedett a Pó-völgyén, hogy
a Valtellinaban és a Val Camonicában megvere
kedjék a fölzendült vennonétekkel és kamuniakkal. De a vitézi, háborús hírű vennonétek pél
dájára egyéb népek is fegyvert fogtak: a trumpliniak a Val Trompiában és a lepontiak sok
törzse — amelyek a mai Lepontin Alpokat,
szóval a Lago Maggiorera és a Lago
d’Orlara nyíló olasz és svájci völgyeket
lakták — a Raetia-beliek és a vindeliciek, akiknek sok harcos törzse a mai Graubundenen és Tirolon át a bajor alpokon és
fensíkon tanyáztak. Az Alpok középvidékén
javában dúlt a háború, és ha nyugaton a háború
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tűzvésze megtört is azon a nagy résen, melyet
a római kard a szalasszok völgyén csapott, a
lázadás tűzhulláma a középvidékről végigtérjedt az egész óriási láncolaton, a Gozi-alpokig
— ahol a hűséges Donnus elhalálozott és ezekben
a háborgó időkben tapasztalatlanabb és tétovább
fia, Cotus állt a helyére — egészen a Tengeri
Alpok, nyers, féktelen liguri népeiig. Az Alpok
völgyeibe menekültek a síklakó népek csenevész maradékai: ligurok, iberek, keltek, etrusz
kok, euganiaiak. Ott kölcsönösen összeelegyed
tek, elbarbárosodtak, irtották egymást, közben
olykor békét kötöttek, hogy közös erővel véde
kezzenek a síkságról betörők és Róma ellen,
amely azonban csak nagyritkán és intermittálva
jelent meg a legtöbb völgyben. Ezért az Alpok
népei mindaddig szinte szabadon éltek, tör
zsekbe verődve, gazdag birtokosok vezetése
alatt, földet műveltek, juhot legeltettek, bányász
tak, irtották a hatalmas erdőket, rabolták az
utasokat és olykor-olykor lecsaptak fosztogatni
a bőséges alföldre. Sokan e népek közül több
aranyat szereztek az utóbbi harminc esztendő
anarkiájában, mint a fönséges sziklákat paskoló
hegyipatakok homokjából. . . A béke tehát
kétszer olyan kényelmetlen volt ezeknek a né
peknek, mint az európai tartományok többi
lakóinak, és a lázadás mindenütt fölütötte fejét.
Róma tehát egyszerre hatalmas hadi föl
adat elé került az európai tartományokban.
Caesar tűzlelkének, gyorsaságának, találékony
merészségének óriási mezeje nyílt volna ben
nük. Rómának be kellett törnie az Alpok szívébe,

/I RÓMÁI VILÁGBIRODALOM

5

meg kellett fenyítenie a pannonokat és a noricumiakat az isztriai betörésért, a germánokat
a galliaiért, és rendbe kellett szednie a fenekes
tül fölkavart tráciai ügyeket. De az idők meg
változtak. Augustusnak, ha nem akarta föl
vonultatni a sziriai, egyiptomi és afrikai légió
kat, nem állott rendelkezésére több, csak tizen
három légió: az az öt, amely Galliában állomá
sozott, és az a nyolc, amely Illyriában és Mace
dóniában volt elkvártélyózva itt-ott, nem tudjuk
pontosan hol. De ezt a tizenhárom légiót bizo
nyára nem edzette háborúhoz a tíz esztendei
béke, ha még olyan ügyessé tanította is a foly
tonos gyakorlás. Sokkal rövidebb volt a lélekzetük és keskenyebb a mellük, hogysem egy új
Caesar merész röptével együtt szárnyalhattak
volna. És Augustus sem volt Caesar. Nem akart
többé hadsereg élére állani. Csak messziről,
asztal mellől akarta dirigálni a háborút, legá
tusok útján. Elhatározta tehát, hogy az egész
hadi munkát több részre aprózza, és mind
egyiket óvatos lassúsággal végzi, egyszerre csak
egyet. Magára hagyja egyelőre Pannóniát, Noricumot, Tráciát, és minden haderejét az Alpokra
veti. Publius Siliusnak megparancsolta, hogy a
vennonétek és a kamúnok legyőzése után
vonúljon a trumpliniak és a lepontiak ellen, ha
lehet, még abban vagy a következő évben, ami
korra a hatalmas raeto-vindeliciai szövetség
szétverését is tervezte. Egy hadsereg a Pó-völgyéből fog fölkerekedni, Veronából átnyomul az
Etsch-völgyébe, Trenton keresztül az Eisachvölgyébe kanyarodik, űzi, hajtja az ellenséget,
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visszaveri és jobbról-balról üldözőbe veszi a
szélső völgyekben, a Raetia-beliek közül foglyul
ejt és megöl, amennyit csak tud, azután a Brenner-hágó felé fordul. Onnan — pusztító áradat
módjára söpörve a vindeliciai lakosságot —
leszáll az Inn-völgyébe és Vindelicia síkságára.
Ugyanakkor útnak indul egy másik hadsereg
Galliából, valószínűen BesanQonból, a Rajna
folyását követve, egészen a Bódeni-tóig, végig
járja a lepontiak vidékeit, amelyeket már Silius
is megjárt, elfoglalja a vindeliciai törzsektől a
Bodeni-tavat, egyesül az itáliai hadsereggel és
fölvonul egészen a Dunáig, leigázva egész Vindeliciát. De mindezekhez a hadjáratokhoz és azok
hoz, amelyeket később Pannóiáha, Noricumba
és Tráciába akart küldeni, fiatal, merész, értel
mes tábornokokra volt szüksége, akikben meg
van a testi készség és erős lélek, ami nélkül
nem lehet hadat viselni barbárok ellen, hegyek
között, véghetetlen menetelések, hegymászások,
cselek, csatározások, ellenségűzések közepette.
Augustusnak tehát igaza volt, mikor meg akarta
ifjítani az államot, olyan embereket állítva a
főbb hivatalokra, akik harminc és negyven év
között voltak. Balszerencséjére azonban ebben
is egyezkednie kellett az öreg nemesség elfogult
ságával, ambícióival, érdekeivel. Igen sok ter
mészetes akadályba ütközött, amelyekkel nem
bírt meg az ő ereje. így aztán kevés tapasz
talt és tehetséges ember volt a pompeiánus
arisztokráciának abban a töredékében, mely az
utolsó időkben a prétorságot és a konzulátust
lefoglalta. Mindenesetre igyekezett megtenni
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mindent, amit csak tehetett. Valószínűen az ő
tanácsára történt, hogy a 15. év konzulságára
pályázott a komiciumokban L. Calpurnius Piso,
az 58-beli konzul fia, Caesar feleségének, Calpurniának fivére. Piso tehát nagybátyja volt
Augustusnak, bár sokkal fiatalabb volt nála: 32
éves. Augustus legátusának szánta Tráciába. A
Galliából induló hadjárat vezényletére Tiberiust
szemelte ki. Tiberius huszonhat éves volt, Róma
egyik legrégibb és legjelesebb arisztokrata csa
ládjából született. Okosságának és tetterejének
sokszor adta már bizonyságát, és úgy tisztelték,
mintha a köztársaság aranykorában volt ne
messég elevenedett volna meg benne. Abban az
évben ő volt a prétor, Augustus tehát legátusá
nak választhatta és hadsereget bízhatott rá bát
ran, nem sértett meg vele semmi törvényt,
semmi szokást, nem követett el semmi oktalan
ságot, és nem vádolhatták meg, hogy barátság
ból méltatlan embert favorizál. Egyben ki
mutatta azt is, hogy nemcsak szóval és nem
csak a formális hivataloknál bízik meg a fiatal
ságban, hanem igazán, és pedig súlyos küldeté
seknél is. Nem lehetne ugyanazt elmondani
egy másik választásáról, amelyet sem a már el
foglalt hivatalok nem igazoltak alkotmányosan,
sem a már megtett szolgálatok, amely választás
tehát első, szerény, de egyúttal veszedelmes kez
deményezésnek látszik Augustus részéről, hogy
az alkotmányos szigorúság addig járt útjáról le
térjen. Ahhoz a hadsereghez, amelynek Itáliá
ból kellett rátámadnia Raetiára, Tiberius
öccsét nevezte ki legátus-nak, Livia második
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fiát, Drusust, egy huszonkétéves ifjút, aki egy
szenátusi dekrétum értelmében öt évvel meg
előzhette a hivatalokat, akárcsak Tiberius, és
kvesztornak választották a 15. évre. Kvesztorok
már kerültek hadsereg elére, az bizonyos, de
csak súlyos körülmények között, amilyeneknek
most híre sem volt. Világos volt, hogy Augustus, amikor annyi régi prétor és hivatalviselt
férfiú között válogathatott, nem bízhatta más
képp egy hadsereg vezényletét egy képességeiről
még nem ismert ifjúra, csak a köztársasági
alkotmánynak alakjával és lényegével összefér
hetetlen kegyből. De Drusus az istenek kegyence
volt, akinek minden jeles kiváltság mintha csak
járandó joga lett volna. Szép volt, mint Tiberius
is, a Claudiusok férfias és főúri szépségével ékes,
de nem volt a régi Claudiusok módjára rideg,
zárkózott, kemény, hallgatag, mint a bátyja. Ud
varias, szeretetreméltó, simulékony természetű
ifjú létére még a szkeptikusokkal és a léhákkal
is meg tudta szerettetni azokat az ősi római
erényeket, amelyekhez bátyjában még az eré
nyesek sem tudtak hozzámelegedni. A merev
római természetnek ismeretlen kecsességgel pá
rosította őket, mintha csak a rossz nyelvek
joggal gyanították volna, hogy Julius Caesar
geniális szeretetreméltóságának egy szikrája
lopva az ő leikébe is bejutott, megszelídíteni az
anyjától öröklött szigorú arisztokratikus erköl
csöket. Ha bátyjának annyi erénye mellett bűnt
is vethettek szemére: a bornak túlságos szerel
mét, Drusus ettől is ment volt. Azért, mikor
Augustus abban az évben méltó arát választott
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kedves mostoliafiának, Antóniát, Antonius és
Octavia kisebbik lányát, mindenki úgy bá
multa és szerette ezt a párt, amelyből ifjú
ság, szépség és erény sugárzott, akárcsak a tu
lajdon gyermekeit. Antónia választékos ékessé
gek drága szekrénye, a régi jó idők egyférfias,
igazi asszonya, hűséges, egyszerű, alázatos,
házias hitves, aki egyúttal szép is volt, intelli
gens, tanult, olyan kultúrában és kecsességben
finomodott, amilyenről a régi nemzedékek nem
is tudtak. Drusus szép, udvarias ifjú, a köztár
sasági hagyomány buzgó tisztelője, nemes ambí
ciókra hevülő, erős és olyan tiszta, hogy min
denki elhitte: szűzen nősült és soha meg nem
csalta a feleségét. A szép pár, Róma kegyence,
amelyet a nagyok ém> úgy szerettek, mint a nép,
mintha a római erőnek és erénynek a görög
intelligenciával és kecsességgel való összeolva
dását testesítette volna meg, amelyet annyian
hasztalan igyekeztek megvalósítani az irodalom
ban, az államban, a vallásban, a bölcseletben.
Vájjon micsoda okok bírták Augustust erre
a kinevezésre, amellyel mélységes változtatást
kezdett az ősi köztársasági alkotmányon, ha
kezdetnek csekély volt is? Megmondani nem
tudjuk, csak következtetni. Drusus iránt való
szeretete bizonyára épp úgy indította, mint Livia
tanácsa, mint az ifjú eszének és vitézségének
nem is túlzott megbecsülése. Ha már Drusus
biztató jelét adta annak, hogy nagy hadvezér
válik belőle, nem volt-e jobb mindjárt munkába
állítani az ő ritka erényeit? A háborúhoz fiata
lok kellenek. De ha mindez csak találgatás. Az
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az egy bizonyos, hogy Augustus nem válasz
totta volna legatus-ává Drusust, ha választását
nem fogadta volna köztetszés. A szeszélyes kö
zönség amilyen szigorúan megkövetelte néme
lyektől az alkotmány megtartását, olyan szíve
sen eltűrte, hogy kegyencei túltegyék magukat
rajta. Az istenek kedvencének, a szépséges és
erényes Antónia tiszta férjének mindent meg
engedhettek: súlyos példa, amely észrevétlenül
belopta az alkotmányba a dinasztikus elvet.
Míg Tiberius és Drusus tél idején előkészítették
seregeiket, Augustus Galliában maradt, egy fö
lötte nehéz kérdés megoldásával bajlódva. A
galliai civitates vagy törzsek fejei és tekintélyes
férfiai mindenfelől hozzá mentek panaszra Licinus visszaélései és erőszakoskodása ellen. Még
azzal is megvádolták, hogy tizennégyre emelte a
hónapok számát, hogy így évente kettővel több
ször behajthassa a tributumot. Célba vették a
kapzsi ügyvivőt, nemcsak azért, hogy a szemé
lyét sebezzék, hanem azonfölül az új kincstári
politikát is, amelyet Augustus és a szenátus
Licinus kezével vezetett be Galliába. Licinus
visszahívását követelték, hogy fölfüggesztessék
a gyűlöletes cenzust. És tiltakozásaik, ame
lyeket új germán betörés veszedelme csak meg
erősített, annyira levették lábáról Augustust, aki
előbb mentegetni, szelidíteni, palástolni próbálta
szabadosának bűneit, hogy végül is vizsgálatot
indított. De a ravasz Licinus nem hagyta ma
gát. Igyekezett meggyőzni Augustust arról, hogy
a gallok képmutató módon csak kieszelt mizé
riákat panaszolnak, közben pedig nemsokára
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gazdagabbak lesznek, mint a rómaiak. Nagy;
politikai érdekek emlegetésével védte magát:
Gallia olyan boldog föld, hogy maholnap anynyit jövedelmezhet Itáliának, mint Egyiptom.
Róma tehát nem szalaszthatja ki kezéből ezt a
véletlen jószerencsét. És az eszes fölszabadult
csakugyan fél Egyiptomot tudott mutatni elké
pedt urának az Alpok és a Rajna között, amely
Közép-Európa százados háborúinak viharos
óceánjából akkoriban emelkedett föl lassanlassan. Olyan Galliát tudott mutatni neki, amely
nem is látszott többé Galliának, egy békés Gal
liát, amely ha nem is juthatott még idegen
uralomhoz, már nyomot hagytak rajta a kül
földi befolyások, egy fegyvertelen, iparos, föld
művelő és kereskedő Galliát, amely mintha sok
dologban a Ptolomaeusok birodalmát ismételte
volna meg a birodalom túlsó határán. A galliai
civitates vagy törzsek, amelyeket Caesar szinte
érintetlenül hagyott, megtartották ősi szerveze
tüket, alakjukat, határaikat, de lelket és hivatást
változtattak: letettek kardot, dárdát, ekével és
szerszámokkal fegyverkeztek. Azok, amelyek
hajdan uralmon és azok, amelyek uralom alatt
voltak, egyforma buzgósággal törekedtek a föl
gazdagodásra. Ahelyett, hogy háborúkkal vetél
kedtek volna értük, vagy hídvámokkal elzárták
volna egymás elől, most már egymás közt köz
lekedni és kereskedni igyekeztek a tömérdek
széles folyón, amelyek olyan kényelmesen
bogozódtak egymással, hogy — kivéve néhányj
apró megszakítást — vízen szállíthatták a por
tékákat a Földközi-tengerről az Atlanli-oceánig,
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és mindent bevihettek vagy ekszportálhattak
rajtuk. Megbecsülhetetlen előny volt ez egy
óriási kontinentális területnek, melyen olyan
drága volt a szárazföldi szállítás. Ezért aztán
egész Gallia földjén egy új nemzedék friss szor
galma és sietős mohósága buzgott új üzletekben,
új termelésmódokban és iparágakban. A béke
idején megmaradt a nők régi termékenysége, és
a népesség növekedni kezdett, miután a háború
nem falta többé az embereket. Gallia —
akárcsak Egyiptom — népes országgá fejlődött,
amelynek megvolt az akkori idők ritka értéke,
az ősi TtolvavdQWTtlcc, az emberekben való bőség.
Aranynak, ezüstnek is bővében voltak — szűr
ték a folyók homokjából, ásták a régi és új
bányákból, előszedték rejtekhelyeiről úgy, hogy
Gallia épp olyan dús volt nemes ércekben, mint
Egyiptom. A gabona és a len termesztése —
amelyben Egyiptomé volt az elsőség egész
Európában és Ázsiában — a kedvező éghajlat,
a tőke, népesség és föld bősége, az idők szeren
csés konjunktúrája miatt Galliában is virulni
kezdett. Gallia akkor is kedvelt földje volt
Ceres istenasszonynak: nedves, sík, nem nagyon
hideg és nem nagyon meleg. így aztán a lakos
ság szaporodása és az arany-ezüst értékcsökke
nése drágította a gabonát, tehát fejlesztette a
termelését is. A Földközi-tenger hajózásának fej
lődése viszont arra ösztökélte Galliát, hogy bő
ségesen termelje a lent, amely minden kikötő
ben kapós volt, belőle szőtték a vitorlákat,
amelyek ha drágák voltak is, még mindig keve
sebbe kerültek, mint az evezős rabszolgák. A

A RÓMAI VILÁGBIRODALOM

13

drága növény termelésében és értékesítésében
mindenekfölött a kadurkok mutatkoztak ügye
seknek. Valószínű tehát, hogy a ravasz Licinus
annál inkább sarkalta Augustusi, mennél inkább
panaszkodtak a gallok: ime, a nagy, termékeny,
szorgalmas tartományból, amelynek annyi
aranya, ezüstje volt (és ez mind annyira for
gott) tömérdek nemes ércet lehetne szerezni,
akárcsak Egyiptomból, hogy megteljék velük az
egyre üres kincstár. Egy szép napon Gallia
talán Róma második magtára is lehet majd
Egyiptom mellett. Másrészt Róma tributuma
nem volt-e csekélység a régebbi idők háborús
rablásaihoz és ahhoz a százféle vámhoz képest,
amely a római betörés előtt lépten-nyomon
akadályozta a kereskedelmet? A tőkének abban
a nagy szükségében, amely akkor Itáliát gyö
törte, a tömérdek nehézség közepette, amelyet
le kellett győzni ahhoz, hogy Róma végre meg
szabaduljon az örökös éhínségtől, ezek a meg
fontolások bizonyára sokat nyomtak a mérleg
ben. Viszont ellensúlyozták őket a gall vezérek
panaszai, a nép elégedetlenségében lappangó
csöndes fenyegetések és a germán veszedelem.
Augustus — mint mindig — tétovázott. Ha egy,
régi történetírónak, Diónak hihetünk, Licinus
végül bevezette a megzavarodott elnököt egy
kincses kamrába, amelyben a Galliából kizsarolt
arany és ezüst volt fölhalmozva, és ez a látvány
végképp meggyőzte Augustust. Bizonyos azon
ban, hogy Licinus Galliában maradt a helyén,
és hogy a gall vezérek valamelyes határozatban
Ígéretet kaptak vigasztalásul: azt, hogy a súlyo-
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sabb visszaélések nem fognak ismétlődni. Aztán
a 15. év tavaszán újra kezdődött a háború. Míg
Silius — valószinüen — teljesítette a lepontiak
alávetését, meghódítva Svájc nagy részét, Drusus és Tiberius végrehajtották azt a kettős tá
madást, amelyet az előző évben a raeto-vindeliciai szövetség ellen terveztek. Drusus benyomult
az Etsch-völgyébe, Trentonál legyőzte az ellen
ség első ellenállását, aztán az Eisach-völgyén
fölvonúlt egészen a Brenner-hágóig, némelyek
szerint folyton hadakozva, mások szerint akadá
lyok nélkül. Minden bizonnyal megtizedelte a
lakosságot, hadnagyaival végigcserkésztette a
szomszéd völgyeket, azután fölhatolt az Innig.
Ugyanakkor Tiberius egy hadsereggel a Bodentóhoz ért, és a tó vízén ütközetet adott a szige
tecskékre menekült vindelicieknek. Hogy a két
testvér hol és mikor találkozott, nem tudjuk.
Csak azt tudjuk, hogy együttesen keresztül
vonultak Vindelicián a Duna felé, hogy augusz
tus elsején egy ütközetben — Tiberius vezé
nyelte — legyőzték a vindelicieket, meghódítot
ták déli Bajorországot, Itália bizonytalan északi
határát kiszélesítették egészen a Dunáig, és had
seregükkel Noricumba mentek, amely nem is
szegült ellenük. Rómában, ahol Drususnak
amúgy is nagy volt a becsülete, a trentoi győ
zelem híre akkora lelkesedést gyújtott, hogy a
szenátus nyomban prétori hatalommal ruházta
föl Drusust, ámbár még nem is volt meg
választva erre a hivatalra, és így rendbehozta
a fiatal tábornok dolgát az alkotmánnyal. Mikor
aztán kitudódott, hogy Vindelicia meghódolt és
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a hadjárat szerencsésen ütött ki, a két ifjúért
való lelkesedés még erősebben föllobogott, és
vele minden reménység, minden büszkeség,
minden vágyódás, amelyet a halódó nagy ha
gyományok kultusza a közszellemben gerjesz
tett. A kihalt, kiforgatott, villámsújtotta vagy
letarolt erdőben végre ágat, virágot termett egy
öreg törzs, és újra gyümölcsözött! A nemesség
nek abban az egyetemes szétzüllésében Róma
egyik legősibb családja, a Claudiusoké, adott a
köztársaságnak két ifjat, akik nem csúfolták
meg a múlt emlékeit, huszadik és harmincadik
esztendejük között olyan buzgóságot, intelligen
ciát, komoly erkölcsöt, érettséget tanúsítottak,
aminőt hasztalan kerestek Róma ékes palotái
ban és nagy nevei között! A publikum Drususban és Tiberiusban egy pillanatra a történelmi
nemességnek azt a megújhodását látta, amelyet
valamennyien mint a birodalom egyetlen meg
váltását sóvárogtak. Az öröm, a csodálat, a lel
kesedés akkora volt, hogy Augustus megkérte
Horatiust, magasztalja versekben a kedvező eseményt, és Horatius, aki nem énekelte meg
Agrippa és Augustus cselekedeteit, most bele
egyezett. Vájjon azért-e, mert hízelgett neki
Augustus meghívása, aki választásával Virgilius
halála után őt jelölte ki nemzeti poétává és
szinte rákényszerítette a közönség csodálatát,
amely még mindig olyan tartózkodó volt a fél
görög venusiai költő iránt? Vagy talán csábította
a kénytelenségből tömeggyűlölő-poéták szívének
mindig kedves reménység, hogy ha a nemzeti
költészetet műveli, olyan népszerűvé lesz, mint
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Virgilius? Annyi bizonyos, hogy nem kevesebb,
mint 128 legragyogóbb versét írta meg, és két
ódát, egyet Drususra, egyet Tiberiusra. Az első
ben (negyedik könyvének negyedik ódája) leírta
Drusust, amint a raetekre és vindeliciekre veti
magát:
Miként a sast, villámok hordozóját,
— Aki király lett madarak felett,
Mert abba, hogy Tros fiát elrabolják,
Jupiternek híven segédkezett, —
Elhagyni fészkét ős-erő vezérli,
Míg ösmeretlen néki a veszély,
—* De amint nő, merészebb útra térni
Tanítja őt az első röpke szél,
És hajtván őt az ösztön, nemsokára
Bátran támadja meg a nyájakat,
Majd, hogyha űzi éhség s harci vágya,
A fellegekből a kígyókra csap*
Értitek, kritikusok, akik Horatiust udvari
poétának mondtátok és az új monarkia váteszének? A két ifjú korai dicsőségében a poéta
semmit sem lát, ami egy meglevő dinasztia fé
nyét növelné, ellenben az erény virágát látja ki
újulni az arisztokrata hagyomány öreg törzsén,
amelyet annyi forradalom villáma sújtott, és
Augustusban az ősi római családot látja meg* A kötetben előforduló horatiusi verseket ifj *
Szász Béla fordításában idézem. (Horatius ódái és
epodosai, 1913. Kiadta a Kisfaludy-Társaság.) A fordító.
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személyesítve, amelyben az erények apárólfiúra öröklődnek a leszármazás és nevelés szeré
vel, élő bizonyságát látja benne az arisztokra
tikus világnézetnek:
. . . amely diadalról diadalra
Ment eddig messze földeken, e nép,
Egy ifjú által rabigába hajtva,
Érezte most a szellem erejét,
S hogy ős-erény, fejlesztve és nevelve,
Jó földben ápolt jó magként kihajt,
S hogy az Augustus atyai szerelme
Mily nagyra vitte a nérói fajt.
•
Erőset, bátrat szülnek az erősek,
A nemes ménnek sarja szinte9 az,
Félénk galambot ormán hegytetőnek
Fészkébe fönn nem költ a büszke sas.
Horatius is, mint annyi modern író, a
leszármazás és átöröklés biológiai érveivel iga
zolja az arisztokráciát, ha érveit az istállóból
veszi is, ha tehát durvábbak is, mint amelyekkel
ma azok élnek, akik Charles Darwin könyvei
nek olvasása után írnak. De az átöröklés maga
nem elég. Az arisztokrácia, ha megvan is a ter
mészetben, másrészt szándékos műve is az em
bernek, a nevelésnek és a hagyománynak,
nmelynek szerve a család.
Forrero: Róma nagysága és hanyatlása. VI.

2
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De ős-erőt nem fejleszt, csak gyakorlat,
Nemes példán buzdúl a hős kebel,
S ahol a jó erkölcsök megromolnak,
Még a nemes mag is burjánt nevel.
Hogy Néróidnak mit köszönhetsz, Róma,
Megmondják Hasdrubál s a vert hadak,
A Metaur vértől piros folyója,
S mely Latiumra fényt hozott, a nap,
Az első, mely ránk nyájasan tekintett,
Mióta Hannibál hordáival
Itálián átment, pusztítva mindent,
Mint tűz tar-erdőn, tengeren vihar.
Jobb sorsra nő az ifjúság azóta,
S a templom újra régi fényben áll,
Amelyre üszkét piinok serege szórta,
Míg végre szólt a hazug Hannibál:
„Halálra üldözött, fáradt vadak mi,
Oly ellenséggel harcra méri kelünk,
Aki elől elbújni, elszaladni
Elég dicsőség s győzelem ni künk?!
Mely Ilionból, amit földúlának,
A tengeren át minden istenét
És gyermekit s a tisztes ősz apákat
Itáliába elhozá, e nép.
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— Mint nő a tölgy még Algidus tctőjén,
Ha ifjú ágait letör delik, —
Rá romlás, rombolás haragja törvén,
A veszteségből új erőt merít.
Nem nőtt a hydra-ftj bőszebb haraggal,
Meredve Herculesre rémesen,
S mit elvetettek vad sárkány fogakkal,
Ily szörnyet nem szül Colchis s Thebae sem.
Merítsd a mélybe s még szebben bukik föl,
Terítsd a földre, s talpra áll megint,
Lesújtja ellenét s győzelmeket nyer,
Mikről remegve szólnak gyermekink.
Nem megy követ már Carthagóba többet
Győzelmi hírrel! vége, vége már
Minden reménynek, balsors átka tört meg,
Mióta halva fekszik Hasdrubál!*‘
A Claudius-fajt ég lakói óvják,
És nincs lehetlen semmi sem nekik,
S bölcsen vezetve államunk hajóját,
A háború örvényén átviszik.
A kor legjelesebb poétája tehát Augustus
megbízásából a vindeliciai hadjáratban Róma
egyik legősibb arisztokrata családjának kiújult
dicsőségét magasztalta. Nem a Júliusokat,
hanem a Claudiusokat.
2*
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A Tiberius dicséretére írt óda kevésbbé
íilozófikus volt, inkább leíró. Tiberius érdemét
összekapcsolta Augustus dicsőségével, akihez a
poéta verse elején fordult:
A nép-kegy vagy tanácsunk végezése
Lehet-e méltó jutalom neked,
Habár neved öröklő ércbe vésse,
Vagy szobroddal díszítsen tér eket..
Aztán röviden megemlékezvén Drusus há
borúiról, hosszan leírta, kissé szónokias, de
eleven színekkel Tiberiust, aki homéroszi hős
módjára harcol:
Megtörve ellenállást hősi karja,
Kétségbesésbe vitt könyörtelen
— Mint déli szél a tengert fölkavarja,
Ha a plejádok serge megjelen.
ö harcolt rendületlen, fáradatlan,
S hátrált az ellen megriadt hada,
á^ahol a harc dühöngött legvadabban,
Izzadt lovával arra vágtata.
Azzal folytatta, hogy a szakadó esőtől
megáradt Aufidushoz hasonlította, és megemlé
kezvén róla, hogy augusztus elsején a vindelicieken vett győzelem napján volt évfordulója
annak, hogy Augustus bevonult Cleopatra el
hagyott palotájába, végezetül visszatért a hős
mostohaapjára, a birodalom nagyságát és ha
laimét dicsérni Augustusban:
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Távol Keletnek vad scythája, médje,
A cantaber, hajthatlan még elébb,
Rád néz, te Latiumnak dísze, védje,
Ki Rómát naggyá s úrnővé tevéd!
S melynek folyása pusztaságba vész el,
A Nil, — s melynél vadabb nincs egy se tán,
A Tigris, Ister, és a bősz vizével
Britt partokat ostromló Óceán
Rád hallgat, — és mely bátran ment halálba,
Fél most a gall, — s hódolva néz feléd.
Mely gyilkolásba bősz kedvét találta:
A sycamber elrejti fegyverét.

Az európai tartományok válsága.
Horatius két ódáját nagy tetszéssel fogad
ták. A költő verselésének és lírájának legdühö
sebb kritikusai is beadták derekukat az ódák
tartalma miatt. A remete író legalább ez egyszer
Itália érzéseit fejezte ki, éppen azért ez egyszer
dőre dolgokat is írt, ő, a máskor olyan bölcs.
Augustus mosolyogva olvashatott a tiberiusi
óda utolsó soraiban bizonyos Galliáról, amely
nem féli y halált és bősz szikamberekről, akik
letették a fegyvert és imádják Augustusi. Szép
volt a két óda, de azt bizonyította mind a kettő,
hogy Horatius semmit sem értett meg abból,
ami az Alpokon túl történt, a publikum pedig
még annyit sem, mint ő. Közben — alig, hogy
legyőzték a raetieket és a vindelicieket — míg
Horatius verseiben ilyen könnyen térdet-fejet
hajtatott minden népekkel Augustus előtt és
Róma fönsége előtt, a Tengeri Alpok ligúrjai
föllázadtak, a lázadásba magukkal sodorták
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Cottius alattvalóinak egy részét, és új háborút
kezdtek, amely nem volt ugyan veszedelmes, de
nehéz és költséges volt, főképp az utak hiánya
miatt. Csak nagy vesződséggel lehetett sűrű
csapatokat küldeni, amelyek kiverjék távoli
völgyeikből a lázadókat, azon a régi úton, amely,
Tortonából Acquae Statiellaen és a hegyeken
keresztül Vadoig vezetett, onnan a tengerpart
mentén Gallia Narbonensisbe torkolt. Antonius
43-ban futva megjárta ezt a zordon és meredek
utat a modenai vert sereg maradékával, de akkor
más idők voltak és más katonák. Most már ké
nyelmes utakon kellett a katonákat és a terhes
podgyászt a csatamezőre szállítani. Az az óriási
birodalom, amelynek szertelen hatalmát Hora
tius magasztalta, útak híján csak nagynehezen
tudta elnyomni a barbár hegyi törzsek láza
dását, amely Itália végein tört ki. Augustus
kénytelen volt megszavaztatni a szenátussal az
útjavítás és a szükséges munkálatok költségeit.
De Augustus nem nagyon félt volna a ligurok
gőgjétől és hetykeségétől, ha mindazok a népek
és folyók, amelyeket Horatius emlegetett, csak
ugyan lábához hódoltak volna. Bezzeg nem,
így történt! Augustus az elmúlt húsz esztendőt
# látta újra visszatérni. Kelet akkor erősen fenye
gette a birodalmat: a városok periodikusan föl
lázadtak, a római polgárokat egyre-másra mé
szárolták, az oltalmazott államok és államocskák letörtek, a hegyekbe húzódott népek vesze
delmes függetlenségben voltak, az alexandriai
udvar örökösen szőtte az ármányt, és a partuszok folyton nyeregben és folyton fegyverben
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voltak túl az Euphratesen. De mindezeket a
gondokat hamarosan eloszlatták ama húsz esz
tendő alatt, úgy, hogy Agrippa, aki a 16. év
végén Keletre ment Júliával, a partuszokat
nemcsak lecsöndesedve találta, készen arra,
hogy a nyugati tartományokban kitört háború
kat Arménia visszaszerzésére használják föl,
hanem — legalább egy részük — újra Róma
barátságát és szinte szövetségét kívánta. A
partusz udvarnál ott volt a király egyik ágyasa,
egy itáliai rabszolganő, akit Caesar ajándékozott
Fraatesnek. Josephus Flavius Tesmussának ne
vezi, egy pénzről azonban úgy látszik, hogy Thea
Musának hívták. A nőnek akkora hatalma volt
a királyon, hogy most már ki akarta tudni a
ti ónöröklésből a király törvényes fiait, és Róma
segítségével a maga fiát akarta megtenni trón
örökösnek. Rómának tehát szabad keze volt
egész Kisázsiában Arméniáig, egész Szíriában az
Euphratesig. Csak a Bosporus távoli királysága
(Krimea és a Don torkolata körül fekvő vidék)
mozgolódott: Asander, az Augustus által adott
király meghalt, és egy bizonyos Scribonius
nevű kalandor, alighanem szabados, Mithridates
unokaöccsének adta ki magát, úgy látszik,
egyetértve Dynamis királynéval, akit feleségül
is vett, és arra készült, hogy a Boszporus kirá
lyává kiáltatja ki magát. Azt állította, Augustus
is belegyezett a királyságba. Agrippa nem
akarta trónra engedni ezt a szélhámost, Dynamis
királyné új férjévé Polemot jelölte ki, Pontus
királyát, és elhatározta, hogy a Boszporust és
Pontust egyesíti. Ügy vélekedett, Róma akara-
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tának érvényesítésére abban a távoli országban
elég egy flottatüntetés a királyság partjain,
amelyet ő és Polemo kényelmesen előkészíthet
nek. Ezért aztán egyébre sem volt gondja, mint
arra, hogy Júliával együtt tömérdek hódolatot
fogadjon, lakomákon üljön, föliratokra véséssé
dicséretét és márványba meg bronzba faragtassa. Ázsia népeivel bevezettette Júliát az
Olympusra, Augustus mellé, hogy Augustus
lányát is belefoglalják a görög-ázsiai monarkia
egyetemes sóvárgásába, amely monarkiát mint
a városok érdekeinek összehangolóját és a
Perzsia ellen való vértet tiszteltek. Júlia volt az
első latin asszony, aki a zűrzavaros tragikomé
diában istennői szerepet játszhatott a városok
közt, amelyek — mint Paphos — szobrokat
emeltek neki, az „istenidnek, vagy — mint
Mytilene — új Aphroditének nevezték, vagy —
mint Ephesus — Nemző Aphroditének, vagy
pedig egyenesen Hestia mellé emelték. Azután
— míg Drusus és Tiberius a raetekkel és vindeliciekkel hadakoztak — Agrippa és Júlia a
15. év tavaszán meglátogatták Herodest, aki
annyira udvariaskodott Augustus veje és lánya
iránt, hogy eléjük ment Ázsiába, meghívni őket.
ÍVlíg azonban a húsz évvel azelőtt még annyira
lázongó Kelet így elcsöndesedett, az addig nyu
godt kelta, germán, illir és trák barbárság
egyre erősebben háborgott az Alpokon túl, végig
a Duna és a Rajna mentén. Semmi kétség: e
nyugtalanságnak az a reform volt az oka, amely
Krisztus előtt 25-ben tributum alá vetette az
európai tartományokat. A régi történetírók egyre
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azt ismételgetik, hogy Gallia elégedetlenkedett
a cenzus miatt, hogy a dalmátok és a pannonok
a túlságosan terhes adó miatt lázadtak föl.
Pontosabb adatok híján nem állapíthatjuk meg,
mi történt e tartományokban, csak közvetve,
közelebbi történelmi tapasztalatból, amely vala
melyes analógiát ad, ahhoz tartva magunkat,
hogy Róma minden tartományból aranyban,
ezüstben szedte a tributum javarészét. Megma
gyarázhatjuk tehát, hogy a húsz év előtt olyan
nyugtalan Kelet — különösen az iparos városok
ban — mért csöndesedett el lassankint a mű
vészetek, mesterségek és a kereskedelem újjá
születésével, ha meggondoljuk, hogy mikor
Itáliában elterjedt az orientalizmus, növekedett
a Keleten gyártott fényüzési cikkek fogyasztása
is: a keleti boroké, illatszereké, orvosságoké,
gyapjúé, vászoné és műtárgyaké. Kelet tehát
fényüzési cikkekkel fizette tributumának javát,
és cserébe visszaszerezte Itáliától a prokonzul
vagy proprétor pénztárába beszolgáltatott arany
és ezüst egy részét. Át kellett ugyan engednie az
uralkodó fővárosnak valamit abból, amit földjei
termettek vagy műhelyei gyártottak, de mert a
növekvő jómóddal a mezők is termékenyebbé
váltak és a műhelyek is többet dolgoztak, míg
Róma az actiumi események után mérsékelte
kívánságait, és mert Róma a tributumért
cserébe megadta a békét, amelyre iparnak és
kereskedelemnek akkora szüksége volt, a keleti
tartományok lassankint beletörődtek a tributumba, mert meg tudták fizetni. A béke megérte
az adót! De a barbár nyugati tartományok java-
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részére ólmos teher lehetett az adó, mert ezek
a tartományok nem gyártottak olyan tárgyakat
és nem arattak olyan termést, amelyet Itália
fogyasztott volna, és így tributumukat főképp
nemes ércekben kellett megfizetniök. Róma
ezekből a tartományokból majdnem kizáróan
csak aranyat és ezüstöt ekszportált, amelyet
aztán Itáliában vagy a többi tartományokban
költött el a hadsereg fönntartására, közmű
vekre és az állam egyéb szolgálataira. Ez a ma
gyarázata, hogy Gallia akkoriban olyan hévvel
kereste és aknázta az arany- és ezüstbányákat,
és hogy Licinus kincses kamarákat mutatott
Augustusnak. De ha a népes, szorgalmas, bá
nyákban dús Galliának módja és ereje volt ki
szedni a földből azt az ércet, amelyre Rómának
szüksége volt, nem úgy a többi tartományok,
nem úgy a szegény dalmátok, a barbár panno
nok. Ezek évszázadok óta különféle eszközök
kel összehordták a szükségleteikhez mért
aranyat, ezüstöt függetlenségük idején, de a
római uralom és a kivetett adók rést ütöttek
nemzeti életükön, és ezen a résen keresztül
kincseik a birodalom egyéb vidékeire ömlöttek
épp olyan gyászos eredménnyel, mint amilyet
a rettenetes adó, tehát a pénznek a városok felé
való özönlése XIV. Lajos idején Franciaország
szegényebb tartományaiban és falvaiban okozott.
A pénz megdrágult, a termés ára leszállt, csök
kent a föld jövedelme és értéke, a birtokokra
minden évben súlyosabban nehezedett a pénz
beli adó, a falvak adósságba keveredtek, elnép
telenedtek és megteltek elégedetlenséggel. Azt
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hiszem, csak így lehet megmagyarázni azt a
nagy elégedetlenséget, amely nemsokára annyi
népet fegyverbe szólított Róma, a római kalmá
rok (mercatores) és adószedők ellen. És a válság
azért is súlyosabb volt, mert a kincstári adó
szedők nyomán külföldi kereskedők tódultak
a tartományokba, nemcsak keletiek, hanem
itáliaiak is, akik új vevőket kerestek, nem a nép,
hanem a gazdag osztályok közt, amelyek
kevésbbé voltak hűségesek a nemzeti hagyo
mányokhoz és így könnyebben ráálltak az alá
vetett országokban, hogy az uralkodó nemzet
szokásait utánozzák. Egyéb ránk maradt té
nyek más analógiákra is följogosítanak bennün
ket. Tudjuk, hogy ez idő tájt Északitália Aquileián és Nauportuson át sok bort ekszportált a
dunai tartományokba. Tudjuk, hogy ezekben
az években kezdték eladni Galliában a híres
arezzoi gyárak szép, vörös agyagedényeit —
simákat és diszítetteket — és azokat a nem
sokban különböző kerámikai műveket, amelye
ket Puteoliban gyártottak, továbbá azokat a
halványan díszített szürke és sárgás agyagedé
nyeket, amelyeket bizonyos Acus gyártott, való
színűen a Pó-völgyében, és Gneus Ateius híres
agyagedényeit, amelyek — úgy látszik — Itáliá
ban készültek, bár ez nem bizonyos. Míg a
galliai officinák tovább gyártottak és árulták az
oppida városain a hagyományos gall edényeket,
a festett vázákat, amelyekre mértani díszítmé
nyeket róttak ecsettel vagy különböző motívu
mokat — legtöbbször hullámzó szalagokat —
vésővel és koronggal, az itáliai kereskedők
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viszont az itáliai gyárak tányérait, vázáit, lám
páit kínálták, amelyek természetesen finomab
bak voltak a Galliában készülteknél, de Róma
katonai és politikai presztizse még szebbeknek
mutatta, mint amilyenek voltak. A galliai nagy
uraknak az itáliai agyagedények használata
szinte annyit jelentett, mintha fölágaskodtak
volna egyforma magasra az uralmon levők ma
gasságáig. Mindezek a szétszórt adatok apró
töredékei egy nagy ténynek. Rajtuk keresztül
megláthatjuk azokat az itáliai kereskedőket,
akik Itáliából és Kelet legműveltebb vidékeiről
tengeren, folyón, szárazföldön megpróbálták
belopakodni a barbárok közé és beléjük oktatni
a műveltség jeles erényeit: a finom szövetek
ízlését, a gazdag bútorzat fényűzését, a pompás
borok mámorát, a szép keleti rabszolgák csodá
latát, a nagy és haszontalan közmonumentumok
hiúságát, a pénzköltésnek azt a nemes módját,
amely legkönnyebben juttatja a pénzt a művé
szek, az intellectuelek, a fényüzési cikkek gyártói
kezébe. A megszokott módszer, amellyel a mű
veltség megrontja és szétzülleszti az egyszerű
földművelő barbárságot, mikor erejével vagy,
pénzével uralma alá vetette. És így a kereskedők
elhordták ezekről a vidékekről részben azt az
aranyat és ezüstöt is, amit a római kincstár még
bennük hagyott. Ebből aztán adósságok támad
tak, a nagyok fösvényebbek lettek, vagy a
plebsz iránt való bőkezüségiik megszorult, a régi
bennszülött iparágakat és évszázados kereske
delmet hanyatlás vagy végső pusztulás fenyegette.
Kielégítetlen vágyakozások születtek és általa-
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nos elégedetlenség támadt mindenütt. A régi és
új erkölcsök, a hagyományos és az idegen esz
mék ellentéte csak keserítette ezt az elégedetlen
séget, amely aztán a római uralomnak és legfelötlőbb jelének, a tributumnak növekvő gyűlöle
tében adta ki mérgét. Ha még Gallia, ez a ter
mészettől annyira gazdag tartomány is elége
detlen volt, hogy lehettek volna megelégedve a
sokkal szegényebb, műveletlenebb többi pro
vinciák?
A háborúnak az a tűzveszedelme tehát,
amely északon, az Alpokon egyszerre lángba
borította Itália horizontját, és amelyet Augustus
nem oltott el egészen, még csak a kisebbik baj
volt ahhoz képest, amely a Rajna és a Duna
felől fenyegetett. Valamennyi európai tartomány
közül egyedül a messze, elszigetelt Hispánia
volt nyugton, miután Agrippa utolsó hadjáratai
végre megfékezték. A többiekben mindenütt
ingott-ingadozott a római béke, a pax romana.
Egész Galliát zavaros nyugtalanság háborgatta.
Vindelicia csak azért volt csöndben, mert az
előző év csapásait még nem tudta kiheverni.
Noricum elhajította fegyvereit Tiberius hadá
nak közeledtére, mert a dákok és géták előző
betörései elgyöngítették. Pannónia azonban végig
egy lázadás volt. Dalmácia erősen háborgott.
Háborogtak Moesia apró fejedelemségei is, ame
lyek Róma oltalma alatt voltak, és amelyeket
hasztalan erősített meg a Balkán déli részéről az
odrisiak hatalmas trák fejedelemsége, amely
szintén Róma oltalma alá került. Tráciában
nagy és erős volt a Róma-ellenesek pártja.
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A dinasztia, amely épp úgy Rómára támaszko
dott, mint a judeai, roppant népszerűtlen volt,
éppen azért, mert a hellenizmussal kacérkodott,
nehogy barbárnak lássék. A trák parasztok és
pásztorok nem szívesen szolgáltak a római
segítőcsapatokban, és — a faragatlanok! — nem
akarták megfizetni az udvarnál vendégeskedő
görög irodalmárok verseit. Augustus annál
inkább is nyugtalan lehetett, mert másrészről
mutatkozni kezdtek óriási következményei
annak, hogy Caesar csak úgy vaktában meg
hódította Galliát. A végzetes férfiú, mikor légiói
val merészen az ingadozó kelta köztársaságok
sűrűjébe vetette magát, és néhány erőteljes csa
pással szétverte a galliai dolgok rendjének el
korhadt évszázados gerendáit, ugyanakkor föl
billentette az egész belső kontinens régi egyen
súlyát. A népeknek, államoknak olyan hullám
zását idézte elő, amely kezdetben lassú és szinte
láthatatlan volt, de akkoriban már kezdett ör
vényleni és szinte óceáni jellegűvé gyorsulni.
Azzal, hogy a germán barbárság és Itália közé
ékelt hadakozó kelta köztársaságok terebélyes
tölgyét Róma gyökerestül kicsavarta, és ezek a
köztársaságok mind egyetlen, fejlődő közgazdaságu nemzetté tömörültek, Gallia mintegy
sík mezővé vált a germánok előtt. Most, ha le
akartak szállni e népek közé, amelyek szét vol
tak szóródva az óriási tartomány megművelé
sére, és Itália felé akartak vonulni, csak öt
légióval kellett számolniok. Agrippa megsejtette,
hogy a Rajna felől újra föltámadt a germán
veszedelem: de nemcsak föltámadt a Rajnán is,
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a Dunán is, hanem súlyosabb, fenyegetőbb és
terjedelmesebb volt, mintsem Agrippa gondolta.
A galliai földek szétosztása, amelyet ő meg
cselekedett, szinte semmit sem ért ellenük.
Egészen más gátakat kellett emelni a törzsek
háborgó áradata ellen, amely a Visztula és a
Rajna közt hullámzott, a Balti-tengertől a Duna
felső folyásáig, s amelyben a vihar mintha
örökös lett volna. A germánok szegények voltak,
kevés aranyuk, ezüstjük volt, sem városokat
nem építettek, sem nagyobb falvakat. Magános
tanyákra szóródtak szét a mezőkön, kezdetle
ges erkölcseik voltak, néhány csökevény ipar
águk, szegényes vallásuk, fölületes mezőgazda
ságuk, bőséges nyájaik, és szinte nomadikusan
kóbor életet éltek. Fölégetni régi lakóhelyeiket,
új földekre vándorolni, a földet szétosztani
maguk közt, új házakat építeni az új földön,
a legelőre ráereszteni nyájaikat és új, magvat
vetni: mindez jelentéktelen, épp azért megszokott
dolog volt a legsűrűbb törzseknél is. Hiszen a
podgyászuk olyan könnyű volt! A nyáj, gabona,
csekély fölszerelés, a fegyverek és néhány rab
szolga. És egy év múlva, mikor az első termés
sarló alá érett, a törzs épp olyan kedvére érezte
magát új szállásán, mint a régin, mint egy év
százados lakóhelyen. A kemény klíma, az óriási
erdők, széles mocsarak, a tisztára legelőnek és
gabonának való föld — bár egyáltalán nem volt
olyan bőséges, mint a galliai — a műveltebb
vidékek messze volta, a tudatlanság, a háborús
kedv, amely a háborúkat tüzelte és amelyet
viszont a háborúk tüzeltek, nemcsak azt akadá-
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lyozták meg, hogy a germán törzsek fölgazda
godjanak, elpuhuljanak, tartós államokat ala
kítsanak, hanem azt is, hogy gyökeret verjenek
valahol. Ezért a tömérdek törzs — valamennyi
mozgékony az új szükségletek és a véletlenek
minden kis fuvalmára, akárcsak a tenger vize
— folyton összekoccant. Folyton háborúskod
tak egy-egy vidék vagy új utak miatt, vagy régi
sérelmek megboszulása végett. Valahány törzs
volt, annak szabad férfiai és birtokosai gyerek
koruktól vénségükig csak a fegyvert forgatták,
minden munkát a rabszolgákra és a nőkre
hagyva. A vallás, az erkölcs, a család mind
szították a férfiban a veszedelmek bátorságát
és edzették a halál megvetését. Valamennyi nép
tehát harcosok hordája volt, amelyben csodála
tos erő, józanság, bátorság és hév lakozott. Még
szerencse, hogy ebből a bikaerőből és dühből
hiányzott a szabályozó értelem! A törzseket a
szabad férfiak — birtokosok és harcosok —
háborgó impulzivitása kormányozta, akik gyü
lekezetükben békéről és háborúról határoztak,
törvényeket hoztak, Ítélkeztek. Valamelyes
féket a papok és a vagyonuk vagy harci dicső
ségük miatt kiváló családok tekintélye vetett
rájuk, de ez is gyönge tekintély volt, mert a
harcos és birtokos germán vad lelkét még sem
a századok, sem a műveltebb népekkel való
érintkezés, sem az örökös háborúk meg nem
szelídítették. Emiatt tudott Gallia olyan sokáig
ellenállni a megkísérelt germán betöréseknek,
és éppen emiatt nem félt volna Augustus sem
túlságosan a germánoktól, ha a nyomorúságos
Ferrero: Róma nagysága ég hanyatlása. VT.
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barbárokat nem vetette volna szinte gépiesen
Gallia gyorsan fejlődő jólétére az, hogy
Gallia egyetlen, virágzó nemzetté tömörült. A
háború nemcsak szenvedélyük volt a germánok
nak, hanem iparáguk is. Különösen az arisztok
ráciának, amely a zsákmányból ajándékokat
adott a kevésbbé vagyonos harcosoknak és
fönntartotta a maga klientéláját: ez volt az
egyetlen politikai rend a germán népek bomlott
anarkiájában. De a szegény germán népek
miért prédikálták volna tovább is a maguk cse
kély fölszerelését, pénzecskéjét, hitvány nyájait,
mikor valamennyien a bőséges Galliát prédálhatták? Róma nagy neve mindenesetre meg
állította őket a Rajna partján, e hatalmas gátnál,
de ha egyszer észreveszik, hogy ez a gát nem
is igazi, nem is földből és kövekből van, hanem
az egész csak vékony vászonra festett utánzat,
amellyel barbár szemeiket akarják rászedni?
Az Alpokon túl tömérdek nagy és apró állam
támadt és bukott az előző évszázadokban, egyik
a másikra, gyorsan, halomra, és a romjaik egy
másra terültek. Maga a római uralom is inga
dozott a romoknak ezen a halmazán. Közele
dett tehát az a pillanat, amelyben Rómának el
kellett szánnia magát, hogy komolyan nekilás
son az európai tartományok rendezésének.
Itália kezdte észrevenni, milyen gazdag leg
alább is e tartományok egyike, Gallia. Sőt
Augustus egyenest a jövő Egyiptomát látta
benne, a köztársaság elapadt kincstárának nagy
forrását. Galliában és a többi tartományokban
Itália mezőgazdasága és ipara új piacot talált.
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Világos volt tehát, hogy a birodalomnak szük
sége van a nemrég meghódított európai tarto
mányokra, de világos volt az is, hogy a bizony
talan, zavaros, mindenfelől ingadozó helyzet
nem tarthat tovább, hogy a Rajna védelmét meg
kell erősíteni és a birodalom dunai határát meg
kell állapítani. Olyan kevés légióval nem véd
hettek olyan hosszú határvonalat, ha nem volt
természetes védelme. A Duna volt az a termé
szetalkotta, óriási árok, amely mögött néhány
jól vezényelt légió üdvös védelmet fejthetett ki,
és ezt az árkot mindenáron el kellett érni, ha
mindjárt azzal a kozkázattal is, hogy barbár,
megbízhatatlan, lázadó népek kerülnek a
rómaiak háta mögé.
Ez a föladat hárult Rómára, mint Caesar
örökségének legterhesebb része, mint legsúlyo
sabb következménye Gallia vaktában való meg
hódításának . . . És az új föladat olyan nehéz
volt, hogy Augustusnak végül is azt kellett kér
deznie magában, vájjon a nagyszerű galliai ka
landra vonatkozóan is nem volt-e joga Titus
Liviusnak fölvetni a kérdést: jól cselekedett-e
Caesar vagy rosszul, szerencsét vagy csapást
jelentett volna-e a világra, ha a végzetes férfiú
meg nem születik? Ahhoz, hogy olyan óriási
határvonalon belül is, kívül is nyugtalan barbár
népeket tarthassanak féken, elkelt volna az a
diplomáciai ügyesség és hadakozó energia,
amelynek a világhódító római nemesség olyan
jeles példáit adta. De az új, elfajzott nemesség
ből hamarosan kiveszett a diplomáciai ügyes
ség és hadakozó energia, hasztalan volt minden
3*
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kétségbeesett igyekezet, amellyel a régi lelket
akarták belé oltani. Horatius két megcsodált
ódája a bizonyság, hogy az új arisztokrácia,
amelyben a történelmi nemesség maradéka a
forradalom szerencsés kalandoraival, a középosztály gazdag lovagjaival és értelmiségével
elegyedett, hamar elvesztette a külpolitikára való
érzékét. Egy kevés imperialista szónoklat, ha
sonlatos ahhoz, amelyet Horatius szépséges
versekbe foglalt, zavaros földrajzi és politikai
ismeretek, határtalan bizodalom Augustus iránt:
ennyit tudott az alattvalók kormányzásához
ez a lomha, felületes, a maga zavaros és léha
intellektualitásában megromlott osztály. A sze
nátus minden ellenvetés, minden kérdezősködés nélkül megszavazta, ami pénzt Augustus
a háborúra kért. Senki sem ellenkezett többé,
mint Caesar és Pompeius idejében, sőt mindenki
nagy megelégedéssel látta, hogy Augustus a sze
nátus hozzászólása nélkül határoz békéről és
háborúról, amire följogosították. A felső osztá
lyoknak most már semmi kánonjuk nem volt,
amelyhez a külpolitikai kérdésekben igazodtak
volna. Messziről összezavarták az időt és a he
lyeket, olcsó hiúsággal áltatták magukat, és
csak a végeredménnyel törődtek, amelybe min
den torkollt: a római uralom megszilárdításá
val és kiterjesztésével. Az eszközök fölhaszná
lása, az akadályok legyőzése, a veszedelmek
megelőzése, mindezek a kicsiségek egyedül
Augustusra tartoztak. A történetírók, mint min
dig, félreértik a dolgot, és egészen úgy állítják
be, hogy Augustus ravaszul egészen a maga
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kezére játszotta a birodalom külső ügyeit. Pedig
az utolsó forradalmak Rómában elpusztították
a külpolitika ősi szervét, és a költők ködös
imperialista retorikája, a felsőosztályok föltiletes történelmi műveltsége, a múlt töredékes
emlékei, nem pótolhatták a nemesség diplomá
ciai hagyományait, amelyeket évszázadok vesze
delmei próbáltak ki és amelyeknek nemzedéke
ken keresztül a szenátus volt letéteményese. A
nemesség bomlása, a szenátus megbénulása
magára hagyta Augustusi az ellenséges Rajná
val és Dunával szemben. Arra kényszerítelte,
hogy néhány rokonával és barátjával egymaga
legyen a külpolitika új szerve, ő pótolja a
semmivel sem törődő szenátus minden mulasz
tását, és a publikum mulasztásait, amely léhán,
könnyelműen, telve lehetetlen kívánságokkal és
ábrándokkal, mindig csak akadékoskodott a
hadi műveletekben épp úgy, mint a diplomáciai
alkudozásokban. Mindezt akarva-nemakarva el
kellett viselnie abban az időben, amikor egy
fúrva-faragva dolgozó költő, a jelzők türelmes
csiszolója vált külügyi dolgokban a tömeg mes
terévé, aírni egy nemzetnél a politikai bárgyúság
legbiztosabb jele.
Augustus mégis lelkes bizalommal készült
óriási feladatára abban a kedvező pillanatban,
mikor a Julium sidus, szerencséjének csillaga,
annyi vihar kavargó felhőiből kikerülve, fé
nyesebben ragyogott a legtisztább égen, amely
valaha is kéklett körülötte. Teljes férfiuságában — negyvenkilenc éves volt — a politikai
ügyek e hosszú gyakorlata mellett jobb volt az

38

FERRERO

egészsége is, mint valaha. Szigorú életmódja,
aggodalmainak megfogyatkozása, korának ter
mészetes derűje, a mérséklet, melyet maga az
élet ad a szervezetnek, megedzették beteges ter
mészetét, és majdnem tíz év óta megőrizték
minden veszedelmes betegségtől. Azután meg
Augustus éppen akkor kezdhetett nyugodtan
hinni a maga nagyságában, mert még azok is,
akik sem szívvel, sem szóval nem rajongtak
érte, hozzátörődtek az ő hatalmához, mint
amely azokban a romlott időkben még a leg
kisebb baj volt. Szép és egyetértő család fogta
körül, amelyet megbízható például állíthatott
a régieskedők elé. Lívia okos tanácsadója volt
minden fogós kérdésben, de nem szeretett föl
tűnni, hódolatokat fogadni, beszéltetni magá
ról, hanem az ősi matrónák módjára nagy
árián magába zárkózott. Agrippa hűséges ba
rátja volt Augustusnak. A szépséges, okos, sze
retetreméltó Júlia is észretért a messze Keleten,
férje oldalán. Két mostohafia értelmes, vitéz
és szorgalmas volt, mind a kettő kipróbált had
vezér és jó férj, kitűnő eszközök az állam kor
mányzásában és nagyszerű példa a léha ifjú
sággal szemben. Mit kívánhatott volna még töb
bet? Ó, bár ez a boldog pillanat megállhatott
volna az idők lejtőjén! De az utána következő
pillanatok tovább sarkallták. Augustus, mennél
szélesebben gyűrűzött körülötte a veszedelem,
mindenfelé csodálatos aktivitással gondosko
dott a jelenről és a jövőről. Hosszú életének ta
lán ez a legszebb és egyúttal a legboldogabb
fejezete. A ligúriai útat sürgősen kijavították,
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a Tengeri Alpok és a Cottius ellen föllázadt
völgyek népeit erélyesen megfékezték. Augustus — valószínűen ebben az időben — gon
doskodott a meghódított vagy visszahódított
vidékek rendezéséről is, még pedig, sajnos, az
zal a brutalitással, melyet az ő kora szükséges
nek látott ahhoz, hogy az embernek ember el
len való harcában győzzön. A föllázadt alpesi
népek javarészét eladták rabszolgákul és szét
szórták. A völgyekben csak éppen annyi lélek
maradt, ahány szükséges volt a föld művelé
séhez, valószínűen legnagyobbrészt asszonyok.
A területeket különböző módon osztották szét.
Azokat a völgyeket, amelyek a Lago Maggiorere nyílnak egészen a Szent Gotthardig, a lepontiaktól elhódított területnek egyik tekinté
lyes részét Milano területéhez csatolták, tehát
a milánói dekuriók kis szenátusának és köz
ségi hivatalnokainak jogköre alá helyezték. A
mai Bregaglia völgyét, ahol akkor a bergaliek
laktak, Comohoz osztották. A kamuniak és a
trumpliniak völgyeit bekebelezték Brescia te
rületébe. Mindezekben a völgyekben a törzsek
től és a gazdag családoktól elkobzott földeket
részben a három városnak adták és a községi
birtokokat növelték velük, részben pedig szét
osztották Augustusnak, családjának és barát
jának. Hatalmas zsákmány volt ez nagyszerű
erdőkben, gazdag bányákban, dús rétekben és
termékeny mezőkben. Hasonló fosztogatást vitt
véghez a diktátor a Raeti-Alpok völgyeiben,
amelyeket csaknem kivétel nélkül az új raeti
tartománynak adott. A tartomány határait úgy
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szabta meg, hogy belefoglalta Vindeliciát és az
egész területet, mely az Alpok csúcsaitól a Du
náig; a Genfi-tótól Noricum határáig terjedt.
Noricumban a római adminisztrációt honosí
totta meg Augustus, eltörölte a nemzeti dinasz
tiát, de azért nem minősítette római tartomány
nak, hanem az Egyiptomban kipróbált praefectura intézményét alkalmazta rá. Egy általa
választott lovag kormányozta az ősi országot,
mint alkirály, a nemzeti dinasztia helyett. így
aztán ezen a részen is a Duna jelezte a biroda
lom h atárát. . . Cottius megmaradt az uralmon,
de nem királyi, hanem praefecius-i névvel és
hatalommal, hogy Rómához közvetlenebb alatt
valói viszonyba kerüljön. Rómának azonban
alkalomadtán meg is kellett védenie Raetiát és
Noricumot — ha már annektálta — a germá
nok és dákok betörései ellen. Emiatt új légió
kat kellett toborozni és a két tartomány őrize
tére küldeni őket. De ez sokba került volna és
talán nehéz is lett volna elég katonát és tisztet
találni Itália felső, közép és alsó osztályaiban.
Augustus semmiképp sem akart újabb légiókat
csatolni a meglevő huszonháromhoz. Inkább
új elvre akarta alapítani a megszélesedett biro
dalom védelmét: arra az elvre, hogy a határo
kat sohasem támadhatják meg egyszerre több
ponton, a légiók tehát távolfekvő pontokat is
védhetnek, csak gyorsan eljuthassanak egyikről
a másikra. Elhatározta tehát, hogy az új tar
tományok és a Pó völgye közt az Alpokon ke
resztül nagy utat nyittat, amelyen a Pó-völgyébe összegyűjtött légiók alkalomadtán a Duna
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védelmére siethetnek: egy stratégiai utat, amely
arra szolgált volna, amire ma a vasútak szol
gálnak, a hadak gyors szállítására. Augustus
tehát nem szaporította a légiókat, hanem a szá
mukat mozgékonyságukkal pótolta, új utakat
nyittatott, amelyek kevesebb költségbe kerül
tek és amellett a kereskedelemnek és a magá
nosoknak is használhattak. Drususra bízták
ennek az útnak a megépítését, amely a Pó mel
lől, Altnotól — valószínűen Trevison, Feltren,
a Valsuganan, Trenton és az Etsch völgyein
keresztül — a Dunáig húzódott. Ugyanakkor
Augustus egy másik stratégiai útat is tervezett
a szalassziak völgyén, Augusta Salassorumon,
a kis és nagy Szent Bernáton át, amely az Itá
liából Galliába való utazást könnyítette meg és
amelyen néhány hét alatt a Rajna védelmére
lehetett koncentrálni Illyricum és Pannónia
légióit. Még abban az évben újra kezdte Augus
tus a veteránok letelepítését is . . . Újabb jele a
viharral vemhes időknek! Actium után és a
polgárháborúk veteránjainak letelepítése után
Augustus egykevéssé elhanyagolta a katonákat
és a veteránokat. Bedugta fülét a katonák kíván
ságai elől, amelyeket a lágyabb fegyelem tá
masztott bennük: kevesebb szolgálatot, több
zsoldot, nagyobb kényelmet, a toborzásnál
pontosabb föltételeket kívántak. Bár minden
évben elbocsátott bizonyos számú katonaságot,
legalább is húsz évi szolgálat után, nem nagy
gondja volt arra, hogy a katonáknak földet jut
tasson, ami sok pénzbe került volna és nehéz
föladat volt. A polgárháborúk idején szokássá
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vált, hogy az obsitolt katonákat földekkel kár
pótolták, de a katonáknak tulajdonképpen
semmi joguk nem volt erre a nyugdíjra. Ügy,
hogy akkoriban sokan voltak nincsetlen obsitolt
katonák, akik hasztalan kértek a hatalmas urak
tól akiket fegyverrel szolgáltak — egy kis földecskét, amelyen holtukig eltengődjenek. Abban
az évben egyszerre csak váratlan buzgólkodás
fogta el Augustusi a szegény veteránok iránt,
földet keresett nekik, szépet és termékenyek ha
mindjárt Itálián kívül is. Gyarmatot hasított
nekik Patrassusban, oda adva a várostól megvá
sárolt községi birtokot, Agrippával pedig Szíriá
ban alakíttatott gyarmatot, újra benépesítve és
fölépítve egy várost, amelyet a polgárháborúk
félig elpusztítottak és kiürítettek: Berytust.
Valószínűen abban az időben tervezte azt is,
hogy a Drusus által nyitott út fejénél Augusta
Vindelicorumot építteti, a Pó és a Dóra össze
folyásánál pedig — a szalassziak völgyéből jövő
nagy stratégiai út megérkezési pontjául, azon a
helyen, ahol a Pó hajózhatóvá válik — Torinot.
A föllázadt ligurok területének szívében, a lá
zadóktól elvett földön pedig Benevagiennát. Ezt
a két várost meg is akarta erősíteni és a ligurok
elijesztésére szánta.
A szenátus mindezeket a terveket szó nélkül
elfogadta. Megszavazta a szükséges költségeket
is, szokott engedelmes közömbösségével, meg
sem kérdezve: honnan veszi a pénzt? így aztán
a 14. év Augustusnak egyik legdolgosabb esz
tendeje lett. Milyen egyszerű és milyen kényel
mes volt ennyi gondhoz képest Agrippa keleti
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küldetése! Agrippa ebben az évben minden
vesződség nélkül véghez vitte a Tauris partjain
való flottatüntetést, és könnyedén rendbeszedte
a bosporusi királyság ügyeit, kívánsága szerint.
Azután visszafordult a szárazföldön és bejárta
Kisázsiát Herodesszel, aki az ekszpedició idején
csatlakozott hozzá és erősen igyekezett bejutni
a kegyeibe, hogy az egész Kelet láttára és pedig
az addiginál bővebb mértékben megvalósít
hassa azt a nagy eszmét, amely részben men
tegeti aljas és erőszakos uralmát: a görögség és
a zsidóság összebékítését. Nemcsak hatalmas
összegeket szórt utazása közben a görög váro
soknak — így például a maga költségén építette
újra a híres chiosi oszlopcsarnokot — hanem
Agrippánál közbenjárója lett a görög városok
és a zsidók érdekeinek egyaránt. Egész Kisázsiában hamarosan híre terjedt, hogy aki vala
mely engedményt akar Agrippától, az csak
Judea királyának közbenjárásával kérje, és sok
város élt is ezzel. Ilionnak Agrippa elengedett
egy sarcot, Chios visszakapta szabadságát és
adóelengedést is nyert. Más városok egyéb ke
gyelmekhez jutottak. Ugyanakkor Herodes rá
bírta Agrippát egy ünnepélyes ediktum kibo
csátására, amely jóváhagyta és megerősítette a
kisázsiai zsidó gyarmatok minden kiváltságait,
amelyeket olyan rossz szemmel néztek a benn
szülöttek . . . A sivatagból jött idumeus arabot
Keleten most már nemcsak a birodalomban el
szórt zsidók, a szülőhazától elszakadt kolóniák
védőjének tekintették, nemcsak a zsidóság és
görögség békeközvetítője volt most már, hanem
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annyira merészkedett, hogy a görögség pártfogó
jául is szerepelt! És a gőgös, hatalmaskodó, zár
kózott keleti görögség tűrte, sőt csodálta ezt a
betolakodást, amelyet régi időkben nevetséges
botránynak látott volna. Iierodes, a zsidók
királya, a görög és szemita Kelet első hatalmas
ságává lett . . . De a pax romana és Augustus
új politikája — amely lehetőség szerint igye
kezett összehangolni a különböző tartományok
érdekeit ahelyett, hogy mindent vakon elprédált
volna és mindenütt egyenetlenséget hintett
volna — egy új, nyugodt, dolgos Keletet terem
tettek, amelyet egészen más szenvedélyek tüzel
tek, mint Nyugat zendülő és háborgó népeit. A
mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem ú jjá 
született. A szövőszékek megint szorgalmasan
működtek minden városban, kelmefestők kádjai
megint fortyogtak, az üvegégető kemencék
megint kigyúltak, az ipari városokban bőven
került munkájuk a kézműveseknek, a birtoko
sok könnyűszerrel eladták zamatos boraikat,
finom aszalt gyümölcseiket, gyógyító és illatos
füveiket, mert a kalmároknál mindennek nagy
volt a kereslete. Nemcsak maguk a keleti népek
— a városokban, a falvakban, a partok mentén
és a fensíkon — vásároltak könnyebben és bő
vebben, hanem Itália is évről-évre több fényüzési
cikket kívánt Kelettől, és — mint láttuk — új
piacok nyíltak meg a barbár európai tartomá
nyokban is, Galliától Tráciáig . . . Augustus
azzal, hogy gondoskodott a Rajna és a Duna
védelméről, nemcsak a birodalom területi épsé
gét óvta, hanem nagy piacokat biztosított Kelet
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ipari városainak is! Még az indiai árúk —
selyem, rizs, gyöngy — fogyasztása is növeke
dett az egész mediterrán világban, és Kelet, a
természetes közvetítő, sokat nyert ezen a dús
kereskedésen, különösen Egyiptom, amely dia
dalmasan konkurált a Yemen arabjaival. A
Ptolomaeusok idején évente alig néhány hajó
indult útnak Myosormusból, a Vörös-tenger
egyiptomi kikötőjéből India-felé, most pedig
egész kis kereskedelmi flotta közlekedvén a
szélső Kelettel, és a flotta évről-évre növekedett,
mint ahogy egyre több kalmár gazdagodott föl
ezeken az utazásokon. Egyiptomban, Sziriában,
Kisázsiában minden ipar, minden kereskede
lem, minden termelés virágzott. Még Görög
ország, a szegény Görögország is itt-ott magához
tért valamelyest. Patrassus kezdett virágzani a
byssus-ipar emelkedésével, és a római gyarma
tosítás is csak hasznára válhatott, mert Augustus
területeket csatolt hozzá és apróbb városokat,
amelyek aztán adót fizettek Patrassusnak. Attica,
a laconiai Taygetus, a Tasos-sziget, Taenaron és
Croceae már vány bányái egyre több követ szál
lítottak Itáliába. Laconia, Tessalia és Elis lova
kat szállítottak Rómába a cirkuszi játékokra.
A Duna torkolatánál épült városok kezdtek
görög borokat és ruhákat vásárolni. Azok a vá
rosok, amelyek a körülöttük fekvő földek olaj
ligeteiből igen finom olajat tudtak préselni —
mint Hypata a Spercheius felső völgyében és
Titorea a Kephissus felső völgyében — mosolygó
jövő felé indultak még Görögország teljes vigasz
talanságában is. Szóval úgy látszott, hogy
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annyi évszázad után Kelet végre megtalálta azt
a nagy békét, a tengernek és szárazföldnek azt
a biztonságát, amelyre mint iparos és kalmárkodó nemzetnek szüksége volt. Ebben a béké
ben, ebben a biztonságban hamar fölgazdagodott
megint, mindenfelől magához szedte az aranyat,
ezüstöt, és ha nem is orvosolta gyökeresen a
maga számtalan kórságát — a fajok egyenetlen
ségét, a politikai szétzüllést, a vallásbeli zűrza
vart, az erkölcsi lealjasodást — de legalább erőt
szerzett ahhoz, hogy könnyebben elviselje ba
jait. Az osztályok és fajok nagy vigadozásukban, hogy a jómód hirtelen visszatért, — mikor
már azt hitték, örökre búcsút mondott nekik,
— nagy sietségükben, hogy csűrjük, étszényük
hamarosan újra megteljék, mind elfeledték azt
a sok gyűlölséget, féltékenykedést, gőgöt, elke
seredést, amit a hosszú-hosszú válság kiélezett,
és engedték, hogy egy arab, Judea királya vala
mennyiük nevében kifejezze Róma lábai előtt
Kelet népeinek legfőbb szükségletét: a népek,
nyelvek, vallások összebékülését abban a közös
szándékban, hogy Kelet a kereskedelem, mű
vészet, irodalom, az érzéki gyönyörűségek, a
vallási mesék erejével békésen kihasználja a
barbár Nyugatot, amelyet Augustus Róma kard
jával készült megnyitni a keleti invázió elé.
A Mithridates idején olyan bősz oroszlán
szelíden bégető bárányka lett és Agrippa kezét
nyalogatta. Augustus, aki Európa oroszlánkölykeivel vesződött, fölvethette magában a
kérdést: vájjon Antoniusnak nem volt-e igaza,
mikor el akarta keletiesíteni a birodalmat?
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Mennyivel nyugodtabb és biztosabb lenne a bi
rodalom a zavargó európai tartományok nélkül!
De most már nem lehetett visszafordulni. Míg
Agrippa és Herodes nyugodtan utazgatták
Keletet, Augustus két terven törte a fejét, jóval
nagyobbakon, mint, amelyeket abban az évben
végrehajtott: Gallia közigazgatási rendezésén
és Germánia meghódításán.
III.
Germánia meghódítása.
Augustus elnökségének kezdete óta —
titkon, állhatatosan — ellene volt a határokon
túl való veszedelmes kalandoknak, bármennyire
követelte is őket a közvélemény. Ezer ügyeske
déssel igyekezett kibújni a nép türelmetlensége
és ambíciói alól. Békét kötött Perzsiával, mikor
Itália a háborút akarta. Egyik halogatás a
másik után, és tizenöt év eltelt csöndben, tét
lenül. Itália észre sem vette, de szinte már
hozzátörődött ahhoz, hogy megelégedjék az
északi Hispániában vagy az Alpok völgyeiben
szerzett olcsó diadalokkal. A közvéleménynek
ezt az új diszpozícióját a növekvő jómód, Róma
tekintélyének megerősödése, Actium elfeledése
okozta, és a szenátus bomlása, amelyet a pub
likumnak észre kellett vennie. Hogyan próbál
hattak volna nagy hódításokat, mikor a szená
tus, amelynek a hódításokat intéznie kellett
volna, elbénult? És mégis: Augustus éppen
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akkor, mikor a közvélemény már nem sarkallta
régi dühével a hódítások útjára megfontoltan,
hidegen, szinte egymagára hagyatkozva, óriási
és fölötte súlyos vállalkozásra határozta magát.
A régi és új történetíróknál ez a sajátságos
változás olyan hirtelenül ront elő, mintha egyesegyedül Augustus személyes akaratának kikutathatatlan ingadozásaiban kereshetnők az okait.
De az okoknak jóval mélyebbeknek és kuszáb
baknak kellett lenniök. Ha Augustus nem győ
ződött volna meg abban az időben, hogy Germánia meghódítása föltétlenül szükséges és sür
gős, nem tudnók megérteni, hogy ő, a súlyos
felelősség örök szökevénye, hogyan keverte
volna magát és a maga kezdeményezéséből
Rómát, elpetyhüdt szenátusával és félig szétzíillött arisztokráciájával, olyan jelentős vállal
kozásba? És Germánia meghódítását csak azért
láthatta szükségesnek, hogy kezén maradjon
Gallia, amelynek értékét Ricinus fölfedte előtte.
A vállalkozás tervét tehát össze kell kapcsol
nunk azzal a nagy vitával, amely Augustus jelen
létében a gall vezérek és a martalóc fölszaba
dult között kitört. Ez a vita fontos pillanatot
jelent Róma történetében: azt a pillanatot,
amelyben Licinus fölnyitotta a birodalom kor
mányzó oligarkiájának szemét, és az oligarkia
végre fölfedezte, mit is jelent a Caesar által
meghódított ország óriási értéke. Augustus
tizenöt év óta pénzt hajszolt az egész birodalom
ban, az asztúriai és kantábriai hegyektől Kisázsia fensíkjáig, Szíria városaitól az alpesi
falvakig, ő tehát csodálatos szerencséjének tart-

A RÓMAI VILÁGBIRODALOM

49

halta, hogy az Alpokon túl, az európai tarto
mányok közepén, a tengertől el nem különítve,
egy Itáliához közel és határos nagy területre
akadt, amely gazdagságra rövidesen föl fog érni
a legdúsabb keleti tartományokkal, Itália mezőgazdaságának és iparának pedig már is hatalmas
piacául kínálkozott. A nyilvánvaló gazdasági
előnyökhöz pedig kiváló politikai előnyök is
kapcsolódtak. Itália azért kötelezte Augustusi
Egyiptom meghódítására és annektálására, hogy
feledhetetlen megaláztatást mérjen a polgárháborúk idején nagyon elbizakodott Keletre. De
ha boszúból Kelet lealázásán dolgozott is, azért
a barbár, szegény és lázadozó nyugati tartomá
nyok között, amelyek koszorúba fogták, mégis
csak kicsi, szegény, kevés népességű metropólis
maradt a birodalom keleti részéhez képest,
amely hatalmasan megnövekedett az előző
ötven év alatt. Minden nemzeti büszkeség mel
lett is úgy állt a dolog, hogy Itália és a köztár
saság még jórészt a keleti tartományok jövedel
meiből éltek. Augusztusnak, Agrippának és a
prokonzuloknak pedig mézes-mázosan kellett
iDánniok Keleten a kliensi városokkal, monarkiákkal, a pártulfogott államocskákkal és min
den hatalmasságukkal. Augustus után Herodesre
is olyan udvariaskodást pazarolt Róma,
amilyenre két évszázaddal azelőtt még Nagy
Sándor utódai iránt sem hajlott volna a szená
tus! Kelet fontossága és főképpen Egyiptom be
folyása még gyorsabban növekedett, amint az
utolsó polgárháború zavarainak emléke elfoszlott, és a békével együtt Itáliában és a birodaFerrero: £ ém a nagysága és hanyatlása VI.
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lomban szelídebb és értelmibb műveltség terjedt
el. Valószínű tehát, hogy Augustus nemcsak
bőséges új adók forrását látta a jövőbeli dús
gazdag, sűrűén lakott Galliában, amilyennek
Licinus leírta, hanem a széles, gazdag és népes
keleti tartományok ellensúlyozóját is. Ha
Itáliának sikerült mintegy \meghosszabbodnia
és kiterjeszkednie az Alpokon túl egy széles
tartománnyal, amely bővén van a lakosságnak,
virágzó az ipara és kereskedelme, akkor
kevésbbé szorul rá Keletre, erélyesebben uralkodhatik rajta, és a birodalomban könnyebben
fönntarthatja Kelet által veszélyeztetett elsőbb
ségét.
Augustus tehát végül is Licinusnak adott
igazat, teljes mértékben elfogadta az ügyes föl
szabadult nézeteit, de új és okos galliai politika
hatalmas tervévé bővítette őket. Licinus csak
pénzt akart kipréselni Galliából, amennyit lehe
tett, akármilyen eszközökkel. De világos volt,
hogy Galliát nem lehetett Nyugat Egyiptomává
alázni, mikor a germánok fenyegető hadai áll
tak a határán, a szomszéd tartományok lázong
tak és magában Galliában is lappangott a láza
dás. Gallia nem volt —mint Egyiptom és Szíria
— elaggott nemzet, nem szokott hozzá évszáza
dokon át a szófogadáshoz és fizetéshez. Licinus
diadala nagyon elkeserítette Galliát és mikor el
közeledett az az idő, hogy a vagyonok összeírása
lejár és egész Gallia az új kincstári rendszer
alá kerül, az ellenzék azzal fenyegetett, hogy az
általános elégedetlenségből zendülést támaszt és
a zendülést germán beözönléssel erősíti meg. Ha
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Gallia a birodalom főoszlopa volt Nyugaton,
akkor az alapját meg kellett szilárdítani: hatal
mas föladat, amelyre Augustus a híres vita
után két elütő eszközzel készült nagybuzgóan.
Egy belső és egy külső eszközzel: Gallia bölcs
közigazgatási elrendezésével és Germánia meg
hódításával. Galliában még mindig megvolt az
a területi fölosztás, amelyet Caesar megérke
zésekor már ott talált és aztán bántatlanul meg
is hagyott. A béke pedig állandósította ezt a
fölosztást. Néhány hatalmasabb nép, például az
éduók és az arverniek, szövetségben volt Rómá
val és még bőségesen voltak klienseik, apró
civitates, amelyeket ők kormányoztak. E népek
mellett sok apróbb-nagyobb civitates egyenesen
római uralom vagy felügyelet alatt volt, asze
rint, hogy szabad vagy szövetséges alattvalók
voltak-e. Világos volt, hogy a belső háborúk
megszűntével, mikor Gallia iparos és kereskedő
nemzetté változott, az arverniek és éduók nagy
klientélájának Gallia számára semmi egyéb célja
nem volt, mint az, hogy megcsontosodott kivált
ságaikat és az olcsó büszkeségnek egyik-másik
motívumát őrizgessék. Viszont Rómára nézve
könnyen veszedelmesekké válhattak, mint új
nemzeti szövetkezések elemei, ha egyszer a nö
vekvő elégedetlenség lázadásba kergeti Galliát.
Augustus tehát szét akarta roncsolni ezeket a
klientélákat és az arverniek uralma alól kivonta
a vellaviakat, a kadurkokat, a gabaliakat, az
éduóké alól a szeguziávokat, az ambarriakat, az
aulerkeket, a brankovicieket. Valamennyi ilyen
civitas-l római hatalom alá helyezte. A cenzus
4*
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eredményei alapján nagyobb egyformaságot
teremtett a civitates ősi egyenetlenségeiben, a
kisebbeket egy nagyobb civitasszá egyesítette, a
túlságos nagyokat fölosztotta és így valamenynyit hatvan, körülbelül egyforma fontos és nagy
civitasszá gyúrta. Valamennyien egymástól függ
tek és közvetlen érintkezésbe kerültek Rómá
val. De ez az új elrendezés megnövelte a római
helytartó gondjait és felelősségét is. Augustus,
hogy egész Galliát új alakjában kényelmeseb
ben kormányozhassák és hogy a római uralom
még inkább megerősödjék, tovább darabolta a
tartományt, és a hatvan civitas-t közigazgatásilag
még három részre tagolta, a meglévő hármas
néprajzi fölosztás mellőzésével. Nyugatról, Aquitániában a Pyreneusok és a Garonne közt iberek lakták Galliát, és ez a rész hasonlított Hispá
niához. Középen, a Rhőne és az Óceán közt, a
Garonnetól a Seineig, tiszta kelta nép lakott,
Keleten a Seine és a Rajna közt pedig kelták
és germánok keveréke. Gallia hármas fölosz
tása Aquitaniára, Lugdunensére és Belgicára,
amelyet Augustus tervezett, közigazgatásilag
össze akarta olvasztani a galliai népek néprajzi
és történelmi hasonlóságait épp úgy, mint a kü
lönbségeiket. Aquitaniában tizenhét civitas-1
egyesített, amelyek közül öt iber volt és tizen
kettő tiszta kelta volt fajra, nyelvre és történe
lemre egyaránt, köztük voltak az arverniek is.
Lugdunensehez huszonöt vagy huszonhat kelta
civitas-i osztott, köztük az éduókat, akik anynyira elütöttek az arverniektől. Belgica tizen
hét civitas-ból alakult, amelyek közt volt né-
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hány tisztára kelta nép is, például a szekvánok,
lingonok és a helvétek. Szóval a középső cso
portot, a tisztára keltát, a legtömörebbet, a leg
elevenebbet és legnagyobbat, tehát a római túl
súlyra nézve legveszedelmesebbet amputálta, a
keleti és a nyugati részhez tagolta, az iher és a
kelta-germán csoport előnyére, úgy, hogy a galliai kormányzat három nem éppen elütő csoport
közigazgatási egyensúlyán nyugodott.
Könnyű megérteni, hogy Augustus ezzel a
mesterkélt, minden néprajzi, nyelvi és történelmi
észszerűséggel ellenkező széttagolással a hal
dokló politikai és nemzeti szellemet akarta egé
szen kiölni Galliából, közigazgatásilag gátját
vetve a törzsek természetes együttérzésének.
Egész Galliát tisztán a mezőgazdaság, a keres
kedelem, az ipar, a tudományok, a gyönyörök
felé akarta terelni. De ez a közigazgatási újjárendezés nem látszott elégségesnek a római
uralom megerősítésére, mert a nagy germán se
gítség illúziója szította a gallok nyughatatlanságát és ez a nyughatatlanság visszahatásul meg
rendítette az egész európai birodalmat. Meg kel
lett hódítani Germániát, ha biztonságban akar
tak lenni Gallia és a dunai tartományok felől.
Ez már nem elhatározás kérdése volt, mint
Perzsia meghódítása, hanem kénytelenség: ha
Itália és a szenátus meg nem értették, meg kel
lett értenie annak, akire a hatalom felelőssége
nehezedett, eljövendő nagyobb veszedelmek meg
előzésére. De a germániai vállalkozás komoly
volt és nehéz, majdnem olyan, mint a perzsiai.
Augustusnak el sem kellett volna mozdulnia Ró-

mából, hogy ezt megértse. Fölvilágosíthatta
Caesar kommentárjainak első könyve, amely
nek harminckilencedik és negyvenedik fejeze
tében olyan világosan meg vannak írva a germániai háborúk veszedelmei: az ellenség vitéz
sége, a kényelmes és széles utak hiánya, a szál
lítás és ellátás nehézségei, az óriási erdők, a
cselvetés könnyűsége. Ezek a veszedelmek har
mincöt év alatt csak növekedtek, mert Augustus
katonái egyáltalán nem voltak olyan hadvisel
tek, mint Caesar légiói, nekik nagyobb podgyászra, bőségesebb élelemre, biztosabb kalau
zokra, kényelmesebb útakra volt szükségük.
Csakugyan, Augustus a 13. év elején hazahívta
Agrippát Itáliába és ő maga is haza készülődött,
hogy ezt a válságos ügyet korának legtapasztal
tabb katonájával megbeszélje. Másrészt a 13.
évvel lejárt a kettős elnökség öt esztendeje, és
a hatalom újabb öt esztendei meghosszabbítá
sára úgy illett, hogy mind a ketten Rómában
legyenek. Augustus nem az az ember volt, aki
vakmerőén nekivág az ismeretlennek, mint Lucullus vagy Caesar. Viszont nyugodt elmével
tudta elhatározni magát jelentős és nehéz dol
gokra is, ha egyszer érett megfontolással szük
ségüket látta. Már pedig ha a germániai vállal
kozást sokféle okból előnyösnek vélte, a pilla
natot fölöttébb kedvezőnek láthatta a terv meg
valósítására. Vállalkozása épp olyan súlyos volt,
mint amelyet Caesar Galliában véghezvitt vagy
amellyel Antonius Perzsiában próbálkozott, de
tizenöt esztendei szerencsés kormányzása szer
zőit is neki akkora tekintélyt, hogy belevihette
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vele az államot ilyen kockázatos kalandba.
Mindent összevetve, az elmúlt tizenöt esztendő
több jót hozott Itáliának, mint rosszat, mert a
békét nem zavarta meg semmi, a jómód növe
kedett, sok gyűlölség kialudt, sok kívánság ki
elégítődön. És ha e jók közül sok inkább a dol
gok érdeme volt is, mintsem az övé, kortársai
— a legtöbbek szokása szerint — csak úgy
nagyjában Ítéltek, az eredmények után, és olyan
hálával voltak iránta, mintha minden jónak ő
lett volna a szerzője. Nem abban fáradozott-e
tizenöt esztendő óta, hogy visszaéléseket meg
szüntessen, törvényeket alkosson és érvényesít
sen, tartományokat újjárendezzen, szerződése
ket kössön, pénzeket gyűjtsön, lázadásokat el
nyomjon és a birodalmat megnövelje? A köz
társaság első hivatalnokát most már nem
Caesar idejének viharzó népszerűsége vette körül
a maga bősz förgetegeivel, örvénylő kavarodá
saival, heves hánykódásaival, hanem nyugodt
és tartós jóakarat.
Ö isteni sarj! és e népnek
Leghívebb őre, támasza,
Amint magad már rég ígérted,
Ú jöjj hát végre, jöjj haza!
Fényt hoz hazánkra visszatérted,
És mint az évnek tavasza,
Arcot derűt hoz vissza hozzánk,
S az égrőt is szebb nap ragyog ránk.
így köszöntötte akkor Horatius a haza ké-
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szülődő Augustusi, és leírta, hogyan várja őt
haza Itália, mint messze távozott fiát, mert az ő
érdeme, hogy:
Békén jár a barom a réten
És a hajó a tengeren,
Bízhatni a kalmár hitében,
S az áldott föld dúsan terem,
A házasoknak életében
*
A bűnnek nincsen híre sem.
Megtért az erkölcs, szent a törvény,
Mióta úr vagy Róma földjén!
Partusztól, szittyától ki félne,
Ki félne barbár népeket,
Germánt, hispánt, északra, délre?!
Meghódolának mind neked!
Horatius, aki nem volt sem hízelgő, sem
udvari poéta, verseiben egész Itália középosztá
lyainak és népének őszinte érzéseit fejezte ki.
Bizonyság erre egy olyan tény, amelyről a tör
ténetírók nagyon megfeledkeznek: ebben az
időben kezdett Itália Augustus körül — túlság
lenne azt mondani: kultuszt — de mondhat
juk, hogy népszerű tiszteletet szervezni, amely
nek még tisztára latin alakjában — ha még
halványan is — ott kísértett már az uralko
dók ázsiai kultuszának elve. A rabszolgák és
kliensek már ősidők óta esküdtek uruk vagy
pártfogójuk genius-kra, az emberi természetnek
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arra az isteni, örökkévaló, de még zavarosan
elképzelt lényegére, amely a latin mitológia sze
rint azt művelte a testben, amit később a lélek.
Itália alsó és középosztályaiban ezt a szokást
átvitték Augustusra, ünnepies alkalmakon az ő
géniuszára esküdtek, mintha valamennyiük kö
zös párfogója lett volna. Kezdték utánozni a
virgiliusi ekloga pásztorait is. Itáliaszerte áldoz
tak Augustus genius-ánsik, numen-jének. Sok
városban, például Faleriiben, Cosaban, Népi
ben, Nolaban, Paestumban, Grumentumban a
mercuriales és a hercnlanii kollégiumai mintá
jára öur/usta/es-kollégiumok alakultak: olyan
testületek, amelyek tagjai e szerény áldozatok
időszaki visszatéréséről gondoskodtak. Pisának
talán már ebben az időben volt Augusteum-ja,
és Beneventonak valóban volt Caesareum-ja. A
békén örvendező nép kegyes buzgósága egész
Itáliában oltárokat (arae) emelt Augustusnak,
Rómában éppen úgy, mint az ő általa alapított
gyarmatokban és a különböző eredetű, külön
böző hagyományú községekben. Mások Augus
tus szobrocskáját a házi istenek közé helyezték,
a tűzhely mellé, mintegy leimádkozva az ő oltal
mát is a ház ősi védőisteneiével együtt a csa
ládra és sarjadékaira. Horatius a visszatérésre
írt ódában ezt mondja:
A polgár künn van szőllejébe
Fát ültet, ápol, nyeseget,
S mielőtt nyúlna a pohárhoz,
0 Caesar, istenidnek áldoz,
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Imádnak téged, s képed ott van
A házi istenek között,
Mint Hercnlest imádta hajdan
Es Castort a hálás görög.
Augustus szobrocskáit elhelyezték már Ró
mában a Lares compitales kis kápolnáiban is,
amilyenek minden városzrészben voltak vala
melyik keresztúton és amelyeket az alsónép
minden osztálya buzgó áhítattal tisztel.
Természetesen nem kell azt hinni, hogy a
paraszt, a kézműves, a kalmár igazi istenné
fokozta képzeletében Augustusi, természetfölötti
erőkkel megáldottá, vagy hogy olyan kegyel
meket kért tőle, amilyeneket ma a buzgó
katolikus a szentektől vagy a Szűz Máriától.
Valamennyien tudták, hogy Augustus épp
olyan ember volt, épp úgy született és élt, mint a
többi, és épp úgy halál volt a sorsa. Ez a kultusz
akkoriban csak konvencionális kifejezése volt
a legnagyobb csodálatnak, amelyet ember
ember iránt érezhetett. Nem azt fejezték ki vele,
hogy Augustusi istennek hiszik, csak azt, hogy
majdnem olyan tisztelettel vannak iránta, mint
amilyen az isteneknek jár. A kereszténység
akkor még nem különítette el olyan szakadékosan az istenit az emberitől, hogy szentségtörésnek látszott volna, ha egy különösképpen
kiváló embert a vallásos imádat jelképeivel tisz
teltek. Augustusnak a házi istenek közé való
bebocsátása az Alpoktól a Jóni-tengerig csak
azt jelentette: az elnök népszerűsége akkorára
növekedett, hogy sokan egyenest a család szén-
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télyébe akarták helyezni az arcamását. Haza
térésére nagy ünnepélyeket készítettek. Tiberius,
aki megelőzte Itáliában, mert konzullá válasz
tották arra az évre, sok látványosságot akart
adni a népnek. Balbus befejezte színházát és
elhatározta, hogy Augustus bevonulása napján
avatja föl ünnepélyesen. A szenátusban — az
előző évek szerencsés vállalkozásainak emlé
kéül — visszatérése után határozatba ment,
hogy a Mars-mező mellett a Via Flaminián
Béke-oltárt állítanak neki és az oltáron áldoz
nak az augustusi békének, a Pax Augusta-nak
a hivatalnokok, a papok és a vesztaszűzek:
annak jeléül, hogy az európai tartományok
nyugalmának helyreállítása, sőt az egész biro
dalom rendje az ő személyes műve volt. Szóval
Augustus visszatérését, bár Augustus ekkor is
kibújt az ünneplés elől és éjszaka lopózott be
Rómába, úgy ünnepelték, mint nemzeti szeren
csét, őszinte — legalább is részben őszinte —
manifesztációval. A köztársaságnak végre olyan
vezére volt, akit mindenki tisztelt és szeretett.
Az óvatos Augustus viszont annál inkább
lekötelezve érezhette magát arra, hogy ezt a
-Xjauiu ‘ipj ufjuuzsBq ujsuzo^pupBA u u Á p jopjiq

nek nagy emlékezete marad. Valószinü, hogy a
galliai ügyek mellett a belső helyzet is új és
merészebb dolgokra sarkallta. A különböző
pártok és ellentétes érdekek közt vitorlázva,
bizonyos rendet tudott teremteni a birodalom
ban. De sok jel mutatott arra is, hogy a dolgok
természetes folyamata megint egyenetlenségek
felé fart, az ügyeskedő engedmények fáradságos
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politikája gyors és hangos bukással végződik,
ha a közszellemet és az állam erejét valamely
nagy nemzeti vállalkozás le nem foglalja. A
konzulok lajstromából azt olvasta volna ki az
ember, hogy az Augustus által kezdett főúri
restauráció teljes mértékben sikerült. Abban az
évben Tiberiussal, tehát egy Claudiussal együtt
konzul volt Publius Quintilius Varas, fia egy
patríciusnak, kit Philippi után megöltek. Egyike
azoknak a régi szabású nemeseknek, akiket
Augustus kegye és a divatos régieSkedés már
fiatal korukban a legfőbb hivatalokra emelt.
Varus, akinek nem is volt jelentős vagyona,
már konzul volt, pedig még nem lehetett idősebb
harmincöt évesnél. Valójában azonban az arisz
tokratikus alkotmányt, amelyet az előző
tizenöt év alatt olyan fáradságosan állítottak
helyre, már kikezdte annak a nemzedéknek új
szelleme, amely nemzedék az actiumi ütközet
idején még gyermekkorát élte. Az történt akkor,
ami minden nemzetnél megismétlődik egy-egy
súlyos és tragikus esemény után: körülbelül
harminc év múlva a közszellem egyensúlya meg
billen, hirtelen változásból, amelynek nem
látni az okát, de gyökereit az új nemzedékben
kell keresni, amely nem látta a tragikus ese
ményt, és hajlamai egészen mások, mint amelye
ket az az esemény a régibb nemzedékbe oltott.
Itáliában is az a nemzedék, amely látta a pol
gárháborúkat, előszült, megritkult, mindenütt
a fiataloknak állt a világ, és milyen mások vol
tak ezek a fiatalok, mint az öregek! ők nem
látták — rettentő látvány! — hogyan ment a
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birodalom a bomlás felé. Az ő mellüket nem
érte az a hatalmas csapás, amely az előző nem
zedékben föltüzelte a régieskedés kétségbeesett
hóbortját, visszahelyezte a hatalomba a hagyo
mányok pártját, és arra kényszerítette Augus
tusi, a volt
vscbtsQog-t és forradalmárt, hogy
a régi rómaiak módjára kormányozzon. És a
régi nemzedék nem is közölhette rettenetes im
presszióját a fiatalsággal, a hagyomány és a
családi nevelés útján. Az apáknak nem volt elég
erejük, hogy akaratukhoz gyúrják fiaik lelkét,
így aztán az új nemzedék, amely a béke, nyu
galom és virágzás idején nőtt föl, olyan szeren
csétlenség következményeit látta egymásra tor
lódni, amelyet ő nem értett meg. Azt látta, hogy
az előző nemzedék meg akar gátolni egy óriási
veszedelmet, amelynek ő sehol sem látta még
nyomát sem. Az ifjak nagy része tehát képte
lennek vagy legalább is túlzottnak látta az előző
tizennégy esztendő minden uralkodó eszméjét
vagy érzését. Hát csakugyan szétbomlik a köz
társaság és a birodalom, ha a nemesség megint
teljes lélekkel az államnak, a háborúnak, a val
lásnak, a hagyománynak nem szenteli magát?
Ha a felső osztályok meg nem zabolázzák a
gyönyör, a fényűzés, a szellemi kedvtelések haj
lamát? Hiszen az idők elnyugodtak, hiszen a
gazdagság növekedett, hiszen mindenütt rend
volt, Rómát újra tisztelték és félték a birodal
mon belül és kívül, hiszen Augustus egymaga
pótolni tudott minden mulasztást, el tudott látni
minden szükségletet, tudott orvosolni minden
bajt! Ahogyan a veszedelem — akár igazi volt,
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akár csak elképzelt — a múlt zordon hegyére
terelte vissza a régi nemzedéket, a nemzeti élet
forrásai felé, épp úgy a biztonság és a jómód
— ha mindjárt kockázatosán is — a jövő tor
kolata és síkságai felé csábították az új nemze
déket, a mosolygó, virágzó, derűs, bár apró
miazmákkal mérgezett síkok felé. Visszahatás
kezdődött az egyiptomi befolyás révén, amely
egyre erősbödött, mikor a gazdagság, a Kelettel
való érintkezés és kereskedelem növekedett,
amint Actium tanúi és Cleopatra fcortársai el
tünedeztek. A Sextusok sztoikus, növényevő és
puritán felekezete, amely tíz év előtt annyira
virágzott, most gyors hanyatlásra jutott és szinte
ki is halt már. Róma, ahol a kormány és a gaz
dagok nagy költekezése, a keletiek és különösen
az egyiptomiak bevándorlása, annyi nép keve
redése, az új nemzedék szelleme mind a fény
űzést és gyönyört szította, nem lehetett iskolája
a szigornak és az erénynek. Róma elfeledte
Actiumot, Cleopatrát, Antoniust és minden boj
tos esküvését, amelyet a nagy forradalmi vál
ságban tett. Róma élvezni akart! Még Augustus
társadalmi törvénye ellen is visszahatás kísér
tett a levegőben. A publikum, miután olyan szi
gorú büntetéseket mért a házasságtörőkre,
miután rájuk szabadította az aljas emberi szen
vedélyek egész falkáját: a kémkedést, az árulkodást, a boszút, annyira megundorodott a
törvény alkalmazásától, a botrányos pöröktől
és ítéletektől, hogy hamarosan oltalma alá vette
a vádlottakat! A vádlottak most már biztosra
vették, hogy barátjaik és a kiválóbb férfiak közt
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akadnak majd buzgó védelmezőik, akik egész
tekintélyüket az ő szolgálatukra bocsátják,
hogy jóakaratú esküdtek elé fognak kerülni,
hogy olyan vádlókkal lesz harcuk, akiket a pub
likum már előre megvetésével sújt, mint rágal
mazókat. Büntethették-e vájjon örökös szám
űzetéssel és jószágvesztéssel azt a vétket, amelybe
olyan könnyű volt beléesni? Hát lezuhant volna
Róma az ő nagysága talapzatáról, mert Lucretia
valamelyik dédunokája nem örökölte a dédanyja
szépségével annak erényét is? Lehet, hogy a
lex de maritandis ordinibus megnövelte a há
zasságok számát a felső osztályokban, mert
ezúttal már az idők is segítségére jártak. Az if
jaknak most már nem kellett annyira szökniök
a házasság, sem egy vagy két fiú nevelése elől,
mert könnyen akadtak olyan menyasszonyra,
akinek tekintélyes hozományát nemcsak meg
ígérték, hanem ki is fizették, még pedig ponto
san. De az az intézkedés, amely az agglegénye
ket és hajadonokat eltiltotta a nyilvános látvá
nyosságoktól, sokaknak túlságosan kemény
volt, és a törvény alkalmazása napról-napra ne
hezebben ment, mert a közvélemény szelid volt
az ellene vétők iránt. A főúri és timokratikus
alkotmány helyreállítása, amely néhány évvel
azelőtt történt és amelynek újjá kellett volna ala
kítania a köztársaságot azzal, hogy megjavította
vnlna a hivatalnokok és szenátorok kiválasztá
sát, inkább még nagyobb elgyöngítéssel fenye
gette, mert hivatalnokok nélkül hagyta. Nem
csak, hogy a szenátus ülései — a távollevők
nnnden pénzbírsága ellenére — egyre üresebbek
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és kedvetlenebbek voltak, úgy, hogy a törvé
nyes létszámot mindannyiszor fáradságosan kel
lett összegyűjteni, hanem Augustus, mint cen
zor, alig tudta betölteni a halál okozta ürese
déseket. Akadtak ifjak, akik — hallatlan új
ság! — vonakodtak elfogadni a legnagyobb mél
tóságot, amelyre élő ember az óriási biroda
lom határain belül törekedhetett. Bizonyos sű
rűbb létszámú hivatalokra, amilyen a húszaké
és a tribünöké volt, nem tudtak elég jelöltet állí
tani minden évben, úgy, hogy a szenátus Augus
tus távolléte alatt már kénytelen volt kisegítő
intézkedésekkel élni. A kormányzatból tehát ki
zárták az ínséges osztályokat, mert féltek mohó
nagyratörésüktől és öklöző arrivizmusuktól, de
ugyanakkor a vagyonos osztályok ki akartak
bújni a hivatalok megtisztelő terhe alól. A köz
társaság pedig a kettő közt magára maradt, hi
vatalnokok nélkül. A dolgok ereje hatalmasabb
volt, mint az elméleti reformoké: a római arisz
tokrácia politikai és katonai hagyománya kive
szett, az ifjak egyebütt gyakorolták képességei
ket, nem a politikában és a háborúban. A kul
túra haladása is az államot gyöngítette. Róma
felső osztályaiban most már sok volt a költő,
ennek következtében híján voltak a nagy
hadvezéreknek és bölcs adminisztrátoroknak.
Scribimus indocti doctique poemata passim,
mondja nemsokára Horatius. Még Antonius fia,
Julus is, akit Augustus nevelt és aki abban az
évben prétor volt, a Múzsákkal kacérkodott.
Virgiliust utánozta és epikus költeményt írt
Diomedesről, csekély tizenkét könyvben.
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Az ifjak közül tehát, ha néhányan követ
ték is a régi nemzedéket a hagyomány útjain,
mint Tiberius, a legtöbbje másfelé hajolt. Az
erkölcsi egység, amelyet a polgárháborúk lát
szatra összekovácsoltak, megint szétpattant. Az
ifjak között a könnyelműség, a gyönyörök, az
elegáncia, léhaság, újítás szelleme hódított,
amelyet egy fiatal samniumi költő ebben az
időben kezdett könnyed röptű versekbe szedni.
Egy fiatal poéta, akinek a nevét Augustus talán
alig hallotta, mikor Rómából elutazott, de mire
visszatért, a költő már híres volt és divatos:
Publius Ovidius Naso. Harminc éves volt, tehát
egy évvel idősebb Tiberiusnál. Krisztus előtt
43-ban született Sulmonában. Jómódú lovagi
családból származott, apja gazdag samniumi
birtokos volt, régi szabású, igazi itáliai, ellen
sége az irodalomnak, amelyet haszontalan tudo
mánynak, inutile stúdium-nak nevezett, és ko
rának régieskedő szellemében ő is meg akarta
tenni a magáét az Augustus által megkezdett
nagy római restaurációért. Fiával jogot és ékes
szólást tanúitatott, korán megházasította, és a
politikai pályára szánta, hogy hivatalnok és sze
nátor váljék belőle, aki majd segít megerősíteni
Róma ritkuló politikai arisztokráciáját. De az
ifjún nem fogott apjának semmi igyekezete.
Ovidius, akinek finom irodalmi Ízlése volt, ele
ven és szines — bár fölületes — képzelőtehet
sége, csodálatosan tevékeny és könnyed láng
elméje és veleszületett, szinte tékozló verselési
művészete, nem jogot tanúit, hanem költészetet.
Megnősült, de hamarosan el is vált, azután újra
Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. VI.
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megnősült, hogy megint elváljon. Triumvir capitalis és decemvir litibus judicandis volt, de alig
tett néhány lépést a politikai pályán, föllázadt
az apai tekintély, a hagyomány, Augustus in
telmei ellen, minden sajnálkozás nélkül lemon
dott a tóga bíborszegélyéről és sietve visszatért
szerette Múzsáihoz. Nemsokára ki is adta versei
első kötetét, öt könyvben, Amores (Szerelmek)
cimmel. A kötetben gazdagon árasztotta bősé
ges költői vénáját. Virgilius szorgos é^ egyhangú
tökéletessége, finom gyöngédsége és eszményi
nemessége, Horatius még szorgosabb és válto
zatos csiszoltsága, bölcseleti mélysége, gyöt
rődő ellenmondása és iróniája után a fiatal író
val új erő buggyant föl a latin irodalomban,
olyan erő, amelyben kora híven visszatükröző
dött, mint a mozdulatlan nagy égboltozat a
folyón, amely szűk partok között iramlik:
a könnyedség genialitása. Minden — anyag
és alak egyaránt — könnyed ebben a köl
tészetben, de semmi sem lompos vagy útszéli. Ovidius kerülni akart Virgilius hexa
metereinek fárasztó és ünnepélyes egyhan
gúságát épp úgy, mint a horatiusi versmér
tékek nehéz változatosságát. Középúton ma
radt, az elegikus distichon egyszerűbb lejtésé
nél. Arányos és elegáns könnyűséggel a hexa
metert és a pentametert váltogatva, tárgyalta a
maga témáit, amelyek nem voltak súlyosak,
nem volt bennük sem bölcselkedés, sem morál,
sem politikai vagy társadalmi elfogultság. Diva
tos motivumokat igaz tényekkel, irodalmi em
lékeket személyesekkel vegyítve, leírta Róma
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felső osztályainak gáláns életét egy Corinna
nevű hősnő körül, aki állítólag a kedvese volt.
Vájjon csakugyan élt-e az eredetije ennek a
szép görög nevű hősnőnek? Vájjon mennyi az
igazság, menyi az irodalmi kieszelés azokban a
kalandokban, amelyeket Ovidius első személy
ben beszél el? Mindezt nehéz volna megmon
dani, már csak azért is, mert a leírások mind
olyan elevenek és szikrázóak, hogy az ember azt
hinné, valamennyi igaz. Akár igazak, akár csak
elképzeltek, a mű jelentőségén ez nem változtat,
és ha a művet meg akarjuk érteni, eszünkbe
kell vennünk: a könyvet néhány évvel azután
írták, adták ki, olvasták és csodálták, hogy
Augustus elfogadtatta a lex de maritandis ordinibus-t és a lex de adulteriis coercendis-1, és a
poéta hiresé vált. Előkelő elfogulatlansággal,
finom, pompás elevenséggel teszi csúffá a költő
a rettenetes törvényeket. Elejétől végig — anél
kül, hogy mondaná — csúffá teszi azokat a
gondolatokat és érzelmeket, amelyek a törvé
nyeket megcsinálták, a nagy becsületben álló
tradicionalizmust és rómaiaskodást. Egyik he
lyen Ámort írja le, aki győzelmet vesz a bölcses
ségen és a szemérmen, és itt kiparodizálja a
római militarizmus egyik legünnepélyesebb
szertartását, a győzelmes háborúk diadalmene
teit. Másutt elmondja, hogyan ment Mars a
határokra, és a maga ironikus módján tolmá
csolva Aeneas legendáját, Virgilius nagy vallásos
költeményének tárgyát, azt állítja, hogy miután
Rómát Aeneas alapította, aki Vénusznak a fia
yolt, Rómának Vénusz és Ámor városává kell
5*
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lennie. Másutt pedig a katonáskodás és a szere
lem közt olyan orcátlan összehasonlítást tesz,
amelytől fölháborodásában reszketnie kellett
Tiberiusnak.
Miiitat omnes amans, et habét saa castra
Cupido.
Róma szép asszonyainak udvarlása tehát
épp oly dicséretre méltó dolog, mint a Rajnán
a germánok ellen harcolni!
4
Ergo desidiam quicumque vocabat amorém
Desinat.
Egy másik helyen azt írja le a költő, ho
gyan találkozott kedvesével egy ebédnél, ame
lyen a nő férjével jelent meg. Nagy őszintén el
mond egy szerelmi összejövetelt egyik forró
nyári délután, attól a pillanattól kezdve, mikor
Corinna lopva besurranik a félhomályos szo
bába, egészen addig, amikor lassi requievimus
amboy „fáradtan pihentünk mind a ketten“.
Kétségbeesik azon, hogy szépét egy haragos
pillanatban arculütötte. Elsorolja egy hosszú és
kárbaveszett éjszakai várakozás gyötrelmeit
kedvese kapujánál, ismételten fölháborodva til
takozik a szép nők ellen, akiknek a szíve nem
dobog ingyen, vagy kéjes leírását adja kedvese
szép hajának. Azzal, hogy nem vágyik a had
sereg „piszkos zsoldjára“ és nem tanult jogot,
hogy csak a költészet halhatatlan dicsőségét ke
reshesse, nyiltan eldicsekszik, és azt állítja, hogy
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a Múzsák dicsősége nemesebb és maradandóbb
minden egyéb dicsőségnél. Megvallja azt is, hogy
az elbeszélő költészet, Virgilius zsánere túlságo
san súlyos teher az ő izmainak, ő jobb szeret a
szerelemről verselni. „Nem akarom — kiáltja, —
mentegetni romlott erkölcseimet! Én megvallom
őket.“ „Koszorúzzátok homlokomat, diadalmi
babérok. Győztem. íme, karjaimba 'zárom Corinnát, akit annyi ellenség őrzött előlem: egy
férj, egy őr és egy nehéz kapu . * És a lex
Júlia de aduiteriis? A költő olyan kevésbe vette,
hogy egy túlságosan féltékeny férjjel való vita
örvével rejtett támadást mert írni a törvény
ellen. Olvassa el az olvasó a harmadik könyv ne
gyedik elégiáiát és ítélje meg, vajion a lex de
adulteriis előnyeinek és sok kényelmetlenségé
nek vitatásánál, amelyet a botrányos porok tá
masztottak, a kortársak nem a rettenetes tör
vény megszemélyesítését látták-e a férjben, aki
hűségre akarja kényszeríteni hitvesét? A költő
képzelete eleven, színes, parázsló leírásokkal
játszik, amelyeket még ma is mosolyogva és él
vezettel olvasunk, de abban az időben, amikor
a versek íródtak, minden ilyen játék törvénysér
tés volt. A házasságtörésért, amelynek gáláns
költeményét Ovidius annyi tűzzel írta meg,
száműzetés járt akkor és jószágvesztés, műve
tehát merész, fölforgató irodalmi kísérlet volt,
mely aláásta az államnak Augustus által kez
dett újjáalakítását.
Azonban Ovidius megírta a költeményt és
a felső társadalom megcsodálta: ragyogó bizony
sága annak a ténynek, amelyet már Dió olva-
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sásakor láttunk, hogy a közszellem már elné
zésre, türelemre hajlott. Ha a tradicionalisták
pártja még állta volna a sarat, mint az előző
években, Ovidius nem merte volna megírni
könyvét, nyomban a törvények kihirdetése után,
és szinte a törvények kommentárjául, a többiek
pedig nem merték volna csodálni. De Ovidiust
befogadták csaknem minden nagyúri házba.
Messala Corvinus a tanulmányokra buzdította.
Bejárt a Fabiusok házába és a Pomponiusokéba
is. Hogy Augustus már előbb beengedte-e há
zába, nem tudjuk határozottan. Sok jele mutat
kozott tehát annak, hogy a római arisztokrá
cia, miután a polgárháborúban csodálatosan
megmenekült a teljes kiirtástól, nem igyekezett
összeszedni magát, hanem inkább arra hajolt,
hogy beletörődjön a tulajdon halálába, lassú
öngyilkossággal engedje magát belépusztulni a
nemtörődömségbe, az intellektualizmusba, a
gyönyörökbe. Ovidiusban öltött testet ez a há
rom erő, amely megint dolgozni kezdett az új
nemzedékben, amint a békés idők eltörölték a
polgárháborúk benyomásait és az egyiptomi be
folyások megint erőre kaptak. De Augustusnak
ezzel az újrakezdődő szétbomlással szemben
éreznie kellett, milyen sürgetően szükséges
valamely orvosság, amely üdvösebb és életre
valóbb, mint a törvények és a szónoklatok. Az a
római férfiú, aki tele volt a hagyomány eszméi
vel, nem láthatott üdvösebb orvosságot a ter
jeszkedési politika újrakezdésénél. A római
arisztokrácia természetes módon megőrizte min
den értelmi és erkölcsi tulajdonságát — ame-
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lyet most mesterségesen próbáltak megelevení
teni — amíg volt föladata, amelyben munkába
állíthatta őket: a diplomáciai és katonai terjesz
kedés. Amíg hagyományaiba belezárkózott,
mint egy hadi páncélba, amíg hadakoznia kel
lett, addig semmiféle újító és bomlasztó erő nem
fogott rajta. De a hadipáncél szétpattant, leesett
a testéről, mikor nem volt többé szüksége rá. A
teljes béke, a terjeszkedés megszűnte fölöslege
sekké tette és így elapasztotta a nemesség törté
nelmi energiáit. Róma tehát most, hogy a tár
sadalmi rend bizonyos mértékben helyreállt, a
pénzügyek lehető legjobban rendeződtek, megint
ráadhatta magát nehezebb vállalkozásokra. És
rá kellett adnia magát nemcsak azért, hogy a
birodalmat megerősítse és kiterjessze, hanem
belső fegyelemből is. Augustus tizennégy évi béke
után áváltozott — mint ma mondanók — mili
taristává, természetesen mérsékelt és okos mili
taristává, amilyen ő minden dologban volt. Az
arisztokrácia kéjvágyó elzsibbadását egyrészt a
béke is okozta, mert elvette előle minden alkal
mát annak, hogy nagy dolgokat vigyen véghez.
Új mezőket kellett tehát nyitni előtte cselek
vésre és dicsőségre, hogy az ifjak tanuljanak
meg hadakozni is, nemcsak verseket írni, városo
kat pusztítani és nemcsak villákat építeni a ten
gerparton. A germániai hadjárat kiváló kúrá
nak Ígérkezett az új nemzedék ernyesztő pu
hasága ellen, a legüdvösebb ellenméregnek az
erotika mérge ellen, amelyet Ovidius oltott az
ifjú nemességbe verseivel. Ne feledjük el, hogy
a polgárháborúk befejeztével főképp azért kel-
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lett arisztokratikus módon helyreállítani az álla
mot, mert az arisztokratikus alkotmány kiegé
szítő része volt a katonai rendszernek. A biro
dalom csak úgy maradhatott meg, ha volt had
serege, és honnan vették volna a tiszteket és ve
zéreket, ha nem az arisztokráciából? Az ő hadi
iskolájuk -— katonai nevelőintézetek híján —
a nemesi család volt: ha az arisztokrácia kime
rül, a hadseregnek fejét veszik. Nincs tehát
semmi különös abban, hogy Augustus, akit
Itália azzal bízott meg, hogy konzerválja a régi
nemességet, a birodalom legfőbb katonai vértezetét, egy bizonyos ponton úgy látta, hogy a
béke végül is nagyon elpuhítaná, hogy törté
nelmi hivatását csak akkor tudja teljesíteni, ha
nem tanul ki a hadakozásból, különösen ami
kor elpuhult költők, mint Ovidius, szerelemre
és gyönyörökre hívogatják.
Valóban, alig érkezett meg Rómába, apróbb
ügyek mellett hozzálátott a germán betörés elő
készületeihez. Ugyanakkor erélyesen le akarta
küzdeni az arisztokratikus alkotmány újra
kezdődő szétbomlását is. Példát adott az alkot
mány tiszteletére, pontosan beszámolt a szená
tusnak mindenről, amit távolléte idején cseleke
dett. Azután — nem tudjuk világosan, a szená
tusnak-e vagy a komiciumoknak? — a katonai
reformot javasolt, amelyben kielégítette a ka
tonák néhány kívánságát, hogy a légiókat föl
lelkesítse a közelgő új fáradalmakra. A törvény
részletesen megállapította a katonai szolgálat
főbb föltételeit, amelyeket addig mindössze bi
zonytalan szokások szabályoztak valamelyest,
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és így a kormányzat kénye-kedvére visszaélhe
tett a katonák szolgálati éveivel és fáradalmai
val. Különösen a szolgálati időt állapította meg,
a légináriusokét 16, a pretoriánusokét 12 esz
tendőben. Az obsitolást pénzben (és nem föld
ben) állapították meg. Hogy milyen összegben,
azt nem tudjuk. Augustus végül fölavatta a
Caesar által elkezdett színházat, amelyet unoka
öccse emlékezetére Marcellus színházának neve
zett el. De ha ezzel a kegyeletes megemlékezés
sel valamelyest enyhíteni akarta a vígasztalha
tatlan Octavia fájdalmát, egy másik tényével
viszont kifejezte azt is, hogy nem veszi szívesen,
ha az ő csodálatát kiterjesztik családja tagjaira
csak azért, mert családjának tagjai, ahogyan
az ázsiai dinasztiákban dívott. Tiberius vissza
térésekor játékokat rendeztetett a népnek, és a
konzuli helyre maga mellé ültette Caiust,
Agrippa és Júlia hétéves fiát, akit Augustus adop
tált. A nép fölállt és riadó tapssal üdvözölte
érte. Augustus azonban nyilvánosan megrótta
Tiberiust is, a népet is. Nem próbálta vissza
verni a közvélemény elnézését a házasságtöré
sek iránt, amely sok botránynak elejét vette és
sok szigorú büntetésnek, mert hiszen ő maga is
kedve ellenére, szinte kényszer alatt javasolta a
lex de adulteriist. Ellenben erélyesen hozzá
fogott a szenátus hanyatlásának orvoslásához,
a kénvszersorozás medicinájával. A lovagok
lajstromából kiválogatta a harmincöt évnél
fiatalabbakat, pontos vizsgálatot indított egész
ségük és vagyonuk, képeségük és jellemük iránt,
ő maga vizsgálta meg testüket, tanukat hallgatott
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ki életmódjukról, és mindegyiktől azt követelte,
hogy esküvel erősítse vagy cáfolja a vizsgálat
adatait. Akit elég egészségesnek, vagyonosnak,
tisztességesnek és értelmesnek talált, azt
„kényszerítette, hogy a szenátusba belépjen4* —
mondja a régi történetíró, Dió — valószínűen
azzal a fenyegetéssel, hogy másképp kiűzi a
lovagi rendből is. így járt el az a férfiú, akit
minden történetíró arról vádol, hogy titkon
monarkiát akart alapítani! Amikor csak karba
kellett volna fonnia a kezét és engednie, hogy
az arisztokrácia és a szenátus magától szétbomoljék, és egy szép napon családjával ura
lehetett volna Rómának, Itáliának és a biro
dalomnak, akkor ő mindenáron azon fáradozott,
hogy talpra állítsa a meggyöngült arisztokráciát
és megmentse a hanyatló szenátust, — azt az
arisztokráciát és azt a szenátust, amely akkor,
mint mindig, a monarkia megalapításának leg
főbb akadálya volt! De Augustus, akárcsak
valamennyi kortársa, még csak el sem tudta
képzelni a birodalmat dicsőséges szenátusa és
nagy arisztokráciája nélkül. Végül, miután
Agrippa visszatért, okos és sajátságos haditervet
dolgozott ki vele, amelynek alapgondolatát
valószínűen Agrippa adta meg: azt, hogy az
Ems és a Weser torkolata felől törnek be Ger
mániába. A germániai betörés főképp azért volt
nehéz, mert nem voltak meg a szükséges utak,,
emiatt pedig szét kellett aprózni a hadtesteket
és így ki kellett tenni őket a rajtütés és tőrvetés
veszedelmeinek. A nagy folyók azonban széles,

A RÓMAI VILÁGBIRODALOM

75

kényelmes, pompás utakul kínálkoztak, ame
lyeken jókora hadak is nyugodtan és biztonság
ban juthattak be az ellenséges föld szívébe, és
magukkal vihettek minden szükséges dolgot:
fegyver- és gabonaszállítmányokat. Csak hajó
kat kellett megfelelő számban építeni. Két had
sereg az Északi-tenger felől megkereshette a két
folyó torkolatát, levonulhatott a folyókon, és
az ellenséges föld szívébe jutva, az Emsen és a
Weseren kényelmesen verhetett két tábort,
amelyekből megkezdhette a belső terület meg
hódítását, ugyanakkor, amikor egy hadtest
átkel a Rajnán és az Ems felé vonúl. így aztán
mindegyik lassan-lassan előrehaladva, az Emsen
lefelé hajózó hadtestek végül találkoznak azok
kal, amelyek a Rajnáról és a Weserről jönnek,
fellegvárakkal bőven megrakott, kényelmes
utakkal összekötik a Rajnát az Emsszel, az
Emszet a Weserrel, talán a Wesert az Elbával
is, Germánia barbár testére ráhurkolhatják a
vasláncot, amely aztán örökre Róma hatalmán
fogja tartani. Ezzel a haditervvel azonban, ha
nem kalandoztatták is a nagy hadtesteket csak
úgy vaktában ismeretlen területekre, viszont
azt a nem olyan súlyos, de azért el nem hanya
golható veszedelmet kockáztatták, hogy a
könnyű római hajókat megviseli a viharos
Óceán, amely a Rajna torkolatától az Ems és
a Weser torkolatáig háborog. Ennek a veszede
lemnek a csökkentésére úgy látszik azt találták
ki, hogy a Rajna és az Yssel közt rövid csator
nát ásatnak. A római flotta ezen a csatornán és
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a Ysselen át a Zuyder-tóba kanyarodhatott és
az Északi-tengerbe azon a folyón át juthatott
be, amely akkoriban a tavat a tengerrel össze
kötötte. Drususnak kiadták a rendeletet, hogy
készítsen flottát és a légiókkal ásássá meg a
csatornát.

IV .

„Istenek szent Itáliája/*
Augustus nagy diplomáciai és katonai vállal
kozásba vitte a római arisztokráciát, olyanba,
amilyeneket ez az arisztokrácia akkora szeren
csével vitt véghez az előző századokban. Az
arisztokrácia új családokkal erősödött, új va
gyónokkal elevenült meg a vérkeringése, a múlt
tanúlságai pedig megokosították. Mennyi minden
fordúlt meg ezen a vállalkozáson! A római ne
messég évszázadokra megnövelte tekintélyét,
vagyonát, hatalmát ügyes diplomáciájával és
szerencsés háborúival, amelyek annyi királysá
got és államot leigáztak, kizsákmányoltak, el
pusztítottak. Évszázadokig ura volt Rómának,
Itáliának, a Földközi-medencének, és mindig
szerencsés — ha nem is mindig bölcs — politi
kájával kiterjesztette a birodalom határait. De
vájjon lesz-e még ereje ahhoz, hogy Galliát és
Germániát hatalma újabb oszlopává szerezze,
dicsőség és erő újabb eszközévé, mint ahogy
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azzá tudta tenni Macedóniát, Kisázsiát, Szíriát
és a többi nagy provinciát? Az az új próba,
amelyet most fog állni, döntő lesz, mert a foly
tonos terjeszkedés szervévé erősödött arisztokrá
ciával szemben rohamosan növekedett egy új
osztály, amely belső munkára törekedett, arra,
hogy a meghódított birodalmat rendbeszedje,
kihasználja, új formákba gyúrja mindazokkal
az eszközökkel, amelyekkel az ember az
anyagra és szellemre hat: a kereskedelemtől a
vallásig, az ipartól a közigazgatásig. A birtoko
sok, kereskedők, intellectuelek középosztálya
egy évszázad alatt — annyi válság közepette —
kialakult Itáliában, és a félsziget egyik végétől
a másikig befejezte azt a mozgalmat, amely a
Gracchusok idején kezdődött. Tizenöt év óta
pedig számban, kultúrában, gazdagságban erősen
megnövekedett. Mindenfelől olyan eszmék, érzé
sek, érdekek szabadultak föl, amelyeket az
arisztokrácia nem bírt többé kedve szerint sza
bályozni. Az arisztokrácia Augustus, Maecenas
és Agrippa bőkezű pártfogása miatt még hatal
mán tudta tartani a szellemi tudományokat, a
költészetet, a történetírást, a bölcseletet. A cseké
lyebb vagyonú családok ifjai közt, akik a for
radalom idején végezték tanúlmányaikat és
akik íróknak vagy bölcselőknek készültek, senki
sem érezte többé azokat az aggodalmakat, ame
lyeket Horatius igyekezett eloszlatni költői leve
leiben. Egyre többen kívánkoztak Augustus vagy,
valamelyik nagy személyiség pártfogására, úgy,
hogy nemcsak Augustus, hanem minden nagy
úr, aki írókat és tudós férfiakat vendégelhetett a
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házánál, szinte vallásos tiszteletre méltó félisten
volt a szegény értelmiség szemében. Sőt Augustus, akarata ellenére, az irodalom legfőbb tekin
télyévé lett, mert az irodalmárok valamennyien
az ő kegyét keresték, igyekeztek eltalálni az ízlélését és olyasmiket írni, amik kedvére lehettek.
Például: Augustus folyton azzal a gondolattal
foglalkozott, hogy nemzeti színházat alkot, az
írók tehát mind drámákat írtak vagy a tragédia
és a komédia esztétikáját tanúlmányozták. De
ha a líra és a dramaturgia — amelyek persze
nem sokat tehetnek az uralom megtartásáért —
a nemesség hatalmán maradtak is, az uralom
nak két sokkal jelentősebb eszköze, legalább
részben, a középosztály értelmiségének hatal
mára jutott, amely fölújította és részben az
arisztokrácia ellen fordította őket: az ékesszólás
és a jogtudomány. Augustus, mint mondottuk,
fölújította a lex Cynthia-t, az arisztokratikus
rendszer egyik alapvető törvényét. A lex Cynthia
azzal, hogy a fórumi védelem tiszteletdíját be
tiltotta és a törvényes védelmet polgári köteles
séggé és a vagyonos osztályok monopóliumává
tette, csírájában elpusztította a hivatásos ügy
védek osztályát, amelynek pörnyúzó mesterke
dései a társadalmi rend végzetes kórságává
fajulhattak volna. De a kontroverziák száma
épp úgy növekedett, mint a törvények zűrzavara,
közben pedig a nemesség ritkult, fogyott, és más
foglalatosságaival vesződött. Ügyek védelméhez
vagy a jogászember kötelességeihez — respondere, cavere, scribere — most már nem volt elég
négy jogi szabályt tudni, mint valamikor, ha-
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nem hosszú és nehéz tanúlmányok kellettek,
fáradalmas és speciális előkészületek. Sok ifjú
azonban követte Ovidius példáját, és a jogtudo
mánynál geniálisabb tanúlmányokra adta ma
gát. A római arisztokrácia tehát, amelynek ilyen
fáradtan a világot kellett kormányoznia, nem
tanúlmányozhatta, vitathatta és Ítélhette Itália
valamennyi pőrét is. Sokan rászorultak tehát
hivatásos ügyvédekre, akik pénzért peroráltak
ügyeikben, és akiket a lex Cynthia nem tudott
kiirtani Itáliából, mert a pörbe került emberek
inkább akartak fizetett ügyvédet, mintsem
hogy ingyenvédő nélkül maradjanak. Volt
aztán egy másik hasonlóan komoly nehézség.
Augustus annyira fölülmúlta a nemességet hír
névben, vagyonban és presztízsben, hogy ren
geteg ember fordult hozzá jogi tanácsért és vé
delemért. Veteránjai, gyarmatosai és mindazok,
akik az ő képmását a házi istenek közé helyez
ték, azt hitték, minden ügyben joguk van ő hozzá
szaladni, a mindenki gondviselőjéhez. Augustus
nem teljesíthetett ennyi kérést, de nem is akart
olyan színbe keveredni, mintha a nemesség
egyik legősibb kiváltságát bitorolná, a jogban
sem volt olyan járatos, hogy megfelelhetett
volna minden kérdezősködésre, azért ötletes mó
don kibúvót keresett: néhány kipróbált jogászt
— valószínűen szenátorokat — megbízott azzal,
hogy minden hozzája intézett jogi kérdésre ők
feleljneke meg (respondere). Az elfoglalt és ked
vetlen arisztokrácia tehát engedte, hogy Augus
tus nagy tekintélye és a hivatásos ügyvédek las
san kijátsszák kezéből az uralomnak ezt a ha-
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talmas eszközét. Igaz, hogy sorai közt még
akadtak nagy jogászok és szónokok: a jogászok
közül korának legtudósabb és legbecsületesebb
férfia, Marcus Antistius Labeo, — a szó
nokok közül a legelőkelőbb és legbősége
sebb ékesszólás mesterei: az elöregedett Messala és Asinius Pollio mellett Lucius Arruntius, Quintus Aterius, Paulus Fabius,
Maximus, aki a 11. év konzulságára készült
pályázni, azután Messala két fia, akik apjuk
nyomdokán haladtak, és maga Tiberius is. Labeo
korának legjellemesebb, legtudósabb és legtisz
teltebb jogásza volt, de nem a legbefolyásosabb.
Szigorúan ragaszkodott klasszikusan arisztok
ratikus elveihez, konokul ellenezte Augustus
törvényhozásának túlságosan forradalmár új
irányát, annyira, hogy a princeps hasztalan sür
gette, még a konzulságra sem akart pályázni.
Többre tartotta a tiszta tudományt és a tanul
mányokat, mint a kliensek védelmét. Évente
hat hónapig falun időzött, hogy több mint négy
száz műből összeállítsa jeles jogi könyvtárát,
amellyel nevét meg akarta örökíteni. Augustus
tehát a jogi kérdésekben épp úgy, mint a tár
sadalmi törvények megalkotásánál, nem ő vele
tárgyalt, hanem Ateius Capitoval, Sulla egyik
centuriójának fiával, aki nem volt ugyan
annyira tudós és kiváló, mint Labeo, de igyeke
zett a hagyományokat hozzáalakítani az idők
szükségleteihez. Szóval a tisztelet és a hatalom
megoszlottak, ami mindig elkövetkezik, mikor
egy arisztokrácia meggyöngül. A nemesség jogá
szainak jutott a tisztelet, a polgárság jogászaiF erreio: Kóma n£^gy»lgá ós hanyatlása. VI.
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nak a hatalom. A lex Cyntliia új és szigorú alkal
mazása a fórumon ugyan arra kötelezte a ne
mességet, hogy ingyen védje a közép és a sze
gény osztályt a törvényszék előtt, de nem adta
meg a nagyoknak az ingyen védelem legérté
kesebb kárpótlását: azt a kiváltságot, hogy
nemes embert csak nemes ember foghatott
pörbe és csak nemes védhette. A felső osztályok
az előző tizenöt év alatt egyrészt szabadjára
akarták engedni a viszályokban támadt gyűlölségeiket és irigykedésüket, másrészt valamelyes
igazi erőt akartak önteni a törvényekbe és túl
ságosan fölbátorították a nemesek ellen vádaskodókat. Most aztán előbújtak az obszkúrus és
nagyratörő stréberek, akik új szónoki művészet
tel a nemesség ellen fordították — perzekúciós
fegyverül — a törvény előtt való egyenlőség
elvét. Ennek az új szónoki művészetnek bizo
nyos Cassius Severus volt a megalkotója és mes
tere, aki akkoriban alig múlt harmincéves. Az
alacsony származású, intelligens, ékesszóló és
nagyravágyó Cassius úgy gondolkozott, hogy
a szegények ingyen védelmével nem kereshet
pénzt, ellenben igenis kereshet, ha bevádolja a
gazdagokat és vagy megfizetteti magát a vád
elejtéséért, vagy hozzájut az elitéltek javainak
törvényszabta részéhez, amely a vádlót illeti.
Mihelyt alkalma kínálkozott hangos és botrá
nyos vádat emelni egy gazdag ellen, akár a
lex de adulteriis, akár más törvény alapján —
olyan vádat, amelyet a nemesség nagy szónokai
a vádlott iránt való barátságból, a nemességre
való tekintetből vagy tisztességből rendesen
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visszautasítottak — Cassius nyomban vállalta.
Akár komoly volt a vád, akár fantasztikus, akár
igazság volt az alapja, akár ostoba pletykákból
támadt, ő egyforma konokúl fönntartotta, és lel
kiismeretlenül kihasználta a középosztály gyűlölségeit és elfogultságát az arisztokrácia ellen.
Róma hozzászokott a klasszikus arisztokrata
szónoklatok tiszta patakzásához — attikai mó
don világos, pontos, logikus szónoklatok voltak
— és soha ilyen sűrű, piszkos, forrongó kén
köves vulkánikus sarat még nem látott feltörni
ősi talajából. Cassus bizonyítékok helyett sér
tegetésekkel és gúnyolódással élt, az okoskodás
helyett a képtelen ötleteket, valószínűtlen rágal
makat, leírásokat, tirádákat, a hatásos részletek
zűrzavarát hozta divatba: mindazt, ami a nehézfejüeket elkápráztatja. Képzeljük el ma azt az
ellentétet, amely a komoly, jól megírt, okoskodó
és nem sértegető, nem regélő, botrányokat nem
gyártó újság és az aljas ujságocska közt van,
amely botrányaival, szenzációs címeivel, ordító
hazugságaival cirógatja és kihasználja a tömeg
alacsony szenvedélyeit, hogy a sárból össze
szedje a maga garasait. . . De az arisztokrácia,
amely látszatra még ura volt a birodalomnak,
a szenátusnak, a hivataloknak, nem tudta meg
ölni ezt a veszett kutyát. Rettentő jele az elgyöngülésnek! Mindenki félt tőle, sokan igyekeztek
utánozni az ugatását, és azok, akiket megvádolt,
nem egykönnyen találtak jóbarátjaik közt vala
kit, aki ellene akart vagy tudott volna szegülni
a rettenetes zsarolónak. Cassius ékesszólása
nagyon is jólesett a tömegek egyik szükségleté6*
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nek: enyhítette azt a kedvetlenséget, amely,
abból az örökös gyanakvásból támadt, hogy a
nemesség mindig maga felé billenti az igazság
mérlegét, nem az okok túlsúlyával, hanem ha
talmának kiváltságával. Ez a gyanú aztán meg
félemlítette és megzavarta az elgyöngült nemes
séget, és sokan inkább föláldozták tulajdon
osztályuk valamelyik tagját a népnek, hogy
csak kevesebb gondjuk és bajuk legyen. És
nem volt-e Cassius Severus nagy szónok? Sokan
azzal mentegették gazságainak eltűrését, hogy a
szónokot csodálták benne. Cassius Severus
tehát valamennyiüket megfélemlítette, még
Augustusi is, aki szintén sokszor belegabalyodott
ebbe a gyanúba, különösen a feltűnőbb pöröknél. Ha visszautasította volna barátjai törvé
nyes védelmét, egyik szent kötelességét mulasz
totta volna. Ha pedig elvállalta a védelmet,
sokat változtatott a törvényszéki párbaj fölté
telein, még pedig védettjének javára. Augustus
közbelépését, mint védőét, könnyen befolyásolás
színében látta a Cassius Severus által nevelt pub
likum, amely olykor-olykor mindenáron el
akart Ítéltetni egy-egy neves embert, még ha ár
tatlan volt is, kárpótlásul a sok fölmentett igazi
bűnös helyett. Emiatt aztán Augustusnak ezer
kibúvót kellett kitalálnia, hogy a kérelmezőktől
megszabaduljon.
Cassius Severus ékesszólása is bizonyság a
római arisztokrácia növekvő gyöngülésére.
Erős arisztokrácia nem engedett volna így el
bánni magával. De ez a tétlen, túlságosan iro
dalmár, a maga kényelmét presztízsénél többre
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tartó nemesség nem merte megtámadni Cassius
Severust Rómában, a tulajdon hatalma és dicső
sége ősi székvárosában. Annál sürgősebb volt
tehát, hogy nagy diplomáciai és hadi vállalko
zással erőt és tekintélyt igyekezzen szerezni és
ellenszegüljön annak az új osztálynak, amely
Cassius Severust előretolta, a jómódú birtoko
sok és kereskedők középosztályának, amely
egy évszázad óta elkoldúlta vagy ellopkodta a
nagybirtokosok és az állam földjeit, birodalomszerte kifosztotta a templomokat és kincstára
kat, földet művelt, tanult, kereskedett, olykor
háborúkat és forradalmakat csinált, és akkori
ban kezdte összegyűjteni ennyi fáradság és ve
szedelem gyümölcseit. Az a nagy probléma,
amely az előző nemzedék annyi agronómusát,
politikusát és nemzetgazdászát gyötörte, és
amellyel Varró jeles elméje az utóbbi években
és a forradalomhagyta romok közt vesződött,
egyetlen nemzetgazdasági probléma volt: hogyan
élhetne kényelmesebben a nagyszámú polgárság,
középterjedelmü birtokokból, amelyeket zsellé
rek és rabszolgák művelnének? Hogyan lehetne
ezekben a családokban helyreállítani a kiadások
és bevételek, a terményárak és a termelési költ
ségek állandóbb arányát? Most végre ez a
probléma is kezdett megoldódni, részben az
emberek körültekintő munkája, részben várat
lanul kedvező körülmények találkozása miatt.
Természetesen nem mindenütt egyformán. Az
új, boldog korszakot a legjobban Északitália él
vezte, a Pó-völgye, az Appenninek és az Adriai
tenger között, bele nem értve a még vad Ligú-
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riát. Két évszázad telt el azóta, hogy a demok
ratikus párt első nagy vezére, Caius Flaminius
a vonakodó arisztokráciát a széles síkság felé
sarkallta, amely az Alpok fenséges hegyláncának
lábánál terült el a maga üde, termékeny föld
jével, óriási tölgyfaerdeivel, terjedelmes mocsa
raival, szép tavaival, kelta faluival, sebes folyóival, amelyek homokjukban az Alpok aranyát
sodorták. A síkságot az a nagy folyam szelte
át, amely a középitáliai kis vízfolyásokhoz szo
kott rómaiaknak csodaszámba tűnhetett. Két
évszázaddal utóbb, ha még nem is volt kiszárítva
minden mocsár, ha az erdőkből még jókora da
rabok megmaradtak is, a kelta és ligúr falvaknak
nár nyomuk sem volt a síkságon, csak e helyük
és a lakók neve maradt meg emlékül, és az egész
völgy elejétől végig tele volt törpe Rómákkal.
Mindegyikben egy kis latin lélek lüktetett: nyel
vek, erkölcsök, eszmék, intézmények bámulatos
összeolvadása, amelyet Róma a háborúkkal,
forradalmakkal, gyarmatosítással, előbb a latin
jognak, aztán a polgári jognak engedélyezésével
véghez vitt, arra ösztökélve a jómódú osztályo
kat vagyonszerzésükkel egy ütemben, hogy vet
kőzzék le misztikus voltukat, vegyenek magukra
latin neveket és erkölcsöket, tanúlják meg Róma
nyelvét azzal az ambícióval, hogy bejussanak
a kis községi szenátusba, a nép választása út
ján elfoglalják a város hivatalait, kvesztorokká,
edilekké, duumvirekké vagy quatuorvirekké
emelkedjenek. Róma összevegyülése a Pó-völgyében a 89-beli lex Pompeia és Caesar nagy
községi törvényének munkája nyomán azért kö-
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vetkezett el, mert az északi vidék természetes
gazdasági fejlődése már egy évszázada gondos
kodott arról az anyagról, amelybe ezeket a kis
községi szenátorokat gyúrhatták: birtokosok
osztályáról, amely elég jómódú, elég művelt,
elég sűrű és elég hajlandó volt ahhoz, hogy el
vállalja a községi intézmények terhét. De a
tizenöt évi béke meggyorsította ez osztály vagyonosodását, mert a nagy völgyben a virulásnak
minden tényezője együtt működött. A völgy
nemcsak termékeny volt, hanem minden ter
melésre alkalmas. A síkságon kövér legelők
voltak és pompás gabonaföldek. A halmokon és
az előhegységeken a szőlőtől a gyümölcsfákig
minden megtermett. Mindenfelől hajózható fo
lyamok szelték — a Pó és mellékfolyói —
amelyeken könnyen közlekedhetett a tengerrel,
tehát a nagyvilággal, abban az időben, amikor
a szárazföldi szállítás olyan drága volt és olyan
lassú. Nem kellett félnie az éhínségtől, amely a
régi világban olyan gyászos volt a vidékek jó
módjára. Egy alantas fajtájú, de minden évben
biztosan és bőségesen termő gabonával, a köles
sel — az antik világ törökbúzájával — kellően
táplálhatta aránylag sűrű lakosságát, a szabad
parasztokat, a telepeseket, akik vagy a maguk
kis birtokát művelték, vagy a nagyobb birto
kosok földjét bérelték. És ez a lakosság elég
termékeny volt és megvolt benne Európa leg
elevenebb és legsimulékonyabb fajának, a kelta
fajnak minden jó tulajdonsága: a hadi vitéz
ség, a vállalkozó szellem, a szorgalom, a talá
lékonyság, az iparra való hajlandóság. Ahogy
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Caesar és a triumvirek a szinte ellatinosodott
póvölgyi kelták közül szedték katonáikat a
galliai háború és a polgárháborúk idején, épp
úgy a földművelés és az ipar sem volt most
híján a munkáskaroknak, amelyek új földeket
megműveljenek, új termelésmódokat honosít
sanak meg vagy a régieket tökéletesítsék. És volt
a Pó-völgyében tőke is. A polgárháborúk alatt
rabolt aranynak, ezüstnek javarésze a Pó-völgyébe került. Odavitték azok, akik az innenső
Galliából szegénven mentek a háborúba és
hosszú évek múlva a rablott prédával tértek
vissza hazájukba, és odavitték a más vidékek
ről elszármazott veteránok, akik a Póvölgyében
hagytak földet. Húsz évvel az actiumi ütközet
után ennek a tőkének nagyrésze visszatért a
forgalomba, ellátta az egész völgyet a szükséges
csereeszközökkel és megnövelte minden piaci
dolognak az árát. Talán ezekben az években tör
tént, hogy az utazgató Augustust Bolognában
meghívta ebédre Antonius egyik veteránja, aki
végigharcolta az arméniai hadjáratot Ebéd
közben sok mindenről szó esett, előkerül
tek a viharos esztendők emlékei, és Augustus
meg találta kérdezni a veteránt, igaz-e az
a szóbeszéd, hogy amikor Anaitis istennő
templomát kifosztották, az a katona, aki
először tette kezét az istennő arany képmá
sára, nyomban megvakult? Az öreg hadastván
elmosolyodott: hiszen a vakmerő szentségtörést
ő maga követte el, a vendéglátó. És hozzátette,
hogy Augustus most éppen „az istennő combját
lakmározza“. A katona az összetört szobornak
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egyik masszív arany lábát kaparintotta meg, el
vitte Itáliába, ott eladta, és az árán házat vett
Bolognában, melléje valószínűen földet és rab
szolgákat, és ennek a kis birtoknak a jövedel
méből élt. Ki tudja, még hány veterán tért
vissza Keletről, ha nem is ilyen isteni lábbal,
de legalább összelopkodott arannyal, amelynek
javarészét a Póvölgyében költötte el! A polgárháborúk után pedig új források öntötték az
aranyat a szerencsés völgybe, új patakok vitték.
Azok a háborúk, amelyeket Augustus az
előző évben az Alpokban és az Alpokon túl
vívott, és az a háború, amelyet Germánia ellen
akkor készített elő, mind a Pó-völgyében szóratták el vele a birodalomból nagynehezen kipréselt
pénzeket. Az Alpokon keresztül vivő nagy utak
építése, a légiók keresztiilvonulása vagy hosszabb
tartózkodása, a bőséges hadi fölszerelések mind
az Alpokon inneni falvak és városok kereske
delmét gazdagították, vagy fogják gazdagítani.
A Pó-völgyének pompás ipar volt az a háború,
amelyet a határain vívtak. A háborúk és a velük
járó emberfogdosás megnövelte a rabszolgák
számát és csökkentette az árukat, különösen a
Pó-völgyében, amely a legközelebb volt a csatamezőkhöz. Végül pedig a Pó völgye, amely egy
felől Középitália, másfelől Gallia és a dunai tar
tományok közt terült el, egyforma kényelem
mel szállíthatta árúit a barbár európai tartomá
nyokba és Rómába.
A Pó-völgyében tehát a gyors és szerencsés
fejlődésnek minden föltétele megvolt: termé
keny föld, könnyű közlekedés, bőséges tőke,
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és sűrű, szorgalmas, értelmes lakosság. A középosztály valóban gyorsan tökéletesítette is a régi
termelési módokat és a rési iparokat, újakat is
bevezetett, hasonlóképp kiszélesítette kereske
delmét is. Itália a legdrágább gyapjúkat még
mindig Myletusból, Apuliából és Calabriából ho
zatta, de az innenső Gallia birtokosai már ke
resztezték és javították a juhfajokat, hogy aztán
elhódítsák az elsőséget az altinumi gyapjúval,
a pármai, modenai fehér és pollenzoi fekete
gyapjúval. A nemrég hódított Alpokban, és a
ligúri Appenninekben és Cerva környékén sajtot
kezdtek gyártani, amelynek Rómában is volt
kelete. Mindenfelé szorgalmasan ültették a ke
letről behozott gyümölcsfákat, például a Lucullus cseresznyéjét, és úgy látszik a Pó-völgvében
próbálták először átplántálni itáliai földbe az
őszi barackot, amelyet valószínűen Antonius ve
teránjai hoztak Armeniából. Ugyanakkor egész
innenső Galliában elkezdték hizlalni a sertése
ket Róma táplálására és készíteni a bort a dunai
barbárok lerészegítésére. A jólét növekedtével
növekedett Rómában a sertés kereslete is, amelylyel az antik világban az alsó nép leginkább
táplálkozott, azért sokat hozattak a Pó-völgyéből, ahol az évszázados, óriási tölgyerdők renge
teg sertésnyájat hizlaltak. Róma meggazdago
dása a mezőgazdaságnak ezt az ágát is fölvirágoztatta. Egész Itáliában a Pó-völgyének vol
tak a legdúsabb szüretei, a leggazdagabb borkereskedői és a legtágasabb hordói, amelyek
éktelen nagysága később közmondásos lett. A
bor mindenesetre tucatbor volt, nem éppen
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híres, a dunai tartományok barbárjainak való,
akikhez az aquileai és a nauportusi úton szállí
tották: a Pón és az Adriai-tengeren át bordón
Aquileiába, onnan szekéren Nauportusba, Nauportusból a Száván át a Dunára. Azonban
Északitália néhány borfajtáját már kezdték be
fogadni a gazdag rómaiak asztalához is, Görög
ország és Délitália híres borai mellé. Livia pél
dául csak egy bizonyos isztriai bort ivott. Másik
pénzforrása volt innenső Galliának a fa, amely
nek kereslete a hajózás fejlődésével és a városok
terjeszkedésével egyre növekedett. A kivágott
fenyőszálak lassan leereszkedtek a folyókon a
Póig, ezután eleinte a Pón, később azon a csator
nán, amelyet már valószínűen Augustus ásatott, a
fossa Augusta-n Ravennáig, ahonnan hajón szét
küldözték mindenfelé, Rómába is. Az olaj spe
ciálisan fölgazdagított néhány vidéket, például
Isztriát. Erősen és nagy haszonnal művelték a
lent is. Régi iparágak, mint a comoi vasé és a
padovai gyapjúé, új erőre kaptak, bővítették
klientélájukat, főképp Rómában, ahol Padova
sok szőnyeget és köpenyt adott el. Más iparágak
kis kezdetből hamarosan sokra vitték, például
az agyagművesség. Ügylátszik, Polesineben
épült az Atimetisek kemencéje, amelynek lámpácskáit mé£f Pompéiiben és Herkulanumban is
árulták. Astiban és Pollenzoban készültek a ké
sőbb akkora hírnévre jutott kelvhek. Acon gyára,
amely alighanem a Pó völgyében volt, túlsó
Galliában és a dunai tartományokba ekszportálta elegáns szürke és barnás agyagedényeit,
Gneius Ateiusé Gallia Narbonensisbe és túlsó
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Galliába. Nem bizonyos azonban, hogy ez a gyár
innenső Galliában volt-e. Végül a Via Aemilia
mentén fekvő városok: Torino, azon a helyen,
ahol a Pó hajózhatóvá lesz, Ticinum (a mai
Pavia) és Verona egyre több hasznot szedtek a
kereskedelmen, de főképp Aquleia, ahonnan a
dunai vidékek egész kereskedelme kiindúlt.
Csupa olyan vállalkozás, javítás, új keres
kedelmi ág, amelyet kis tőkével megpróbálhat
tak és amelynek tekintélyes jövedelmei egész in
nenső Galliában megnövelték a középosztály jó
létét. Középitáliában azonban a föld nem volt
olyan termékeny, a talaj hullámzóbb volt, a fo
lyók kisebbek voltak és kevésbbé hajózhatók, a
lakosság is kisebb és lomhább, az Ínség ve
szedelme nagyobb. A barbár tartományok meszszebb feküdtek ettől a vidéktől, és a Pó-völgye
erősen vetélkedett vele a római piacon. Mindezt
alig ellensúlyozta a főváros közelsége. A távol
levő nagybirtokosság itt tekintélyesebb volt, a
középosztály kevésbbé virágzó és ritkább. Picenum túlságosan el volt zárkózva, és csak termé
keny földje gyümölcsein élt. Etruria tekintélyes
hasznot húzott erdeiből, hasonlóképpen Elba
híres vasbányáiból és az arezzoi agyagiparból,
amely már évszázadok óta virágzott. Gallia meg
hódítása új vásárlókat szerzett nekik, a gazdag
galliai urakat, akik még házi fölszerelésükben
is elrómaiasodtak. A Luni fölött fekvő hegyek
márványbányáit — a carrarai bányákat — kezd
ték újra kihasználni, mert Rómában és a többi
itáliai városokban nagy volt a márvány ke*
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reslete, és a lunii — amely épp olyan fehér
volt és szép, mint a görög márvány — nem volt
olyan messze, és a tenger közelsége miatt könynyen szállíthatták. De aztán mennél lejebb ért az
ember Délitália felé, a néhány milliomos által
bírt nagy erdők, legelők, nyájak csökkentették a
lakosságot, elnyomorították a városokat, szinte
elfogták a levegőt a középosztály elől. Csak
Campania volt csodálatos oázis ebben a pusz
taságban, a körülötte fekvő földekkel. Bővelke
dett borban, olajban, nagy volt a kereskedelme
és ipara. Puteoliban az ügyes kovácsok kala
pácsai visszhangzottak, Caecubum és Falernum Itália legjelesebb borait tartogatták agyag
amforákban. Ezen a vidéken épültek Róma
nagyurainak legfényesebb villái, itt volt a nagy
öböl, körülötte virágzó városok: Pompéji, Herculanum, Nápoly, Puteoli. Az öböl Kelet és
Egyiptom felé tárta vendéglátó karjait. A Szí
riái, egyiptomi, héber, görög, latin kalmárok itt
gazdagodtak meg Rómának Kelettel, de főképp
Egyiptommal és Hispániával való kereskedel
mén. Itt épültek az alexandriai stílű szép házak,
amilyeneket Pompéjiben találtak... Itt-ott egyéb
más apró oázisok is fölütköztek, olajfákkal és
szőlőkkel koszorúzott városok, mint Venaforum,
Venusia. Némelyik városnak, például Brundisiumnak (Brindisi) hagyományos iparágai nagy
kereskedelmi pénzforrások voltak. De azon túl,
az egyetlen népesebb úttól, a Via Appiától
jobbra és balra nem akadt egyéb, mint a kevés
rabszolga által művelt latifundiumok magá
nossága. Utak híján kihasználatlan, elszigetelt
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nagy erdők. Egy-egy darab a Róma ager publicus-ából, amelyből senki sem kért. Városok,
amelyek valaha virágzottak, de most félig üre
sen tengődtek. A régiek nem voltak olyan
naivak, mint a modernek, és nem áltatták ma
gukat olyan illúziókkal Délitália felől, amilye
nekben a huszadik század annyi olasza tetsze
leg és amelyeket Giustino Fortunato hasztalan
próbált eloszlatni. Megértették, hogy ha a Pó
völgye csodálatos egy darabja a Föld kérgének,
viszont Délitália szóba sem kerülhetett mellette,
bár akkor még nem is tarolta végig a rettenetes
malária. Valóban, nem is szedte többé össze
magát az előző évszázadok pusztításai után.
Kívül került a nagy összekötő utakon, lakossá
gával végeztek a bősz emberirtások, tőkéje alig
volt és újat nem tudott szerezni hozzá, a földje
— néhány vidék kivételével — terméketlen volt,
kevés folyó öntözte, az is mind szegényes, az
után meg szakadékos hegyek hasogatták. Ipara
gyönge volt, szőlőt és olajat is csak itt-ott ter
melhetett jövedelmesen, mert sem elég tőkéje,
sem elég kétkézi munkása nem volt, sem keres
kedelmi összeköttetése távoli vidékekkel. így
aztán annyi évszázad múltán is csak az volt a
legfőbb jövedelme, ami Róma történetének kez
detén: a primitív legeltetés, amilyen ma Texas
ban és az Egyesült-Államok legbarbárabb vidé
kein dívik, kóbor legeltetése óriási bégető-bőgő
csordáknak, amelyek egész esztendőben künn
legelésznek a napon és a csillagok alatt hálnak,
s amelyeket robusztus rabszolgák minden télen
betereltek a síkságra, és minden nyáron fölhaj-
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totíak a hegyekbe. A római arisztokrácia és né
hány alacsony származású benszülött nagybir
tokos ezt a legeltetést űzte. Az állatok bőrét és
gyapját valószínűen Campania gazdag városaiba
és Rómába vitték eladni, de ha a nagybirtoko
soknak szerzett is valamelyes hasznot ez a
pásztorkodás, Délitália viszont terméketlenné,
néptelenné, koldussá vált belé.
Az új korszak bizonytalan derengésében,
az alig elvonult viharok utolsó felhőzése köze
pette, a pax romana első napsugarain ilyennek
mutatkozott Itália, amely ekkor egyesült az
Alpoktól a Jón-tengerig egyetlen testté. Sajátsá
gos alak: torzója és feje virágzó, mint egy fiatal
asszonyé, a két lába sovány és béna, mint egy
beteg anyókáé. A Pó-völgye — amelyet egy
részről középitália, másrészről az alpontúli tar
tományok fogtak közre, amelyekben Rómának
újjá kellett születnie — hátán hordta a jövő
útjait. És a völgyre helyezkedett — megszállni
ez utakat — a középosztály legnagyobb és leg
erősebb része, szinte szemben a nemességgel,
amely Rómában gyűjtötte össze utolsó mara
dékait, és amelyből javainak szétszórtságával,
hajlamának változatosságával, eszméinek nö
vekvő sokféleségével kiveszett az összetartás és
a valamikor olyan erős osztályszellem. A ne
messég számára ezért is nagy jelentőségű kel
lett legyen a germániai vállalkozás, amelyre
Augustus fölszólította. Nagyszerű germániai siker
megújíthatta az arisztokrácia tekintélyét, amely
arisztokráciának a hatalma mindenfelől hanyatlani kezdett. Viszont a balsiker, a háborúk okozta
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újabb és nagyobb viszályok még jobban meg
erősíthették a középosztálynak és ezzel Augustusnak és családjának hatalmát. Az a népies tisz
telet, amely Itáliában Augustus körül fejlődött,
többet jelentett, mint a szolgálataiért való háladatosságot. Azt jelentette, hogy az egyesegyedül
érdekeivel törődő, a keleti rabszolgákkal és fölszabadultakkal szennyeződött középosztály ha
marosan szem elől vétette a szenátust, a köztársasági uralom személytelen méltóságát, és
csak a princeps személyét látta. Szóval azt, hogy
a dolgok ereje és valamelyes spontán nemzés
révén már fölütköztek ebben az osztályban a
monarkikus hajlandóságok, anélkül, hogy valaki
is elültette volna a magjukt, sőt éppen annak
az akarata ellenére, aki a gyümölcsüket szedhette
volna. Mit fájt ennek az új, tudatlan, mohó nép
ségnek, hogy lenn Rómában lassan-lassan ki
múlik a szenátus, hogy az arisztokrácia szétbomlik, hogy egyetlen férfiú és egyetlen család
ebben a szétbomlásban óriási hatalomra jut,
nagyobbra, mint a köztársaság minden hatalma?
Szivesen elismerte, hogy minden java ennek az
egy férfiúnak az érdeme, csak ha a békét és
rendet semmi nem zavarta, ha a bor, olaj és
gyapjú minden évben haszonnal kelt el, ha ő
maga ottbenn páváskodhatott a maga kis köz
ségi szenátusában, pályázhatott városa hivata
lára, dominálhatott és szerepelhetett a maga köz
ségében. Ennek az új osztálynak növekvő gaz
dagodásában együtt vesztek el a köztársaság, a
hadsereg és a hagyományok nagy eszméi. Ha
a megmaradt nemesség még jobban lejáratja
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tekintélyét és még tétlenebbre válik, Itália nem
fog mást látni a Capitolinmon, mint Augustus
családját. De Augustus, mikor ennek az osztály
nak a haladását akarta és kellett is előkészí
tenie, egyúttal e haldokló eszményeket is föl
akarta és föl is kellett élesztenie: olyan ellen
mondás, amelyet sem meg nem oldhatott, sem
el nem kerülhetett. Kormányzata nemsokára
meg is érezte rettenetes hatásait.

Ferrtre: Roma nagysága é* hanyatlása. VI.

7

V.

A lyoni oltár.
Augustusnak semmi nehézsége sem volt
azzal, hogy a maga és Agrippa elnöki hatalmát
újabb öt évre meghosszabbíttassa. Kitartóan
folytatta a háború előkészületeit. Nem tudjuk,
hogy csak mindössze a galliai jövedelmeket
használta-e föl, vagy a szenátus által megsza
vazott összegeket is, amelyeket mindenesetre
csak annak az örvével kérhetett, hogy Gallia
védelméről akar gondoskodni. Nem valószínű
ugyanis, hogy Augustus nyomban és nyiltan
elő merte volna terjeszteni a tervét, amivel csak
óvatosságra intette volna a germánokat. És
nemcsak arra volt gondja, hogy fegyvereket,
pénzt és katonákat gyűjtsön, hanem mert a vál
lalkozás sikere részben a galliai nemesek hű
ségén fordult meg, őket is le akarta kötelezni,
mielőtt Germániába kalandozott volna, amenynyire persze erkölcsi kötelezettség embereket
köthet. Arra gondolt, hogy Kisázsiából átülteti
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Galliába Róma és Augustus kultuszát, az új
templom köré évente diétát gyűjt, amelyben a
hatvan galliai civitas szerepelhet, vitatkozhat,
pompázhat, és az egész tartomány elismerheti
tulajdon új egységét. Papokat akart szervezni
— mint Ázsiában — a diéta nemesei közül,
akik aztán a nemességben zártabb és választé
kosabb osztályt alakítanának. Kisázsiában ez a
kultusz kezdett jó szolgálatokat tenni, mert né
pies jelképe volt a birodalom egységének, esz
ményi köteléke volt a városoknak maguk közt
és az egész tartománynak Rómával. Miért ne
szervezhetnék meg az új kultuszt Galliában
is, ahol a régi nemzeti kultusz, a druidizmus
amúgy is haldoklik már? Itália eltűrte ezt
a kultuszt Kisázsiában, ő maga is kezdte
vallásos jelképekkel kifejezni csodálatát, és
bizonyára nem zúgolódott volna, ha Rómának
és Augustusnak oltárt emeltek volna például
Lyonban. Ami Galliát illette, semmi kétség nem
volt affelől, hogy szivesen fogadná az új kul
tuszt, különösen ha a germániai vállalkozás
jövedelmezően végződik. Azokon a nagy rése
ken, amelyeket Caesar kardja a kelta hagyo
mányokon vágott, nemcsak az idegen áruk,
erkölcsök és szavak vonultak Galliába, hanem
az idegen istenek is. A régi galliai istenek össze
vegyültek a görögökkel, latinokkal és a keletiek
kel, amelyek egyben-másban hasonlítottak is
hozzájuk. Százfelől nyitva áll a nemzet az új
széláramlatoknak, jöhettek akárhonnan.
A 13. év vége és a 12. év kezdete közt, míg
Augustus ezekkel az ügyekkel bajlódott, Pan-
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nóniából nagy lázadást jelentettek. A legfőbb
pontifikátus, a köztársaság legfőbb vallási hiva
tala pedig megüresedett harminckét év után,
mert Lepidus, a volt triumvir elhalálozott. Váj
jon csakugyan olyan komoly volt-e a pannóniai
lázadás, mint amilyennek mondták? Vagy csak
fogásból nagyították a hírét, hogy közérthető
motívumokkal igazolhassák az alkotmánynak
új, nagy és súlyos reformját, amelyre Augustust
jóval komolyabb okok kényszerítették? Alig
halt meg Lepidus, a közvélemény Augustust
szemelte ki utódjává. A tradíciók pártja, amely
az erkölcsöket főképp a vallás alapján reformál
hatta és amely többször megpróbálta elvenni a
hivatal Lepidustól, hogy Augustusnak adja,
most az ő pontifex maximusszá való megvá
lasztását nagy népies tüntetésre akarta fölhasz
nálni. Tüntetni akart azok mellett az eszmék
mellett, amelyeket Virgilius az Aeneisben köl
tőien kifejezett, az erkölcsök meglazulása ellen,
amely az ifjú nemzedék hibájából újra elkez
dődött, hasztalan hozták meg a 18. év törvényeit.
Tüntetni akart az istentelen és züllött szellem
ellen, amely ebből az új nemzedékből áradt.
És aztán a pontifex maximus, a legmagasabb
hivatal méltó viselője, majd gondoskodhatik a
vallás reformjáról, amelyből — a legtöbben úgy
hitték — egyesegyedül következhetik az erköl
csök addig hasztalanúl próbált megújhodása.
De ez a hirtelen vallásos buzgóság nem csekély
mértékben megzavarta akkor Augustust, mert
a princeps, ha azon igyekezett is, hogy kedvé
ben járjon a puritán pártnak, viszont Rómát
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súlyos hadi vállalkozásba akarta vinni. S bizony
nehéz dolog volt egyszerre gondoskodni a belső
reformokról és a külső hódításokról. Másrészt
Augustus tudta, hogy ő inkább termett a pontifex maximus hivatalára Lepidus helyett, mint
sem a germániai háború fővezérségére. Mindez
valószínűen arra ösztökélte Augustusi, hogy a
szenátussal megváltoztassa a maga és Agrippa
kettős elnökségét és az addig összezavart pol
gári és katonai hatalmat pontosan megosztassa
kettőjük közt. A pannóniai lázadás örvével —
amely nagyon is silány esemény volt ilyen sú
lyos újítás igazolására — az Itálián kívül ve
zénylő tábornokokat mind Agrippa vezénylete
alá helyezték, tehát valamennyi légióval ő ren
delkezett, még azokkal is, amelyek Augustus tar
tományaiban állomásoztak. A hadak vezényle
tét elvágták a prokonzuli és proprétori hata
lomtól, területileg meghatározták, és egyetlen
férfiú kezére került a hadak legfőbb és általános
vezetése, amely történelmileg a szenátusra tar
tozott. Agrippa, hogy a légiók mind az ő keze
alatt voltak, nekivághatott egy olyan vállalko
zásnak, amelyről nem lehetett tudni, milyen el
lenhatásokkal járhatott a többi nyugtalankodó
európai tartományban. Augustus pedig Rómá
ban gondoskodhatott a vallás várvavárt re
formjáról.
Ha a régi író, Dió szövegének ez az értel
mezése helyes, akkor a legfőbb hivatal — külső
alakjának megtartásával — lényegében teljesen
megváltozott. Az államot azontúl nem két
egyenlő hatalmú kolléga kormányozta, hanem
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egyetlen kétarcú auktoritás: papi és egyúttal
katonai arcú. A súlyos germániai vállalkozás,
amelynek új erőt kellett öntenie az arisztokra
tikus alkotmányba, szükségessé tette ezt a ki
búvót, ha ellenkezett is az alkotmány szellemé
vel, éppen, mert a nemesség már nem vihette
véghez e vállalkozást a maga erejéből. Megold
hatatlan ellenmondás! Akárhogy állt is a dolog,
bizonyos, hogy Agrippa, aki télnek idején el
utazott Pannóniába, februárban már hazafelé
tartott: akár azért, mert — a szóbeszéd szerint
— elutazásának híre csodálatos módon lecsóndesítette a lázadókat, akár azért, mert tavaszra
Galliába akart menni, hogy átvegye a rajnai
légiók vezényletét. Bizonyos az is, hogy míg ő
Róma felé utazott, március hatodikán Augustusi
megválasztották pontifex maximusnak. Augustus
volt az egyetlen jelölt, de a választók azért sűrű
rajokban tódultak Rómába Itália minden részé
ből, és a tradicionalista párt népies tüntetése
teljességgel sikerült. Ha Róma gazdag, előkelő,
művelt társadalmában a gyönyörök és a léha
ság új szelleme egyre terjeszkedett, a középosz
tályokban a hagyomány és az áhitat újjászületett
szelleme annál konokabbul ellenállt. Ha sokan
voltak is, akik nem tudtak többé a puritán er
kölcs szigorú kötelmei szerint élni, viszont csak
kevesen mertek elmaradni a vallás mellett való
platonikus tüntetésről, mikor a vallást hivata
losan mindig a béke és a közjóiét örök forrásá
nak tartották. Tizenhárom nappal később, már
cius tizenkilencedikén elkezdődtek a quinquatria-k, a Minerva-ünnepek, az alsóbb értei-
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miség és a választékosabb munkásság, a fiatal
diákok és mestereik, a takácsok, vargák, kalló
molnárok, aranyművesek, képfaragók, edény
gyártók és effélék ünnepei. Az új pontifex
maximus kedves dolgot akart cselekedni e
szerény osztályoknak, meg akarta növelni —
hogy úgy mondjuk — az elemi iskolák ez ün
nepének méltóságát és fontosságát, amelyben a
gyermekek Minerva áldását kérték jövendő mun
kájukra, és mulatságokat adott a népnek két
fogadott fia, Caius és Lucius nevében, akik akkor
kezdtek tanulni. Még gladiátori játékokat is
adott, ami pedig nem igen illett a bölcsesség
vértől irtózó istenasszonyának tiszteletéhez. De
Róma kézműveseinek, ha Minervában pártfogó
jukat tisztelték is, nem telt volna örömük neme
sebb szórakozásokban. Az ötnapos ünnepségek
közepette egyszer csak hírét vette Augustus,
hogy Agrippa útközben súlyosan megbetegedett
Campaniában. Augustus faképnél hagyta az
ünneplőket, nyomban Campaniába utazott, de
már későn, mert amire odaért, Agrippa már
lehúnyt. Korán, alig ötvenéves fővel, de gazdag
ság, hatalom és dicsőség közepette fejezte be
pályafutását, amelyet obszkúrusan kezdett meg
harminckét évvel azelőtt, Caesar halála után,
Octavianus kíséretében, ama kevesek közt, akik
a rettentő katasztrófa idején is bíztak a Júliusok
csillagában. A szerencse ez egyszer csakugyan
a bátornak kedvezett. Kiemelte a rettentő vihar
háborgásaiból ezt a tökéletes rómait, aki már ki
vetkőzött a kezdetleges falusiasságból, de még
nem rontotta meg az agyafúrt intellektualizmus,
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a léhaság, a pénz, — ezt a homályos származású
plebejust, aki fajának szép erényeit össze tudta
vegyíteni a kultúra javaival, — ezt az erős és
simulékony, tudásra szomjas és egyúttal gyakor
lati intellektust, amelyben a képességek eleven
alkalmazkodása, fáradhatatlan aktivitás lako
zott és büszke, de egyszerű, állhatatos, megbíz
ható és hű lélek. Harminckét éven át mint had
vezér, tengernagy, építész, geográfus, író, mű
tárgyak gyűjtője, közszolgálatok szervezője egy
pillanatot sem szalasztott el, kimeríthetetlen
szellemét dúsan ontotta mindenfelé: a polgárháborúk alatt pártja, azután a köztársaság és a
nép szolgálatára. Korai halálával az Augustus
által örökbefogadott két fiún kívül két leány
kája maradt utána és Júlia, áldott állapotban.
Agrippa tehát eleget tett apósa törvényének, a
lex Júlia de maritandis ordinibus-nak. Hatalmas
vagyona egy részét Augustusra, Rómában levő
kertjeit és fürdőit a fönntartásukra való föld
birtokkal együtt a népre hagyta. És maradt
utána még jelesebb örökség is: a Commentarii,
földrajzi és statisztikai adatok hatalmas gyűj
teménye minden tartományról. Ezekkel az ada
tokkal a birodalom nagy térképét kezdte meg
szerkeszteni a közönség használatára. A sors
örökre odaszögezte derék nevét a Pantheon
homlokzatára, hogy ott a világ közepén büszke
magasságából nézze a halhatatlan monumen
tumnál elnyüzsgő nemzedékek örök hullámzá
sát: de ugyanaz a sors nem engedte, hogy Germánia meghódításával Caesar mellé kerülhessen.
Augustus kegyelettel Rómába vitette barátja
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hamvait, ünnepélyesen eltemettette, nagy beszé
det mondott tiszteletére, emlékezetéül pedig
pénzt osztatott a nép közt. És, miután több
mint öt évig a maga és a közönség akkora hasz
nára megosztotta Agrippával, most újra a maga
vállára kellett vennie a köztársaság elnöki tiszt
jét, súlyosbítva a pontifex maximus hivatalá
val, és egymagában, mint legfőbb vezérnek és
papnak, kellett helyreállítania az állam épségét,
mert egész Rómában nem volt polgár, aki mél
tán állhatott volna melléje Agrippa helyett. Jó
szerencséje volt Augustusnak, hogy hosszú útja
elején ezzel a férfiúval találkozott, és nagy-nagy
csapás volt reá, hogy így hirtelen elveszítette,
éppen akkor, az út felén. Agrippa halála fölfor
gatta a germániai háború egész haditervét, a
legfőbb hatalom helyreállott egysége pedig meg
bénította az államot. A flotta már együtt volt,
a csatorna meg volt ásva, minden elkészült, de
Augustus nem mert ötvenkét éves fővel föl
csapni ekkora háború vezérévé, mikor sokkal
kisebb háborúkat sem tudott jól vezényelni
sokkal fiatalabb korában, és a vakbuzgóak,
akik olyan nagy pompa és lárma közben tették
meg pontifex maximusnak, türelmetlenül sar
kallták a vallás reformjára. Augustus, ha már
kénytelen volt egyszerre kormányozni az eget
és a földet, az istenek és az emberek ügyét,
minden tőle telhetőt meg akart tenni. Tiberiust
Pannóniába küldte, ő maga kivonult Rómából
és a Pó-völgyébe ment, Aquileiába, hogy közel
ről vigyázza a lázadást és elnyomását. Ügy
látszik, bizonyos időre elhalasztott minden
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határozást Germániára vonatkozóan, talán azon
aggódva, hogy az egész vállalkozást későbbre
kellene hagynia. Még útközben elkezdett vala
melyes vallási reformot. Kivonta a forgalomból
a hamisított szibilliai orákutumokat, a jóslatok
könyveit, amelyeket a forradalom idején ügyes
hamisítók bocsátottak forgalomba. Ezek a
könyvek megzavarták a nép szellemét és olykor
— távoli visszahatásul — a politikát is. Augustus elrendelte, hogy akiknél orákulumok és
jövendölések vannak összegyűjtve, bizonyos
időn belül valamennyit vigyék a prétorhoz.
Elégette valamennyi próféciát és kiválogatta a
valódi szibillai jóslatokat — kétezret — ame
lyeket aztán két arany szekrénybe helyeztek a
Palatínuson levő Apolló-templomban. A többit
elégették. Föl akarta újítani a legarisztokratikusabb és egyben a legnépiesebb kultuszt, a
Veszta-kultuszt, megnövelve a vesztaszűzek ki
váltságait és kitüntetéseit, hogy szívesebben je
lentkezzenek, — és a Lares compitales, a vá
rosnegyedek kis védőistenei kultuszát, akiknek
szobrai közé az alsó nép gyakran odahelyezte
az ő szobrocskáját is. Ezeknek az isteneknek
két szertartást rendelt: egyet nyárra és egyet
télre.
De ha Augustus pillanatra tétovázott is a
germániai vállalkozásban, a galliai ügyek hama
rosan megtanították arra, hogy a köztársaság
üdvösségére nem volt elég könyörgéseket mon
dani és mondatni Rómában, hanem harcolni is
kellett Germániában. A cenzus véget ért, az
elégedetlenség mindig bőszebbre vált, minden
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percben kiüthetett a forradalom, amely a gaz
dag tartományra rászabadította volna a germán
hordákat. Augustusnak el kellett szánnia ma
gát, hogy megkezdi a hosszan kieszelt betörést.
De az idők mennyire elváltoztak! Germániába
most már nem Caesar merész hirtelenségével
kellett betörni, vaktában nekivágva a jövendő
nek, hanem rendszeresen, lassú és kiszámított
léptekkel, mindig biztos területen hatolva
előbbre, mikor már gondoskodtak a hátvéde
lemről és amennyire lehetett, kikutatták előre
felé az óriási ismeretlen világot, amelybe belé
akartak kalandozni. Csakugyan, először biztos
utat akart nyitni a légiók elé Keletre, a Lippe
folyása mentén. A Lippe partjain, a Rajna és
a Weser közt elterülő vidék szívében, nagy meg
erősített tábort akart építeni, amelyet széles hadi
út és apróbb erődítések láncolata kötött volna
össze. A légiók a körülsáncolt táborból Róma
tiszteletét és rettegését sugároztatnák a Rajna és
a Weser között, marsokkal és ekszpediciókkal.
De a hadi út megépítése előtt nehéz és veszedel
mes dolog lett volna nagyobb hadsereget vezetni
a Lippe mentén kanyarodó zord úton, azért a
sereg egy részét az Óceánon akarták az Ems
torkolatához küldeni, ahonnan fölhajóznának a
folyó felső részéhez, amely párhuzamos a Lippével, néhol mindössze harminc kilométer köz
tük a távolság. A másik részt pedig a Lippe
völgyén indítják útnak, úgy, hogy a két sereg a
Lippet felső folyásánál találkozhatna. Augustus
még abban az évben végre akarta hajtani a terv
első felét, azt tudniillik, hogy a sereg egyik ré-
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szét tengeren küldi az Emsre. A tervet Drususra
bízta, tehát egy huszonhatéves prétorra, ami
merész választásnak látszott, de Augustus olyan
emberi akart fölhasználni a háborúban, aki ér
telmes, buzgó, hűséges, akibe tehát teljes bizo
dalmát vetheti és aki teljes mértékben engedel
meskedni fog neki. És kiben bízhatott meg job
ban, mint ő benne? A vállalkozást őszülő fej
nek és ifjú karnak kellett végrehajtania. Augus
tus azzal kezdte, hogy utánozta Caesar fortélyát,
amellyel Caesar a britanniai hadjárat előtt élt,
mikor nem akarta, hogy a légiók nélkül maradt
Gallia a nyughatatlan és elégedetlen nemesség
hatalmára kerüljön. Drusus összehívta a galliai
vezéreket, hogy egy új szertartásról tanácskoz
zanak, amelyet Augustus és Róma tiszteletére
akartak meghonosítani Galliában. Mikor a vezé
rek nagy számmal együtt voltak és nem kellett
félni, hogy — az ő távollétükben — Gallia föl
lázadhat, elindította a hadsereget és a flottát,
és magával vitte a galliai vezéreket. Lehajóztak
a Rajnán, a csatornába kanyarodtak, bevonul
tak a Zuyder-tóba, áthaladtak a mai Német
alföldön, a frizek területén, akik — valószínűen
már előbb kezdett alkudozások eredményekép
pen — elfogadták a római protektorátust,
enyhe föltételekkel: valami csekély adót fizet
tek, azt sem pénzben — ahhoz nagyon szegé
nyek voltak — hanem természetben, állatbőrök
ben, és katonai kontingenst adtak. Drusus
azután az Északi-tenger partjai mellett vitorlá
zott hajóhadával, alávetett egy szigetet, amelyet
Dió Burcanisnak nevez, behajózott az Ems vizére
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és egyik helyen, — hogy hol, azt nem tudjuk
pontosan — partraszállította haderejének egy
részét. A megmaradt csapatokkal visszafordult,
újra kihajózott a nyílt Óceánra, a Weser torko
latához, és ezen a folyón is fölfelé igyekezett.
Valószínűen csak ki akarta kémlelni a folyót. De
az egyszer kudarccal járt, talán azért, mert
hajói, amelyek nagyon könnyűek voltak a
viharzó Óceánra, nagyon súlyosak voltak a folyó
örvénylő forgatagán fölfelé hatolni, talán egyéb
okból, amelyről nem tudunk. Bizonyos azonban,
hogy Drusus, aki tapasztalatlan volt ezen a
gonosz tengeren, majdnem hajótörést szenve
dett, és csak a frizek segítségével tudott meg
menekülni. Ősz végén megint Galliában volt
hadserege és flottája egy részével. Hazabocsátotta
a gallokat, miután rábírta őket, hogy Lyonban
állítsák föl Róma és Augustus nagy oltárát és
az oltár körül szervezzék meg a nemzeti papsá
got, azután visszatért Rómába, Augustusnak
számot adni véghezvitt dolgairól és új paran
csokat venni a következő évre.
Közben Tiberius Pannóniában megvítta a
háborút, ősi szokás szerint, ahogy a régi arisz
tokráciában dívott: tizedelte, vagy foglyul ej
tette és eladogatta a lázadókat. Valószínű, hogy
a pannonok színét-javát Itália közép- és nagybirtokosainak adták el és a Pó-völgyébe szállí
tották. Ebben az ifjúban, aki mintha két évszá
zados alvás után támadt volna föl, meg volt
az ősi nemesség minden tulajdonsága, még a
keményszívűség is. A szenátus diadalmenetet
rendelt Tiberiusnak. Augustus pedig Rómába
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tért, Herodesszel együtt, aki Görögországba
ment az olympiai játékokra és Aquileiánál csat
lakozott hozzá, hogy udvaroljon Júliának és
elmondja Augustusnak azt a rettenetes családi
viszálykodást, amelyet Jeruzsálem tüzes ég
boltja alatt a királyi palota fénye-pompája köze
pette az asszonyi gyűlölségek, a férfiúi ambí
ciók és aj boldogtalan Mariamne vére hullása
gerjesztettek. Egy idő óta a rágalom, a sértegetés,
a fondorlatok háborúja dühöngött Alexandros
és Aristobulos — a szerencsétlen Mariamne fiai
— Antipater, Herodesnek Doristól született idő
sebbik fia és Salome között, aki még holtában
is gyűlölte sógorasszonyát. A háborúság közben
rettentő félelem gyökerezett az itureus gya
nakvó szívébe: Alexandros és Aristobulos boszút akarnak venni anyjuk haláláért. Ha meg
tehette volna, amit akart, minden tétovázás nél
kül gyökerét tépte volna ennek a gyanúnak fiai
életével együtt. De Júdeábán nem szerették,
csak Augustus oltalmával tudott megmaradni a
trónon; mi lenne vele, ha még egy és pedig félel
metesebb családi öldöklés vérezné be tragikus
palotáját, és ha Augustus megborzadva, a nép
fölháborodásán megfélemedve, elfordulna tőle?
Nem ölhette meg két fiát csak azért, hogy egy
gyanútól megszabaduljon, de mekkora gyötre
lem lehetett ennek a gyanakvó embernek — aki
tudta, hogy mennyien utálják — együtt élni a
két fiával, mikor gyanakodoll rájuk, kémlelte
minden lépésüket és ellenségeik folyton gyanak
vásra ösztökélték. Herodes azért ment Augusgustushoz, hogy elmondja neki családjának ezt
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az újabb borzalmát. Talán azon is reményke
dett, hogy Augustus majd fölhatalmazza két
fiának megöletésére. De Augustus magával vitte
Herodest fiaival együtt Rómába és igyekezett
összebékíteni őket. Herodesnek kárpótlásul oda
adta Cyprus rézbányáit. A hanyag helytartók
nem aknáztak belőlük semmit, de az ügyes Herodes majd bizonyosan gyümölcsözteti őket:
csalogatja a jövedelem felé, amely neki jár. A
bölcs Augustus tehát helyreállította a békessé
get Herodes családjában és kitűnő üzletet kö
tött a köztársaságnak! Róma népe is nyert ezen
a viszálykodáson, mert Herodes háromszáz ta
lentumot adott Augustusnak ünnepségekre.
Judea ravasz királya ezzel előre meg akarta vá
sárolni Róma elnézését balcselekedetei számára,
és az ünnepségekre, gyönyörökre mohó Róma
elfogadta a hódolat színével adott aranyat!
Valószínűen ebben az időben érkezett Rómába
a híradás, hogy egy földrengés óriási károkat
tett egész Kisázsiában, a népek nagy Ínségre ju
tottak és nem volt miből megfizetniök abban az
esztendőben az adót. És ekkor megint új dol
got látott Róma, amely évszázadokon át olyan
könyörtelen volt a tributum követelésében. A
szenátus és a közönség megindult, mindenki azt
mondta, hogy segítséget kell küldeni a lesújtott
tartománynak, és legalább arra az évre nem
kell követelni a tributumot. Sajnos azonban a
kincstár nagy Ínségben volt. . . Augustus, aki
Agrippa örökségével sok pénzhez jutott, most is
— mint mindig — megoldotta a problémát: a
magáéból adta meg a kincstárnak azt, ami
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abban az évben Ázsiától járt volna. A publikum
meg volt elégedve, a kincstár nem vesztett sem
mit, csak Augustus veszített a magáéból tekin
télyes összeget. Valóban, különös egy monarka,
akinek az erszényéből tellett mindenre, még a
közönség emberbaráti rohamai is neki kerültek
pénzbe, mikor pedig a monarkiának az a ter
mészete, hogy az alattvalókból csöndben óriási
összegeket présel ki, aztán csekély részüket jó
tékonyság címén harsonázva téríti meg nekik!
De Cicero emberséges tanításai a jómóddal, a
bűnökkel és a kultúrával együtt elterjedtek
most, hogy a közönségnek egy tekintélyes része
már nem a tartományok közvetlen fosztogatá
sából élt. Ennek az áramlatnak senki komoly
ember nem szegült ellene, mert valamennyien
úgy tudták, hogy a keleti tartományokra csak
úgy ontaniok kell a kegyelmet, cirógatást, en
gedményt. A szenátus annyit megszavazott, hogy
kivételesen és két esztendeig nem a vak sors,
hanem maga Augustus választja ki Ázsia hely
tartóját, valamely tehetséges és buzgó férfiú
személyében.
Germániában a háború, Pannóniában a lá
zadás, Rómában a vallás, Júdeábán a királyi
villongások, Ázsiában a földrengés: mennyi és
hányféle ügye-baja volt Augustusnak! De mikor
visszatért Rómába, ott megint csak gondok sza
kadtak rá, amelyek közül éppen a legnehezebb
tűnhetett a legkönnyebbnek. Az ő lex de maritandis ordinibus-a kötelezte az özvegyeket, hogy
egy éven belül újra menjenek férjhez. Júliának
tehát, aki Agrippától fogant gyermekét világra

A RÓMAI VILÁGBIRODALOM

113

szülte — Postumus lett a neve — sietnie kellett,
hogy apja törvényének eleget tegyen. Melyik
római matróna adott volna még a törvényre,
ha éppen Augustus lánya szegte volna meg? Ez
a házasság azonban — többféle okból — súlyos
politikai üggyé fejlődött. Nincs mit kételkedni
rajta: a huszonhét éves szép, kedves, intelligens
asszony a veáreQOi csapatához tartozhatott,
amely néhány éve újra kivirágzott a puritánság
és a tradicionalizmus kemény földjén. Ott lenn
a puha Keleten úgy ünnepelték, mint egy király
nőt. Pompázó királyi udvarokban élt, megré
szegedett a tömjénfelhőkben, amelyekkel a ke
leti hizelgés áldozott lábainál, és ősi székhelyein
látta azt a léha előkelő, romlott műveltséget,
amely a rómaiak örök kísértése és halálos fé
lelme volt. Valószínű, hogy Júlia — nem egé
szen ok nélkül — úgy gondolkozott, a köztár
saságnak tartózó adósságát lerótta, mikor hu
szonhét éves korában már öt fiút hozott világra.
Ő most már szórakozni, pompázni akart, azt a
szabadabb, fényesebb, vígabb életet akarta élni,
amelyre a fiatalság hajlott. Súlyos gond Augustusnak, aki — főképp abban az időben — éppen
nem tekinthette egyszerű magánügynek a lánya
erkölcseit. A puritán párt fölbátorodott Augus
tus pontifex maximusszá való megválasztásán,
és újult erővel folytatta harcát a fiatalság nö
vekvő romlása ellen. Kezdte fölpanaszolni,
hogy a 18. év törvényeit nem alkalmazzák elég
szigorúan, és hogy a cenzori hivatal megszűnt.
Kezdte újra követelni, hogy Augustusnak me
gint adják meg, mint 18-ban és pedig újabb
FeiTpro:

nagysága és hanyatlása, VI,

£

114

FERRERO

öt évre a praefectura morum et legum-ot, ame
lyet 13 óta nem viselt, szóval adják meg neki
a kibővített cenzori hatalmat és azt a jogot,
hogy a hiányos vagy túlságosan szelíd törvénye
ket szigorítsa meg alkalmazásuknál. Augustus
a maga pártján akarta tudni a puritánokat, igye
kezett kedvében járni a tömeg régieskedő és
konzervatív hajlandóságának, de hogyan sze
repelhetett a hagyomány lovagjául, hogyan vet
hette szemükre a nagyoknak, hogy szabadjára
engedik házukban fiaikat és a nőket, ha egyszer
az ő lánya is föllázadt a házában ellene és tör
vényei ellen? Úgy látszik, egy pillanatig arra
gondolt, hogy összeházasítja egy, a politi
kától távol álló lovaggal: talán mert a lova
gok iránt elnézőbb lehetett erkölcsi dolgok
ban, mint a politikai és katonai arisztok
rácia ellen, amely a törvényeket csinálta,
tehát a megtartásukra is példát kellett adnia.
De aztán más gondolata támadt, végzetes gon
dolat, amely véghetetlen bajt okozott neki
magának, családjának és a köztársaságnak: az,
hogy összeházasítja Tiberiusszal. Ha igaz, amit
Rómában kürtőitek, Júlia már akkor is gyön
géd szemmel nézte Livia fiát, amikor még nem
maradt özvegyen Agrippa után, mert Tiberius
nem csak híres volt a cselekedetei miatt, hanem
szépséges ifjú is volt. Annál inkább vélhette te
hát Augustus, hogy Tiberius meg tudja zabo
lázni szép hitvese nyugtalan ösztöneit és segíteni
fog apjának abban, hogy családját római szigo
rúsággal kormányozza. Másrészt az is Valószínű,
hogy Augustus az állam vezetésében Agrippa

1 RÓMAI VILÁGBIRODALOM

115

örököséül szánta Tiberiust, akit valamikor kol
légájává tehet: alkalmatos volt tehát, hogy a
családban is Agrippa helyére jusson.
Tiberius és Drusus a 11-ről 12-re forduló
télen visszatértek Rómába, hogy vezérüktől uta
sításokat kérjenek a következő évre. Drusus
csakugyan meg is kapta a parancsot a haditerv
második részének végrehajtására: kezdje el
Gcrmánia lassú, rendszeres, fokozatos elözönlését, hadseregével vonuljon föl a Lippe völ
gyén, a folyó jobb oldalán, míg az Ems vizén
hagyott flotta szembe vonul vele. A két had
sereg így olyan közel jut egymáshoz, amennyire
csak lehet és rövid úton összetalálkozik a Lippe
felső völgyén. Ott a Lippenek egy másik folyó
val (Dió szerint Elisoval) való összefolyásánál
nagy erődítést építenek, amelyet viszont széles
hadi út és apróbb erődítések láncolata kapcsol
majd össze a Rajnával. Tiberius azzal az utasí
tással, hogy térjen vissza Pannóniába, azt a
fölszólítást is kapta, hogy bocsássa el Agrippinát és vegye feleségül Júliát. Keserű ajánlat volt
ez Tiberiusnak. Ha Júlia kívánta is Tiberiust,
viszont a kérlelhetetlen tradicionálista, aki
Pannónia táboraiból és a lázadó barbárokkal
való kegyetlen összecsapásokból tért meg,
semmi vonzódást sem érzett a szép úrhölgy
iránt, aki Keletről tért meg, tele olyan bájjal,
szeszélyekkel, fényűzéssel és kacérsággal, ami
mind nem illett az ő természetéhez. És Tiberius
nagyon szerette feleségét, akitől már született
egy fia és a másodikat éppen várta. Augustus
kénytelen volt szinte rászorítani a vonakodó
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Tiberiust. Megvolt hozzá az eszköze, mert de
rékon törhette Tiberius pályáját, elvehette tőle
a pannóniai háború vezényletét, a magánéletbe
zárhatta. Talán azt is kifejtette neki, hogy a
nemes római még a házasságban is előbbre te
heti a maga kedvtelésénél a köz ügyét. Tiberius
szerette a feleségét, de nagy ambiciói voltak és
bizonyára tudta, hogy Augustus — ha egyszer
feleségül adja hozzá Júliát — jövendőbeli kollé
gájául szemelte ki a legfőbb hivatalban, Agrippa
utódjául. Ha elutasítja Júliát, elutasítja ezt az
óriási kitüntetést is, amely méltó a legnagyobb
ambícióra. Végül kétségbeesetten megadta ma
gát, a 11. év elején elküldte a válólevelet Agrippinának, Augustus hamarosan megillette a nászt,
nehogy Tiberius megbánja a dolgot, és tavasszal
Júlia már Pannónia felé utazott új férjével.
Aquileiánál Tiberius elbúcsúzott tőle és tovább
ment tartományába, Drusus pedig ezalatt Gal
liába tért.
Augustus magára maradt Rómában, ahol
öt évre megválasztották praefectus morum et
légiim-nak. A hagyományszeretők és puritánok
pártja könnyen meg tudta szavaztatni a komiciumokkal és a szenátussal ezt a törvényt, mert
senki sem merte nyíltan elvitatni, hogy az ál
lamnak legfőbb feladata az erkölcsök megtisztí
tása, bár sokan csak azért engedték megválasz
tani ezt a főcenzort, mert abban bíztak, hogy
majd nem lesz valami szigorú. Csakugyan,
Augustus, ha beleegyezett is praefectus morum
et legum-má való megválasztásába, hogy kedyére járjon a puritán pártnak, nem akart tújs4'

A RÓMAI VILÁGBIRODALOM

117

gos szigorúan harcolni az erkölcsök növekvő
léhasága ellen, sőt szinte sietett engedmények
kel megnyugtatni a veáregoi-t. Törvényt java
solt, amely a lex de maritandis ordinibus meg
változtatásával föloldotta az agglegényeket és
hajadonokat a tilalom alól, amely addig nem
engedte őket a nyilvános előadásokra. Egy bot
rányos házasságtörési pör alkalmából pedig
nyilvánosan kifakadt a túlságos éles vádasko
dások ellen. Maecenas, több jeles férfiúval, védte
a vádlottat, de a vádló mindezzel nem törődve,
durva hangon rátámadt a vádlottra és védel
mezőire. Ekkor váratlanul megjelent a törvény
széken Augustus, leült a prétor mellé és tribuni
jogon eltiltotta a vádlottat attól, hogy barátjait
sértegesse. A közönség annyira megörült ennek
a pofonnak, amelyet a szerencsétlen vádló és
egyben vádló társai is kaptak, hogy közadako
zásból szobrokat emelt neki. Augustus észre
vette, hogy az idők elnézésre hajolnak, meg
értette, hogy a szükségletek, vágyak, törekvések
megdagadt új áradatának nem lehet többé zsi
lipet vetni, és beérte volna azzal, ha egy kisebb,
de sürgősebb reformot vihetett volna véghez,
mint amilyen az erkölcsök általános megjaví
tása: a szenátus reformját. Az előző tizenöt év
ben minden kísérlete, amellyel a régi nagy sze
nátust föl akarta újítani, megbukott. Az ülése
ken egyre kevesebb szenátor jelent meg, a távol
levők sokszor annyian voltak, hogy a pénzbír
ságot nem is lehetett többé kivetni rájuk. A sze
nátorok lustaságán sem jutalom, sem büntetés,
sem fenyegetés, sem fölszólítás nem fogott. Na-
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gyón is mélyről forrásozott ez a lustaság! A po
litika nagyobb biztonságot adott ugyan, mint
valamikor, de nem lehetett olyan könnyen ke
resni vele, mint valamikor, pedig Rómában a
szenátori rend élete egyre költségesebb lett és
egyre több kötelezettséggel járt. Ezért sok sze
nátor csak az esztendőnek egy részét akarta a
fővárosban tölteni, jobb szerettek hónapokig vi
déken lakni, mint Labeo, mert ott kevesebbet
költöttek, fölügyelhettek a földjeikre és elve
tették a főváros ezer gondját. Másrészt azelőtt,
amikor hosszú évekig minden dolog magára
volt hagyatva, a szenátus ügyei nem szaporod
tak a birodalom növekedésével, de most, hogy
végre okosan akarták igazgatni Itáliát és a tar
tományokat, a szenátoroknak több, különbö
zőbb és nehezebb gondokat kellett volna vállalniok, mint két évszázaddal azelőtt volt elődeik
nek. A legtöbbje természetesen nemhogy súlyos,
hanem semmiféle terhet sem akart vállalni: így
aztán Augustus akarata ellenére is Augustusra
halmozódott minden felelősség a törvényeken
belül és kívül, mert a szenátori arisztokrácia
mind az ő vállára hárította önzésből, félelem
ből, tehetetlenségből, gazdasági és társadalmi
okokból, éppen amikor Nyugaton egyre felhősebb lett az ég. Tiberius nyugodalmas Pannó
niába érkezett vissza, de Dalmácia teljes láza
dásban volt és pedig abból az okból, amely
miatt a másik vidék is föllázadt: nem akarta
megfizetni a tributumot. A szenátus sietett
Augustusra hárítani Damáciát, és Augustus
megparancsolta Tiberiusnak, hogy vigye oda
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azt a hadsereget, amellyel az előző évben a pannóniai zendülést elnyomta. De ugyanakkor
Thráciában is bekövetkezett az összeomlás,
még pedig nagyobb robajjal, mintsem gondolták
volna. Dionysos egyik fanatikus papja össze
szedte párthívei maroknyi csapatát, végigjárta
vele Thráciát és szent háborút hirdetett Róma
ellen, fölkelést a nemzeti dinasztia ellen, amely
Rómának barátja és szövetségese volt. A trákok,
akik a római hadseregben szolgáltak, a fiatalok,
az elégedetlenek, mindenünnen összesereglettek,
óriási tömegbe verődtek körülötte és ez a sereg
a maga számával, erejével és lelkesedésével a
forradalomba sodorta a királyi hadsereget is,
amely római fegyelem alatt szolgált. Egész
Thrácia fölzendült. A királynak menekülnie
kellett a trák Chersonesre, amely azelőtt Agrippáé volt, most pedig Augustusé. Trák csa
patok törtek he Macedóniába, és Kisázsia is beözönlésüktől rettegett. A veszedelem súlyosnak
látszott, mert a római hadseregnek egy erős
része Germániában, a másik Dalmáciában fog
lalatoskodott, a közelben nem állt rendelke
zésre haderő és nem volt megbizható tábornok
sem.
Augustusnak a szíriai légiókat kellett
igénybe vennie és egy ifjút, aki akkor Pamphiliát kormányozta, Lucius Cornelius Pisot, a
15. év konzulét, akinek megparancsolta, hogy
mint az ő legátus-a, vonuljon be Thráciába és
a szíriai légiókkal fékezze meg a lázadókat.
Piso ama kevés ifjak közül való volt, akiknek
értelme és a vitézsége méltó volt nagy nevük-
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höz, és bátran hasonlíthatták volna Drusus*
hoz és Tiberiushoz. Augustus azután valame
lyes reformot próbált a szenátusban. A négy
száz szenátort sehogy sem tudta összehozni,
akármilyen pénzbírságokkal fenyegette is őket,
azért elhatározta, hogy leszállítja a szenátorok
létszámát. Egy idő óta sok panasz hangzott
el amiatt, hogy a szenátus levéltárát elhanya
golják, és akárhányszor nem tudták megtalálni
egy szenátusi határozat hiteles szövegét, vagy
pedig kétféle is akadt egyszerre. A tribünök
és edilek, akikre ezeket az iratokat bízták, úgy
okoskodtak, hogy az ő jeles hivatalukhoz nem
illik jegyzékek ellenőrzése és áthárították az
egészet az Írnokokra, ahogy ma mondanók,
és azok tömérdek bajt és zavart okoztak.
A levéltár ellenőrzésével Augustus a kvesztorokat bízta meg, akik fiatalabb és szerényebb
hivatalnokok voltak és így el lehetett várni
tőlük, hogy nagyobb szorgalommal töltik be
hivatalukat. Mint pontifex maximus gondosko
dott arról is, hogy az üléseket megelőző vallá
sos szertartások könnyebbek és egyszerűbbek
legyenek. Megengedte, hogy tömjén- és borál
dozatot mutassanak be annak az istennek, aki
nek templomában a szenátus összeült. Gyatra
orvosságai mély és gyógyíthatatlan kórságnak!
Agrippa halálával Augustusra maradt az ő 240
rabszolgája, akikre a vízvezetékek ellenőrzését
bízta, és velük együtt ennek a közszolgálatnak
a gondja is. Augustusnak úgyis ezer gondja volt,
nem akart még egyet magára vállalni, és a sze
nátussal új hivatalt szerveztetett: a cura ciqua-
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rum-ot, amelyet természetesen szenátorok fog
nak viselni. De hasztalan vesződött-bajlódott
Augustus, a birodalom azért sokféle és ellen
tétes erő hatalmán maradt, amelyeket ő így
egyedül vagy majdnem egyedül csak részben
tudott irányítani vagy dominálni. Míg ő Ró
mában a szenátus reformján fáradozott, Ger
mániában a háború kiperdült az ő okos tervei
alól. Drusus a Lippe völgyén bevonult Ger
mániába és éppen akkor ért oda, mikor a germániai népek a legnagyobb nyüzsgésben-mozgásban voltak. Sok germán nép megijedt a
római seregek fölbukkanásától, Róma fenye
gető szándékaitól, és a tél idején védőszövet
ségen alkudoztak, de az alkudozásból akkora
viszályok támadtak, hogy a germánok —
ahelyett, hogy szövetséget kötöttek volna az
invázió ellen — egymással kaptak hajba. A
szikamberek, akik a szövetséget kezdeményez
ték, éppen akkor rontottak rá a kaitokra, akik
a Weser mentén laktak. Az egész germán te
rület a Lippétől délre, a Rajna és a Weser kö
zött, lángban állt. Merész hadvezér nem is
gondolhatott el ennél jobb alkalmat, hogy rajt
üssön a germánokon és egyetlen hadművelet
tel kicsikarja tőlük — mint Caesar annyiszor
megcselekedte — azt a behódolást, amelyre
Augustus rendszeresen, lassankint akarta kény
szeríteni őket. Drusus, akiben megvolt Caesar
lángeszének egy szikrája, először megfontoltan
végrehajtotta Augustus haditervét: alávetette
az uzipéteket, fölhatolt a Lippén, hogy össze
találkozzék a hadsereggel, amely apróbb csa-
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tározások közben az Emsen hajózott. De mikor
összetalálkoztak, ahelyett, hogy nyomban el
kezdte volna építtetni a megerősített tábort,
eltért Augustus tervétől, merész mozdulattal
nekivágott az ismeretlennek, szerencsét pró
bálni, mint egy új Caesar. Sebtében élelmet
gyűjtött, valószínűen magával vitte a hadsereg
legjava részét, átvonult a szikamberek puszta
földjén, betört a tenkterek földjére, akik meg
riadtak hirtelen beütésétől és megadták m a
gukat. Sietve a kattok területére csapott, hátba
kapta a civakodókat, elválasztotta és különkülön megverte őket, rájuk kényszerítette a
római főhatalmat, és gyors meneteléssel a Weserig hatolt. Miért várjon türelmesen évekig
okosság jutalmául arra, amit merészséggel
hónapok alatt megszerezhet? És villámgyors
támadása akkora riadalmat keltett, hogy — ha
az élelmiszerhíja nem kényszerítette volna
vissza a Rajna felé — talán egész Germánián
keresztül megismételte volna Caesar belgiai
hadjáratát, és amilyen rémületbe ejtette Ger
mániát, átkelt volna még a Weseren is, s az
egész barbár Galliában, egészen az Elbáig,
csak úgy aratta volna a hódolatot. De ki
fogyott az élelemből, a germán föld pedig nem
tudta eltartani a betörő sereget. Drususnak
meg kellett elégednie ezekkel az eredményei
vel és vissza kellett indulnia a Lippe völgyébe.
Piso körülbelül ebben az időben vonult be se
regével Thráciába és megtámadta a lázadókat,
kezdetben nem nagy sikerrel. Tiberius nagyobb
szerencsével járt Dalmáciában, de míg a dal-
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mátok földjén hadakozott, a pannonok megint
föllázadtak. A helyzet nem lehetett valami
kedvező 11. nyarán, de ősszel kevés híja ka
tasztrófa nem súlyosbította. Drusust vissza
vonulása közben portyázó germánok kezdték
zaklatni, és a végén tőrbe keveredett, ahhoz
hasonlóba, amelybe a nerviek akarták csalni
Caesart. Csodák csodája, hogy drágán meg nem
fizette, amiért Caesart utánozta, és hogy had
seregével meg tudott menekülni a teljes meg
semmisüléstől, amelynek rettenetes következ
ményei lettek volna és hogy visszatérhetett a
Lippére, ahol aztán — a történetírók erősen
vitatják, melyik helyen — fölkészült, hogy
Augustus óvatos haditervét megvalósítsa. Ki
adta a rendeletet egy castellmn építésére, amely
nek az Aliso nevet szánta, azután visszatért
Galliába, elhatározta, hogy egy másik erődöt
épület a Rajnán — a kattok területén, mondja
Dió — valószínűen azt az erődöt, amelyből ké
sőbb Coblenz városa lett, és mindezek elinté
zése után hazatért Rómába. Katonái őt is imperator-rá kiáltották ki, mint Tiberiust: de
Augustus nem ismerte el a címet, a régi szokás
szerint, mert Drusus legátus volt. A szenátus
azonban diadalmat szavazott Drususnak, meg
engedte, hogy lóháton vonuljon be Rómába és
prokonzuli hatalmat adott neki, pedig még csak
prétorságig vitte.
Rómában Drususnak gyászbeszédet kellett
tartania Octaviáról, aki Augustus nővére, Anto
nius özvegye, Marcellus édesanyja és Drusus
anyósa volt. Ez a szelíd asszony is, akit Itália
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olykor derűsnek, olykor bánatosnak, de mindig
méltósággal teljesnek látott a forradalom köze
pette, és aki szerette fiának, Marcellusnak halála
után ráborúlt a kedves hamvakra, a feledés, a
csönd mélysége fölé, most eltűnt a mélység
ben . . . A nép és a szenátus most is ontani akarta
a kitüntetéseket az elköltöző ttre. De Augustus
visszautasította. Tiberius pedig — úgy látszik
— a tél közeledtén Aquileiába ment Júliával,
aki áldott állapotban volt. Igyekezett békén
együtt élni új hitvesével, akit Augustus adott
hozzá, de nem tudta elfelejteni a szelíd
Agrippinát, aki más házába került, és szíve
csordultig telt keserűséggel, ha rágondolt a
nőre, aki messze Rómában maradt, Rómában,
ahová ő nem akart többé visszatérni, nehogy
újra meg kelljen látnia Agrippinát és sebe ki
újuljon. Ez a hallgatag, büszke férfiú, aki
mindig magába zárkózott, az egyszerű és mély
szenvedélyek embere volt. Aquileiából a 10. év
elején — abban az évben Julius Antonius, a
poéta, Fulvia és Antonius fia volt a konzul —
Augustus elé indult, akinek az év vége előtt
még egyszer félbe kellett hagynia a belső refor
mokat és közigazgatást, hogy a csataterek köze
lébe vonúljon, amelyeken oly súlyos háború
kat víttak és Galliába kellett utaznia. De alig
találkozott Tiberius Augustusszal, komor hí
rek érkeztek Illyricumból. A dákok átkeltek
a befagyott Dunán, betörtek Pannóniába, a
dalmátok pedig újra föllázadtak! Augustus azon
nal visszaküldte Tiberiust Pannóniába, hogy
kezdje el fáradalmas hadjáratát ugyanakkor,
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amikor Piso lassan, türelmesen, lépésről-lépésre
visszahódította Thráciát. Germániában a 10. év
ben valamelyes fegyverszünet lehetett: Aliso és
Coblenz építését szorgalmasan folytatták, de
igazi ütközet aligha történt. Vájjon ezt a szüne
tet maga Augustus akarta-e óvatosságból, ki
tartva annál a tervénél, hogy Germániát lassankint hódítja meg, inkább sánccal, mint karddal,
és meg akarta várni az előző év merész hadjá
ratának eredményét? Drusus merész hadmű
veletei mélységes hatással voltak a kóbor germán
népekre: némelyik rémületében elhatározta,
hogy eltakarodik a római beözönlők elől és
más helyen fog szállást. Köztük a markomannok, akik talán ebben az időben kezdtek beván
dorolni Bohemiába, a későbbi Csehországba. Ve
zérük Marbod volt, egy nemes, aki hosszú ideig
tartózkodott Rómában. Marbod barátja volt
Augustusnak, csodálta a nagy birodalmat, és
nem akarta, hogy népe összetűzzön a légiókkal.
Inkább vezette új területekre, ahol — úgy re
mélte — állandóbb kormányzatot alapíthat és
seregét római fegyelem alá szervezheti, szóval
a germán barbárokat fölszerelheti a görög-latin
művelődés fegyvereivel. Egy új Caesar annál
erélyesebben folytatta volna azt a hadművele
tet, amelyet Drusus az előző évben megkezdett,
mert fölhasználta volna ezt a múló félelmet. De
Augustus nemcsak hadvezér volt, hanem intellectuel is, adminisztrátor, szervező és főpap is.
Ettől az évtől kezdve folyton váltogatta a me
részség és a türelem stratagémáját.
Ebben az évben, augusztus elsején, a
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hetven galliai nemzet főnökei összeültek Lyon
ban, és a Rhőne és a Saőne összefolyásánál föl
állították Róma és Augustus oltárát. Pappá az
éduó Caius Julius Vercundarus Dubiust válasz
tották. Emlékezetes dátum Európa történeté
ben! Gallia a nyugati tartományok közül — és
♦pedig buzgóbban, mint akárhány keleti nemzet,
még Görögország is — elsőnek fogadta el az
élő fejedelmek kultuszát, amely Egyiptomban
támadt és Kisázsia aztán átvitte Augustusra és
Rómára. Még Gallia, amely olyan közel volt
Itáliához és amelyet csak néhány évtizede is
választói és köztársasági intézményekkel kor
mányoztak, még Gallia sem tudta megérteni a
köztársaság legfőbb hatalmának azt a mester
kélt elrendezését, amellyel Róma végét vetette a
polgárháborúknak. Még Gallia is keleti módon
értelmezte Augustus hatalmát: ázsiai jellegű
monarkát látott benne, aki az államot szemé
lyesíti meg. Gallia a kelta hagyományokból ha
marosan belesodródott politikai dolgokban nem
a latin, hanem a keleti eszmékbe, szolgálta és
tisztelte Augustusi, mint ahogy az egyiptomiak
és az ázsiaiak valamikor a Ptolomaeusokat és
az Áttalidákat tisztelték és szolgálták. Augustusi
épp úgy istenné és monarkává emelték Galliá
ban, mint Keleten! Krisztus előtt 10. augusztus
elsején Lyonban letették az európai monarkia
ma is szinte érintetlen épületének első kövét.
Aznap Antónia fiat szült Lyonban: a jö
vendőbeli Claudius császárt. Mert Germánia meg
hódítója is tartotta magát a lex de maritandis
ordinibus-hoz,

Júlia é s Tiberius.
Rómában ezalatt a 9. évre konzullá vá
lasztották Drusust, az istenek kegyencét, aki
nek nevét Germániában viselt dolgai után
Itália nemcsak szeretettel, hanem dagadó büsz
keséggel emlegette. Azután, az év hanyatlásá
val, Augustus, Tiberius és Drusus visszatértek
Rómába, és a főváros ünnepségekkel és kitün
tetésekkel fogadta őket. De mielőtt az év le
múlt volna, Drusus már újra visszautazott
Germániába, és kollégája január elsején egy
maga vállalta a konzulságot. Ennek a sietség
nek kettő lehet a magyarázata: Drusus vagy
végképpen meggyőzte Augustust arról, hogy a
germániai barbárokat ideje lenne egyetlen csa
pással leverni, vagy pedig Rómába megérkezett
a híre, hogy a keruszkok és a szvévek szövet
keztek a szikamberekkel és el akarták özönleni Galliát, előre fölosztva maguk közt a pré
dát; a keruszkok a lovakat, a szvévek az
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aranyat-ezüstöt, a szikamberek a rabszolgákat
kapnák. Akárhogy történt, egy bizonyos: Drusus most már egészen Caesar stratégiájára pár
tolt, a lingonok közt Augustusszal egy újabb
templomot állított, a 9. évben hatalmas sereg
gel bejárta Germániát és hadakozás közben
előbb a Weserig, azután az Elbáig hatolt. Hogy
milyen erővel, milyen eszközökkel, milyen
utakon, milyen viszontagságok között, nem
tudjuk: tudjuk azonban azt, hogy Drusus az
Elbától augusztus elején visszafordult. Közben
Auguslus a 9. év első felében újra megrefor
málta a szenátust: tizennyolc év alatt negyed
szer vagy ötödször! De hát az addig használt
orvosságoknak nem volt semmi foganatjuk.
Hasztalan csökkentette a létszámot, a szená
torok még így sem ültek össze törvényes szám
mal, és a botrány mértéke betelt, Döntő refor
mot kellett próbálni, üdvös eszközöket kellett
végre használni. Augustus elfordult attól a túl
ságosan hősies szándéktól, hogy a szenátori ha
nyagságot kiirtsa, egyezkedni kezdett vele és a
nagy szenátus helyett, amelyet helyre szeretett
volna állítani, beleegyezésükkel fél-szenátust
akart kerekíteni, amely ha nem is lett volna
szorgalmas és erélyes, legalább nem lett volna
olyan botrányosan lusta sem. Űj szabályzatot
terjesztett a szenátorok elé és kérte őket, hogy
mielőtt megszavaznák, ők is jól tanulmányoz
zák végig. Ez az új szabályzat nem készült
olyan súlyosnak, mint az előző, de arra szánta,
hogy szigorúbban megtartsák. Havonta két kö
telező ülést tervezett, mindep Calenda és Idus
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alkalmával, tehát minden hónap elején és kö
zepén egyet-egyet. A közbeeső napokon a sze
nátorok szabadon rendelkeznek idejükkel,
ezeken a napokon minden közhivatal szünetel.
Szeptemberben és októberben — a szüret hó
napjaiban — pedig még nagyobb könnyebb
ségük lesz: csak egy részüknek kell az ülésekre
járnia, sorshúzás szerint. De ezzel együtt föl
emelték az igazolatlanul távolmaradók pénz
bírságát és elhatározták, hogy ha nagyon sokan
elmaradnának, sorshúzás szerint megbírságol
ják a szenátus ötödrészét. Ami a törvényes lét
számot illeti, megváltoztatták a régi szabály
zatot, különböző létszámot állapítottak meg
egy-egy szenátusi határozat érvényességére vo
natkozóan, a határozatok fontossága szerint,
amelyeket éppen ezért bizonyos sorrendbe
szedtek. Végül — és ez volt a reform legfon
tosabb intézkedése — a nagy szenátus keretein
belül alkottak egy kisebbet. Elhatározták, hogy
minden hatodik hónapban egy tizenötös taná
csot sorsolnak, amely az egész szemeszter ide
jén Rómában marad Augustus rendelkezésére.
Ez a tanács határoz Augustusszal minden fon
tos és sürgős ügyben, a szenátus aztán a ha
tározatokat jóváhagyja a Calendae vagy Idi
teljes ülésein. A szenátori méltóság terheit
tehát megkönnyítették, fölosztva valamennyiük
között, de Augustusnak mindig segédkezik, ha
nem is az egész szenátus, legalább a Consilium,
a szenátorok tanácsa, amely a szenátust fogja
képviselni körülötte, a kedvetlen, lomha, araFerrero: Róma nagysága és hanyatlása. VI.
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tásban, szüretben és mulatozásban foglalatos
gyülekezetei.
Horatiusnak tehát igaza volt, mikor ebben
az időben kidicsérte az elnök ágas-bogas szor
galmaskodását:
Cum tót sustineas et tenta negotia solus,
Rés Italos armis tuteris} moribus ornes,
Legibus emendes . . .

És Augustusnak napról-napra több volt a
tennivalója. Germániában és az illír tartomá
nyokban a háború egyre húzódott, a belső hely
zet pedig rosszabbra fordult. A régi nemzedék
megmaradt puritán szelleme és az új nemze
dék növekvő romlása mérgezett és aljas fegy
verekkel szállt hadra egymás ellen. Mindenki
tisztán láthatta most már, hogy a polgárhábo
rúk után növekedett generáció nem hajtott az
öregek komoly intéseire és nem tért magába,
hanem hamarosan újra megrontott mindent,
amit az előző nemzedék az ősi rómaiaság sod
rában akart tisztára füröszteni. Hogy az új
nemzedék milyen hitetlen, önző, élvezetre
vágyó, az legjobban meglátszott Rómán. Az
ifjú nemességnek Ovidius volt a szellemi mes
tere. Júlia megint kezdett törvényellenes fény
űzést fitogtatni — hasztalan intették Augustus,
Tiberius és Livia — és pedig éppen abban a
házban, amelynek a többit is a 18. év fény
űzési törvényének szigorú megtartására kellett
volna oktatnia. A plebsz kenyeret, bort, mu
latságot, pénzt követelt a nagyoktól, Augustus-
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tói, a köztársaságtól, még pedig korlátlanul és
lépten-nyomon, minden zabola ellen föllázadó
vakmerőséggel. Gazdagok, szegények, nők,
férfiak, fiatalok, öregek lihegve dobták magu
kat minden szórakozásra, elvetve méltóságuk,
szemérmük, ártatlanságuk utolsó foszlányait.
Különösen a színpadon tárta föl Róma min
denki előtt a maga erkölcsi züllését: a pana
szok egyre sűrűbben ostromolták Augustusi,
akinek természetesen a színjátékokat is tisztesebb hangra kellett volna szorítania. A nagy
klasszikus példaképek szerint igazodó, tehát
komoly, erkölcsös, művészies nemzeti színház
minden törekvése megbukott. A felső osztályok
is jobb szerették már a látványos jeleneteket
és gépies cselekményeket, mint a finomabb, hu
morral, filozófiával vagy páthosszal tele műve
ket. Hát még az alsó nép, a plebecula, amely
szükségszerűen írástudatlan volt! A komédia
és a szomorú játék színházai zúgtak-harsogtak,
mint a Gargano hegye vagy a Tyrrhennitenger, olyan „csöndes" áhitattal hallgatta a kö
zönség a legjelesebb költők legtökéletesebb
műveit! A legfaragottabb verseket, a legpatetikusabb részleteket, a legmélyebb és legtisz
tább gondolatokat úgy sodorta, nyelte, szórta
ez a lárma, mint szegény faleveleket a szél
roham. Egy szép ökölvívás, nagy kocsifuttatás,
vadállatok kegyetlen hajszája, egy jó gladiátori
viadal többet ért, mint a régi és az újabb
színjátszás minden remekműve. Mindenkit va
lami őrületes szenvedély kergetett ezekre a lát
ványosságokra, és ettől az őrülettől még Augusn
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tus sem volt ment. A matrónák gyönyörködni
akartak a meztelen atlétákban, a fiatalok látni
akarták, hogyan vérzenek el a vadállatok.
Férfiak és nők vegyültek ugyanazokon a pad
sorokon, a kegyetlenség és a kéj ugyanazon
deliriumában egy-egy gladiátori viadalnál.
Minden osztály annyira belészeretett a vér lá
tásába, hogy Augustusnak meg kellett tiltania
a végső vérre menő gladiátori viaskodást, kü
lönben a publikum minden viadalnál ember
halált követelt volna. A biztonságos, a szemé
lyes veszedelem nélkül való kegyetlenség, a leg
borzasztóbb és legaljasabb emberi szenvedély
volt az a gyönyör, amelyben a birodalom ural
kodó oligarkiája részegségig tobzódott! A mu
latságoknak ebben a forgatagában természete
sen meglazult a közerköles, a .18. év nagy tár
sadalmi törvényei erejüket vesztették, a bűnök
most már nyíltan megcsúfolták, támadták és
megszegték valamennyit, anélkül, hogy a kor
mányzat el merte volna rendelni szigorú meg
tartásukat: sötét gond és nagy keserűség a régi
jó idők csodálóinak, a hagyományi módoknak,
az igazi tisztességeseknek és a kénytelen becsü
leteseknek, akiknek nem tellett a bűnös életre.
Ezért valamennyien, kétségbeesve azon, hogy
másképp nem tudják megfékezni a növekvő
korrupciót, kétségbeesésből és bosszúáílásból
föluszították a hivatásos vádlók gonosz csa
patát, amelynek Cassius Severus volt az atya
mestere. A becsületes emberek megvetették a
rágalmazásnak ezeket az aljas napszámosait,
akik hajmeresztő hazugságokkal dagasztották
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kövérebbre az igazi botrányokat, aprókat-nagyokat, és fölszitották a tömeg legaljasabb szen
vedélyeit, mert kitanították, hogy a törvény előtt
megköpködje a felső osztályokhoz tartozókat,
tipródjék rajtuk és a törvényszéket afféle
kisebb amfiteátrummá álázza. Ott a gladiáto
rokat adták halálra, itt az előkelő férfiak és
nők becsületét. De az irigyek és a gonoszok
mellett sok tisztességes ember is hajlandó volt
eltűrni ezeket a vádaskodásokat és mentegetni:
ha egyszer nem voltak többé cenzorok, ha
Augustus olyan szeliden élt a praefectara mó
rit m et légiim-adta hatalmával, mi maradt
egyéb eszköz, amellyel meg lehetett zabolázni
az új nemzedék gonosz hajlamait? Sokan azt
is fölpanaszolták, hogy a törvény akadékos
kodik a gazdagok vétkeinek bizonyításánál,
mert megtiltja, hogy a rabszolgát kínzás alá
vessék és így csikarjanak belőle vallomást a
gazdája ellen. Ki tanúskodhatott a családban
elkövetett vétkekről, ha egyszer a szolgákat ki
zárták a tanúskodásból? A rabszolgák tanús
kodása különösen a házasságtörési pörökben
lehetett akárhányszor döntő fontosságú. Mások
viszont — és nem ok nélkül — kikeltek az
ellen, hogy aljas rágalmazók bitorolják a cen
zornak szinte szent hivatalát. Sokan veszedel
mes dolognak tartották ezt a mindenáron való,
dühös bizonyítani akarást, amelynek jók vol
tak a képzelt bizonyítékok vagy a hazug rab
szolgák tanúvallomásai is. Az ilyen porok után
sok gyűlölség tüskéje maradt a szívekben,
amint mindig is megtörténik, valahányszor az
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általános aljasság módot ad a boszúállónak,
hogy arcát az erkölcsjavító maszkja alá rejtse
és a jognak, igazságnak boszúlójául szerepel
jen. E törvényszéki marakodások a közszel
lemben elkoptatták az igazság és a jogosság
érzékét, a pörök tárgyalása kedvéért pedig
mindenki elhanyagolta valóban sürgős ügyeit.
Akkor is, míg Drusus Germániában hadako
zott, Róma szemét-fülét egy botrányos mérge
zési pörre fordította. A port egy kiváló arisz
tokrata, Augustus egyik legjobb barátja, Caius
Nonius Asprenas ellen indították. Vádlója ter
mészetesen Cassius Severus volt. Hogy mit
róhattak észszerűen Nonius bűnéül, nem tud
juk: azt azonban tudjuk, hogy Cassius Seve
rus, mint rendesen, arról vádolta, hogy rette
netes méregitalt készített, amellyel nem keve
sebb, mint százharminc személyt küldött a
másvilágra! Nonius és családja megrémültek,
inkább a vádlótól, mintsem a vádtól, inkább
a bárgyú közhiszékenységtől és az alsó népnek
a bevádolt gazdagok ellen való esztelen dühé
től, és egyenesen Augustushoz fordultak, vál
lalja el Nonius védelmét. De Augustus még a
vádaskodásnak ezeket az aljas mesterembe
reit sem akarta megbántani, nem akarta el
venni a közép és a tudatlan osztályoktól azt
a platonikus elégtételt, hogy kedvükre pörösködjenek és olykor-olykor egy-egy gazdagot
koncul kapjanak. Tétovázott, mentegetőzni
próbált, azután — hogy kimenekedjék zavará
ból — a szenátus elé akarta vinni a kérdést,
védheti-e Noniust vagy nem? Ügy gondolko-
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zott; ha elvállalja a védelmét, azt fogják hinni,
tekintélyét vetette az igazság latjába annak az
érdekében, akit bűnben találhatnak, ha pedig
elutasítja, olyan a színe a dolognak, mintha
előre elitélte volna azt, aki ártatlanak is bizo
nyulhat. A szenátus egyhangúan fölhatalmazta
a védelem vállalására, de Augustus még min
dig nem volt megelégedve. A pör napján leült
a védők közé, de csak megjelent: a tárgyalás
közben egy szót sem szólt. Némán hallgatta,
minden tiltakozás nélkül, Cassius Severus dü
hös vádbeszédét. Noniust fölmentették, de
Augustus nemsokára azzal kárpótolta Cassius
Severust kudarcáért, hogy megszabadította egy
ellene emelt vád alól és azt mondotta: az idők
aljassága ilyen vádlókat és ilyen vádlottakat
érdemel! Ha Caesar fiának, a szenátus és a köz
társaság elnökének, a birodalom első emberé
nek, a vallás fejének így kellett kenegetnie egy
olyan gazember háját, amilyen Cassius Severus
volt: akkor mire jó és mennyit ér az emberi
nagyság?
Minden pör és minden botrány dacára a
korupció és az önzés egyre magasabbra áradt.
Ovidius képzelt költői leveleit írta a legenda
és a történelem híres szerelmes nőihez, azután
volt annyi bátorsága, hogy a lex Júlia árnyéká
ban elegikus versmértékre szedve meg merte
írni a tökéletes házasságtörés kézikönyvét a sze
relem művészetéről, az Ars Amatoria-t. A nagy
társadalmi törvények ellen való nyílt, orcátlan,
csúfolódó engedetlenség mellett lábrakapott egy
másik, sokkal közönségesebb és veszedelmesebb.
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Az a képmutató és sebezhetetlen formája az en
gedetlenségnek, amely úgy szegte meg a törvé
nyeket, hogy betű szerint való pontos megtar
tásuk lárváját öltötte magára. A lex de maritandis ordinibus az agglegénység büntetésével
sok római polgárt belekényszerített a házas
ságba, de senki sem látta előre, hogy a többi
osztályok polgári önzése módot talál a törvény
megcsúfolására a házasságon belül is: nem fog
gyermekeket nemzeni, különösen a lovagi rend
ben, amelyet ma jómódú polgárságnak nevez
nénk, szaporodott az olyan házaspárok száma,
amelyeknek nem volt gyermekük, mert nem
akarták. A raffináltabb életmód, a különféle
gyönyörök vágya, amelyet a növekvő egyiptomi
befolyás oltott bele minden osztályba, ezt az
önzést különösen a jómódú, de nem gazdag
osztályokban fejlesztette, amellyel nem növel
hették kiadásaikat két felől is azzal, hogy job
ban éltek és számban is többen voltak, ha nem
akartak belepusztulni az adósságokba. Haszta
lan növekedett a jólét, amely mindennek az
árát magasabbra szökkentette, Rómában mégis
több volt az adósság, mint egy jól rendezett ál
lamhoz illik. Sokaknak az volt tehát a dilemmá
juk, hogy vagy föláldozzák utódaiknak a maguk
szórakozásait, amelyeket az új kor olyan bőség
gel kínált nekik, vagy pedig utódaikat áldozzák föl
szórakozásaiknak, magvában elfojtják sarjadékukat, amely az időben folytatta volna őket,
belenyugosznak, hogv tulajdon létükkel teljesen
befejeződnek, csak azért, hogy e földi rövid
óráikat vígabban tölthessék. Legtöbben ezt a
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második megoldást választották, a lovagi rend
tehát gyorsan elterméketlenedett, és a köz ja
váért buzgólkodók, mennél erősebben fölütkö
zött a baj, annál fájóbban panaszolták, hogy a
házassági törvényt így megkerülik. A törvény
valóban nem azért akarta a polgárokat házasodásra kötelezni, hogy minden férfit összepáro
sítson egy nővel, és ketten aztán egy házban
éljenek és egy ágyban háljanak, hanem hogy a
köztársaságot ellássák emberanyaggal. Ha a lova
gok rendje elterméketlenült, az arisztokratikus
alkotmány gyökerei is elszóródtak, mert a szenátori rend a lovagokéból toborzódott, mert amikor
a birodalom növekedett és a szenátori nemesség
megfogyatkozott, a polgári hivatalnokokat és a
légiók tisztjeit bővebben kellett a lovagok rend
jéből válogatni. Úgy látszik, például, hogy a
barbár alattvalók közül sorozott lovas hadtes
tek parancsnokai már Augustus idejében is a
lovagi rendből kerültek ki, és ugyancsak a lova
gok közül válogatta össze Augustus sok prokurátorát, akik tartományaiban az adók beszedé
sét ellenőrizték, közülök válogatta Egyiptom és
Noricum helytartóit. A lovagi rend szinte má
sodik, tartalék nemességgé vált, amely fönntart
hatta az arisztokratikus alkotmányt, ha egyszer
az első nemesség kidőlt. Mennél lomhább lett a
szenátori rend, annál jobban bizakodott min
denki a lovagi rendben, amelynek hazafiúi buz
galmát legalább egy dolog ösztökélte, az az am
bíció, hogy följut a felsőbb nemességbe és az állam
stipendiumaival megnövelheti a maga vagyonát.
De ha egyszer a lovagok rendje is elterméket-
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lenült, hogyan kormányozzák az államot? Ki
fogja a légiókat és a segítőcsapatokat vezé
nyelni? Óriási veszedelem támadhatott abból,
hogy a polgári önzés ennyire belivódott a tár
sadalom legszélesebb rétegeibe.
Sokan kezdtek tehát arra gondolni, hogy
meg kellene reformálni a lex de maritandis ordinibus-1, még pedig úgy, hogy érvényességét a
nőtlenségről a házasságok szándékos meddősé
gére is kiterjesszék. Abban a pillanatban a baj
még nem volt olyan súlyos, hogy az akarat cse
lekvésre mozdult volna. Még csak megfigyelték
a bajt, csak panaszkodtak és javasoltak. Köz
ben Augustus a nyári hónapokban elutazott a
Pó völgyébe, talán azért, hogy közelebb jusson
két legátusához, akik Pannóniában és Germá
niában hadakoztak, és Ticinumig (Pavia) ju
tott. Augusztusban megdöbbentő hírt kapott:
Drusus 13-án hadseregével egy helységben, ame
lyet a történetírók azóta sem tudtak megálla
pítani, leesett a lováról és egyik lábát kitörte.
Nem vezényelhette tovább hadseregét, az ellen
séges földön pedig nem merte rábízni valame
lyik tisztjére, azért megállapodott és tábort ve
retett. Augustushoz pedig futárt szalasztott az
zal a kéréssel, hogy azonnal küldjön neki tábor
nokot, aki vissza tudja vezetni a légiókat és őt
magát is, ha közben meg nem gyógyulna. Sze
rencsére kevéssel azelőtt, hogy Germániából a
gyászos hír megjött, Ticinumba érkezett Tiberius is Pannóniából, ahol — legalább abban az
évben — csöndesebb lett a világ. Tiberius kísé
ret nélkül, egyetlen vezetővel, éjjel-nappal
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utazva, átkelt az Alpokon és szinte futva, lélekzet nélkül megjárt kicsi híja kétszáz mérföldet.
De majdnem lekésett arról, hogy utólszor át
ölelhesse szeretett öccsét, az istenek kegyencét.
Drusus valószínűen a seb infekciója következ
tében halt meg, harminc éves korában, teljes
dicsőség és boldogság közepette, miután átélt
egy rövid, de káprázatos földi órát, nem is
sejtve, milyen veszendő az a mű, amelyért meg
halt. Haldokló percei esteli sötétségében nem
látta a fájdalom és szégyen derengését övéinek
büszke nagysága fölött. De milyen szaggató fáj
dalom volt Itália szívének, mikor a gyászos hír
végigrepült a városokon, el a legtávolabbi me
zőkre, és rákopogatott a legelhagyottabb há
zikóra! A rémült nemzet, ha már tehetetlen volt
a sors ellen, bánatát legalább véghetetlen gyász
menettel akarta kifejezni, amely a holttestet a
germániai halottaságyból a római máglyára és
örök nyugalomra kisérte. A ravatalt egészen a
téli táborokig centuriók és katonai tribünök
vitték vállukon, aztán a gyarmatok és községek
dekuriói és előkelőségei váltották föl őket a
végső tisztességadás terhében. Tiberius min
denütt előttük, gyászának jeléül mindvégig gya
log. A kis gyülekezet kegyeletes terhével átkelt
az Alpokon, leszállt a Pó völgyébe, Paviában
találkozott Drusus gyászbaborúlt szüleivel, és
velük együtt haladt tovább a téli tájon Róma
felé. A lakosság mindenünnen az útra tódult,
hogy átvonulásuknál utoljára búcsút intsen az
ifjú holttetemének. Üdvözölte őket a lakosság
és üdvözölték a városok küldöttségei, amelyek
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fölkerekedtek, hogy részvétüket kifejezzék Augustus és Lívia előtt. Rómában nagyszerű ün
nepséggel történt meg a végtisztesség. Megjelent
az egész szenátus, az egész lovagi rend és tömér
dek polgár. A holttestet a Claudiusok és a Liviusok képmásai között a Fórumra vitték, ahol
Tiberius halotti beszédet mondott, azután a lo
vagok a Mars-mezőre vitték, ahol végre kigyúladt a máglya. Csöndes, szomorú máglya,
egészen más, mint Caesar forradalmi rógusza!
Tiberius után Augustus dicsérte az elhunytat a
Circus Flaminiusban. Az ifjúságot példája köve
tésére buzdította és megindult szavakkal fejezte
ki azt az óhajtását, hogy Agrippa fiai, akiket ő
örökbe fogadott, növekedjenek Drusus képére
és hasonlatosságára, hogy az istenek engedje
nek ő neki is olyan halált, amilyet Drususnak,
a köztársaság szolgálatában. A szenátus sok ki
tüntetést szavazott meg a halott emlékezetének,
többek közt a Germanicus melléknevet, amely
családjára is átszálljon. Anyjának, Líviának
megadtak minden olyan kiváltságot, amely a
háromgyermekes anyáknak járt, bár ő csak ket
tőt szült. De a szenátus azt akarta ezzel kife
jezni, hogy Drusus maga fölért kettővel.
így halt meg Drusus. Keservesen megsiratta
hazája, keservesen megsiratta mostohaapja,
akárcsak édesfia halt volna. Siratta, de nem
csak apai érzésből. Agrippa korai halála után
ez az ifjonti halál új veszteséget jelentett.
Augustusnak a szenátus folytonos bomlása
miatt egyre többet kellett számítania legköze
lebbi rokonára és legbensőbb barátjaira, kiilö-
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nősen a külső politikában. A külső politika, mint
tudjuk, bizonyos folytonosságot követel. Az
arisztokrácia szép ideiben a szenátus a maga
egyetértésével, kitartásával, monumentális tö
mörségével, nagy tekintélyével egyenes vonal
ban terelhette siker felé a külső politikát. Még
ha sokszor megbotlott is, még ha minden évben
változtatta is a prokonzulokat és proprétorokat,
akik diplomáciai és hadi terveit megvalósítottág, még ha jeles férfiakkal együtt sokszor kö
zepeseket, hitványakat állított is munkába.
Akármilyen ügy sürgette is, a szenátusban min
dig akadtak hozzáértő férfiak, akik az ügyet
ismerték, emlékeztek a precedenseire, figyel
mesen tanulmányozták az események folyását
és föl tudták vilógosítani kollégáikat, akik aztán
megválogathatták az alkalmas tervezetet. Most
azonban a gyógyíthatatlanul elbénult szenátus,
amely már nem is tudott kellő számban össze
gyülekezni, Augustusra bízta az egész külső po
litikát, mert sem elég akarata, sem elég képes
sége nem volt az irányítására. Augustus tejlát
majdnem egymaga állt szemben az ismeretlen,
a kiszámíthatatlan Szfinksszel, amely titokzato
san ott gubbasztott a jövő homályában. Neki
egymagának kellett megpróbálkoznia a félelme
tes talányok kibetüzésével, neki egymagának
kellett belevinnie a külső politikába a folytonos
ságot, amely pedig a lelke ennek a politikának.
A kudarcok csapásait most már nem egy gránit
kemény testnek, a szenátusnak kellett fölfognia,
hanem neki, a gyönge és törpe férfiúnak, aki
gyönge és kicsi volt minden hatalma mellett is,
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mert okkal tarthatott tőle, hogy ezt a hatalmai
elboríthatja és elmoshatja valamely katasztrófa,
ha nem is végképpen. És így ez a férfiú nem
változtathatta minden évben eszközeit és nem
dolgozhatott egyszerre jó és rossz szerszámok
kal. Éleselméjü és erőslelkü embereket kellett
szereznie, akiket a hosszú gyakorlat járatosakká
tesz a legnehezebb külső ügyek intézésében is,
akik meg tudják könnyíteni felelőssége terhét,
az ő vállának olyan nyomasztóat. De ilyen ki
váló munkatársakat nem találhatott egykönynyen, kivált az európai tartományokra és a
germániai ügyekben. A hideg, barbár, művelet
len földeken tartózkodni nem volt olyan kellemetes, mint a Keleten utazni, ahol akkora volt
a bőség és úgy ragyogott az ősi kultúra. Caesar
is csak olyan veszélyek közt és olyan fáradalmak
kal tudta meghódítani Galliát, amelyek jóval
fölülmúlták Lucullus és Pompeius keleti hódí
tásának veszedelmeit és erőfeszítéseit. Hasonló
képpen a germán, pannon és illír politika,
amely Gallia fejlődése miatt olyan jelentőssé
vált, sokkal nagyobb önmegtagadást kívánt a
római arisztokráciától, mint a keleti politika.
Az új nemzedék pedig egyetlen erénynek sem
volt annyira híjával, mint éppen az önmegta
gadásnak.
Ugyan hány ifjú vállalkozott volna arra,
hogy évekig távolmarad Rómától, vadon és hi
deg vidékeken, a barbár világ határain, szünte
lenül vigyázva és hadakozva, diplomáciai alku
dozásokat vezetve és Augustusi pontosan érte
sítve mindenről? Augustus volt olyan szeren-

A RÓMAI VILÁGBIRODALOM

143

esés, hogy a maga családjában talált kettőt:
Tiberiust és Drusust. Es ime, az irigy végzet az
egyiket már elrabolta. Augustus keservesen si
rathatta Drusust, mert az ő halálával most már
az egész germán, gall, pannón és illir politikában
csak Tiberiusra számíthatott, aki épp olyan jeles
hadvezér volt, de nem volt olyan síma, szeretetre
méltó és népszerű. Tiberius most már Augus
tus legfőbb munkatársává lett, a birodalomnak
a princeps után első emberévé, az ő esetleges
utódjává: mert mióta Róma ráadta magát Germánia meghódítására, azóta a köztársaság feje,
a hadsereg fővezére csak tapasztalt katona lehe
tett és a germániai ügyek alapos ismerője. Ró
mában pedig senki fölül nem múlta Tiberiust
a hadvezetésben és Germánia ismeretében. De
végre is Tiberius egymaga nem felelhetett meg
ekkora egy birodalom minden igényének. És
két dolog megkeseríthette Augustusnak azon
való örömét, hogy ilyen tehetséges tábornokra
és diplomatára számíthat: az, hogy Tiberiusnak
egyre több lett az ellensége, és az, hogy közte
és Júlia között már kezdett elmérgesedni a vi
szálykodás. Mennél jobban belegabalyodtak a
korabeli római ifjak a gyönyörökbe, a fény
űzésbe, Ovidius szép és perverz könyveibe, Ti
berius annál jobban elkeményedett, annál job
bon elrómaiasodott, gondolkozása és erkölcse
régi szabású lett az ütközetek közt, a táborok
világában, a barbárság zavaros tengeráradásá
val szemben, amelyet annyi éve látott megtörni
lábainál, a nagy birodalom veszendő határain.
Míg társai Rómában a béke könnyelmű lakó-
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máját ülték, ő azt látta, hogy a határokon egyre
sűrűbb a germán, pannon és trák veszede
lem felhője, amely egy napon lezúdulhat az Al
pokon innen is, ha Róma nem állja útját vitéz
hadsereggel. A hadak megerősítését halálosan
sürgősnek látta: de hol készítsék elő a légiók
tisztjeit és tábornokait? Talán a görög rétorok
és filozófusok iskoláiban, Isis papjainak sekres
tyéiben, az egyiptomi kalmárok bódéiban, a
szíriai kéjnők karjai közt? A vitézségnek és a
katonai szellemnek csak egy iskolája volt: az
ősi római család, szigorú erkölcseivel és hagyo
mányaival. A hagyományszeretet és a militarizmus egy és ugyanaz a dolog volt. Tiberius, ez
a rajongó militarista tehát fölfogásában, erköl
cseiben, érzéseiben makulátlan római akart
lenni olyan nemzedék közepette, amely mohó
gyorsasággal görögösödött. Bár nagyszerűen
tudta a görög nyelvet, gondja volt rá, hogy a
szenátusban ki ne ejtsen egyetlen görög szót
sem, amilyeneket pedig sokszor kevertek a la
tin beszédbe, mikor valamely főbenjáró dolog
ról volt szó. Nem akarta tanult orvosokkal ke
zeltetni magát, mert valamennyien keletiek
voltak, inkább a római családokban hagyo
mányos recepteket használta. Volt egy törvény
— valószínűen Kr. e. 27-ben fogadták el —
amely fölhatalmazta a prokonzulokat és a proprétorokat, hogy tisztjeiket megfizessék, és a
szenátori és lovagi rend polgári lomhaságát
most már amúgy is arannyal kellett föltámo
gatni. De Tiberiuson nem fogott ez az újítás,
amely az arisztokratikus társadalom egyik
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alapvető elvét fölforgatta, ö továbbra is termé
szetben fizette tisztjeit, mint azelőtt dívott, soha
pénzben. Az idők hajlandóságainak valamenynyien engedtek és ki jobban, ki mértékleteseb
ben, de mindnyájan bizonyos fényűzéssel ékes
kedtek. Tiberius, mint egy új Gato Censorius,
árulásnak minősítette a nemesség fényűzését,
mert a bűnöket és az elpuhulást szolgálta,
mert a birodalmon kívülre, egészen Indiáig és
Kínáig elszórta ékszerek és selymek fejében azt
az aranyat, ezüstöt, amelyet bölcsebb dolog lett
volna a határ megerősítésére költeni. Ellene
volt a nagy közlukszusnak, a gyakori pénzosz
togatásnak is, amelyet a nép egyre makacsabbul
követelt. Azt akarta, hogy Augustus könnyű
pénzkezelése helyett állítsák vissza a régi arisz
tokrácia szigorú közigazgatását. Különösen
az ellen a könnyelműség ellen kelt ki, amellyel
a magánemberek a köztársaság javait foszto
gathatták. Nem csak azt kívánta, hogy a 18. év
társadalmi törvényeit erélyesen alkalmazzák,
hanem amellett is kardoskodott, hogy reformál
ják a lex de mciritandis ordinibns-1, büntessék
a terméketlen házasságokat és kötelezzék a lo
vagok rendjét fiák nemzésére. Ezek a szigorú
tradicionálista eszmék, ez a buzgó rómaiasság,
ez az ő önálló gondolkozása, régies merevsége és
konoksága páratlan tábornokká nevelték ugyan,
Róma népének azonban nem igen tetszettek.
A nép, amely tékozlást akart és lakomákat,
nem szerette ezt a föltámadt Cato Censoriust,
nki takarékosabb akart lenni a közpénzekkel,
mint a magáéval. Az új nemzedék azt akarta,
Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. VI.
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hogy a 18. év társadalmi törvényeit szelíden al
kalmazzák, sőt töröljék el, és nem látta szíve
sen ezt a kortársát, aki inkább erélyesebben
akarta a törvényeket alkalmazni. Az állami
földek vagy bányák bérlői féltek ettől a régi
szabású nemestől, aki érdekeiknek elébe helyezte
az állam érdekeit. Sokakat pedig bántott az ő
hallgatag tartózkodása vagy száraz modora,
és azt kérdezgették magukban, csak nem gon
dolja ez a Claudius, hogy a második pún
háború idejében él, amikor a nemesek még
bánhattak így a náluknál alacsonyabbakkal?
Augustusnak közbe kellett lépnie és mintegy
mentegetnie kellett mostohafiát. Meg kellett
nyugtatnia a szenátust és a népet, hogy Tiberius
mogorva vonásai nem gonosz lelket, hanem
csak temperamentumbeli fogyatkozást jelente
nek. Közben ez a lobogó, de magábazárkózott
és hallgatag lélek sokat szenvedett Agrippina
emlékétől és kívánságától. Agrippina Asinius
Pollio házába került, mint Asinius Gallus hit
vese, és Tiberius szenvedéseit tetézte Augustus
nak az az intézkedése, hogy a két volt hitvestárs
többé össze ne találkozhassék. Ezek a találko
zások nagyon fölzaklatták a csöndes táborno
kot. Júlia természetesen beleúnt abba, hogy
olyun férjért epedjen, aki minden igyekezete
dacára is egy másik nő kívánásába zárkózott
előle. Gyermekük születése mintha egy percre
közelebb hozta volna őket, de a gyermek nem
sokára meghalt, és a két ellentétes jellem meg
kísértett fegyverszünete félbeszakadt. Míg Tibe
rius egyre fanatikusahb híve lett a régi római-
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ságnak, Júlia egyre jobban hajlott a fényűzésre,
a nagyvilági életre, az új szokásokra, a keleti
pompára.
Augustus legatus-avá nevezte ki Tiberiust
Drusus helyébe azzal a megbizatással, hogy csi
karja ki Germániától a teljes behódolást. Az
után hozzálátott, hogy két új dolgozótársat ne
veljen magának, két segítséget Tiberius mellé,
megduplázott buzgalommal gondoskodva Agrippa és Júlia két fiának, az örökbefogadott
Caius és Lucius Caesarnak a neveltetéséről, ö
maga tanította meg őket írni-olvasni. Amennyire
csak lehetett, maga mellett tartotta őket, hogy
minden rontó érintkezéstől távol maradjanak.
Még utazásaira is magával vitte őket, ahányszor
csak eltávozott Rómából. Most, hogy iskolába
kellett adnia mindkettőt, Verrius Flaccust ren
delte melléjük tanítóul, és pedig nem ok nélkül.
A régi idők és az újítás szelleme az iskolákban
is vívták a maguk harcát. Míg néhány meré
szebb mester, például Quintus Caecilius Epirota, a modern és még élő poéták, Virgilius és
Horatius verseit olvasták, mások azon igyekez
tek, hogy az ifjúság szellemét a régi írók olva
sásával a régi korok csodálatára tüzeljék. Köztük
éppen Verrius Flaccus volt a leghíresebb. Jeles
tudós és régész volt, azonfölül híres nevelő.
Akkoriban azon dolgozott, hogy rendbeszedje a
naptárt, vagyis annyi zűrzavar és rendetlenség
után pontosan megállapítsa a polgári és vallá
sos ünnepek és a nagy események dátumát. Dol
gozott egy vaskos latin szótáron is, amelyben a
félig elfeledett vagy már kihalt régi szavakkal a
10
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veszendő emlékek és adatok egész kincsesházát
mentette meg. Augustus azt óhajtotta, hogy Verrius Flaccus iskolájában a két gyermekifju a
régi szellemet szívja magába, azért a mesternek
minden évben százezer szeszterciuszt adott, hogy
semmi gondot el ne mulasszon, és így szigorúan
tradicionalista neveléssel két dolgozótársat ké
szített elő a maga családjában, nem azért, hogy
dinasztiát alapítson velük, hanem mert nem
volt módja más családból valókat szereznie.
Caius azonban csak tizenkét éves volt, Lucius
még csak kilenc. Jó néhány esztendőnek el kel
lett tehát múlnia, mig akár az egyik, akár a
másik a hamar eltűnt Drusus helyébe léphetett!
Augustus ugyanekkor gondja alá vette Drusus
három fiát is, egyetértve a szép és tiszta Antó
niával, aki fiatal özvegységét teljesen Drusus
emlékezetének és fiainak szentelte. Augustusnak
nem volt szíve, hogy őt is új házasságra kény
szerítse, afféle sírontúli házasságtörésre, amilyet a
lex Júlia de maritandis ordinibus minden özvegy
asszonyra ráparancsolt. Ez időtájt történt, hogy
Róma — még pedig váratlan és különös sze
rencse folytán — megint egy hosszú lépéssel
előbbre jutott Keleten a partuszokkal szemben,
veszedelem és fáradság nélkül, egyszerűen
azért, mert a belső viszályokban meggyöngült
partusz birodalom még hátrább húzódott. A
partuszok királya tanácskozásra hívta Szíria
helytartóját a határra, és a király küldöttjei azt
a hihetetlen ajánlatot tették neki, hogy kiadják
Fraates négy törvényes fiát, Seraspadanest, Rodaspest, Vononest és Fraatest, feleségeikkel és
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fiaikkal együtt, és valamennyit Rómába küldik
Augustusnak. Thea Musa, az itáliai ágyasnő, akit
Caesar ajándékozott Fraatesnek, rá tudta venni a
gyermekké aggott királyt, hogy trónját hagyja
az ő fiára, azután hogy a polgárháborúk és viszá
lyok elkerülése végett küldje törvényes fiait tisztes
száműzetésbe a Tiberis partjaira. Az ajánlat —
kegyencnők és vének elhülyült kormányzatának
végső megtévelyedése — kapóra lehetett a ró
mai kormányzónak: azért is, mert ha egyszer
Thea Musa fia lett a király, jogosan hihette,
hogy a partusz birodalmat a Róma-barát párt
fogja kormányozni, a Kelet békéje tehát zavar
talan marad, meg azért is, mert a király csele
kedetét majd úgy lehet leírni a partusz csel
szövésekben tudatlan Itáliának, mint Perzsia
új megaláztatását, végül azért is, mert így Róma
kezére értékes túszok jutnak, és ezen a réven
Róma titkon belejátszhat a partusz politikába.
A helytartó elfogadta az ajánlatot és a partusz
hercegeket Rómába vitték. Itáliának azt mond
ták: „a partuszok királya küldi őket túszokúi
a köztársaságnak*4, és Augustus, alig hogy
megérkeztek, sietett megmutatni őket a nép
nek a Circus Maximus nagy játékain, ahova
meghívta valamenny iüket, ünnepélyesen vé
gigvezette az arénán, azután maga mellé ül
tette őket. Ha Tiberius végső megadásra tudja
kényszeríteni a germánokat, a birodalom hoszszas békéhez juthat, mert Piso most már csak
nem teljesen alávetette Tráciát, Pannónia és
Dalmácia pedig, úgy látszott, lecsöndesedtek.
Augustus tehát Galliába akart menni, hogy kö-
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zelebbről vigyázza Tiberius hadműveleteit. De
előbb még egy másik kérdést kellett elintéznie.
A 8. évben húsz éve volt, hogy a köztársaság
élén állott, és öt éves jogai is lejártak. Ennyi
baj közepette, ilyen szegényes támogatás mel
lett nem valószínűtlen, hogy olyan óvatos egy
ember, amilyen Augustus volt, szívesen tett
volna pontot a mondat végére és másnak en
gedte volna át a hatalmat és a jövendő fele
lősségét. Húsz esztendei kormányzás egy em
bernek nagy dolog. De ha ő visszavonúl, a régi
köztársasági rendet nem állíthatják helyre a
princeps nélkül, és nem fejezhetik be azt a zá
rójelbe vetett mondatot, amelyet Krisztus előtt
27-ben Róma alkotmánytörténelmébe iktattak.
A principátus húsz év alatt a birodalom élet
szervévé növekedett, pedig csak átmeneti hi
vatalnak szánták a rend és béke helyreállítá
sára. Húsz év óta a tartományok, a városok,
a szövetségesek, az alattvalók, az idegen ál
lamok hozzászoktak, hogy egyetlen férfiút lás
sanak az állam legmagasabb polcán, össze
olvasztották Rómát az ő személyével, vala
mennyien őt tisztelték, szerették,* félték, vala
mennyien ő vele tárgyaltak, egyezkedtek, ő
benne reméltek és bíztak. Ha ő egyszer el
tűnik, és helyébe nem állítanak hasonló tekin
télyű férfiút, akkor a barátságok, szövetségek,
klientélák, meghódolások egész rendje, amelyet
húsz esztendei diplomáciával és háborúval
pántoltak össze nagy verejtékesen, egyszerre
szétpattanhat. Nehéz volt például megjósolni,
mi történt volna Germániában, ha Augustus
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visszatért volna a magánéletbe? Akinek szeme
volt, láthatta, hogy a fáradt, kedvetlen, viszálykodó szenátus nem tudta többé ellátni a szö
vevényessé vált külső politikát, mint valaha.
Láthatta, hogy a külső politikát most már nem
évenkint megújított, hanem jóval hosszabb
időre választott hivatalnokra kell bízni, aki vi
gyázhatja a határokat, értesülhet minden vál
tozásról, készségesen tárgyalhatja és megold
hatja a kérdéseket, fölhasználva az alkalmatos
időt. És egy újabb nehézség is akadályozta
Augustusi visszavonulásában: különös, paradox
nehézség, és pedig az, hogy ki lett volna az
utódja? Ha Augustus visszavonul, utódja —
a kifejtett okok miatt — csak Tiberius lehet.
De Tiberius ellen egyre nagyobb ellenkezés tá
madt. Katonái imádták az ő Biberius-ukat —
így hívták tréfából, egyetlen hibájára, a bor
szerelmére célozva — a táborokban mindenki
tisztelte, mint szigorú, de igazságos, vitéz és
fáradhatatlan vezért, tisztjei és kevés jóbarátja
mélységesen csodálták ezt az állhatatos, tiszta,
egyszerű, egy darabba öntött férfiút. De a tét
leneknek, a rafináltaknak, az elfajzottaknak,
mindazoknak, akik pénzt akartak csinálni a
hivatalokból vagy a nemességnek kiváltságait
ugyan szerették volna, de a terheiről hallani
sem akartak, az agglegényeknek, akik azon
emésztették magukat, hogy a házassági tör
vény mennyi örökségtől megfosztotta őket,
azután meg a gyermektelen házaspároknak,
amelyek attól rettegtek, hogy egyszer majd ők
is így járnak, — megvolt az okuk, hogy
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reszkessenek ettől a hatalmas férfilélektől,
amely már ágait-leveleit tartogatta Augustus
esteledő vénsége fölött, mintegy befödözni és
oltalmazni. Semmi kétség nem volt: Tiberius
szigorúbban kormányzott volna, mint Augus
tus. És ezért a szenátus, a lovagok, a nép több
sége nem akarta.
Augustusnak — ha szívesen, ha vona
kodva — el kellett fogadnia elnöksége meg
hosszabbítását, nem is öt, hanem tíz évre. Ti
berius félelme talán megmagyarázza ezt a meg
hosszabbítást: legalább tíz évig nyugton akar
tak lenni tőle. Augustus azután megszavaztatta
a büntető eljárás reformját, amely megint
afféle kis philippii vereség volt az arisztok
ráciának: a törvény megengedte, hogy a rab
szolgákat kínzás alá vethessék az urak ellen
indított pörökben. A törvény színlelt vásárral
előbb eladta a rabszolgát vagy az államnak,
vagy önmagának, igy aztán a rabszolga nem
volt többé a vádlott tulajdona és kikérdezhették.
Finom jogi furfang volt ez, kielégíteni a közön
ség szigorát, amely példás büntetéseket akart,
de ha sokan helyeselték és szükségesnek tar
tották is a reformot, sokan kifogásolták és tá
madták. Okkal, mert Augustus a bal kezével
szétütötte, amit a jobb kezével összekovácsolt, és
míg minden eszközzel helyre akarta állítani
gazdaságilag és erkölcsileg az arisztokráciát,
másrészt a középosztályok és a szegény, nagyratörő intellectuelek irigységének, gyűlölségének
és kapzsiságának kezébe adta ezt a rettenetes
fegyvert, hogy botrányokkal, igaz és kieszelt
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vádakkal tönkretegyék a nemesség vagyonát és
becsületét. Komoly arisztokrácia soha el nem
tűri, hogy a szolgák vallhassanak uruk ellen . . .
Annál nagyobb szüksége volt most már a római
arisztokráciának, hogy tekintélyét valamely
nagy germániai sikerrel kifényesítse! Augustus
a törvény elfogadtatása után Galliába utazott.
Alig ért oda, Tiberius egy sereggel átkelt a Raj
nán, és ez a művelet elég is volt. A germánok
már Drusus betörésétől annyira megrémültek és
elcsüggedtek, hogy a szakemberek kivételével
valamennyien a megadás föltételeit kérdeztették.
Augustus azt felelte, hogy majd csak akkor
kezd alkudozni, ha a szikamberek is elküldik
követeiket. De mikor a többi népek rábeszélé
sére a szikamberek is Galliába küldték nemessé
gük javát, Augustus megtagadott minden en
gedményt, föltétien megadást követelt, azonfölül
fogságban tartotta a szikamberek követeit,
áruló módon fejét véve ennek a vitéz népnek.
Háborúban a barbárság kegyetlen, a műveltség
ravasz és becstelen. A germánok azonban —
legalább egyelőre — megadták magukat.
Négy év alatt tehát Germániát meghódítot
ták egészen az Elbáig, és Caesar nagy vállalko
zását fia befejezte. Ugyanakkor Piso — három
évi háború után — végképp megfékezte Thráciát, Pannóniában és Dalmáciában is csönd
lett, Keleten a partusz birodalom mintha aláza
tosan a római oltalom árnyékába húzódott
volna. Róma le tudta győzni minden akadályát,
pedig a szenátus és az arisztokrácia hanyatló
ban volt, az állam erkölcsi fölfordulásra jutott
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és gazdaságilag nagyon megszorult. Augustus,
visszatérése után, a naptár megjavításával ki
tudott küszöbölni néhány kényelmetlen dolgot,
amit Caesar reformja nem távolított el. Az év
nyolcadik hónapját megint Augustusról nevezte
el és a hónap — nálunk minden változtatás nél
kül — ma is az augusztus nevet viseli. De egye
sek képtelensége, mások tétlensége, ismét mások
inkompetenciája miatt, a kormányzat még min
dig kevesek vállán nyugodott. Akiknek évrőlévre több lett a tennivalója. Ebben az évben halt
meg Maecenas, és Augustus az ő halálával —
ha nem is olyan buzgó dolgozótársat, mint
Agrippa — de bölcs és megbízható bírálót ve
szített, akitől a szorongatás óráiban tanácsot
kérhetett. Júlia és Tiberius viszály kodása is el
mérgesedett, még pedig nagyon súlyos okok
miatt. Ügy látszik, Sempronius Gracchus, az
elegáns arisztokrata — akit már azelőtt is gya
núba fogtak, hogy már akkor udvarolt Júliá
nak, és nem is hasztalanul, mikor a nő még
Agrippa felesége volt — megint közeledett Jú
liához, fölhasználva új férjével való új viszály
kodását. Tény az, hogy a két hitvestárs végül el
vált ágytól és hogy Augustus — valószínűen kár
pótolni akarván Tiberiust — beleegyezett abba,
hogy Tiberius diadalmenetet tartson és kon
zullá választtatta a 7. évre, öt és nem tíz évvel
első megválasztatása után, annak a senatusconsultumnak az értelmében, amely őrá vonatko
zóan öt évvel megrövidítette minden hivatal ter
minusát. Ebben az évben, október 27-én, halt
meg Horatius is,
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A Kr. e. 27. év, amelyben Tiberius első
diadalmenetét ünnepelte és másodszor lett kon
zul, nyugodtan múlt el. Germánia egy pillanatra
mintha zendüléssel fenyegette volna, és Tiberius, aki konzulból Augustus legatus-kvá. válto
zott, kénytelen volt a Rajnához sietni. De csak
azért, hogy konstatálja a veszedelem elmúltát,
aztán nyomban visszatérjen Rómába. Csak egy
esemény történt, amely egész Rómát fölindí
totta: egy nagy tűzvész, amely a Fórum közelé
ben ütött ki és az edilek szokott hanyagsága
miatt sok kárt okozott. A rómaiak a tűzvészt
adósok összeesküvésének tulajdonították, akik
így akartak kibújni a fizetség alól: de Augustust
ez a szerencsétlenség arra ösztökélte, hogy vé
gül komolyan gondolkozzék a főváros közigaz
gatásáról, ha mindjárt újabb darabot kellene is
letörnie az arisztokratikus alkotmányból. Az
arisztokrácia húsz év alatt még azt sem tanulta
meg, hogyan oltsa el Róma tűzveszélyét és ho
gyan tisztogassa az utcáit: most már a nemes
ség sorain kívül kellett vállalkozó embereket
keresnie. Augustus azonban nem akarta túltenni
magát a választási elven, amely az egész köztár
sasági alkotmánynak a lelke volt, és vadonatúj
intézményt sem akart csak úgy a semmiből al
kotni. Az alsó nép — polgárok és idegenek, sza
badok és fölszabadultak — már sok városrész
ben választott valakit, aki a ludes compitalesA
és a városrész többi vallásos nagy polgári ünne
pét előkészítse. Augustus mindezeket a részle
ges és szinte magán hivatalokat egész Rómára
kiterjeszkedő egyetlen, állandó és több hatalom-
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mai fölruházott hivatallá akarta egyesíteni. Tör
vényt javasolt tehát, mely Rómát tizennégy
részre osztotta és elrendelte, hogy mindegyik
kerületnek a fejévé évenkint egy prétort vagy
edilt vagy tribünt sorsoljanak. Minden részt bi
zonyos számú vicus-rsL vagy kerületre osztották
— Plinius idején 265 ilyen kerület volt — és
minden ilyen vicus-bán az egész nép (polgárok
és idegenek, szabadok és fölszabadultak) egy
magister-i, egy kerületi főnököt választott, aki
nemcsak a védőistenek kultuszának elöljárója
volt, nemcsak az ünnepek előkészítéséről gondos
kodott, hanem az utcák közbiztonságáról és a tü
zek oltásáról is. A köz-rabszolgák, akikkel ed
dig az edilek rendelkeztek, az ő hatáskörükbe
jutottak. Az egyes kerületekben természetesen
csaknem mindig a jobb módú és tekintélyesebb
fölszabadultakat, idegeneket, plebejusokat vá
lasztották meg, és mert a köztársasági elv sze
rint szolgálataikért nem járt pénzbeli fizetség,
azzal kárpótolták őket, hogy bizonyos alkal
makkal viselhették a tóga praetexta-1 és két liktor ment előttük, szóval hivatalos megkülönböz
tetéshez jutottak, ha mindjárt szerényhez is, de
abban az arisztokratikus társadalomban ez csak
legyezhette az alacsony származású férfiak hiúsá
gát. így aztán minden kerületben szervezték a
védőistenek kápolnája körül a köztisztasági és
tűzoltói szolgálatot, igyekeztek összeolvasztani
az új fővárosi közigazgatást az ősi és zsidó val
lási hagyománnyal, sarkalni a plebejusok és föl
szabadultak javarészét, hogy ingyen szolgálják
a közönséget, hivatalos megkülönböztetésekkel
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fizetve őket, és új kis arisztokráciát válogatott
össze a főváros alsó népének óriási, nyüzsgő
hangyabolyából.
Augustus a legnyugodtabb és legboldogabb
évei közé számíthatta volna ezt az évet — az ő
élete nem volt bővében a nyugodt és boldog
éveknek — ha Júlia és Tiberius viszály kodása
nem mérgesedett volna el annyira és ha — még
nagyobb veszedelem! — a fiatal nemesség és a
régi hagyománypárt politikai viszályává nem
növekedett volna. Tiberius bizonyára tudott Jú
lia házasságtöréséről, vagy legalább is gyaní
totta. És Tiberius, a tradicionalista és puritán
pártnak azon a túlsó szárnyán harcolt, amely
Augustussal a 18. év társadalmi törvényeit meg
hozatta és szüntelenül e törvények könyörtelen
alkalmazását követelte tőle, szüntelenül fölpa
naszolta a nagyok családjaiban megtűrt rendet
lenségeket. Megtarthatott-e maga mellett ő, a
puritán, a konzervatív, a hagyománypárti, egy
házasságtöréssel gyanúsított nőt, mikor a lex
de adulteriis arra kötelezte, hogy följelentse és
elbocsássa? Hiszen éppen példát kellett adnia a
régi római keménységre, amelyet addig olyan
szigorúan megkövetelt másoktól! De Júlia lánya
volt — és pedig kedvelt lánya — Augustusnak,
az ő mostohaapjának, az ő parancsolójának, an
nak a férfiúnak, akinek gyors előmenetelét, a
hivatalok gyorsabb elnyerését, az irigyelt korai
dicsőséget köszönhette. Nem vádolhatta vagy
kergethette el Júliát csak úgy, mint akármelyik
római matrónát, mert Augustus házának ez a
botránya a legkomolyabb politikai visszahatás-
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sál járt volna. Tiberius, aki máskor olyan el
szánt és hajthatatlan volt, most tétovázott. De
Júlia ismerte a férjét és félt, hogy származása
nem lesz mindvégig elég vértezet egy Claudius
büszkesége, puritánsága és konok szelleme el
len. Megértette, hogy ha védekezni akar, meg
kell támadnia Tiberiust, az ő politikai hatalmát,
az ő pozícióját az államban, és csatlakozott el
lenségeihez, akik annyian voltak már a fiatal
nemesek között. A pillanat sokféle okból igen
kedvező volt. Augustus a hatvanadik esztendeje
felé járt az öregség lejtőjén, egészsége folyton vál
takozott és — mindenki tudta — csak az örökös
vigyázat és megtartóztatás őrizte benne a lel
ket. Sokan fölvetették magukban a kérdést, hogy
nem fogja-e rövidesen követni Maecenast, Agrippát és annyi más barátját, kortársát, akik
leszálltak Plútó és Proserpina birodalmába? Az
utódlás kérdése tehát mindenkinek a lelkében
ott kisértett, ha ködösen is, pontos idő tudása
nélkül. Ki következett volna Augustus után a
köztársaság elnöklésében, amelyre — mindenki
úgy vélekedett — szükség volt? Mindenesetre
Tiberius, ha utódlását nem igyekeztek volna
meggátolni a nép alvó ellenszenvének fölveré
sével, kihasználva minden hibáját — különösen
merevségét, amely nem tudott alkalmazkodni,
egyezkedni — hogy akadályokat tornyosítsanak
elébe. Júlia körül összeverődött egy csoport
ifjú, valamennyi ellensége Tiberiusnak, köztük
Marcus Lollus, Gaius Sempronius Gracchus,
Appius Claudius, Julus Antonius, Quintius
Crispinus, egy Scipio és sokan mások. Bátor-
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ságuk csak növekedett azzal, hogy magában
Augustus házában is akadt szövetségesük, és
Júlia segítségével könyörtelen piszkolódó had
járatot kezdtek Tiberius ellen . . . Tiberius, a
gőgös és kemény Tiberius még a szemét sem
rebbentette. Azonban a 6. év elején ellenségei
fölhasználva azt, hogy Júlia kész volt érdekük
ben dolgozni Augustusnál, merész hadmozdu
latra szánták magukat: Tiberius ellen Caius
Caesart jelölték, Agrippa és Júlia tizennégy éves
fiát, akit Augustus örökbe fogadott és törvényt
javasoltak, amely szerint Caius Caesart már ab
ban az évben konzullá jelölhetik Róma 754. esz
tendejére, amikor Caius húsz éves lesz. Az esz
telen javaslat szörnyűséges anomáliával koro
názta be egy egész nemzedéknek minden igye
kezetét, amely az ősi arisztokratikus alkotmányt
akarta helyreállítani. Ki mert volna valaha gon
dolni is arra, hogy Rómában konzullá választa
nak egy tizennégy éves fiút? Az olyan férfiak,
mint Tiberius, eleinte csak mosolyoghattak ezen
a javaslaton, és hóbortnak tekinthették. De Jú
lia, az ő barátjai és a javaslat hívei számoltak
azzal, hogy mindenki félve gondolt rá, hogy
Augustus kormányzása után még szigorúbb,
fösvényebb, maradibb kormányzat következnék,
számítottak a 18. év társadalmi törvényei által
meggyötörtek gyűlöletére, a meddő családoknak
arra a nyugtalanságára, hogy meddőségüket
esetleg törvény fogja büntetni, és számítottak a
fényesebb, nagylelkűbb, szabadabb kormányzat
vágyára. Caius Caesar, aki Verrius Flaccus min
den igyekezete dacára az új nemzedék erköl-
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cseit követte, megszemélyesíthette mindezeket
az óhajtásokat. És hát Augustus nem volt-e kon
zul már huszadik évében? Miért nem juthatna
a fia hasonló kiváltsághoz? A nép szemét tehát
még jókor az ifjúra fordították, Gaius lelkét
azok felé hajlították, akit korán ilyen jeles ki
tüntetéshez akartak juttatni, és erre az ifjúra,
akit a nép már több alkalommal zajosan meg
tapsolt, aki már a neve miatt is népszerű volt,
átjátszották azoknak a reményeit, akik Tiberius
kormányzatát rettegték. Ez ellen a Claudius el
len, aki olyan merev, gőgös, népszerűtlen volt,
mint a családjabeliek mind, egy Júliust jelöltek,
és a nép lelke mint a napraforgó fordult e nagy
névnek kápráztató fénye felé.
És valóban, a hadművelet, amelyet minden
vérbeli római őrültségnek tekinthetett, váratlanúl sikerült. Júlia barátjai kezdték terjeszteni
a nép és a szenátorok közt javaslatukat, termé
szetesen olyan színnel, mintha nem Tiberiust
akarnák megcsúfolni, hanem mintha hódolatu
kat akarnák kifejezni Augustus iránt. A nép
és a szenátus mindig kész volt kimutatni hódo
latát az Elnök és csodálatát a Caesar név iránt,
és elfogadta a törvényt, amelyet nagyszerűnek
ítélt. Akik gyűlölték Tiberiust — és ilyenek na
gyon sokan voltak — buzgón pártolták, és Júlia
is szószólója volt az apánál fia ügyének . . .
Csak egyetlen ember szegült ellene kezdettől
fogva határozottan: maga Augustus. Könnyű
megérteni, miért. Azokat a kiváltságokat, ame
lyeket Marcellusnak, Tiberiusnak, Drususnak
megadatott és amelyek jóval csekélyebbek vol-
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lak, mint amelyet Caiusnak kívántak, az állam
érdekei és a már teljesített szolgálatok igazol
ták. De megtehettek-e konzulnak egy fiút, aki
ről még azt sem lehetett megjósolni, lesz-e be
lőle komoly férfiú? A lehetetlen javaslat egy kis
töredék rejtett céljai miatt fenekestül fölfor
gatta az egész köztársasági alkotmányt, elpusz
tította, amit húsz fáradságos esztendő alatt
helyreállítottak belőle. Amellett halálosan sér
tette Tiberiust, aki nagy méltatlankodva azt kö
vetelte, hogy Augustus szálljon ki teljes tekinté
lyével ellenségei ellen, akik ilyen súlyos sérel
met akartak ejteni rajta. Hogyan? Hát amíg ő
a Rajnánál hadakozott, ez a léha ifjúság, amely
Rómában a színházak világában és Ovidius ver
sei között töltötte a maga haszontalan életét, egy
tizennégy éves fiút akart állítani ő ellene, aki
már annyit véghezvitt, és orvul el akarta rabolni
előle fáradalmai gyümölcsét? Augustus nem
tűrheti, hogy ilyen igaztalanságot cselekedje
nek vele, ilyen ártalmára legyenek az államnak.
És Augustus eleinte csakugyan keményen til
takozott is. Heveshangú beszédet mondott a sze
nátusban és kijelentette, hogy mindez őrület,
hogy aki konzullá akar válni, annak legalább
valamelyes Ítélete kell legyen. De a többiek
ragaszkodtak a javaslathoz, a nép — amely
ostoba volt, mint mindig — követelte a maga
gyermekkonzulát. Tiberius ellenpártja — amely
erős volt a szenátusban — nem maradt tétlenül.
A nép nagyon szerette a Caesar nevet és nem
szerette a Claudius nevet, a nép, amelynek Caius
annyira rokonszenves volt, mint amilyen ellenFerrc-ro: Róma nagysága és hanyatlása. VI.
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szenves Tiberius, neki buzdult. És Júlia — el
képzelhetjük! — szőtte a cselt, hogy a bosszú
állás minél előbb megtörténjék. Tiberius most
sem rebbentette a szemét sem. Augustus kény
telen volt engedni, el kellett tűrnie, hogy a 6. év
komiciumaiban Caius Caesart öt évvel előre
konzullá válasszák. De mert tudta, hogy a ja
vaslat beterjesztői az egész ármányt Tiberius
ellen való gyűlöletükben szőtték, sietett kárpó
tolni Tiberiust: öt évre megadatta neki a tribuni
hatalmat, szóval megtette kollégájának Agrippa
helyébe, és elküldte Armeniába, ahol Tigrames
halála után lázadás tört ki.
De Tiberius nem hiába volt a Claudiusok
véréből való, nem hiába volt arisztokrata, egy
darabból öntött férfi. Nem volt meg benne a
vellitraei uzsorás unokájának simasága, tü
relme, szkepticizmusa. Egy ideig csöndben tűrte
ellenségei sértéseit, de aztán kifogyott a türel
méből ama végső sérelem miatt, amelyet Augus
tus ejtett rajta, mikor részben engedett Júlia
pártjának. Nem akart hadat viselni ilyen aljas
és hitvány ellenfelekkel, nem tudott tovább
együtt élni olyan hitvessel, akit házasságtöréssel
gyanúsított, nem akarta, hogy — ő, a legszigo
rúbb tradicionalista — amaz elnéző férjek közé
kerüljön, akiket a lex de adulteriis annyi bün
tetéssel és olyan becstelenségekkel fenyegetett.
Nem bízott többé Augustusban sem, aki az ő
megszokott alkalmazkodó politikájával nem se
gíthette erélyesen az ellenségei ellen. Megundo
rodott, fölingerült és faképnél hagyta valamenynyiüket. Nem vetett szemére senkinek semmit,

A ROMAI VILÁGBIRODALOM

163

nem próbált boszút venni, nem kereste a békülést, hanem méltatlankodva visszautasította
a felajánlott kárpótlást. Ahelyett, hogy Armeniába ment volna, megvált mostohaapjától, fá
radtságát panaszolta neki és arra kérte, engedje
meg, hogy visszavonuljon a magánéletbe és el
menjen a nyugodalmas Rhodusba, a dicsőséges
kis tengeri köztársaságba.

n*

V II.

Júlia száműzetése.
Tiberius váratlan elhatározása megdöbben
tette Augustusi. Tiberius elvesztésével Róma el
vesztené a germániai politika életszervét! Augustus igyekezett lebeszélni, kérette-kérleltette az
édesanyjával, fölpanaszolta a szenátusban, hogy
mindenki elhagyja, és ő maga is könyörgött
neki. De Tiberiust nem tudták megindítani.
Augustus végül kijelentette, hogy nem engedi
megadatni a szenátussal elutazásának jóváhagyá
sát, amelyre mint kollégájának szüksége volt.
Tiberius feleletül bezárkózott a házába, azzal,
hogy éhen hal. Elmúlt egy nap, eltelt kettő, há
rom: a negyediken Augustus engedett és helybenhagyatta a szenátussal, hogy oda utazhassák,
ahova akar. Tiberius kevés kísérettel, mint ma
gánember, nyomban Ostiába utazott, onnan —
megölelve legintimebb barátait — néhány rab
szolgával és bizalmasával Rhodus felé indult,
így vonult ki Rómából és tért harminchat
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éves fővel magánéletébe Tiberius, hiúsága sérel
mében, megundorodva Júliától és nemzedékétől,
amelyet olyan ellenségesnek és tőle eliitőnek tu
dott. Augustusnak tehát volt valamelyes oka
méltatlankodni Tiberius ellen, aki jobban meg
sértődött ellenségei mesterkedése és Caius Caesar
kitüntetése miatt, mint amennyire örült volna a
bőséges kárpótlásnak és az ő szüntelen bizalma
ezer jelének, rajta és a köztársaságon boszúlva
meg a mások által okozott sérelmeket. Még a
hagyományoknak ez a lovagja, ez az új Cato
Censorius sem volt teljességgel immunis attól az
általános önzéstől, amely miatt a legtöbben olyan
hamar alárendelték a köz javát a maguk sze
mélyes érdekeinek és hiúságának. De Tiberiusnak viszont megvolt az oka fölpanaszolni, hogy
Júlia és Augustus tűrhetetlen ellenmondásba so
dorták önmagával. Szemére lobbanthatta-e má
soknak szertelen fényűzésüket, ha egyszer meg
engedte, hogy Júlia a maga példájával fényűzésre
bujtogassa Róma asszonyait? Megtűrhette-e há
zában a házasságtörést, mikor a mások há
zából a lex de adulteriis vasával akarta kiirtani?
Tiltakozhatott-e a köztársasági intézmények ha
nyatlása ellen, ha egyszer belenyugodott a nép
őrületébe, amely egy; gyermek kezére akarta
adni a konzuli vesszőket? A vs óxs qoi , a fiatal
modernisták és divatos kortársai méltán kigú
nyolhatták volna. Nem, Tiberius nem játszhatta
el annyi esztendő fáradsága és félelmeden erköl
csök árán szerzett hírnevét és dicsőségét csak
azért, mert Augustus nem akarta megbüntetni
lánya könnyelműségét és nem tudott ellenesze-
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gülni annak a pártnak, amely esztelen kitünteté
sekkel csavarta el Caius Caesar fejét. Tiberiusnak volt oka fölpanaszolni, hogy Augustus a
köz érdekét elhanyagolta olyan alkalmazkodás
ból, amelyet ő aljasnak ítélt. Tiberiust tehát
azok a megoldhatatlan ellentétek űzték ki Ró
mából, amelyek beleivódtak korába és amelyek
miatt valamennyien kénytelenek voltak — leg
alább részben — vallott igazságaik ellen csele
kedni. De visszavonulásának sok és súlyos, go
nosz következménye lett ő rá magára és pártjára
nézve, és csupa jó következménye lett ellensé
geire nézve, akik nem is álmodhattak volna ma
guknak nagyobb szerencsét annál, hogy legret
tentőbb ellenségük egyszer csak hirtelen-várat
lan eltűnjék. A Júlia, Caius Caesar és az ifjú
nemesség pártja egy napon váratlanul, a maga
legnagyobb csodálkozására, győzött az egész vo
nalon, ura maradt az egész csatamezőnek. Tiberius cselekedete éppen az ellenkező eredménnyel
járt, mint amit Tiberius remélt, mert a közön
ség Augustus ellen való árulásnak minősítette és
ahelyett, hogy sietett volna hazaimádkozni őt,
mint Tiberius várta, fölháborodva hátat fordí
tott neki, azt mondta: jó, hogy elment, ne is tér
jen vissza többé soha. Sem Augustus, sem Tibe
rius, sem senki más el nem árulta az elutazás
igazi okait. Tiberius népszerűtlen ember volt és
végül is ő, a hagyományok legfőbb harcosa, ép
pen a legalkalmatlanabb pillanatban ment el,
mikor a szabadabb, bőkezűbb, kevésbbé maradi
kormányzat húsz esztendős vágya ott tartott,
hogy gátját szakítja.. . Tiberius elutazása,
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Augustussal való viszálya, Júlia és az ifjú nemes
ség pártjának váratlan győzelme egyszerre meg
gyöngítette a tradicionalista pártot. Az új nem
zedék hosszan zabolázott vágyai egyszerre ki
törtek, Tiberius nyomába vetették magukat, mint
kopók falkája, hogy elűzzék, hamarosan úrrá
váltak Róma fölött a szenátusban, a komiciumokban és a közvéleményben. A gyermek Cae
sar máról-holnapra a sokaság bálványa lett és
elfödte Itália szeme elől a Aegei-tenger messze
szép szigetét, amelyen a kor legvitézebb hadve
zére magánéletét töltötte egy szerény városi ház
ban és egy szerény mezei villában. Mikor Augustus az 5. év január elsején vagy a hónap első
napjaiban a Fórumon nagy ünnepélyességgel be
mutatta Caiust a népnek, a szenátus megadta
Caiusnak azt a jogot, hogy résztvehessen a sze
nátus ülésein és lakomáin. A lovagok is ki akar
tak tenni magukért, kinevezték az első ezred
(tunna) első dekuriójává, a princeps juventutis
címet adták neki és megajándékozták egy ezüst
lándzsával és egy ezüst pajzssal. A pontifexek
fölvették gyülekezetükbe. A rajongás Rómáról
hamarosan átcsapott egész Itáliára, mindenfelől
szobrok és föliratok hirdették a tizennégy éves
korában megválasztott konzul csodáját. A közigazgatásban pedig nemsokára fölütközött az új
szellem, a meggondolatlanság és tékozlás szel
leme, amely megbontotta Tiberius eddigi taka
rékosságát a közpénzek kezelésében. Róma ga
bonaellátásának költségét megnövelték, növeke
dett a közművek és a népmulatságok költsége
is, a katonai kiadások pedig már előbb emel-
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kedni kezdtek, mert a szegény barbárok ellen
viselt háborúk többe kerültek, mint amennyit
jövedelmeztek és mert a hirtelenében, fölületesen megszavazott 14-beli véderőtörvény szerint
minden évben ki kellett fizetni az Ígért obsitot
a hadsereg tizenhatod részének. Hatalmas öszszeg volt ez, hiába igyekeztek ezerféle kibúvó
val csökkenteni, tizenhat éven túlra növelve a
szolgálati időt. Mindenfelől azt hangoztatták,
hogy a pénzszórás, amellyel a kormány Róma
örökkön tikkadt földjét öntözgette, nem elég már.
Végül pedig a hagyományellenes párt kiújult elbizakodása a szabadosság és lealjasodás szelle
mévé fajult, amelyre maga Júlia adta a példát
és amely hamarosan belevette magát az egész
római társadalomba, elpusztítva mindazt, amit a
hagyományos politika nevelési műve épített.
Júlia szép volt, értelmes, kedves, művelt, szerette
az irodalmat, teljesen szabad volt azóta, hogy
Tiberiust kiűzte Rómából és most már Sempronius Gracchus, Julus Antonius és barátaik do
minálták. Az elegáns és irodalmár arisztokrácia
mint a maga ihlető Múzsáját hízelegte és
udvarolta körül, és Júlia Róma régi aszszonyi világába — amelyet még Lívia sze
mélyesített meg nemes viselkedésével — bele
vitte a nagyvilági életet, az elegáns értel
miséget, a fényűzést, a gyönyört, a léhasá
got, az érzékiséget, a szkepticizmust. .. Haszta
lan intette édesapja, Júlia csak úgy szórta a
pénzt mindenfelé, szépségét és ruházatát pedig
azon a mértéken túl gondozta, amely mértéket
a hagyomány; a komoly matrónáknak megsza-
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bott. Bátran megjelent a színházban ifjú barátai
közepette és a nép összehasonlíthatta a jelent és
a múltat: Líviát, aki körül mindig komoly és
élemedett korú szenátorokat látott, és Júliát, aki
mindig lármás, kinyalt, hebehurgya ifjak sere
gével tört a színházba és úgy látszott, már
nemcsak Sempronius Gracchus hódolatát fo
gadta, hanem másokét is, például Julus Antoniusét. És Júlia példája hamarabb fogott a
tétovázó lelkeken, mint a hagyománypártiak
fenyegetése vagy intelme: ha egyszer az elnök
lányának szabad volt ennyi minden, mért tar
tóztatták volna meg magukat a többiek? Augustus szinte mindenkinek a bűneibe beleegyezett
közvetve, mikor szabadjára engedte a lányát,
így aztán az előző évek erkölcsi szigorúsága
újra meglazult. A közönség, amely belefáradt
a botrányokba, belefáradt a szigorúság kívánta
erőfeszítésbe, megint elnézővé szelídült. Cassius Severus jó napjai véget értek, a bírák újra
kegyelmezni kezdtek és Cassius nem tudott el
ítéltetni többé senkit. A fényüzési és egyéb
törvények, amelyekkel az arisztokráciát kö
telességei megtartására akarták szorítani, ere
jüket vesztették. Minden osztályban egyik em
berről a másikra ragadt a gyönyörök és a
fényűzés hóbortja, mindenütt új igényeket tá
masztva. Róma tömérdek plebsze, amelynek
már kenyeret is alig tudtak adni, most már
ingyen bort követelt. Ovidius, a divatos költő,
a nők és ifjak bálványa, szabadjára engedte
kéjelgő képzeletét és Júlia, a szép, tékozló, há
zasságtörő Júlia, a pelyhes állú, tapasztalat-
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lan, léha Caius Caesar nagyon népszerűekké
váltak, különösen Róma gyülevész alsó népé
ben, amelynek kézművesei és dologtalanjai
olyan uralmat kívántak, amely sokat költsön
rájuk és bőven adjon nekik szórakozást.
Augustus lánya és Júlia fia testesítették meg az
ő szemükben az eljövendő, várva-várt bőkezűbb
és enyhébb uralmat. A közép és felső osztályok
egy részében még megmaradt a puritán és tradicionalista szellem, de ez a rész gyönge volt
már, megritkult, a közvélemény nem segítette
többé, és abban adta ki egész dühét, hogy ha
ragosan tiltakozott minden és mindenki ellen,
kárbaveszett siratóval siratta Tiberiust, Róma
legjobb katonáját, akinek egy léha nőszemély
miatt irodalmat és bölcseletet kell tanulmá
nyoznia Rhodusban. Köztük lehetett Lívia is,
aki ha nem is követte el — hogy Róma kapuit
újra megnyissa Tiberius előtt — azokat a
bűnöket, amelyekkel a hagyomány vádolja,
mindenesetre szívből kívánta, hogy fia haza
térjen, és ami az erejéből kitelt, mindent meg
tett gyűlölt és végzetes menye ellen. De Tiberius
barátjainak, a tradicionalistáknak csekély töre
déke egyelőre nem tehetett mást, mint szabad
jára engedni gonosz kedvét, a legkomorabb
színekkel festeni a korszak aljasságát, ezer
becstelen dolgot kitalálni és elhitetni a másik
párt főbb személyeiről, különösen Júliáról.
Ügy látszik, ebben az időben és ebben a kis
körben szülemlettek azok a becstelen rágal
mak, amelyeket aztán Júlia szerencsétlensége
olyan erősen belemart a történelem lapjaiba.
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Ezt az asszonyt, vagy inkább szörnyeteget —
mondották — vad kicsapongása szinte kivetkőztette minden emberiességből. Szeretőinek se
szeri, se száma nem volt, éjszakai orgiáit nem
lehet leírni, egy éjszaka házasságtörést akart
elkövetni a rosztrumok lábánál, szóval, azon
a tribünön, amelyről apja a lex de adulterüst
kihirdette. Marsyas szobrának fejére koszorút
akasztott, ahányszor új szeretőt szerzett. És
— borzalmak borzalma! — éjszakának ide
jén rimának öltözve lopózott a Fórumra, a
nép fiaira vadászni, és elfogadta tőlük a becs
telenség díját is.
Minden összevetve, nemcsak Tiberius ju
tott hamarosan fél-feledségbe Rhodusban,
hanem Augustus is kénytelen volt személyes
hajlandóságai ellenére belenyugodni abba, hogy
legalább részben együtt kormányozzon az új
nemzedékkel, és hogy e nemzedék bizonyos
eszméi, hajlamai, igényei fölülkerekedjenek az
erkölcsökben és az állami életben. Másrészt
semmi kétség, hogy Tiberiusszal keményen öszszezördült konoksága és elutazása miatt. Egye
dül pedig, Tiberius segedelme nélkül, nem
szegülhetett ellene fölvont sisakkal az új nem
zedék minden kívánságának. Engednie kellett
legalább részben, a kevésbbé veszedelmes dol
gokban. De hatvan éves fővel nehéz teljesen
fölfogást és hajlandóságot váltani. Augustus a
lényeges dolgokban azontúl is kalauza akart
lenni a római népnek, az ősi szokások útjain
visszavezetője a nemzeti élet történelmi forrásai
felé. Gyanakodott tehát az új nemzedékre,
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embereire, szellemére és eszméire. Nem egye
zett bele csak úgy könnyedén, hogy kezükre
engedje az állam kormányzatát. így aztán fo
gós helyzetbe került. Az új nemzedéknek egyet
len férfia volt csak egy gondolaton vele az alap
vető kérdésekben, ezt a férfiút azonban nem
használhatta föl, mert tűrhetetlenné vált min
denkinek. A többieket pedig, akik rendelkezé
sére álltak volna, ő nem akarta fölhasználni,
mert nem bízott bennük és mert ég és föld
volt a különbségük. Mit tegyen? Nem maradt
egyéb okos tanács, mint az, hogy sietve új
munkatársat készítsen elő Tiberius helyébe,
Caiust. Közben pedig abban a jó reményben,
hogy az ifjú teste és lelke lassan megérik, igye
kezzék úgy elkormányozni a birodalmat,
ahogyan tőle telik, és mindig éber óvatosság
gal, okos halogatással, ravasz tétlenséggel gát
ját vetni az új nemzedék túlságos kártevésé
nek. Nem volt valami könnyű föladat: egy
magában pótolni az egész birodalomban a sze
nátorok és a tisztviselők növekvő hanyagságát,
a törvények és intézmények egyre nyilván
valóbb elégtelenségét, mert az ügyek naprólnapra halmozódtak és boldog-boldogtalan
Augustushoz fordult, fontos és jelentéktelen
dolgokban egyaránt. Herodes újabb halálos
Ítélet jóváhagyását kérette tőle: Antipaterét,
akit szintén azzal gyanúsítottak, hogy apja
élete ellen konspirált, és egy Jerichoban össze
hívott törvényszék bűnösnek mondotta. Knydos
döntő bírónak kérte föl egy apró büntető pörben, amelybe egyik tekintélyes család kevere-
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dett és amely emiatt erősen fölizgatta a népet.
Arméniában is felhős lett az ég, mert Tigranes
utódja elveszett egy hadjáratban, a királyné le
mondott, a Róma-pártiak pedig a halott nagy
bátyját, Artavasdest választották meg királlyá.
Rómának döntenie kellett, hogy elismeri-e vagy
sem? Paflagónia királya szintén elhalálozott,
és az utódlás miatt zavarok támadtak, való
színűen azért, mert nem voltak törvényes örö
kösök. Germániában, ahol minden törzset alá
vetettek, tartományi formát és rendet kellett
adni a meghódított területeknek. Ennyi gond
és vesződség ' közepette Augustus igyekezett
mindent megtenni, ami kitelt tőle. Germániába
egyik rokonát küldte, Lucius Domitius Aenobarbust, egy nem érdemtelen, bár erőszakos,
gőgös, szertelen férfiút: de nem vettetett semmi
féle adót, nem diktált a törzsekre semmiféle
római törvényt. A germánok alattvalói névvel
a maguk módján kormányozták magukat. Vi
lágos, hogy a germániai dolgokban teljesen já
ratos Tiberius tanácsa és sugallatai nélkül
Augustus nem mert többé semmiféle újítást,
inkább abba a veszedelmes eszközbe kapasz
kodott, hogy az újonnan hódított földet ilyen
se tartomány, se szabad állam állapotában
hagyja. A knydusi ügy tanulmányozását Asorius
Gallusra bízta. Elhatározta, hogy a szenátus
sal elismerteti Arménia új királyát és java
solni fogja a szenátusnak, hogy annektálja
Paflagóniát, melyet egyesítenek Galáciával.
Egyre intette Júliát, legyen okosabb, bár tudta,
hogy mindez falra borsó. Minden módon igye-
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kezelt legalább Caiust és Luciust megóvni az
általános romlástól. A borért esengő népnek
szomjúsága oltására azokat a kutakat jelölte
ki, amelyeket Agrippa ásatott Rómában, és
mintegy tanácsát kommentálva, még abban az
évben kijavíttatta a vízvezetékek csöveit. De a
nép csöndesítésére pénzosztást kellett hatá
roznia: fejenként hatvan dénárt adott három
százhúszezer embernek. Magától értetődik, hogy
a saját pénzéből. A magáéból segítette abban
az évben a kincstárt is az obsitosok kifizeté
sére. Augustus adományai értékes forrásai vol
tak a megfogyatkozott kincstárnak, amelynek
rendbeszedésére csakugyan nagyobb szigorú
sággal kellett volna kezelni az adókat, úgy,
ahogy Tiberius akarta is, meg kellett volna
zabolázni a tolvaj vámosokat, a magánosoktól
vissza kellett volna szedni az állam földjeit és
bányáit, amelyeket elbitoroltak vagy valami
hitvány vectigalia fejében megszereztek. De
szembeszállhatott-e ez az elaggott és csonka
kormányzat annyi magánérdekkel? Inkább
húzták-vonták így a dolgokat, áta-botában,
bízva a jövőben, Augustus erszényében és bő
kezűségében — mind a kettő kimeríthetetlen
volt — és a jószerencsében, amely úgy akarta,
hogy az Augustus nemzedéke, az a generáció,
amely Caesar halála után a forradalmat meg
csinálta, harcolt Philippinél és Actiumnál, éppen
öreg estéjén okos bőkezűséggel segítségére jár
jon az új nemzedéknek. Ebben a generációban,
amely a forradalom napjaiban nevelkedett, tö
mérdek volt az agglegény és a gyermektelen
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pár. Kire hagyják a nagy kavarodásban szer
zett javaikat? Sokan köszönhették a vagyonu
kat Augustusnak, sokan, akik megérték a nagy
vihart, csodálták Augustusi, aki a vihart ki
állta, és mindnyájan tudták, hogy Augustus az
idegenek örökségeit közcélokra költi. Sokan
tehát Augustusi nevezték meg örökösüknek.
Ezektől az esztendőktől kezdve egészen a holta
napjáig Augustus temérdek örökséghez jutott. Az
értékük évente átlag hetven millió szeszterciusz
volt. Ügyes adminisztrátorai siettek likvidálni az
örökségeket, hogy Augustus a szerzett összege
ket közcélokra elkölthesse. Augustusnak ebben
a — hogy úgy mondjuk — tartalék-mérlegé
ben a távol gyarmatokon megtelepített veterá
nok vagyonkája összeolvadt Róma gazdag
szenátorainak és lovagjainak vagyonával. És
amint ez a szokás elterjedt, a forradalmi nem
zedék visszaadta a nemzetnek — vezére révén
— amit elvett tőle. A halottak segítettek az
élőkön Augustus személyén keresztül. Az a
nemzedék, amely vagyonát a forradalom fosz
togatásaiban szerezte, élete futását a fölvilágosult polgáriságnak ezzel a cselekedetével vé
gezte. De mindezek az ellenmondások, habo
zások, halogatások mindenki elégedetlenségére
váltak. Nemsokára súlyos eseménvek növelték
a helyzet nehézségeit a következő két évben,
Krisztus előtt 4-ben és 3-ban. A 4. évben meg
halt judeai Herodes, azután, hogy Antipatert
megölette, és valószínűen 3-ban meghalt Fraates, a partuszok királya is. Thea Musa fiának
keze ejtette el. Herodes kevéssel a halála előtt

176

FERRERO

végrendeletet írt, amelyben királyi címét és a
királyság egy részét Archelaos nevű fiára hagyta.
A megmaradt részt fölosztotta két fia, Antipas
és Philippos, és nővérük, Salomé közt. Többi
sok fiának és rokonának bőséges jutalmakat
hagyott. Intézkedett arról is, hogy a végrende
letet Augustus erősítse meg. így akarta Rómát
elkötelezni, hogy Palesztinában tartsa fönn a
dolgoknak azt a rendjét, amelyet elfogadott.
De mert tudta, hogy Róma nem szórta a jóvá
hagyást csak úgy ingyen, már a végrendeleté
ben, és pedig királyi bőséggel, kiszabta neki a
fizetségét. Tíz millió drahmát hagyott Augustusnak (körülbelül tíz millió frankot) és Líviá
ról sem feledkezett meg: két arany és ezüst
hajót hagyott neki és tömérdek drága kelmét,
különösen selymet. A ravasz itureus ismerte a
maga korát. Tudta, hogy a feneketlen gyomrú
Róma hamarosan befalja ezt a kincset is, ame
lyet boldogtalan zsidók türelmes munkája ra
kott össze garasról garasra. Tudta, hogy Lívia
— tartózkodása dacára — igen hatalmas té
nyező volt Augustusra való befolyása miatt,
sokkal hatalmasabb Tiberiusnál, akire — úgy
látszik — nem is hagyott semm it. . .
Tiberius barátai csakugyan egyre fogytak
és most már alig tudták megvédeni őt ellensé
geinek rágalmai ellen, akik igyekeztek ellene
uszítani Agrippa két fiát és még Augustus lei
kébe is igyekeztek belelopni azt a gyanút, hogy
összeesküvést sző ellene. így aztán az a férfiú,
aki még néhány évvel azelőtt korának legdicső
ségesebb hadvezére volt, nemhogy a Rómába
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való visszahivatás ünnepélyes kárpótlásában
reménykedhetett volna, hanem azon kellett
igyekeznie, hogy lecáfolja a rágalmakat, teljesen
magába húzódva odalenn, az Aegei-tenger távol
szigetén. Rómában pedig a nép és a felső-osztá
lyok, amelyeket szinte az őrület örvénye sodort
azoknak a dolgoknak a gyűlöletére, amelyek
nek csodálatát harminc évvel azelőtt igyekeztek
beléjük oltani, türelmetlenül várták a 2. eszten
dőt, amikor Lucius tizenötéves lesz és ugyan
abban a tisztességben fog részesedni, amelyben
Caius. Körülhízelegték, dicsérték, csodálták,
szerették a két zsönge ifjút, mintha csak Augustus higgadt öregsége mellett az ifjúságot jelké
pezték volna ketten, az ifjúságot, amely fékte
lenül az újat keresi, a gyönyört, a szabadságot
akarja, szétdobva a balitéletek és a félelmek
pántját. Gyöngéd szemmel nézték a két gyer
mekkonzult — furcsa fordulása az érzésnek!
— éppen a köztársasági szellemmel olyan ellen
tétes kiváltságaik miatt, a kitüntetések szörnyű
séges koraérettsége miatt, amely a keleti gyer
mekkirályokat juttatta eszükbe. Az új nemze
dék az eltévelyedésnek, megzavarodásnak,
szinte általános őrületnek ebben a formájában
engedte végül szabadjára sokáig visszafojtott
gyűlöletét az apáitól kapott nevelés, az actiumi
nemzedék és ama hatalom ellen, amelyet ez a
nemzedék Augustus révén a maga törvényeivel
és meggyökerezett balitéleteivel a közdolgokban
gyakorolt. Augustus tehát súlyos nehézségek
elé került. Ha egyrészt engedte is, hogy a két
ifjú megfussa a méltóságok pályáját, mert így
Ferrero: Ráma nagysága és hanyatlása. VI.
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két munkatárssal rendelkezhetett, másrészt
látnia kellett, hogy a két ifjút egy lázongó
tömeg hanyatt-homlok sietséggel, fülsiketítő
lárma közben egészen más cél felé ragadja kar
ján, mint amelyet ő jelölt elébük. A két ifjún
nem nagyon fogott Verrius Flaccus oktatása.
Ennyi hízelkedés, gazdagság és hódolat köze
pette gőgösebbé váltak, meggyűlölték Tiberiust,
és jobban hajlottak kortársaik züllött fölfogá
sára, mint az ősök szigorú erkölcseire és esz
méire. Augustus folyton vigyázta őket, de ugyan
mikor tudta egy öregember megragadni és a
partra vonszolni az ifjúságot, amelyet magával
sodort az egyetemes példa kavargó örvénye?
Könnyű elképzelni, hogyan emészthették
magukat Tiberius barátai, milyen tehetetlen
harag dagaszthatta szívüket ennyi botrány
miatt. Róma ezért a két kis tökfejért őrjöngött
és ráhagyta, hogy korának legtehetségesebb
férfia komor tétlenségben rozsdásodjék! De
orvosságot semerről sem láttak: Augustus még
egyre háborgott Tiberius ellen és nem hallgatta
meg azokat, akik érdekében szóltak nála. Az
idők — úgy látszott — mindenfelől elcsöndesedtek, nem volt szükségük Tiberius ritka
erényeire, és így az idők is Tiberius ellenségei
vel esküdtek össze. Az ifjak, a gazdagok, az
alsó nép, mind Júlia példáját követték: mula
toztak, könnyelműen szórták a birodalomból
kipréselt pénzt, nem is kérdezve, vájjon az
alattvalók vagyonún csapott dinom-dánom
örökké fog-e tartani vagy csak addig, amíg
lesz erejük elszedni másoktól, mint Tiberius
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intette őket. Éppen a 4. és a következő évben
adott Palesztina megint egyszer leckét Rómá
nak — még pedig rettenetes példával — hogy,
annak az aranynak, amelyet dőzsöléseire köl
tött, vér volt az ára. Herodes halála után Judea
néhány hónap alatt vészes gyorsasággal szétomlott. A nemzeti párt megint fölütötte fejét.
Antipas, akit Herodes utolsó előtti végrendele
tében királlyá nevezett ki, Rómába sietett, hogy
Augustusszal ezt a végrendeletet hagyassa jóvá
az utolsó helyett, amely Archelaosnak adta az
uralmat. A nyugtalan Archelaos azonban szintén
Rómába ment, perorálni a maga ügyében, bár
otthon a Herodes vaskeze által elnyomott
gyűlölségek, bosszúvágyak, elégedetlenségek és
reménységek fenyegetően kirobbantak. A két
testvér a 4. és 3. év között Rómába ért a két
végrendelettel, Augustusi kérve döntő bírónak.
Augustus nem akarta egészen a maga vállára
venni a döntés felelősségét, azért szenátori
tanácsot hívott össze, amelyben részt vett Caius
is. A tanács úgy döntött, hogy a második vég
rendelet az érvényes, az, amely annyi pénzt
hagyott Augustusra és Júliára. . . De alig hogy
Róma kimondta e szentenciát, Palesztinából
még sötétebb hírek érkeztek. Archelaos el
utazása után Szíriában viszálykodás tört ki
Sabinus és Quintilius Varus között. Sabinus az
az új ügyvivő volt, akit Augustus Herodes
helyébe küldött, Quintilius Varus pedig Szíria
helytartója. Sabinus Archelaos távollétében
okkupálni akarta Palesztinát a római helyőr
séggel, hogy azokban a zavaros időkben biz12*
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tosítsa a király kincstárát, tehát az Augustusnak
hagyományozott tíz milliót is. Varus azonban
jobban ismerte az országot és népét, s attól tar
tott, hogy ez a közbelépés kétségbeesett csele
kedetre ragadhatná a nemzeti pártot. Inkább
azt tanácsolta, hogy egyelőre várjanak éber vi
gyázattal. Sabinus azonban végül is legyőzte,
mert a pénz mohósága akkor is többet nyomott
a latban, mint a politikai okosság tanácsa.
Quintilius Varus félelme igazolódott: a nemzet,
amely már Herodes ellen is el volt keseredve,
amiért az adók tekintélyes részét idegenek
javára költi, kifogyott türelméből. Jeruzsálem
fölzendült, fölkelt a vidék is, a hadsereg egy
része föllázadt, mindenfelől fosztogató bandák
bukkantak elé, Quintilius Varusnak a Szíriái
légiókkal és valamennyi segítőcsapattal Sabinus
támogatására kellett sietnie és mindenfelől
segítséget kellett keresnie: Berytus városa ezer
ötszáz koronát ajánlt, Aretas pedig, Köves Arábia
királya, igen sok lovast és gyalogost küldött.
Herodes igyekezett összebékíteni a zsidókat
két olyan hatalmassággal, amely ellen úgysem
szállhatott hadba: a görögséggel és Rómával.
De a birodalomban annyi ellentét volt, hogy
ez a bölcs és szükséges politika a megvalósítá
sára használt eszközök miatt elkeserítette a
népet. Milyen lecke Rómának! Quintilius Varus
megriadt a lázadástól, és mihelyt valamelyest
helyreállította a rendet, megengedte a zsidók
nak, hogy követséget küldjenek Rómába, a
monarkia eltörlését kérni. És Augustus, a
szenátus, Róma még egyszer hallották — az
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egyszer síránkozóan és alázatosan — föl
zokogni Keletről azt a jajkiáltást, amely már
Nyugatról is fölhangzott nyersen és haragosan:
a falvakét, amelyeket átszorított és kiszipolyo
zott az az óriási polip, amelynek Herodes
országa volt a szeme, örökkön éhes karjai
voltak a parasztok pénzén nagyszerű monumen
tumokkal ékesített és vígasságtól hangos váro
sok, az udvarnál hemzsegő idegen élősködők,
udvaroncok, hivatalnokok, művészek és irodal
márok, a tráciai, galáciai és germán katonák
seregei — amelyek azon híztak meg, hogy a
zsidóknak még a törvény nem tiltotta napokon
is bőjtölniök kellett miattuk — a külföldi
államok, uralkodók, nagy személyiségek, akiket
örökkön etettek a zsidó munkán összeverejté
kezett arannyal, ezüsttel, — a fényűzés, a kicsa
pongás, a romlás, a szolgaiság, a bűn, amely a
koldússá tett, földre tepert, kiszipolyozott
nemzet nyomorúsága közepette diadalmát ülte
a királyi udvarban. És a zsidó követek azzal
végezték előterjesztésüket, hogy törölje el Róma
a monarkiát, kapcsolja Palesztinát Szíriához és
rendezze tartománnyá. Palesztina Herodes vé
reskezű családja elől Róma ölébe akarta rejteni
fejét! De Augustus hideg okossága nem zavaro
dott meg ettől a kétségbeesett gesztustól és ki
számította, hogy ha Palesztinát római tarto
mánynak nyilvánítanák, Róma azt a terhet vál
lalná magára, hogy néhány akaratlan, tehetségte
len tisztviselővel kormányozza ezt a nyugtalan
és lázadozó népet, hogy részben föl kellene osz
latnia, részben római tisztek vezénylete alá kel-
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lene helyeznie, mint kisegítő katonaságot, Herodes hadseregét, és meg kellene növelnie a
szükséghez képest úgyis olyan csekély keleti
légiók munkáját, éppen olyan időben, amikor
új és súlyosabb veszedelem fenyeget. Fraataces,
a Fraates fia, hirtelen fordulattal Róma ellen
támadt és úgy látszik, elfoglalta Armeniát a
nemzeti párt segítségével, futásra kényszerítve
a Róma által elismert királyt. Ez árulás okai
közül — a megcsalatott rómaiak csak árulás
nak minősíthették — kettőt kitalálhatunk: azt
a vágyat, hogy a Fraataces tisztátalan eredetéi
az erősen nemzeti politika népszerűségével
akarták lemosni és azt a vágyat, hogy Rómával
olyan egyezséget szerezzenek, amelynek egyik
föltétele Fraates fiainak kiadatása lenne. Fraa
tes négy fia nagyon is veszedelmes zálog volt
Róma kezében. De Róma közben azt látta, hogy
Thea Musa palotaforradalmába vetett reményei
szétfoszlanak és Armeniában meginog a római
protektorátus, szóval Róma főhatalmának előáz,siai oszlopa. Megtehette-e Róma ezt a hátra
felé való lépést Ázsiában azután, mikor Augustus húsz évig azzal áltatta Itáliát és a birodal
mat, hogy a partuszok szinte alávetették magu
kat valamelyes római protektorátusnak?
Augustus tehát nem volt hajlandó előter
jeszteni a szenátusnak, hogy Palesztinát nyilvá
nítsák római tartománnyá, hanem ragaszkodott
előző szándékaihoz és mint rendesen, most is
tranzakciót eszelt ki, amely mindenkit kielégít:
Herodes országát két darabra osztotta, az egyi
ket Archelaosnak adta etnarkai címmel és meg-
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ígérte neki, hogy ha jól kormányoz, a királyi
címet is megkapja, a másik darabot pedig
újabb két részre osztotta és egyiket Philipposnak adta, a másikat Antipasnak. Szóval három
részre osztotta, tehát gyöngébb és könnyebben
ellenőrizhető új monarkiát teremtett Palesztiná
ban. Sokkal nehezebb volt azonban elintézni
Armenia és a keleti kérdés újabb nehézségeit.
Hadsereget kellett küldenie Arméniába, hogy
helyreállítsa a római protektorátust és megmu
tassa Keletnek, hogy Róma egészen az Euphratesig nem tűr semmi vetélkedést vagy egyiittbirtoklást. Ámbár gyanította, hogy Fraataces
csak fenyegette, de harcolni nem is akart, csak
a béke föltételeiben alkudozni, mégis bizonyos
zavarral nézhette az egész ügyet. Éppen mert
az ügyet inkább fenyegetésekkel és okos egyez
ségekkel intézhették el, mintsem hadi erővel, a
hadjáratot olyan személynek kellett vezetnie,
akinek tekintélye is volt, ügyessége is. Augustus
nagyon öreg volt ekkora utazásra és ilyen fon
tos vállalkozásra. Tiberius Rhodusban volt,
Róma nagyjai közül pedig senkiben sem bízha
tott meg. Lucius Domitius Aenobarbus például
— úgy látszik — nagyon közepesnek bizonyult
Germániában. Akinek pedig megvolt a vezény
lethez szükséges képessége, mint Marcus Lolliusnak, annak nem volt meg a tekintélye és
nem lehetett megbízni a becsületességében.
Augustus végül nagyon ötletes, nagyon merész,
de nagyon mesterkélt dolgot eszelt ki, hogy egy
kötegbe szorítsa a képességet, tekintélyt, becsü
letességet és együtt küldje Keletre; bizottságot
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küldött ki az arméniai kérdés és a partusz ne
hézségek megoldására, a bizottság fejévé Caius
Caesart tette meg, melléje pedig olyan férfiakat
adott, akik tapasztalatlan ifjúságát tanácsokkal
segíthették: többek közt Marcus Lolliust. Caius
ekkor tizennyolc éves ifjú volt, de a nagy ügyek
hez éretlen kora, amely még az itáliaiak szívét is
megnyerte, nem árthatott neki a keletiek sze
mében, azok már régóta hozzászoktak ahhoz,
hogy uralkodóikban nem a személyt tekintsék,
hanem a nevet, a címet, afféle fél istenséget lás
sanak bennük, amely független attól, hogy mi
lyen emberi formát öltött. A fiatal Caiust Cae
sarnak hivták és az apja Augustus volt, akinek
alakját most már huszonöt évi kormányzás úgy
préselte a keletiek leikébe, mint a birodalom
új, egyetlen monarkájáét. A keletiek nem tud
tak Róma alkotmányjogáról és Augustust a
monarkia eszméjén keresztül nézték, amelyen
át olyan sokáig látták királyaik képére és hason
latosságára, akik annyi évszázadon át kormá
nyozták. Ez annyira igaz, hogy mikor abban az
esztendőben az újonnan annektált paflagónoktól ki akarták venni a római hűségesküt, a régi
esküt kellett megismételtetni velük, amelyet
Paflagónia királyainak tettek, Augustus nevét
mondva a király neve helyébe, de hozzákapcsol
ták az Egyiptomban divatos vallási tisztelet ki
fejezését is:
— „Esküszöm Zeusra, a Földre, a Napra,
minden Istenekre és Istennőkre, magára Augustusra, hogy mindig szeretni fogom Augustus
Caesart, az ő gyermekeit és utódait, szeretni fo-
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gom szavaimmal, cselekedeteimmel és gondola
taimmal, barátjait pedig barátaim nak tekintem
és ellenségeit ellenségeimnek . .
Ez a nép nem értett volna meg egyéb for
mulát. Az ifjú tehát, akiben dinasztikus jog sze
rint Augustus utódát látták, Augustus tekinté
lyét sugároztatta volna a keleti alattvalók, az
oltalmazott és szövetséges fejedelmek közé, a
partusok ellen: Caius Caesar rendeletéi, Ígéretei,
fenyegetései éppen annyit értek volna, mintha
Augustus szájából vagy tolla alól kerültek volna
ki. Ügyes tanácsadók segítségével Caius szeren
csésen véghezvihette föladatát, ugyanakkor ez
kitűnő gyakorlat is lett volna neki, mert ki
emelte volna Róma sorvasztó bűneiből. Közben
Lucius is tizenöt éves lett és megkapta azokat
a méltóságokat és kiváltságokat, amelyeket
bátyja. A két ifjú, az új alkotmány két Dioscurja, megnyugtatta Itáliát jövője felől, beléjük
vetette minden reményét Augustus. Róma szinte
teljesen megfeledkezett Tiberiusról, bár Keleten
Herodes tetrárka Tiberias városát emeltette az
ő tiszteletére.
Elkészült — végre! — az új Fórum és Mars
Ultor temploma is, amelyre Augustus még Philippi előtt fogadalmat tett, hogy az istenektől
könyörögje le a győzelmet, nem bizván a maga
vitézségéhez: a Fórum és a templom, amelynek
olyan jeles maradványa van még most is az
arco dei Pcmtani mellett, a via Bonellán. A
Fórum afféle nagyszerű monumentum volt,
amelyet Augustus Róma történetének emelt.
Minden párt és minden kor nagy emberének
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megvolt itt a maga szobra és mindegyiken rövid
dicsérő felírás, amelyet Augustus szövegezett.
Márványba vésve álltak itt a legkülönbözőbb
századok és a legvadabb küzdelmek hősei: Marius és Sulla, Romulus és Scipiö Aemilianus,
Appius Claudius Ciecus és Caius Duilius, Metellus Macedonicus és Lucullus. Ami a templo
mot illeti, a philippii győztes csak negyven év
múltával teljesíthette fogadalmát, de nem a
maga, hanem az építőmester hibájából, aki csigalassúsággal dolgozott rajta. Augustus, mikor a
Fórumot és az új templomot fölavatták, amely
a Háború istenének legszebb temploma volt a
Háború városában (valószínűen a 2. év tava
szán), ünnepélyes katonai és tradicionalista tün
tetést akart rendezni.
Alkalmatosnak látta ezt a tüntetést az új
nemzedék hitetlen, léha, züllött fölfogása ellen,
amely inkább hódolt Vénusznak, mint Mars
nak, olyan időben, amikor Kelet és Nyugat
felől annyi vihar dörgése hallott, és Rómában
— a megszokott könnyűséggel — már Perzsia
meghódításáról és hasonló dicsőségekről be
széltek. Augustus a Fórum fölavatásakor kiált
ványban intette a népet, követelje meg, hogy a
köztársaság elnöke mindig hasonló legyen e
nagyokhoz. Nagy ünnepségeket ültek, új trójai
játékok estek és volt egy vízi ütközet, amely
tömérdek embert vonzott egész Itáliából. A
szenátus pedig elfogadott egy rendeletet, amely
Mars új templomát Róma hadi erejének leg
nagyobb vallási szimbólumává emelte. A dek
rétum meghagyta, hogy minden polgárnak, aki

A RÓMÁT VILÁGBIRODALOM

187

a férfiak tógáját, a tóga virilist viseli, el kell
mennie a templomba. Minden hivatalnok, mi
előtt a tartományába utazna, köteles a temp
lomban a hadak istenének segítségét kérni és
Mars szent küszöbéről kell útra indulnia.
Valahányszor diadalmenetről határoznak, a
szenátus a templomban gyülekezik össze,
a triumfátorok pedig a templomban teszik le
diadalmi pálcájukat és koszorújukat Ugyan
csak a templomban fogják elhelyezni az el
lenségtől elrablott jelvényeket. Augustus a
Fórum szobraival és Mars ünnepeivel is igye
kezett fölújítani az arisztokrata korszak és a
múlt nagy emlékeit a kalmárok, iparosok,
szélhámosok, kéjnők és naplopók népében,
amely majd hamarosan elkoptatja monumen
tuma szépséges márványát. De hasztalan! Az
új nemzedék éppen hogy egy pillantást vetett
— elszórakozott szemmel és közömbös lélek
kel — a nagyokra, akik annyi vihar közepette
győzhetetlen hittel megalapították a birodal
mat. Ovidius, a nők és előkelőek kegyence,
akik őérte elfeledték a gyöngéd Virgiliust és
a keserű Horatiust, Ovidius A szerelem művé
szetéről írott új költeményében Marsot, a hadak
istenét, Vénusz epedő szerelmesévé alakí
totta. Azokról az ünnepekről, amelyeket
Augustus a templom fölavatására rendezett, csak
úgy emlékezett meg, mint szerelmi kalandok
és cselszövések páratlan alkalmáról, csak a
szép nők és ifjak vidám és véghetetlen raja
miatt, amely az ünnepekre Rómában össze
verődött. Hasonlóan azokat az ünnepeket, ame-
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lyek Caius Caesar diadalmenetére Ígérkez
tek, amikor Caesar visszatér a meghódított
Perzsiából, már előre úgy magasztalta, mint
fölséges alkalmat a maga szépének kódolására.
Az ifjak dalnoka szokott elevenségével és könynyüségével fejezte ki nemzedékének minden el
tévelyedését. Még attól sem riadt vissza, hogy
Caesar két zsönge fiát a dinasztikus szolgalélek
kéjelgésével magasztalja. Olyan verseket írt di
cséretükre, amelyektől ötven évvel azelőtt
pirult volna minden római, mint szolgákhoz
illő utálatos hízelkedéstől. Korai nagyságukat
úgy magasztalta, mint félisteni természetük
kiváltságát:
Ultor cidest, primisque ducem profitetur in armis,
Bellaque non puero tractat agenda puer.
Parcite natales timidi numerare deorum:
Caesaribus virtus contigit ante diem.
Ingenium coeleste suis velocius annis
Surgit et ignavae fért male damna morae.
Ezt az őrjöngést azonban hirtelen ka
tasztrófa törte meg: váratlan és rettentő ka
tasztrófa, amelynek történetét azonban nem
ismerjük teljesen. Vájjon Júlia túlságos meré
szen elbizakodott-e népszerűségében, Augustus
öregségében, a közönség szkeptikus elnézésé
ben? Talán vigyázatlanul meglibben tette a sűrű
fátylat, amely mögé törvénytelen szerelmeit
kellett rejtenie, annak a lánya, aki tizenhat
évvel azelőtt kihirdette a rettentő lex de aduiteriis-1? Valószínű. És valószínű az is, hogy

A RÓMAI VILÁGBIRODALOM

189

abban, ami bekövetkezett, Tiberius barátainak
és a törpe puritán pártnak talpraáilását keli
látnunk, talán Lívia végső erőfészítését is arra,
hogy Tiberius előtt megnyissa Róma kapúit.
Azt kell gondolnunk, hogy Tiberius barátjai
megszerezték a bizonyítékait Júlia valamelyik
házasságtörésének, amelybe egy fölszabadult
nő, Phoebe is bele volt avatva, ők, akik amúgy
is el voltak keseredve pártjuk hanyatlásán és
tudták, hogy végük van, ha nem bírják vala
mely lármás bosszúval lesújtani ellenfeleiket,
végső elszántsággal minden bátorságukat öszszeszedték és elhatározták, hogy visszaszerez
nek valamit a tekintélyükből és megmutatják,
hogy senkinek nem kegyelmeznek, még Augustus népszerű lányának sem. A lex de adulteriist sok nőre és férfiúra alkalmazták: mért
bújjanak ki alóla Júlia és szeretői? Augustus,
aki ezt a törvényt kihirdette és aki annyiszor
hangoztatta, hogy a törvénynek mindenki en
gedelmességgel tartozik, nem akadályozhatta
meg, hogy lánya is épp úgy elvegye méltó bün
tetését, mint a többiek. Igaz, az öreg elnök
huszonöt év óta annyi fáradságot magára vál
lalt, annyi pénzt elköltött, annyi gondját vi
selte a közügynek, és minden munkája, min
den érdeme egyetlen díjául szinte csak azt
kérte, hogy ne kelljen látnia lánya bűnének
bizonyítékait, hogy ne állítsák a rettenetes
alternatíva elé, amely azt mondta: vagy ő ad
példát tulajdon törvényei megszegésére, vagy
könyörtelen lesz a tulajdon vére ellen, hírbe
hozza annak a két ifjúnak az édesanyját,
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akikbe legédesebb reményeit vetette a jövőre
nézve! De milyen botrány árthatott volna töb
bet az antitiberiánusoknak, mint egy lármás
házasságtörési pör Júlia ellen? És Tiberius ba
rátai, akik elkeseredtek folytonos kudarcaik
miatt, nem nézték többé sem Augustus ér
demeit, sem a családját, és megmutatták az
apának a bizonyítékokat. . . A döfés mélyen
sebezhette Augustusi Abba a tőrbe keveredett,
amelyet másoknak állított. A lex de cidulteriis,
amely az ő nevét viselte, arra kényszerítette
a férjet, hogy vagy büntesse meg, vagy jelentse
föl hitvese bűnét, ha pedig a férj nem tehette
vagy nem akarta, az apán volt a sor. Tiberius
Rhodusban volt, Augustusnak kellett tehát
megbüntetni vagy bevádolnia leányát: ha nem,
akkor Cassius Severus vagy akárki más, vele
egyszőrü gazember a quciestio elé vonszolhatta
Júliát és egy ő általa elfogadtatott másik tör
vény erejével kérhette, hogy Phoebet vessék
kínzásra és vallassák ki belőle asszonya bűnét.
És ez a férfiú, akit az újkori történetírók ab
szolút monarkának festenek, minden ügy és
minden törvény urának, ez a férfiú, aki állító
lag dinasztiát akart alapítani, hogy örökre a
maga családjának biztosítsa a birodalmat, ez
a férfiú ebben a döntő pillanatban nem merte
elragadni tulajdon gyermekét egy kis csoport
gyűlölsége, a középosztályok buta balitélete és
ama félelem elől, hogy azt fogják hinni, ki
váltságokat akar magának és családjának. Nem
merte elragadni az elől a köztársasági és latin
törekvés elől, hogy a népnek megmutassa: a
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törvények lebírnak minden személyi és családi
tekintetet. Ő készítette a kérlelhetetlen tör
vényt, amelyet annyiakra alkalmaztak: ha egy
szer arra került a sor, hogy ő maga is elszen
vedje és ő meg akarná menteni az övéit, mivé
lenne pártatlan hivatalnoki és szigorú erkölcsvigyázói hírneve, amelynek akkora része van
dicsőségében és tekintélyében? Képzeljék el ezt
a hatvankét éves öreget, aki megfáradt, föl
ingerült azoktól a nehézségektől, amelyek éppen
akkor kezdtek tornyosodni, mikor legjobban
vágyódott a nyugalomra, aki háborgó életének
estéjén, amikor joga és oka volt egy kis békes
séget kivánni, nem tudott megmenekülni Tiberius barátjainak ama bosszúja elől: vagy
tönkreteszi lányát, vagy egy hatalmas botrány*
nyal végét veti tekintélyének és egész munkájá
nak! Augustus nem volt kegyetlen, de ez az
alternatíva úgy látszik a fájdalom és düh ro
hamát szabadította agyára. Mikor a törvény
előtt való egyenlőség már csak konvencionális
hazugság volt, amellyel a Cassius Severusfajtájú gazemberek a hülye tömeget csalták,
Augustus azt akarta, hogy lányára vonatkozóan
komoly dolog legyen. . . és kezdetben a leg
szigorúbb büntetést akarta alkalmazni, amit
a lex Júlia a házasságtörő lánnyal szemben
megengedett a páter familias-nak: megölni a
lányát. De aztán az apai érzés, az okosság, az
erkölcsök szelidülése mégis fölülkerekedett.
Augustus, miután Rómából kivonult, Tiberius
nevében elbocsátotta Júliát és apai jogon szám
űzte Pandatariába. Róma váratlanul, egyik
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napról a másikra, megtudta, hogy Augustus
közkedvelt lányát, Caius és Lucius anyját édes
apja házasságtörésen érte, száműzte és kiker
gette családjából . . . Ekkor őrületes vádak
egész zápora zúdult Rómára. A felső és középosztályok, a szenátorok és a lovagok, a be
folyásosabb rendek mind Júlia ellen lázadtak.
Mindazokat a trágár meséket, amelyeket Tiberius barátjai eszeltek ki róla és amelyeket
egy ideje halkan suttogtak, egyszerre hangos
szóval ismételgették, sőt túlozták is nagy fölháborodással. A boldogtalan asszonnyal, akit
ilyen közönséges bűnről vádoltak, úgy bántak,
mint a leghitványabb rimával. Hajánál fogva
meghurcolták a sárban, minden aljassággal
megvádolták, még azzal is, hogy gyilkosságot
kísérlett meg apja ellen. Valamennyi barátját
házasságtöréssel vádolták és Augustus ellen
való összeesküvéssel. Phoebe fölakasztotta
magát, hogy ne kelljen asszonya ellen tanús
kodnia. A büntetések csak úgy zuhogtak . . .
Julus Antonius, akit származása miatt legjob
ban gyanúsítottak, megölte magát. Sempronius
Gracchust és Júlia több jeles barátját száműze
tésre ítélték. Júliának titkon kellett kivonulnia
Rómából, élemedett anyjának kíséretében: a
tisztes emberek gyűlölete és tenger hazug vád
üldözte szomorú lakóhelyére, Pandataria szi
getecskéjére. A publikumot egy pillanatra megint
hirtelen borzadás fogta el a házasságtörés
iránt, aminek a zsarolók vették hasznát: őr
jöngve szórták a vádakat mindenki ellen.
Augustus nagyon hatalmas, nagyon megcsodált

A RÓMAI VILÁGBIRODALOM

193

férfiú volt, az ő nagysága ellen senki sem mert
többé semmit: de a demokratikus irigység
mindenki szívében föllobogott és Júlia óriási
botrányában adta ki dühét. Júliának kellett
tőrbe esnie, hogy levezekelje Augustus kivált
ságos nagyságát, ritka szerencséjét. Mélyebbre
kellett sülyednie a becstelenségben, mint ami
lyen magasra apja a dicsőség ormán jutott.
Ó neki kellett levezekelnie mindenekfölött azt
a gyíilölséget, amelynek magvait Augustus a tár
sadalmi törvényekkel vetette el. Mekkora öröm
volt mindazoknak, akiket a 18. év törvényei
hírnevükben és vagyonúkban megkisebbített,
látni, hogy e törvények szerzőjének lánya is
becsületét vesztette! Augustust magát is elra
gadta ez az áradat, és a szenátusnak levelet^
küldött, amelyben lánya büntetését magyarázva
mint igazakat sorolta elő a legaljasabb rágal
makat, amelyeket Júliáról beszéltek.

Ferrero: Róma napysáea ós hanyatlása, VI.

13

V III.

A gyermek Caesar és a vénülő Augustus.
Ennek a dühöngésnek azonban megvolt
a maga visszahatása is. Az ifjú nemesség pártja,
Júlia barátjai, az alsó nép, amely szerette
Caiust, Luciust és anyjukat, mindazok, akiket
az erény kegyetlen túlzásai végül is fölháborí
tottak és a bűn rajongására provokáltak, szin
tén megdühödtek és föllázadtak e bősz botrány
ellen, amely vigasztalanná tette Augustus ősz
fejét és megfosztotta anyjuktól a két ifjút, a
köztársaság reményeit, ök is belevetették magu
kat a dühöngő vádaskodás áradatába, amely
Róma minden kiváló házát fenyegette, föllázad
tak Tiberius ellen és azzal vádolták, hogy ő az
oka mindennek. Júlia érdekében tüntetéseket
rendezett a nép. Augustus kénytelen volt a kö
zönségnek ezt a részét is kielégíteni és mint
tribün megtiltotta, hogy új porokét indítsanak
egy bizonyos időn túl elkövetett házasságtörések
miatt. Tiberius pedig hiába leste Rhodusban,
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hogy Augustus haza intse. Júlia botránya nem
hogy használt volna, hanem ártott a tradicionalista pártnak, amely a botrányt rendezte.
Augustus, miután betiltotta az újabb porokét,
még egy dologban elégséget adott a puritán
pártnak: száműzte Júlia néhány fiatal barátját,
azokat, akik a botrányban a legjobban kompro
mittálva voltak, vagy akiket az ellenpárt leg
jobban gyűlölt erkölcseik miatt. Ezekkel a
számüzetési dekrétumokkal kissé túlságosan
igénybe vette azt a jogát, hogy mindent meg
cselekedhetett, amit az erkölcsi rend és a vallás
tekintélye érdekében jónak látott, részben
auktoritásával és a kevésbbé botrányos bünte
tésekkel pótolva a nyilvános ítéletek kegyetlen
ségét, amelyet tribuni vető-jával láncravert. NÖe
ha Júlia és legbensőbb barátjai, igazi vagy kép
zelt kedvesei, a nemesség legzüllöttebb ifjai ki
vonultak is Rómából, Tiberius nem tért vissza.
A közönség a botrány után még jobban gyűlölte,
mint azelőtt, és még jobban félt az ő különös
temperamentumától, amely annyira elütött a
korabeliekétől. . .
Júlia botránya ahelyett, hogy megoldotta
volna a bizonytalan és szomorú helyzetet, ron
tott rajta kis gyűlölségekkel és hevesebb antipatiákkal. És nemsokára súlyosbította a hely
zetet egy másik — testi és személyi — tényező
is, amely ettől az időtől kezdve szaporította az
állam szétbomlásának okait: Augustus öreg
sége. Nem mintha Augustus már meggörbedt
volna az évek terhe alatt. Hatvanegy éves volt,
tehát ha nem is volt éppen fiatal, még nem is
13*
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vénhedt el. De ő már jókor el kezdte égetni
olaját és negyvenhárom év óta takarékosság
nélkül fogyasztotta életének mécsesét a politika
gondjai, fáradalmai, félelmei, örömei, csaló
dásai és vesződségei közepette, Krisztus előtt
44. tavasza óta — attól a naptól kezdve, amikor
március végén Apollóniában megkapta a levele
ket, amelyek Caesar legyilkolását hozták hírül
neki — és szakadatlanul folytatódtak, élete véghetetlen útján, amely annyi különös esemény
közepette, hol alá, hol föl, e végső viszontagsá
gok felé kanyargott. . . Nincs mit csodálni, hogy
Augustus olyan korban, amikor sokan még
jól tartják magukat, már elöregedett, és meg
volt benne az öregek konoksága, gyanak
vása, gyöngesége, ingerlékenysége. Annyi bizo
nyos, hogy a polgárháborúk óta ez a máskor
olyan higgadt bölcs most kezdett megint boszúból és hiúságból cselekedni. Ha a nép vak, szinte
bősz ellenkezése Tiberiusszal súlyos baj volt
az államnak, Augustus még súlyosabbá tette
konok, személyes gyűlölségből. A puritán párt
nak, amely szinte kihívta, hogy bizonyítsa be,
mennyire nem vajszívű apa, mint a legtöbben
gondolták, meg akarta mutatni, hogy a ráruhá
zott jogokkal raffinált kínzásra tudta változtatni
övéinek büntetését még akkor is, mikor a nép
kegyelmet könyörgött nekik, és Júliát minden
kényelemtől, szórakozástól megfosztotta a szi
getecskén. Még azt is megtiltotta neki, hogy
bort igyék, és külön engedély nélkül senki meg
nem látogathatta. Leányának gyötrését aztán
Tiberiuson boszulta meg, aki után keményen
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bevágta Róma kapuját. Gyűlöletét minden alka
lommal kimutatta és ezzel Tiberius gyűlöletére
tüzelte mindazokat, akik megnehezteltek Júlia
kínzása miatt. A méltatlan Júliáról egész apai
érzését áthárította Caiusra és Luciusra. Szívé
hez szorította ezt a két gyermeket, mint Júlia
katasztrófája után végső vigaszait és végső
reménységeit, öreges nagyapai gyöngédsége
most már rájuk, Caesar vérére szórta minden
elnézését, kegyét, ambícióját. Tiberiusnak, a
gőgös Claudiusnak csak haragja és megvetése
maradt. Augustus nem tett le arról, hogy Caiust
Keletre küldi, mint Tiberius barátiai remélték,
sőt Tiberius egyik legdühösebb ellenségét, Marcus Lolliust rendelte melléje tanácsadóul, és —
úgy látszik, Krisztus előtt 1-ben — siettette áz
elutazását, míg ő egyedül maradt Rómában,
eltűnődni a romláson, amelybe családjában az
első nemzedék züllött, a nagy ősi szabású római
család, az egész nemesség példaképe, amelynek
megalkotásában reménykedett. Drusus harminc
éves korában meghalt Galliában, Júlia becsüle
tét vesztette és száműzetésben volt, Tiberius
messze Rhodusban, mindenki gyűlöletévé váltan
embertelen gőgje miatt: ime, annyi fáradság
nak ez volt a gyümölcse! Bár a második nem
zedék lenne bölcsebb, erényesebb, kevésbbé
gőgös és erőszakos, mint az előző nemzedék,
amely igen tragikusan és szomorúan végezte!
Ez a második nemzedék, ha könnyedén vette
is a lex de adulteriis-1, legalább a lex de maritandis ordinibus-nak fogadott szót, így aztán
Augustusnak és Líviának kilenc unokája volt,
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akik közt Caius volt a legidősebb: bőséges ter
més, amelyben a tele kalászok mellett, sajna,
megvoltak az üresek is. A Drusus három fia
közül, akiket Antónia nevelt, a legnagyobb,
Germanicus akkoriban tizennégy éves volt, szép,
egészséges, okos, szorgalmas, szelidlelkü fiú.
Nagy buzgalommal és sok haszonnal tanulmá
nyozta az irodalmat, bölcseletet és ékesszólást.
Szerette a testi gyakorlatokat is. A második,
Livilla, egy vagy két évvel fiatalabb volt, és úgy
látszik, a Krisztus előtt 1. évben még nem igen
tudták, mi jót reméljenek, vagy mi rosszat fél
jenek benne. Azonban a harmadik fiú, Claudius,
aki Krisztus előtt 10-ben született Lyonban,
aznap, amikor Róma és Augustus oltárát föl
állították, félig hülye kis szörnyeteg volt. Pici,
reszkető feje volt és éktelen nagy szája, amely
dadogott, összekeverte a szavakat és bárgyúan
nevetett. Teste idétlen volt, különösen az alsó
teste. Nehézkes esze még a tudás és az élet
elemeivel sem tudott megbirkózni: folytonos
betegségei — valószínűen agyhártyagyuladás és
epilepszia — ilyen éktelenné és bárgyúvá aljasították a szerencsétlenben a Claudiusok férfias
és tiszta szépségét, erős és világos intelligenciá
ját. Még édesanyja, maga a jó Antónia is, aki
emlőjén nevelte, abortusnak nevezte. Agrippától
és Júliától Caius és Lucius után két lány szü
letett, a két Agrippina, akik akkor 12—15 éve
sek voltak, és egy fiú, Agrippa Postumus, aki
tizenegy évvel azelőtt született, apja halála után.
A két lányról eddig a korig nem tudunk sem
mit: de a másodikban jó reménye lehetett nagy-
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apjának, ha egyszer lányává fogadta, talán be
tölteni azt az űrt, amelyet Júlia hagyott szívé
ben. Postumoson azonban, mintha csak a termé
szet sajátságos módon visszaütött volna erede
tére ebből a raffinált műveltségből, az állatiság
megint darabos testben és lélekben jelentkezett:
csak testi örömökre vágyott és elleneszegült
minden rendszeres nevelésnek. Végül Tiberius
és Vipsania fia, akit Tiberius Rómában hagyott,
Drusus, körülbelül olyan idős volt, mint Germanicus és szintén olyan komolynak Ígérkezett,
mint Germanicus és mint az édesapja. De úgy
látszik Augustus, talán Tiberius iránt való
érzése miatt, nem nagyon szerette. Inkább Germanicust kedvelte, az új hajtást, amellyel a
Claudiusok vén törzsén újra kizsendült az az
ág, amelyet a halál Germániában olyan korán
letört.
A Krisztus előtt 1. évben, míg Caius Kele
ten utazott — a hiányos, töredékes adatok miatt
nem követhetjük állomásról állomásra — a biro
dalom élén álló család három legjelesebb tagja:
Augustus, Livia, Tiberius, az emberi szerencse
ormain kimondhatatlanúl keserű napokat élt.
Tiberius, mikor Júlia botránya kudarcot val
lott, sőt egyenesen ő ellene fordult, megértette,
hogy benn akarják veszíteni a remeteségben,
amelybe haragból húzódott, de azzal a remény
séggel, hogy majd utána mennek. És ez a végső
csalatkozás, az a félelem, hogy Rhodusban ele
venen a teljes feledés kriptájába temetődik,
megtörte Tiberius hajthatatlan gőgjét, egyezsé
gekbe és alkudozásba nem ereszkedő büszkesé-
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gét. Kétségbeesésében hajlandó volt megmutatni
fájdalmát, kérni, könyörögni. Igyekezett meg
lágyítani legvadabb ellenségeit, Júlia barátjait,
közbenjárva Augustusnál, hogy engedjen szelídebb bánásmódot az elitéltnek. De hasztalan,
mert Augustus nem teljesítette Tiberius kérését,
mint ahogy már megvetően hátat fordított a
Júlia érdekében esengő népnek is. Közben lejárt
az öt esztendei tribuni hatalom, amelyet 6-ban
Tiberiusra ruháztak, és így a hadvezér magán
emberré vált, semmiféle immunitás nem védte
többé. Tiberius egyre jobban elgyávult, és meg
írta Augustusnak, hogy azért távozott el, mert
nem akart árnyékot vetni Caiusra és Luciusra,
mikor a méltóságok útján első lépéseiket tették, de
most, hogy a két ifjút mindenki Augustus után
első személyiségeknek ismeri el, haza szeretne
térni, hogy viszontláthassa övéit, az édesanyját,
a fiát, a sógornőjét, az unokaíivéreit. Augustus
brutálisan azt felelte neki, ne fájjon neki a feje
azoktól, akiket olyan ridegen elhagyott. Lívia
csak nagy nehezen tudta kicsikarni a felbőszült
öregtől, hogy legátus-szá nevezze ki, pro forma.
Júlia pártja ezer rágalmat szórt ellene könyör
telenül, és igyekezett eltántorítani mellőle utolsó
barátjait is. Marcus Lollius Keleten mindent el
követett, hogy Tiberius ellen izgassa Caiust, és
Caius nem is lehetett jó érzéssel az iránt, aki
közvetve vagy közvetlenül, de annyira hozzá
járult anyja vesztéhez. Augustus közvetve ellen
ségeit biztatta, mert nyíltan kimutatta ellenszen
vét. A véghezvitt nagy cselekedetek, a viselt hi
vatalok, a diadalmenetek emlékezetét, az egész
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tiszteletet, amely Tiberiust évekig övezte, mind
elsodorta a népszerűtlenség áradata, amelv Ró
mából tajtékozva rátört a tartománvokra is.
Tiberius, hogy megmeneküljön ellenségeinek
gyanúsításai és rágalmai elől, kénvtelen volt
egészen behúzódni a sziget bőseiébe, nem fo
gadott senkit, szinte elrejtőzött. Caius elé kény
telen volt elmenni egészen Samosig, mintegy
mentegetőzni Júlia száműzetése miatt, el kellett
tűrnie egv hideg fogadtatás szégvenét, és —
mint Augustns Rómában — ő is mindent meg
veti tétlenségbe gubózta magát, lemondott a lo
vaglásról, a testi gvakorlásról és a fegvverforgatásról. í s mikor maga ígv kisebbítette magát,
a világ még jobban megvetette, ellene fordult
mindenki, és a tömeg Nimesben ledöntötte a
szobrát. Caius és Lucius Caesar kedvencei vol
tak Augustusnak is, a birodalomnak is. Pisa
például ünnenélves dekrétummal oltárt állítta
tott Luciusnak! De a végzet lapozott egvet, és
Tiberius számára a csapásoké után elkövetke
zett a szerencse fejezete. Elérkeztünk Róma tör
ténetében a 754. év január elsejéhez, amelytől a
mi időszámításunk kezdődik. A Krisztus előtt
6. év határozatához képest ebben az évben kel
lett konzulságra lépnie Caius Caesarnak. De a
húsz éves konzul akkor Ázsiában volt, aligha
nem Antiochiában. ahol az arméniai betörésre
készítette elő a hadsereget, közben pedig egvezkedni próbált Fraatacesszel. Augustus nem
akarta háborúba keverni Rómát a partuszokkal.
Valószínű volt, hogy a partusz király sem akarja
kihúzni kardját hüvelyéből: az alkudozásak te-
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hát, amelyek mégis nehezebben mentek meszsziről, jobb sikerrel járhattak Szíriában, ha
Augustus fia folytatta őket, hadseregre támasz
kodva. Caius Caesar, mikor ilyen jelentős külde
téssel megérkezett, egy csapat arisztokrata ifjú
val — köztük volt Lucius Domitius Aenobarbus, a germániai legátus fia is — természetesen
fölizgatta Kelet buzgó szervilizmusát. Minden
felől követségek érkeztek az ifjúhoz hódolatra,
kérésre, maguk beaiánlására. Szobrokat állítot
tak és fölírásokat ajánlottak neki és öccsének.
Némelyikben egyenest Ares fiának vagy éppen
új Aresnek nevezték. Kelet ősi szolgai szokásból
kész volt a birodalmat látni még az ifjaknak
ebben a csapatában is, amelyet a fiatal Caius
vezetett elébe, és azzal a térdet-fejet hajtással,
azzal a magasztalással köszöntötte, amellyel év
századok óta fogadta a hatalom megtestesítőit.
Saina, abban a társaságban, amelvet Augustus
Róma képviseletében Keletre küldött, sokféle
ifjú volt: akadtak egészen tapasztalatlanok, vol
tak fennhéiázók, sőt korruptok is, akiken egy
erélyes, eszes, de ravasz és kapzsi férfiú, Marcus
Lollius parancsolt. Lollius tehetséges és tapasz
talt, de nagyon kapzsi ember volt, aki Keleten
nemcsak az arméniai kérdést akarta elintézni,
hanem óriási vagyonát is még növelni akarta.
Ügy látszik, roppant tekintélyét arra használta
föl, hogv megvámolt városokat, magánosokat,
uralkodókat, és cserében szolgálatokat tett vagv
Ígért Caesarnál és Augustusnál, és mint egv új
Lucullus, tömérdek aranvat-ezüstöt küldött haza
Itáliába. Lollius a rábízott feladat végzésénél in-
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kább kereste a maga hasznát, mint Rómáét.
Caius a masa tapasztalatlan és ifjú voltában
túlságosan rászorult mások vezetésére. Társai
pedig csaknem mind hiú és romlott ifjak vol
tak. így aztán Caius — mint egy régi történetíró
mondia — sok dicséretre és sok gáncsra adott
okot. A partuszokkal való alkudozást jól vezette,
állhatatosan követelve Fraatacestől, hogv mond
jon le Arméniáról és a fivéreiről, de küldetése lassankint gvönvörvadászó ifjak féktelen tobzódá
sába posvánvosodott azután, hogy ünnepélyesen
bevonult Keletre. Lollius nem zavarta a többiek
kis játékait és tréfáit, csak ha őt nem zavarták
nagy zsarolásaiban. Caius sok dologhoz nem ér
tett, sok dolgot pedig nem tudott a szükséges
eréllvel elnyomni. így aztán társai, még inkább
kitérői — különösen a rabszolgák és fölszaba
dultak — igen sok őrültséget és túlzást követtek
el körülötte. És Lollius ekközben. fölháborodva
sikerein, egyre merészebb eszközöket használt
pénzcsinálásra. Ügy látszik, végül még Fraatacest is meg akarta zsarolni, bizonyos engedmé
nyeket Ígérve neki az egyezség dolgában, ha
jókora összegekkel megfizeti.
A hadiárat előkészületei folytatódtak a mai
időszámítás első esztendejének tavaszán és nya
rán. Folytatódtak a partuszokkal való alkudo
zások is, még pedig jól, mert Fraataces nem
mert háborút kezdeni, és így kénytelen volt bele
egyezni Arménia kiürítésébe és lemondani fivé
r e i r ő l . Rómában azonban a nemesség komo
lyabb része — először majdnem láthatatlanul és
igen lassan — kezdett megváltozni és Tiberius
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felé hajlani. Tiberiusnak a nemesek közt, akik
látták hadi műveleteit vagy zászlai alatt hada
koztak, voltak csodáiéi, ha nem is sokan, de
komolvak és őszinték, akik nemcsak a hibáit,
hanem az erénveit is elismerték. Ki tagadhatta,
hogy ő korának első hadvezére? Ezek a csodálói
bizonvára csak fájdalommal láthatták, hogy
Tiberius férfiúi ereie kénytelen Rhodusban
senvvedni, és fájdalmuk csak növekedhetett,
mikor az államon egyre iobban erőt vesz Augustus öregkorának ernyedtsége. Az arisztokrácia
bomlott, a szenátus kimerült, és a köztársaság
elnöke az ő családjával, benső barátjaival és
rabszolgáival most már az egész állam legfőbb
mozgatóiává lett. És míg a világ az ő örökös
ifjúságában akkor is épp úgy megújult, mint
mindig, a fáradt, öreg és annyi ifjú között ma
gára maradt Augustus nem mert többé semmi
újítást kezdeni. Egy idő óta a kincstár jövedel
meiből nem tellett már a megnövekedett kiadá
sok födözésére: de Augustus azért nem dolgozott
ki semmi adóreformot, amellyel rendbeszedte
volna az állam mérlegét. Jobb szeretett máról
holnapra élni, folyton a régi eszközöket alkal
mazva: hol a magáéból adott, ha mindjárt a
családia csődjét kockáztatta is vele, hol taka
rékosságra intette a szenátust és a tisztviselőket,
hol elhanyagolta a közszolgálatokat, hol meg
elhalasztotta a fizetést. A folyton hiányos közszolgálatok természetesen teljes pusztulással fe
nyegettek mindenütt, Rómában is, ahol a lakos
ság egyre növekedett, közben pedig a gabonaellátás, a közbiztonság, a tűzrendészet tővel-
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heggyel össze maradt, és ezen nem segített a
vicomagister-ek,a kerületi főnökök reformja sem.
A városnak erélyes auktoritásra lett volna szük
sége, akinek meglettek volna a kellő eszközei és
aki megreformálta és rendezte volna a közszolgálatokat, nem pedig néhány száz tudatlan
fölszabadultra, akik számára elég fizetségnek
tartotta azt az engedélyt, hogy bizonyos al
kalomkor fölvehették a tóga praetextát és két
liktor kisérhette őket! De Augustus nem szánta
el magát semmire, a nép elégedetlenül zúgoló
dott, az ügyek pedig jól-rosszúl bonyolódtak le,
ahogy éppen lehetett. Az elnök akarata, ha
ilyen tétlen volt Rómában, hogyan igazgathatta
volna az ügyeket és embereket a birodalom
messze határain? A számüzöttek tréfára vették
az Ítéletüket és már az előző években odahagy
ták a nekik kijelölt szomorú lakóhelyeket, be
vették magukat a városokba és a közeli hely
ségekbe, eihozatták rabszolgáikat és szabado
saikat és kedvükre éltek. Senki sem tiltakozott,
és a lex de adulteriis csak dőzsölni szórta szét
Keletre és Nyugatra Róma mulatós férfiait és
könnyűvérü asszonyait. Augustus minden ügy
ben, a keletiekben épp úgy, mint a nyugatiak
ban inkább a dolgok bölcsességére bízta magát,
mintsem a magáéra és a maga kezdeményezé
sére. Még a hadsereg vitális kérdésében is. Itá
liában egyre nehezebb volt a katonatoborzás,
mert a szabad férfiaknak a növekedő jólét miatt
jobb dolguk akadt, mint távoli országokban
hadakozni. Az elbocsátottak évi obsitolása már
kibírhatatlan költséges lett. Mindezek miatt
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nem lehetett megtartani azt a 14. évi véderőtörvényben tett Ígéretet, hogy a veteránokat ti
zenhat évi szolgálat után elbocsátják. A segítő
csapatok számát folyton növelni kellett, ezekkel
a heterogén hadakkal pedig csak a római had
sereg egységét bontották meg. A katonák igényei
is bővültek. Mindenütt nagyobb zsoldot kíván
tak és azt panaszolták, hogy napi tiz as fizet
ségből nem telik a ruházatra, fegyverre, sátorra
is. Legkevesebb egy dénárt követeltek egy
napra. Es nem ok nélkül, mert a jólét növeke
désével felszökkent mindennek az ára és fizet
sége, tehát az élet is megdrágult: de hogyan
emeljék a hadi költségeket, mikor hiszen a régi
zsoldot és obsitot sem tudták már fizetni? Augustus öregkori fösvénységében nem hallotta a ka
tonák követeléseit, nem látta az elégedetlensé
get, amely a légiók közt kísértett. A lovagi rend
tovább terméketlenedett, de ki mert új szigor
ral, intézkedésekkel élni ez önzés ellen, mikor
Tiberiust éppen azért vetették meg, azért lett
népszerűtlen, mert komolyan akarta ezeket az
intézkedéseket? Senki sem törődött már azzal,
hogy Róma nemességének lassú öngyilkosságát
megakadályozza. Kelet valamennyi állama és
városa, szövetségese és pártfogoltja nyugodtan
megmaradhatott ősi törvényeiben, ősi szokásai
ban, ősi bűneiben, Róma nem mert beleavat
kozni ügyeikbe, nem mert kiirtani semmiféle
bajt, nem sürgetett semmiféle javítást, még
nagyobb adókat sem vetett ki, pedig a béke
erősen fölgazdagította Kisázsiát, Szíriát, Egyip
tomot. Archelaos hamarosan elárulta Paleszti-
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nában, hogy apjának csak erőszakosságát örö
költe, erélyét és eszét nem: de Róma, bár el
kötelezte magát a zsidó népnek, úgy tett, mintha
nem venné észre. Nyugaton Dalmácia és Pan
nónia mintha lecsöndesedtek volna: de a két
tartományban az arany, ezüst kivitele, az exólikus szokások meggyökerezése, a keleti árúk
bevitele egyre bomlasztották a dolgok ősi rend
jét, a legutóbbi háborúk emléke elkopott, és új
nemzedék növekedett, amely szívesen megpró
bálta volna újra a rettentő mérkőzést. Ezeket a
tartományokat élesszemíi, kitartó okossággal
kellett volna kormányozni: Augustus azonban
alig tudott néhány legátus-1 is küldeni, akiknek
az volt minden igyekezete, hogy tartományuk
ban pénzt harácsoljanak Róma elapadt kincs
tárába.
Róma tehát ahelyett, hogy új pénzforrásait
Keleten kereste volna, ahol a béke megnövelte
a jólétet, konokul a szegény és fölzaklatott Nyu
gatot préselte! Ennek az elaggott kormányzat
nak gyöngesége azonban sehol sem volt olyan
nyilvánvaló, mint a Rajnán túl hódított terhie
ken. Tiberius elutazása után Augustus nem mert
új adókat vetni vagy új törvényeket szabni az
alávetett népekre. Megelégedett azzal, hogy ittott néhány légiót állomásoztatott, katonai tá
bort veretett, amelyek a barbár falvak közt
afféle apró, csőké vény városok voltak, segítő
csapatokat szervezett és a népek nemesurait
kitüntetésekkel és pénzzel igyekezett megvesz
tegetni: polgárjogot adott nekik, lovagi méltó
ságot, fizetett tisztség a segítő csapatokban.
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És a római táborok a légionáriusokkal és a ve
lük nyüzsgő minden nemzetbéli kalmárokkal
vonzották is a barbárokat, akik a cannaőa-kban,
a kalmárok bódéiban sok addig ismeretlen árút
vásároltak: bort, illatszert, finom szöveteket és
agyagedényeket, amelyekért cserébe odaadták
kevés aranyukat-ezüstjüket, — vagy ámbrát,
állatbőröket, állathúst, gyapjat és gabonát ad
tak. Némelyik táborban külön napjuk volt a
vásároknak. De a lázadó germán törzseket egé
szen más erőkkel kellett volna fékentartani, sok
kal anyagiabb erőkkel, mint aminők ezek a ka
tonai táborokból áradó görög-itáliai befolyások
voltak. A germán törzsek folyton megszegték a
szerződéseiket. Időszámításunk első esztendejé
ben Germánia lázadó ország volt, úgy, hogy
Augustusnak legátust kellett oda küldenie, M.
Viciniust, azzal a megbízatással, hogy teremtsen
rendet az úgynevezett tartományokban, azokon
a területeken, amelyek nem hogy jövedelmeztek
volna, hanem pénzbe kerültek, ahol a római
auktoritást egyik helyen tisztelték, a másikon
nem, vagy ma tisztelték, holnap nem, és sehol
senki nem fizetett soha.
Az öreg kor bágyadtsága tehát az egész
óriási test agyából átterjedt a többi testrészekre.
Minden elvénhedt: a munka irányítója is, az
eszközök is, amelyekkel dolgozott. Az állam
megfiatalításához nemcsak az kellett volna,
hogy a birodalom élére erős férfiú kerüljön,
hanem az is, hogy bátran szétpattantsák a szenátori kiváltságok szűk körét, hogy ne csak a
szenátori rendben keressék a tisztviselőket, a
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helytartókat, az utóbbi években alapított intéz
mények funkcionáriusait, hanem gyakrabban
és minél bővebben, minél kevesebb aggodal
maskodással válogassák őket a lovagi rendből,
Itália jómódú és művelt polgárságából. A lovagi
rend még a házasságok gyakori meddősége mel
lett is egyre növekedett számra és gazdagságra
egész Itáliában, főképp az északi vidékeken,
jobban, mint az arisztokrácia Rómában. Míg
az arisztokrácia, amely kiváltságai révén könynyen hozzájutott mindenhez, lomha, fegyelmetlen, viszálykodó lett, a lovagi rendet legalább
sarkantyuzhatta az az ambició, hogy magasabb
nemességhez és jelesebb tekintélyhez jusson, el
foglalva azokat az állásokat, amelyekre addig
csak a szenátorok számíthattak. De Augustus
még ezt a reformot sem merte kezdeményezni,
mert nem fért össze a hagyományokkal, eltért
attól az iránytól, amelyben ő eddig haladt, ki
kezdte volna azt a pecsétet, amelyet a tradicionalista mozgalom nyomott lelkére ifjú korában,
mikor a mozgalomnak olyan nagy mértékben
részese volt. Augustus egy elmúlt nemzedéknek
volt a megszemélyesítője, aki majdnem egészen
megújhodott világba került, de nem állhatott
félre. Abba még csak beleegyezett, hogy a lova
gokat vagy plebejusokat mint ügyvivőit küldje
tartományaiba, Egyiptom igazgatására vagy legbarbárabb tartományainak valamely távoli, el
veszett zúgába helytartóskodni, de arról már
nem akart tudni, hogy a jövedelmező és a
publikum szeme előtt levő nagy hivatalokra al
kalmazza őket. A bölcs szellemek tehát, amint
Farrero: Róma nagysága és hanyatlása. VT.
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Júlia botrányának első rossz hatása oszladozni
kezdett, azon gondolkoztak, nem kellene-e a
köztársaság javára összebékíteni Tiberiust és
Augustusi, nem kellene-e az Augustus öregsége
miatt hanyatló államot föltámogatni azzal az
erővel, amelyet Rhodusban a tétlenség emész
tett és amely eddig hasztalan kérte, hogy mun
kába állítsák? Igaz, Augustus világosan kimu
tatta, hogy minden reményét Caiusba és Luciusba veti: de mind a ketten még zsönge ifjak
voltak, a helyzet mindenütt rosszabbra fordult,
a Germániából jött hírek egyáltalán nem vol
tak megnyugtatóak, és Augustus öreg volt, beteg
volt. . . Ha egyik napról a másikra meghalna,
Gaiust nem állíthatnák a helyére. Minden bölcs
embernek akkor is el kellene ismernie, hogy a
hadsereg élére nem állíthatnak mást, mint Tibe
riust, a népszerűtlen Tiberiust, korának első
hadvezérét, a germán ügyek legtapasztaltabb is
merőjét. A helyzet Drusus halála után tíz évvel
is úgy állt, mint Drusus halálakor: Tiberius
volt a kikerülhetetlen utód. Meg kellett tehát
próbálni, hogy összebékítsék a princepsszel. De
Augustus kezdetben nem tágított. Öreg fővel
túlságosan ellene mérgesedett, túlságosan félt
konok népszerűtlenségétől, túlságosan belerögzött Caius és Lucius iránt való másodvirágzó
apai gyöngédségébe, a beléjük helyezett csodás
reménységekbe.
— Üdvözlégy, ó szemem fénye — így írt
Caiusnak Armeniába az 1. év szeptember 23-án,
születése napján. Mindig vágyom utánad, vala
hányszor csak távol vagy tőlem, de az ilyen na-
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pokon, mint a mai, még erősebb vággyal kere
sik szemeim az én Caiusomat. Akárhol vagy,
remélem, jól töltötted ezt a napot, vidáman
ünnepelve születésem hatvannegyedik évfordu
lóját. Mint látod, túlestem mindenki válságos
esztendején, a hatvanharmadikon. És most azon
kérem az isteneket, hogy ami időm még marad,
virágzó köztársaságban töltsem és azt lássam,
hogy utódlásomra méltókká növekedtek.
Fejébe vevén, hogy Gaiust és Luciust utó
daivá faragja, nem akarta melléjük állítani ha
talmas vetélytársnak Tiberiust, és öregkori gyön
gédségének az állam legfőbb érdekeit is föl
áldozta. De Itália, ha elnémult is, ha tétlenné
vált is, még nem fogyott ki erejéből annyira,
hogy nyugodtan tűrt volna ilyen elagott kor
mányzatot. A tradicionalista párt megint erőre
kapott a körülmények és a bölcs személyek se
gítségével, akik közt bizonyára ott volt Livia is,
és kezdte ostrom alá fogni Augustus öregkori
makacskodását, hogy megadásra kényszerítse.
Ekközben Caius, aki a Krisztus után 1. esztendő
második felében hadseregével a partusz határig
nyomult, nem tudjuk, meddig, kicsikarta Fraatacestől, hogy végképp egyezzék bele ajánlataiba.
A partusz király lemondott Arméniára való
minden befolyásáról, lemondott testvéreire való
minden igényéről. A békét majd ünnepélyesen
megpecsételik egy találkozással, amely a követ
kező évben fog megtörténni az Euphrates egyik
szigetecskéjén. Livia a 2. év végén részben le
tudta győzni az öreg elnök önfejűségét, de Tiberius újabb megaláztatása árán. Augustus be14*
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leegyezett, hogy Tiberius hazatérhet Rómába,
ha Caius is beleegyezik, és Tiberius megigéri,
hogy a magánéletbe vonul. Az engedmény egyéb
ként nem sokat ért, mert Tiberius, aki nem volt
száműzetésben, Augustus beleegyezése nélkül is
hazatérhetett volna, az a föltétel pedig, hogy
Caius is egyezzék bele, csak keserűbbé tette az
engedményt. A híres tábornoknak, aki a pannóniai zendülést leverte, még azt a jogot is, hogy
Rómába mint magánember visszatérhessen, egy
húsz esztendős ifjútól kellett kérnie, aki Tiberiusnak olyan dühös ellenségére hallgatott, mint
Lollius! De Tiberius megjuhászodott a hossza
dalmas megpróbáltatástól — távollétének nyol
cadik esztendeje kezdődött — megértette, hogy
amíg vissza nem tért a fővárosba, addig nem re
mélhet semmit, és belenyugodott, hogy Caiustól kikérje a kívánt engedélyt. És a szerencse,
mintha csak belefáradt volna üldözésébe, az
egyszer kedvére járt. Caius a 2. év tavaszán
találkozott Fraatacesszel az Eúphrates partján,
ahol mindketten kölcsönös lakomákkal és ün
nepségekkel pecsételték meg az egyezséget. Ügy
látszik azonban, hogy Fraataces nem igen volt
megelégedve Lolliusszal és leleplezte Caius előtt
titkos alkudozásaikat. Caiusban megvolt a ter
mészetes útálat a zsarolás iránt, mint minden
ifjú arisztokratában, aki őseinek szerencsés zsa
rolásai révén gazdagnak született. Méltatlanko
dásában végre föllázadt tanácsadója ellen és el
kergette. Bizonyos, hogy Lolliusnak heves öszszetűzése volt Caiusszal, kevéssel azután pedig
hirtelen meghalt. Állítólag mérget ivott. Család-
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jára élete árán gyűjtött vagyont hagyott, amely
több mint fél századon keresztül a legnagyobb
itáliai vagyonok közt szerepelt, és lehetővé tette
még dédunokáinak is, hogy Róma napsugará
ban a főváros legdrágább ékszereit csillogtassák.
És Caius, megszabadulva Lollius rossz taná
csaitól, beleegyezett Tiberius hazatérésébe.
így aztán a 2. év közepe felé Tiberius viszszatért Rómába, ahonnan hét évvel azelőtt mint
hatalmas és dicsőséges férfiú utazott el, és Maecenas palotájába vonult vissza, az Esquilinus
új úri negyedébe, hogy mint magánember be
fejezze Drusus nevelését, távolmaradva minden
közügytől, azt a napot esengve, amikor Rómá
nak megint szüksége lesz rá. Gőgjének bűnét
ugyancsak keserűen vezekelte! De bízott a jö
vőben és a végzetben, amely csakugyan bele
fáradt üldözésébe, és lassankint újra kegyes arc
cal fordult feléje. Kevéssel megérkezése után
Lucius Caesar, Caius öccse, akit Augustus His
pániába küldött hadi próbálkozásra, Marseilleben megbetegedett és augusztus húszadikán
meghalt. Augustus egyik jövendőbeli munka
társa és utódja kimúlt időnek előtte, amikor
Germanicus még csak tizenhét és Augustus már
majdnem hatvanöt éves volt, mikor a kibékü
léshez Tiberius is, Augustus is megtette az első
lépést, mikor az állam épületének repedezései
mindenek láttára bebizonyították, hogy a régi
építőmesternél erősebb kezűt kell szerezni. De
Augustus még mindig lassú volt, még mindig
hajlott arra, hogy a komoly elhatározást odázza
és még nem szánta el magát. Közben Caius a
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Fraatacesszel való egyezség után betört Arméniába. Jelentős ellenállásra nem akadt sehol,
csak itt-ott kellett eloltania kisebb lázadások
magános tüzét, amelyet a nemzeti párt szított.
Egyik ilyen hadakozásnál a fölkelők vezére —
alighanem árulásból — megsebesítette, de a se
besülés kezdetben nem látszott súlyosnak, és
Caius folytatta Arménia alávetését, ami külön
ben könnyen is ment.
És a következő évben, Krisztus után 3.—6.ban megkezdődött Augustus harmincéves elnök
ségének utolsó esztendeje. A birodalmat harminc
év óta egy beteges, gyönge ember kormányozta,
akit félszázad óta azzal fenyegetett a halál, hogy
kiüti a nyeregből, és aki mégis mindig föl tudta
frissíteni életerejét, volt ideje összegyűjteni mások
bőséges örökségeit, nálánál fiatalabbakét, akik
hízelgésből megtették örökösüknek, de abban bi
zakodva, hogy még kisérni fogják a koporsóját.
Rómában már kevesen voltak, akik ha ezt a kis
öreg embert gyaloghintaján látták, vissza tudtak
emlékezni a szép, merész és háborgó ifjúra, aki
negyvenhét évvel azelőtt egy áprilisi napon meg
jelent a Fórumon, és mint Caesar fia megígérte
a népnek az egy hónapja elhalt diktátor hagya
tékát. Mekkora idő eltelt azóta és mennyi min
den történt! Két nemzedék letűnt, elsodorta az
egyik legörvénylőbb áradat, amelyre csak em
lékeztek: és a forgókban eltűnt tömérdek ember
közül még csak ő állt a lábán, mintha halhatat
lan lett volna. De harminc évi kormányzat után
könnyű megérteni, hogy sokan megfáradtak és
szükségét látták az állam megifjításának, ha
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nem akarták, hogy az állam is elaggjon fejével
együtt, várva, hogy végül Augustuson is betel
jesedjék a természet közös törvénye. Nem való
színűtlen, hogy Augiistus maga is szívesen vo
nult volna a megérdemelt nyugalomba. A mél
tósággal, hatalommal, dicsőséggel most már be
telhetett egészen az undorodásig! Az új idők új
embert követeltek. De ki legyen az az új ember?
Ebben volt a nehézség. Néhányan jelölték Marcus Lepidust, Asinius Gallust és Lucius Arruntiust, csupa olyan férfiút, akit Itálián túl alig is
mertek, aki az idegenek számára beleszürkült
a szenátorok tömegébe. Ezek nem voltak komoly
jelöltek. Caius még nem volt érett ember: és
nemsokára megtudták róla azt is, hogy sebesü
lése következtében sajátságos betegség tört ki
rajta, amelyben elmeháborodást gyaníthatunk.
Fáradtság vett rajta erőt, amely miatt egyszer
csak elhagyta a hadsereg vezényletét, visszavo
nult Szíriába és megírta Augustusnak, hogy
nem akar többé semmivel sem foglalkozni, mint
magánember akarja tölteni napjait. A tömeg hí
zelgése, a pártok érdekből való önzése konzullá
tehették húsz éves korában, akárcsak a nevelő
apját, de nem tudták vérébe oltani Augustus el
pusztíthatatlan rugalmasságát. Caius mindig ké
nyes egészségű volt, a keleti vállalkozás talán
túlságosan ránehezedett vállára, talán mint ifjú,
hatalmas, gazdag ember túlságosan kivette ré
szét a jókból Ázsiában, a gyönyör földjén . . .
Az artagirasi trauma ebben a kényes testben,
ebben a törékeny lélekben elbánhatott az amúgy
is gyönge egyensúllyal. Az az ifjú, akiben Augus-
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tus öregkori gyöngédsége a birodalom jövendő
oszlopát, szabályozó eszét és akaratát látta, hu
szonhárom éves fővel, a kétségbeesés és a féle
lem egy őrült rohamában félredobott nagysá
got, dicsőséget, mindent! Nem volt tehát me
nekvés a könyörtelen alternatíva elől: ha nem
akarták újra kinevezni Augustusi, akkor Tiberiust kellett választani, akiben egyesegyedül volt
meg a szükséges tapasztalat, erély, ész, a barbá
rok közt való haditapasztalat és hírnév. De Tiberius még mindig nem volt posszibilis: még
mindig nagyon népszerűtlen volt, nagyon félel
metes, még mindig sok volt az ellensége . . .
Kénytelenségből most is abban egyeztek meg
valamennyien, hogy még tíz évvel megtoldják
Augustus elnökségét. Sokan azzal a jóreménynyel szívünkben, hogy a halál bölcsebb lesz az
embereknél, szerényebb Augustusnál, és nem
engedi befejeznie a kormányzás negyvenedik
évét.
Augustus elszomorodott azon az új csapá
son, amellyel a sors Caiusban sújtotta, és min
denképpen lelket akart önteni Caiusba. Végül
azt írta neki, jöjjön Itáliába. Ott, ha már nem
akar törődni a közügyekkel, úgy élhet, ahogy
neki tetszik. Az apai gyöngédség megint győzött
a hivatali szigorúságon. De hiába: Caius a 4.
év februárjában, mikor haza készülődött, Lycia
egyik kis városában elhalálozott. A végzet lassan-lassan kimozdította Tiberiust visszavonultságából . . . De Augustus még most sem szánta
el magát. Germániában pedig ezalatt egyre job
ban dühöngött a lázadás. Ügy látszik, ez az ön-
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fejűség végre már nemcsak Tiberius barátjait
bőszítette föl, a tradicionalista pártot, hanem
mindazokat, akik megértették, hogy e dolgok
folytatásával a legsúlyosabb veszedelmeket koc
káztatják. Egy napon, Krisztus után 4. első fe
lében Augustust értesítették, hogy az arisztok
raták közt összeesküvést szőnek ellene és az öszszeesküvés feje Pompeiusnak egyik unokája,
Gneius Cornelius Cinna. Vájjon csakugyan új
március iduszát akarták-e rendezni, vagy csak
kevésbbé véres tüntetést, hogy Augustust kor
mányzatának szükséges megerősítésére kény
szerítsék? Annyi bizonyos, hogy Lívia erősen
közbevetette magát az összeesküvők megbünte
tése ellen és Augustus nemcsak megbocsátott,
hanem támogatta Cinnát, akit a következő év
konzulságára jelöltek, és junius 26-án a kuriális
komiciumokban fiának fogadta Tiberiust,
Agrippa Portumusszal együtt, és tíz évre meg
adatta neki a tribuni hatalmat.
Tiberiusnak előbb örökbe kellett fogadnia
Germanicust. így aztán Tiberius, mint Augustus
fia, Caius Caesar örökébe jutott, mint kolléga
pedig Agrippáéba. A köztársaságnak megint két
elnöke volt. És Augustus megint arra készült,
hogy a tradicionalista és maradi párttal kor
mányozzon, amely visszaszerezte régi hatalmát
rz államban.

f

IX.
Az utolsó évtized.
Tiberiusnak az elnökségben való részese
dése sokat változtatott a köztársaság kormány
zatán. Augustus a Krisztus után 4. évtől egészen
a haláláig még jelképezi a birodalom legfőbb
hatalmát, de már Tiberius gyakorolja. Az öreg
elnök, akit elnyűtt a sok betegeskedés, fárada
lom, kedvetlenné tettek az előző húsz esztendő
csalódásai, végül engedett a dolgok erejének.
Sok határozatot és reformot még Augustus hir
detett ki, de a legfontosabbakat Tiberius eszelte
ki, ő sugallta. Másképp nem lehetne megérteni,
hogy az üres és tétova harmadik évtized után a
negyedik annyi törvényt és reformot vitt vég
hez. Valójában Tiberius kormányzott az öreg
Augustus mellett, aki megértette végre, hogy
most már ezt a negyvenhat éves férfiút kell dol
gozni engednie és amennyire lehet, támogatnia
auktoritásával és beleegyezésével. Tiberius kor
mányzása tehát nem Krisztus után 14-ben kéz-

A RÓMAI VILÁGBIRODALOM

219

dődik, hanem 4-ben, nem Augustus halálával,
hanem Tiberius és apósának kibékülésével.
Tíz évi kénytelen tétlenség és népszerűtlen
ség után Tiberius buzgón hozzálátott, hogy
fölülkerekedjék ellenségein, de az ő nagy intel
ligenciájához és nemes jelleméhez méltóan: nem
megtorlással vagy bosszúállással, hanem olyan
munkákkal, amelyek mindenkire rábizonyítot
ták, hogy csak ő, a degenerált nemesség által
évekig megrágalmazott és üldözött Tiberius
tudja megorvosolni azt az öregkori elgyöngülést,
amelyre a köztársaság jutott. Vájjon ő vette e
rá ebben az évben Augustusi, hogy enyhítse
Júlia büntetését, engedje meg neki, hogy a
calabriai Rhegiumban élhessen, még pedig
nagyobb kényelemmel és több szabadsággal?
Valószínű, hogy Tiberius ezzel a kegyelmi ténynyel a népnek akart eleget tenni és meg akarta
mutatni, hogy nem gondol megtorlásra. A
Júliusok és Claudiusok kibékülésének másik
záloga az volt, hogy Germanicust, Drususnak
Tiberius által adoptált első szülöttjét eljegyez
ték Agrippinával, Júlia és Agrippa lányával. De
Tiberius, ha nem is akart megtorlással élni régi
ellenségeivel szemben, viszont azok szerint az
elvek szerint akart kormányozni, amelyeket
ellenségei annyira gyűlöltek, és azonnal helyre
akarta hozni az előző évtized fejetlenségében
elkövetett két legsúlyosabb mulasztást: a had
sereg bomlását és a germán veszedelmet. Mihelyt
a tribuni hatalmat megkapta, idővesztegetés
nélkül elutazott Germániába, helyreállítani a
légiók fegyelmét, elűzni a Rajna katonai tábo-
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rainak szégyenletes lomhaságát, amely a hosszú
tétlenség alatt elfogta őket, és fenekestül fölfor
gatta a nemtörődömség politikáját, amely az
utóbbi esztendőkben tétlenül nézte, hogy a ger
mánok csak formális alattvalóságban élnek és
Marbod, a markomannok királya zavartalanul
megalapította Bohemiában, kétszáz mérföldre
Itália határáról, a maga nagy germán országát
egy római mintára szervezett hadsereggel.
Tiberius tudta, hogy a seregek katonai szelle
mének megfogyatkozása miatt óvatosan kell
eljárnia, és valóban esze ágában sem volt, hogy
Germániában Caesar hadi taktikáját alkalmazza,
melyben a lángeszű rögtönzés pótolta a hoszszas előkészületet, a villámsebesség és merész
ség a számbeli többséget. Tiberius már megfon
toltabb és lassúbb taktikával élt, amelyben
maga a szám, az előkészület, a hadi gépek tö
mege olyan benyomással volt a barbárokra,
hogy a mérkőzés szinte fölöslegessé vált. Apró
hadjáratokkal és alkudozásokkal engedelmes
ségre akarta szorítani még abban az évben a
Rajna és a Weser közt lakó népeket, a kaninefátokat, az aszuárokat, a brukterieket és a
keruszkokat. A következő évben aztán, gondos
előkészületek után, meg akarta ismételni Drusus
nagy fölvonulását egészen az Elbáig, a harma
dik évben pedig — türelmesen előkészített nagy
háborúval — végképp meg akarta alázni a germániai barbárokat, Marbodot is kényszerítve a
római protektorátus elfogadására. De tudta,
hogy az elbénult kormányzatot még nem fris
síti föl, ha a hadsereg fegyelmét helyreállította
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és háborúkat viselt. Valóban, míg ő Germániát
járta, Augustus ebben az évben olyan intézke
déseket tett, amelyeken nyilvánvalóan rajta van
Tiberius kezenyoma, rajtuk van az évszázados
arisztokratikus politika hagyománypárti és
maradi szelleme. Egész bátran Tiberiusnak
tulajdoníthatjuk tehát valamennyit. Miért, hogy
a szkeptikus öreg annyi tétlenkedés után ebben
az évben elszánja magát a szenátus új meg
rostálására, amelyet aztán — mint rendesen —
nemsokára félbeszakít, miután most is igyekezett
másokra hárítani a felelősséget? Miért érzi egy
szerre kötelességének, hogy pontosan fizesse a
katonákat és a veteránokat, ő, aki olyan hosszú
időn keresztül megszegte nekik adott szavát?
Hogyan jut eszébe ennek a ravasz politikusnak,
aki mindig szőrmentében igyekezett megcsi
nálni mindent, hogy nagymerészen jogos, de
veszedelmes dolgot tervezzen: pénzt kérjen a
hadsereg számára nemcsak a tartományoktól,
hanem Itáliától is? Jogos kívánság volt, hogy
Itália, amely az elmúlt harminc év alatt annyira
meggazdagodott, szintén vállaljon valamit a
hadi költségekből, amelyeknek nagyobb hasz
nát vette, mint a birodalom akármelyik egyéb
része. Nem azért harcoltak-e olyan keményen a
légiók Illyriában, Pannóniában, Germániában,
hogy Északitália és Középitália birtokosai biz
ton eladhassák borukat az európai tartományok
barbár vagy félbarbár népei közt? De Itália
annyira féltékeny volt adómentességére, hogy
ilyen merész dologra csak Augustusnál egyene
sebb, elszántabb, állhatatosabb szellem gondol-
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hatott. Ebben is inkább csak az eszme meg
valósításának óvatossága vall Augustusra: prokonzuli jogon, minden magyarázat nélkül elren
delte, hogy írják össze mindazokat, akiknek
több mint kétszázezer szeszterciusz vagyonuk
van. Ügy látszik, ezek voltak a kiszemelt áldo
zatok. Végül pedig Augustus annyi idő múlva
még merészebb dolgot is merészelt: hozzányúlt
a gyermektelen házasságok tüskés kérdéséhez,
megpróbálta elzárni azt a kanyargós búvóutat,
amelyen keresztül a jómódú polgárság és a
lovagi rend igyekezett kimenekülni a lex de
maritandis ordinibus csávájából. A lovagok, a
középosztályok, a nagy publikum nem hiába
gyűlölték olyan konokul Tiberiust és nem
hiába rajongták körül olyan tüzesen Caiust és
Luciust: néhány hónappal azután, hogy Tibe
riust visszahívták a kormányzatra, Augustus
elő merte terjeszteni a félve félt törvényt, amely
a gyermektelen házasokkal úgy bánt, mint a
nőtlenekkel. A törvénynek valószínűen lex
Júlia caducaria volt a neve, és két célja volt:
egy társadalmi és egy kincstári. Kényszeríteni
akarta a házastársakat, hogy utódokat nemzzenek, ugyanolyan büntetések alá vetve az orbitas-1, a gyermektelenséget, mint amilyen bünte
téseket a házassági törvény a cölibátusra szabott.
Ugyanakkor pénzt akart ömleszteni a közpénz
tárba, elrendelve, hogy a tehetetlenekre —
agglegényekre vagy meddőkre — hagyott legációk és örökségek a kincstárt illetik.
A hagyományok pártja Tiberius érdeméből
megint hatalomra jutott és folytatta azt a mű-
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vet, amelyet a 18. évben a nagy társadalmi tör
vényekkel megkezdett, és amelyet a nemesség
viszálya, az új nemzedék befolyása, Augustus
gyöngesége miatt félbe kellett hagynia. Miután
a 18. évben megpróbálta az arisztokrácia meg
rögzött bűneinek irtását, most a középosztályok
pusztító önzésének akarta gyökerét tépni. Ahogy
a lex de maritandis ordinibus-1 és a lex de aduiteriis-1 a nemesség ellen hozták, a lex caducaria-t főképp a lovagi rend ellen terjesztették
elő. Ha egyszer ez a rend is szántszándékkal
meddővé válik, egy napon — szégyenek szé
gyene! — a fölszabadultak vagy alattvalók ke
zére kell engedni a birodalmat! De a lovagi
rend nagyobb, elfogulatlanabb és inségesebb
volt, mint a nemesség. És Tiberiusnak, a törvény
igazi szerzőjének, decemberig Germániában
kellett maradnia, ahol ügyes alkudozásokkal és
gyors fölvonulással alávetette a Rajna és Weser
közének lakosságát egészen az Óceánig, és be
fejezte a következő évbeli nagy menetelés elő
készületeit. Augustus tehát egyedül volt Rómá
ban, mikor a törvényt a komiciumok elé terjesz
tették. A lovagok az öreg Augustustól kevésbbé
féltek, mintha Tiberius Rómában lett volna, és
tumultusokkal, erőszakoskodással próbálták
megakadályozni a törvény elfogadását. Még a
tisztes elemek is — megbőszülve a sok örökség
elvesztésének fenyegető veszedelmétől, a gyermeknemzés kényszerűségétől, — azokat a forra
dalmi fegyvereket vették kezükbe, amelyeket
Clodius olyan mesterien forgatott! És a nekidühödött lovagok olyan pokolian lármáztak,
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olyan zendülést csaptak, hogy Augustus meg
riadt és a törvénybe belevett egy klauzulát,
amely a törvény alkalmazását három évre el
halasztotta: enúyi idő elég volt, hogy mindenki
kényelmesen a regulához tartsa magát és leg
alább egy fiút nemzzen. De az elkeseredett lova
gokat ez a sovány engedmény nem nyugtatta
meg, hiszen annyian voltak, akiknek a törvény
kölöncöt kötött a nyakukba, és a tulajdon önzé
sük új zabolája miatt érzett harag csak növelte
a közellenkezést Tiberius iránt, aki közben a
germániai ügyekkel vesződött. Agrippa eredeti
terve szerint a hajóhadak és a légiók kettős had
műveletét eszelte ki: ő maga erős hadsereg élén
átvonul egész Germánián, föl az Elbáig, egy hajó
had pedig ezalatt az Északi-tenger partjain rekognoszkál, aztán az Elba torkolatához kanya
rodva, megviszi neki a szükséges élelmiszereket,
municiót és megerősítést azért, hogy átkelhes
sen az Elbán és alávesse azokat a népeket, ame
lyek a nagy folyón túlra menekültek, és így el
szigetelje Marbodot észak felől is, vagy pedig
azért, hogy a befejezett hadjárat után biztonság
ban visszatérhessen. Hatalmas vállalkozás volt
ez. Tiberiusnak tehát, aki decemberben hazafelé
indult Germániából, hamarosan vissza kellett
térnie, még a tavasz elején. De rövid pihenőt
kellett fognia a fővárosban, ahol szükség volt
rá különösen azért, hogy végre megoldják a ka
tonai és a pénzügyi kérdést. Tiberiusnak ebben
az ügyben is bölcs és helyes eszméi voltak.
Nem elégíthették ki a táborok szertelen követe
léseit, amelyek az előző évtized fegyelmezetlen-
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sége idején támadtak, mert nem volt rá pénz.
Sőt nem alkalmazhatták többé a 14. év lehetet
len véderőtörvényét sem, hanem föl kellett
újítani a régi húszesztendős szolgálatot. Augustus, mint rendesen, most is évekig igyekezett
kacskaringós vargabetűkkel kikeveredni a ne
hézségekből és ezerféle ürüggyel tartotta fegy
verben katonáit a törvényes szolgálati időn túl,
Tiberius azonban egyenes úton akart kijutni
belőlük, emelt fővel, rosszhiszemű kibúvók nél
kül, amelyek jogosan bosszantották a katoná
kat. Azt javasolta tehát, hogy állítsák vissza
a húszéves szolgálati időt a légionáriusok, a
tizennégy éves időt a prétori kohőrszok szá
mára, amazoknak Ígérjenek tizenkét ezer, eme
zeknek húszezer szeszterciusznyi jutalmat.
Ugyanakkor külön kincstárat is akart létesíteni
külön mérleggel a katonai kárpótlások számára,
amelyeket közvetlen és elégséges jövedelmek
kel tápláljanak. így aztán a veteránok nyugdíja
nem marad a véletlenre, amely egyik hónapról
a másikra megtöltötte és kiürítette a régi köz
társaság régi kincstárát. Legyenek kemények a
szolgálat föltételei, de legyenek világosak, pon
tosak, és a köztársaság teljesítse híven a maga
vállalt kötelességeit. Ügy látszik, ez volt Tibe
rius fölfogása. És az új véderőtörvényt meg is
szavazták, valószínűen Kr. u. 5. tavaszán. De
nem szavazták meg azonnal az új adót, amely
a kincstárat táplálta volna. Nehéz volt megha
tározni, hogy milyen adó jövedelmezne többet
és járna kevesebb antipátiával. Végül most is
úgy döntöttek, hogy egy szenátori bizottságot
Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása- VI.
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választanak a kérdés alapos tanulmányozására.
Valószínű, hogy a szenátus Tiberius szorgal
mazásából ekkor alapította meg Thráciától és
Macedóniától északra, Dalmáciától a Fekete
tengerig, a Duna felső folyásánál Moesia tarto
mányát, oda rendelve a három pannóniai és
dalmáciai légiót. Ezen a területen azelőtt apró
fejedelemségek voltak Róma oltalma alatt. A
tartomány megalakításával kétségtelenül a Duna
torkolatát akarták megerősíteni és védelmezni
a géták ellen. Tiberius azután visszatért Ger
mániába, ahol a tavasz elején megkezdte nagy
hadjáratát. A flotta a Rajnán és Drusus csator
náján az Északi-tengerbe evezett, bátran föl
haladt északra és Jütland partvidékén egészen
a Skagerrakig nyomóit. Kíváncsian és megin
dulva nézte a hajóhad az óriási és hideg óceánt,
amelyen még soha római szem el nem tűnődött,
és a távoli félszigeten megtalálta utolsó és obszkúrus maradékait egy népnek, amely másfél
évszázaddal azelőtt félelmetesen híres volt: a
cimberekét. Egy kis néptöredék, amely obszkúrus módon élt a fagyos tenger partján: ez ma
radt abból a hatalmas áradatból, amely annyi
helyen megpaskolta Európát, mígnem rettentő
zúdulással megtörött a Pó völgyén. A római
hajóhad könnyen megfélemlítette ezt a népet és
könnyen rávette, hogy barátságos egyezséget
kössön vele és követeket küldjön, akik egy ősi
idők óta tiszteletben tartott szenteltvíz-tartót vit
tek ajándékba Augustusnak, és bocsánatért ese
deztek az őseik ellen elkövetett bűnökért. A hajó
had innen délnek fordult, be az Elba torkola-
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Tiberius a szárazföldi sereggel a Rajnától az
Elbáig végigjáratott négyszáz mérföldet —
hogy melyik úton, nem tudjuk megállapítani —
útközben tömérdek nép dedikációját fogadta és
fegyverrel megfékezte a longobardokat, akik
ellene próbáltak szegülni. Az Elbán találkozott
flottájával, amely hadianyagot és élelmiszert
vitt eléje. De a túlsó parton nagy fegyveres tö
megek verődtek össze mindenfelől, hogy leg
alább ezt a végső határt megvédelmezzék. A
két hadsereg néhány napig farkasszemet nézett,
de a római flotta csak megmozdult és már meg
futamította a barbárokat. Alkudozások kezdőd
tek, végül egy germán vezér látni kívánta a
Caesart, be is ment a római táborba, amelyet
a legharciasabb állapotban mutattak meg neki,
oda engedték Tiberius elé, aki a legrómaiabb
ünnepélyességgel fogadta, félisteni pózban . . .
A barbár sokáig némán elnézte ezt a férfiút, aki
a távoli város mesebeli hatalmát jelképezte,
amelynek gondolatával tele volt a világ. Új
békealkudozások, aztán a hajóhad és a sereg
visszafelé indultak azon a hosszú úton, ame
lyen jöttek. Tiberius megint föl tudta éleszteni
a barbárok állhatatlan lelkében a római hatalom
gondolatát, minden ütközet nélkül, erejének
látványos fitogtatásával, megmutatva nekik,
hogy a római hadsereg akármikor bátran vé
gigvonulhatna egész Germánián. Ezért két má
sik nép is — a szenón és a karid vagy karúd
nép — elhatározta, hogy követeket küld Ró
mába, a nagy fővárosba. És ez jól volt: mert
15*
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a követek, majd ha visszatérnek, elmondják
Germánia erdeiben és falvaiban a Tiber-parti
város csudáit. Rómán azonban az állam agg
kori kimerültsége egyre súlyosbodott. Ebben az
évben sorshúzással kellett rákényszeríteni volt
tribunokra és k vesz torokra az edilséget, mert
magától senki sem akarta már ezt a hivatalt vál
lalni. A szenátorok pedig, akiket azzal bíztak
meg, hogy kutassanak új adók után, szorgal
masan kutattak, de találni nem találtak sem
mit. Valamennyien úgy okoskodtak, hogy a de
rék katonákról gondoskodni kell öregségükre,
a hadi kincstárnak bőséges jövedelmet kell biz
tosítani, de azután minden adójavaslatnál volt
egy-egy ellenvetésük, és a végén egyik adót
sem fogadták el. A dolog úgy állt, hogy a Rajna
és a Duna védelmében elöregedett veteránok
gondja alól kilátszott a birtokosság fékezhetetlen önzése, amely vonakodott minden új adó
tól. A lex caducaria akkora elégedetlenséget tá
masztott Augustus, Tiberius, #és a kormányzat
ellen, hogy egyik sem merte még jobban föl
ingerelni a középosztályokat, a lovagok rendjét
és a gazdag plebejúszókat. Tiberius azonban
az 5. évről a 6-ra forduló télen, a Rajnáig való
nagy fölvonulás után azzal tért vissza Rómába,
hogy nem törődik a közingerültséggel, és nem
engedi, hogy az előző év véderőtörvénye megint
csalódást okozzon a katonáknak .. . Valóban, a
6. év elején Augustus erélyes gyorsasággal gon
doskodik a hadi kincstár megalakításáról: a
maga és Tiberius nevében csekély százhetven
millió szesztei’ciuszt ad az új pénztárba a magáé-
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ból, fölkéri a szövetséges uralkodókat és váro
sokat, hogy vállaljanak kötelezettséget bizonyos
összegek erejéig, végül kiválasztja a javasolt
adók közül azt, amelyet azután a szenátus és
a komiciumok elé terjesztenek: huszadot min
den örökségre és megbízatásra, kivéve azokat,
amelyeket közeli rokonoknak és a szegények
nek hagynak. A lex caducaria után, amely
maga elég kellemetlen volt a jómódú osztályok
nak, még adót is javasoltak az örökségekre: el
akarják tehát kobozni a családok vagyonát, tör
vényes eszközökkel akarják megismételni a
proskripciót, még pedig nem is a gazdagok, ha
nem mindenki rovására, akinek van valamics
kéje? Az elégedetlenség növekedett, a javasla
tot szigorúan elítélték és új gyűlöletre izgultak
Tiberius ellen, annyira, hogy Augustus viták és
viszályok elkerülése végett egy kisebb állam
csínyt eszelt ki: azt mondta, hogy a javaslatot
Caesar iratai közt találta. A Krisztus előtt 44.
március 17-én hozott hires senatus-consultum
értelmében tehát érvényesnek kellett tekinteniök! Utolszór bukkantak föl Caesar iratai,
amelyekkel Róma politikusainak leghirhedtebb
szélhámosságát palástolták. Augustus azután,
hogy megbékítse azokat, akik azt hangoztatták,
hogy a régi adók kielégítettek volna minden
szükségletet, ha nem lett volna a sok prédálás
és pocsékolás, azt javasolta: három kisorsolt
konzuláris férfiú vizsgálja meg a költségeket,
szállítsa le a túlságos nagyokat, töröljék a fölös
legeseket és valamennyi visszaélést és tékozlást.
Tiberius tehát nem vesztegette el az idejét.
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Nem egészen két év alatt új tartományt szer
zett, újra megfényesítette a római nevet a ger
mán népek közt, megoldás felé vitte a pénzügyi
és katonai kérdést, egy kis erőt öntött az állam
legfőbb szerveibe és valamelyest újra divatba
hozta a tradicionalista és klasszikus eszméket.
És bizonyos visszahatás mutatkozott a közön
ség részéről is. Még Ovidius, a gáláns hölgyek
és a léha gavallérok költője is, úgy látszik,
észre tért, mert egy idő óta Virgiliust kezdte
utánozni, egyenesen nemzeti, történelmi és
vallásos költeményt irt, a Fasti-t és egy erkölcsi
mitológiai költeményt, a Metamorphosi-1. Amab
ban Verrius Flaccus tudományos művét újí
totta föl, szép disztichonokban megverselte a
naptárt, azaz minden napnak a maga mitikus
meséjét, vallásos rítusát, történelmi tényeit és
ünnepét. A Metamorphosi-ban a mitológia leg
ragyogóbb meséit mondotta el, gyönge szál
lal egymásba fűzve őket. Ügy, hogy most
már Ovidius is a régi nemzedékek egyszerű
ségén és az aranykornak jaj, mindörökre elve
szett ártatlanságán sóhajtozott, a hagyományt
tisztelte legszebb emlékeiben és legünnepélye
sebb monumentumaiban, térdre borult Róma
százados istenei előtt, kegyes megindulás fogta
el a templomokban és a szent ritusok közt,
amelyek kezdettől fogva kisérték Rómát a medi
terrán világ népei közé való viharzó leszállásá
ban . . . Siratta, tisztelte, térdet hajtott, mint
ahogy évekig az erotikus költészet derűs gyö
nyöreivel tréfált-játszott, épp olyan könnyedén,
épp olyan úri elegánciával és tökéletességgel. Az
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ősi és hagyományos dolgok magasröptű költé
szetébe új eszméket és új érzéseket kevert olyan
ügyesen, hogy minden ellentétet tökéletes össze
olvadás látszata alá tudott rejteni, ő az első ró
mai író, aki Róma régi kultuszai közé nyugodt
biztossággal, mintha a legősibb dologról volna
szó, fölveszi Augustus és családja kultuszát,
amely még alig derengett Itália középosztályai
nak lelkében. A többi istenek himnuszai köz
ben nem feledkezik meg Augustus és Tiberius
szent kezéről, szent személyéről, isteni értel
méről, numenjéről, alig várva, hogy ugyaneze
ket a hízelgéseket oszthassa majd Germanicusra
és Líviára is. Ovidius az ellentétek poétája: a
haldokló nemzeti hagyomány és a szülendő monarkikus érzés, a buja szerelem és a kegyes
vallás költője, de közömbös lelke nem igyeke
zett Virgilius módjára összebékíteni ezeket az
ellentéteket, bár külső megjelenítésükben össze
tudja olvasztani őket. Nemzedékének léha és
fegyelmezetlen szellemét fejezi ki, azét az új
arisztokráciáét, amelyben az egyes emberek száz
meg száz elütő, de egytövű diszpozíciói —
nem préselődvén bele a hagyomány és a neve
lés egyazon formájába, kitevődvén a legkülön
bözőbb és legellentétesebb hatásoknak — sza
badon növekedhettek mindenfelé. Szétágazhat
tak minden ellentétbe: bűn és erény, hősiesség
és gyávaság, önmegtartóztatás és mértéktelenség, intelligencia és balgaság ellentéteibe. A jók,
a középszerűek és a rosszak épp úgy vegyültek
az arisztokrácia soraiban, mint Augustus csa
ládjában, amely erre vonatkozóan is a kor arisz-
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tokráciáját ábrázolja. Germanicus és Agrippina
olyan példás házaspár voltak, hogy a rómaiakat
Drususra és Antóniára emlékeztették. Germanicus szeretetreméltó, nagylelkű férfiú volt, a
törvényszéken szigorúan megvédte — az ősi
nemesek példájára — a legszegényebb plebejusz ügyét is, még pedig csodálatos buzgósággal
és ékesszólással, az ifjúságnak tehát jeles pél
dát adott a cselekvésre, a polgári buzgóságra és
tiszta erkölcsökre. Agrippina hűséges hitves volt,
termékeny anya és minden fényűzéstől, pazar
lástól ment asszony, büszke — nagyon is büszke
— a férjére, gyermekeire és római erényeire . . .
Egy fiuk már volt, és valóban példás buzgalom
mal készültek a lex Júlia de nmritandis ordinibus megtartására. Öccsében, Claudiusban, aki
gyerekkora óta beteg volt, és úgy látszott, hogy
hülye marad, idővel kifejlődött az értelem, de
furcsa módon, akárcsak az olyan fa, amely csak
egyetlen hosszú, kanyargós, torz ágat ereszt.
Hajlandósága és képessége mutatkozott külön
böző tudományokra: irodalomra, ékesszólásra,
régészetre. Titus Livius azt tanácsolta neki, fog
lalkozzék történelemmel. De a gyakorlati dolgok
ban, még a legegyszerűbbekben is, gyógyíthatatlanúl hülye volt. Nem tudta megtanúlni a
hivatali élet elemi szabályait, úgy, hogy Augustus, aki pedig olyan buzgón igyekezett bemu
tatni a népnek és hivatalos pályára adni fiait
és unokáit, kénytelen volt elrejteni. Nem volt
lakoma vagy ünnep, cerimónia vagy akármi
lyen gyűlés, amelyen ha megjelent, valami illet
lenséget vagy ostobaságot el ne követett volna,
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amelyért mindenki kinevette. Folyton a köny
vek közt ült és mégis olyan bamba, hiszékeny
és félénk volt, gyámoltalan csúfja a szolgáknak,
nevelőknek, szabadosoknak. Bamba, hiszé
keny, félénk, és mégis nevelhetetlen, mert sem
a fenyítékek, sem a kedveskedések nem tudtak
még egészen egyszerű ismereteket sem belevésni
az eszébe, amely pedig komplikált és össze
gabalyított eszméket magától is fölszedett.
Testre gyönge és törékeny volt, de állatian fa
lánk és érzéki, az egész családnak kínos talány.
„Mikor észnél van — irta Angiistus Líviának —
fölragyog szellemének nemessége/4 Egy másik
levelében pedig ezt írja: „Líviám, pusztuljak el,
ha ennél nagyobb meglepetés ért valaha! Hal
lottam Claudiust deklamálni, és nekem tetszett.
Igen, tetszett. Nem tudom megérteni, hogy aki
máskor olyan balgán beszél, nyilvánosan ilyen
bölcsen szólhasson/4 Claudius tehát nem volt
hülye, csak darabos, egyensúlyozatlan intellek
tus, mint bizonyos epileptikusok. Afféle szoba
tudós volt, aki cselekvésre képtelen, az embe
rekkel való érintkezésben gyatra és ostoba, de
eredetiségről és értelemről tehet tanúságot, ha
bemenekül a Gondolat óriási világának vala
mely szögletébe és nem marad más érintkezése
az emberiséggel, csak a szakácson keresz
tül, aki az ebédjét készíti. Sajna, amilyen
könnyű manapság egy ilyen tudós hülyét elhe
lyezni valamelyik modern egyetemen, olyan
nehéz volt megszenvedni Claudiust Augustus
házában, ahol adminisztrátorokra és hadvezé
rekre volt szükség, a történelem csinálóira, nem
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Titus Livius tanítványaira, akik legföljebb csak
írni tudták volna a történelmet. Azért — abban
a reményben, hogy tán megjavul — félreállí
tották, rábízták nevelőjére, a ki úgy látszik nem
kímélte rajta a vesszőt. De Claudius, ha bamba
volt is, nem kellemetlenkedett senkinek és így
megmaradhatott a háznál . . . Agrippa Postumust azonban heves butaság fogta el, nem akart
tanulni, sem egyéb komoly dolgot, dőre kedvte
lésekkel töltötte idejét, például egész napok
hosszat horgászott, meggyűlölte mostohaanyját,
Líviát, akit kegyetlenül sértegetett és azzal vá
dolt, hogy Augustusszal együtt elrabolta tőle
apja örökségét. Júlia húga, akit nemrégiben
egy római főúr vett el, L. Aemilius Paulus,
nyugtalanító módon hasonlított anyjához. Sze
rette az irodalmat és az ifjúságot, bolondúlt a
fényűzésért, és vagyonát egy káprázatos palotára
költötte, amelyet Augustus minden lex sumptuaria-ja ellenére építtetett. Barátjai közt ott
volt Ovidius is. Drusus, Tiberius fia, aki Livillát vette feleségül, Germanicus és Claudius nő
vérét, komoly ifjú volt, bár olykor ő is engedett
túlságosan heves temperamentuma dühének.
Ez az egyenetlen és sokféle, ez a bűnök
kel, erényekkel, ellentétes hajlandóságokkal és
temperamentumokkal tele arisztokrácia, ez a
szedett-vedett lovagi rend vagy modernebb szó
val polgárság, amely részben még nagyon új
keletű és tudatlan volt, sokkal buzgóbb Itália
világhatalmának kihasználásában, mint a meg
őrzésére szükséges terhek viselésében, csak
középszerű, megbízhatatlan eszköze lehetett a
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kormányzatnak. Valóban, Tiberius hasztalan
tett annyi szolgálatot másfél év alatt a publi
kumnak: a publikum épp úgy haragudott és
gyanakodott rá, ha még jobban nem, mint az
előtt. A 4. évbeli törvény és a javasolt új adó
fölverte azt az aggodalmat, hogy Tiberius lesz
Augustus utóda. Itáliában, éppen a jómódú, befo
lyásos és jól, vagy rosszul, de gondolkozó osz
tályok kevesebbet törődtek Róma germániai
uralmával vagy a távol rajnai határok biztonsá
gával, mint a lex caducaria-val, amelyet egy év
múlva alkalmazni kellett, és az adóval, melyet
az örökségekre akartak kivetni. Ilyen körülmé
nyek közt a legmerészebb és legmagasabb am
bíciónak is meg kellett elégednie a kisebbik roszszal. Tiberius egyedül volt, népszerűtlen volt,
kevés barátja segítette, az események rákényszerítették, hogy úgy alkalmazza a római kor
mányzat régi eszközeit, amilyenek, és így nem
volt sem ideje, sem módja ez eszközök megjaví
tására. Csakugyan a 6. év elején jókor el kellett
utaznia, hogy végrehajtsa tervét Marbod ellen,
és két hadsereggel betörjön Bohémiába. Az
egyik Caius Sentius Saturninus, a 4. év konzu
lénak vezetésével a Rajna felől indult, valószí
nűen Mainzból, és kelet felé vonult, a kattok
érdéin keresztül. A másik, a pannóniai hadse
reg, tulajdon vezetésével Noricum határáról in
dult, Carnuntumból, és északnak menetelt. Váj
jon mi volt Tiberiusnak a szándéka: az-e, hogy
alapjában elpusztítsa Marbod királyságát, vagy
csak az, hogy valamelyes protektorátust fogad
tat el vele? A kérdésre nem tudunk megfelelni.
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Tiberius ezzel a hadjárattal mindenesetre be
fejezte a stratégiának azt az átalakítását, melyet
a római hadak folytonos hanyatlása miatt már
Agrippa megkezdett. Caesar apró, fürge, moz
gékony, föloszthatatlan seregei helyett végképp
a súlyos podgyászú nagy hadakat alkalmazta,
amelyeket meg kellett osztani és különböző
útakon kellett a harctérre vinni. Valahányszor
a katona romlik, a hadseregek növekesznek,
a fegyverkezés komplikáltabb lesz, a mozdula
tok nehezebbek. Míg Tiberius a bohemiai betö
résre készült, Róma nagy zűrzavarba jutott a
kemény ínség miatt, amelynek egyrészt a ked
vezőtlen termés, másrészt a magtáros hivatal
nokok szokott hanyagsága volt az oka. A ma
gánbehozatal, amely még a jó termések idején
sem volt nagy, megcsökkent; és az állam, amely
az ingyenes gabonaosztogatással segítette Róma
táplálkozását, egyszerre magára maradt az
éhes szájak kielégítésében. Augustus elrendelte,
hogy duplázzák meg a szokott gabonaosztást,
rendelt talán egyéb intézkedéseket is, de mindez
nem használt. A baj növekedésével a szenátus
megszavazta, hogy a köz-magtárakat ne a praefecti fmmenti clandi kezeljék, hanem konzu
lok.
* De az üres magtárak megtöltésére nem volt
elég fölfokozni a hivatal méltóságát. Hajók,
emberek, pénzek kellettek volna, és nem akad
tak: így aztán a birodalom fővárosa megint
éhínségre jutott. Végül, hogy a gabonatartalékot
nem növelhették, az éhes szájakat kevesbítették.
Augustus maga adta a jó példát, szétküldvén
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Rómából a maga földjeire, más városokba
ahány rabszolgáját és fölszabadultját csak küld
hette, és a gazdagok követték példáját. Az ide
geneket mind elűzték Rómából, csak a tanítók
és az orvosok maradhattak. Kiküldték a gla
diátorokat is. A szenátorokat fölmentették az
alól, hogy Rómában kelljen lakniok, és úgy ha
tároztak, hogy a szenátus szavazásai érvénye
sek, akárhány szenátor van is jelen a szavazás
nál. De ennyi és ilyen hemzsegő kivonulás
tömérdek egyéb bajt okozott Rómában és Ró
mán kívül, igen sok érdeket megzavart, és a
sántikáló közszolgálatoknak most már lábát
vágta . . . A félig üres városban egyre többször
és hevesebben pusztítóit a tűzvész, és mert
senki sem gondoskodott a tüzek oltásáról, egész
negyedek leégtek. A nyomor egyre nagyobb
lett. És ekkor a sok elégedetlenség és zúgolódás,
a lex cadiicaria közelgő életbeléptetése, az örök
ségek megadóztatása, Tiberius visszaszerzett ha
talma miatt való ingerültség és félelem egy
szerre kitört. Ahányan azon reménykedtek,
hogy nem kell megfizetniük az előző évben el
határozott adót, ahányan gyűlölték Tiberiust
és féltek növekvő hatalmától, éltek az alkalom
mal, szították a nép elkeseredését, hogy rá
ijesszenek a kormányra. Augustus, Tiberius és a
szenátus ellen lázító hirdetmények bujtogatták
a népet. Lázadás szele fújt az egész országon
és megborzolta még a diadalmi babérokat is,
amelyeket a szenátus rendeletére ültettek a Pa
latínusra, Augustus háza elé. Az elnök kétségbeesett ennyi nehézség közepette. Legalább ar-
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ról akart gondoskodni, hogy az egész várost el
ne pusztítsa a tűzvész, és az egyszer ki mert
csikarni valami engedményt az arisztokratikus
hagyományoktól és a rideg nemzeti elvtől.
Sebbel-lobbal összetoborzott sok szegény fölszabadultat, hét csapatba szétosztotta őket az
egész városban, egy lovag parancsnoksága alatt,
és rájuk bízta a tüzek eloltását, ahogy régente
Crassus és Rufus rabszolgái cselekedtél. Ez ter
mészetesen csak átmeneti intézkedés volt. Mi
helyt a zűrzavar eloszlott, a hét csapatot szél
nek engedték. Közben Tiberius és Saturninus
lassan, óvatosan betörtek két oldalról Bohemiába. Ellenállásra nem akadtak . . . Úgy lát
szik, Marbod kitartott annál a gondolatánál,
hogy elkerüli a végsőkig való hadakozást, és
nem akart ütközetbe keveredni, amelynek ki
menetelétől egyaránt félnie kellett: akár győze
lem lett volna, akár kudarc. Hogy Tiberius
mennyire engedte elkerülnie a mérkőzést, nem
tudjuk világosan. Közben ped^g a két hadsereg
közeledett egymáshoz . . . Egy váratlan ese
mény azonban — a 6. év közepe felé — hirte
len félreterelte a markoman háború menetét és
még jobban megnövelte Róma zűrzavarát. A
dalmátok fölhasználták a légiók távollétét, és
mert elkeseredtek Tiberius toborzásai és rekviziciói miatt, amelyeket a bohemiai háború
előtt elrendelt és amelyek csak súlyosbították
az amúgy is terhes adók gyötrelmét, egy bizo
nyos Bato vezérlete alatt fölzendültek. Könnye
dén legyőzték azt a kevés római katonát, aki
még köztük maradt és példájukkal Pannóniá-
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bán is nagy lázadást támasztottak, amely nem
sokára egész Illyriumban kitört a szokott hév
vel. Mindenütt megölték a rómaiakat és az ide
gen kalmárokat, látható szimbólumait annak a
tenger gyötrelemnek, amely ezeket a finomultabb, hatalmasabb műveltséggel érintkezésbe
került és általuk kihasznált egyszerű mezei köz
ségeket marta-pusztította. Mindenütt elkoboz
ták és zsákmányolásra vették javaikat, az ifjú
ságot mindenfelől fegyverbe szólították, és Pan
nóniában is egy Bato nevű vezér alá helyezték.
Ha nem is kétszázezren, mint a régi történet
írók mondják, de fegyveres férfiak hatalmas
áradata öntötte el mind a két vidéket, és Pannó
niában Sirmiumra vetette magát, a legfonto
sabb városra, ahova a rómaiak bemenekültek.
Ez a forradalom többféle okból veszedel
mes lett Rómára nézve. A pannonok és a dal
mátok azok közé a Tiberius által annyira rette
gett barbárok közé tartoztak, akik amellett,
hogy megőrizték velükszületett hadi bátorságu
kat, megtanultak bánni Róma fegyvereivel. So
kan szolgáltak a segítő kohorszokban és már
megtanulták mindazt, amire Marbod az ő
markomannjait akarta oktatni: a római fegyel
met és fegyverkezést, a latin nyelvet és sok
olyan eszmét, szokást, amely segítségükre le
hetett a rómaiak ellen. Azonfölíil közel laktak
Itáliához. Nauportuson és Aquileián keresztül
néhány nap alatt rátörhetett a Pó völgyére egy
pannóniai hadsereg és szétömölhetett rajta ha
ragos dühhel, mint egy áradat. A félszigeten
csakugyan pillanat alatt végigfutott a hír, hogy
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a fölkelők be akarnak törni Itáliába és min
denki valóra vette, senki sem kérdezte, hogy
lehetséges-e ekkora egy vállalkozás? A kósza
hír még azt a kis okosságot is megtévesztette,
ami annyi balszerencse közt még megmaradt
Rómában. A birodalom egyszer csak azt látta
— csodálatos látvány! — hogy az a Róma,
amely nem esett kétségbe, mikor Hannibál numid lovasai már a falai alatt cirkáltak, sem
a társadalmi háború legfélelmetesebb napjai
ban, most a hatalom csúcsán kiéhezve, félig leégetten a lázadásnak és a pannonoktól, dalmátoktól való őrült félelemnek prédája, és kétségbe
esett üvöltéssel kér segedelmet a fenyegető pusz
tulás és szolgaságra jutás ellen. A Tiberiust ül
döző konok ellenszenv egyszerre eltűnt, min
denki boldog volt, hogy Rómának van még ki
fent kardja, és mindenfelől azon ostromolták
Augustust, hívja vissza Tiberiust Bohemiából
és végletes intézkedéseket ajánltak. Augustus —
talán mert hitte a veszedelmet, talán, mert az
egyetemes ijedelmet arra akarta fölhasználni,
hogy megerősítse a szétritkult hadsereget —
nem is csöndesítette az általános rémüldözést,
sőt kijelentette a szenátusban, hogy ha nem in
tézkednek sürgősen, az ellenség tíz nap alatt
Róma kapáinál táborozhat, és hanyatthomlok
sietve végletes intézkedéseket tett vagy java
solt a szenátusban. Caecina Severusnak, Moesia
helytartójának és Remetalcesnek, a trákok ki
rályának megparancsolta, hogy együtt törjenek
be Pannóniába, az első a maga három légiójá
val és a Szíriából visszahívott két légiójával, a má-
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sodik a maga hadseregével. Mindenfelől behívta
a tartalékokat — a veteránságot — és új kato
nákat szedetett, régóta szokatlan eréllyel.
Hogy pénzhez jusson, nem tétovázott to
vább, adót vetett még a szegény germá
nokra is. Hogy hadseregét növelje, még
fölszabadultakat és idegeneket is besorozott.
Nem tudjuk, törvényt proponált-e vagy a sze
nátussal elfogadtatott egy rendeletet, de a sze
nátoroknak, lovagoknak és egy bizonyos va
gyonnal bíró személyeknek megparancsolta,
hogy vagyonuk arányában szabadítsanak föl és
lássanak el táplálékkal hat hónapra rabszol
gákat, akikből az úgynevezett voluntarii (ön
kéntesek) kohorszait fogják alakítani. így aztán
összeszedte a veteránokat, újoncokat, fölszaba
dultakat, idegeneket, gyorsan Tiberiushoz küldte
őket Sisciába, ahol lassan-lassan összeszedelőztek a megerősítések, míg Caecina és Remetalces
Sirmiumot igyekeztek fölszabadítani. Az általá
nos rémületben csak Tiberiusnak maradt he
lyén a szíve. Tiberius sűrű tapasztalataiból is
merte a pannonokat és a dalmátokat, és ha
azonnal veszedelmesnek látta is a fölkelést,
nem hitte, hogy betörhetnének Itáliába. Ezért
nem is akarta Pannóniából Bohemiára vetni
magát olyan dühhel, mint a megrökönyödött
Itália könyörögte. Előbb be akarta fejezni a
bohemiai hadjáratot, ha nem is olyan sikerrel,
mint amilyenre számítolt, de legalább becsület
tel és visszatakarodás nélkül. Lehet, hogy már
előbb megkezdte az alkudozást, lehet, hogy ha
már nem akarta ütközetbe vinni a hadait, miFerrero: Róma nagysáea és hanyatlása. VI.
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kor mögötte volt a pannóniai fölkelés, hát az
alkudozásokra tért át: tárgyalni kezdett Marboddal, a tárgyalásokat nagy megfontolással ve
zette, kielégítő egyezséget kötött, és csak az
egyezség után tért vissza Pannóniába, valószí
nűen az ősz elején. Pannónia helytartóját, Messalinust, Messala Corvinus fiát maga előtt
küldte. Közben Caecina és Remetalces megsza
badították Sirmiumot győzelmes, de véres harc
után.
Tiberiusnak ez a megfontolt lassúsága
bosszantotta a türelmetlen Itáliát, amely vil
lámgyors menetelést várt, a fölkelők hirtelen
megsemmisítését. Kezdték suttogni: Tiberius
szándékosan húzza-halasztja a háborút, hogy
az óriási hadsereg élén maradhasson. De ez az
arisztokrata, akivel veleszületett a közvélemény
megvetése, aki soha nem kért tanácsot senki
től, nem olyan ember volt, hogy a háború ve
zetésében hallgatott volna a fórum szószátyár
tanácsaira! És valóban, mikor Sisciába érkezett,
a bohemiai haderőt egyesítette az Itáliából kül
dött hadakkal, és nagyobb higgadtsággal mérlegelhetet az állam ügyeit. Olyan tervet eszelt
ki, amely éppen az ellentéte volt Itália kíván
ságának és várakozásának. Rómában, mint
mindig, a félelem és az elbizakodás közt hánykódtak, és mindenki azt várta, hogy egyik nap
ról a másikra fűbe haraptat a dalmátokkal és
pannonokkal egy nagy nyilt ütközetben. Tibe
rius azonban tudta, hogy a fölkelést csak sú
lyos veszedelem kockázatával támadhatja meg
tömérdek búvóhelvén, mint Caesar cselekedte
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Galliában. Sisciában nagy sereget gyűjtött zászlai alá: tíz légiót, hetven segítő csapatot, tíz lo
vas svadront, tízezer veteránt, sok voluntarius-t,
vagyis katonává tett fölszabadultat és a trák lo
vasságot, összesen majdnem százezer embert. De
erre a szedett-vedett hadseregre Tiberius nem
számított túlságosan, mint ahogy nem számított
Augustus sem. Megtámadhatta-e vakmerőség
nélkül, caesari gyorsasággal és merészséggel a
vitéz és ravasz ellenséget ilyen ismeretlen vi
déken, amelyen a közlekedés és az élelmezés
olyan nehezen ment? Messalinus és Caecina
már azalatt a néhány hónap alatt is nem egy
szer kockáztatták, hogy hirtelen támadások
szétverik hadaikat és csak súlyos emberveszte
ségekkel tudtak megmenekülni. Mi történnék,
ha valamelyik hadtestét elpusztítanák? Tibe
rius lemondott a nyilt ütközetek lármás dicső
ségéről és inkább arra szánta magát, hogy úgy
hadakozik a fölkelők ellen, mint az angolok a
búrok ellen: nagy seregét apróbb hadtestekre
bontja, visszaszerzi velük a fontosabb helyeket,
ahol azelőtt légiók állomásoztak és tulajdon
maga gondoskodik az élelmezésükről. Minden
hadtestnek az lesz a feladata, hogy tisztítsa meg
a körül fekvő vidékeket, ne engedje a fölkelőket
vetni, aratni, gyűjteni, úgy, hogy a következő
évben az éhség megadásra kényszerítse őket,
míg a légiók, amelyeket a kívülről hozott ga
bonával táplálnak, könnyen végezhetnek a ko
nok bandákkal. Tiberius az évnek hátralévő
részét annak a tanulmányozásával töltötte,
hogyan helyezhetné el Pannóniában a külön16*
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böző hadtesteket, személyesen elkísérte vala
mennyit az állomáshelyére, nehogy tőrbe kerül
jön, és rendezte az élelmezési szolgálatot. Ez a
hadművelet mindenben sikerült is, mert a föl
kelők nem merték elzárni az utat a rómaiak
elől, akik ilyen nagy számmal tértek vissza
újra elfoglalni a fontosabb falvakat és városo
kat. Tél közeledtével, míg a rómaiak bevonul
tak a városokba, a fölkelő csapatok szétszóród
tak a távoli mezőkön. Az év végén azonban
megint baj volt: a dákok fölhasználták Gaecina
távollétét és betörtek Moesiába. Caecina és a
trákok királya kénytelenek voltak visszatérni
Moesiába, hqgy visszaverjék a betörőket. Né
hány fölkelőbanda mégis bevetődött Macedó
niába, de úgy látszik, nagyobb kártevés nélkül.
Ugyanabban az évben Archelaost, Judea
királyát letették a trónról és a galliai Viennebe
száműzték gonosz palestinai uralkodása miatt.
Róma állni merte a zsidó népnek tartozó köte
lezettségét! Vájjon ebben a szokatlanúl bátor
cselekedetben is Tiberius befolyását láthatjuk-e?
Valószínű, mert Augustus még szép és virágzó
férfikorában sem mert ilyen erélyesen beleavat
kozni a szövetséges népek dolgaiba. Most pe
dig olyan fáradt volt, olyan bizalmatlan, hogy
úgy látszik, ebben az időben még az is eszébe öt
lött, hogy halálra koplalja magát. Mindenfelől
gyászos hírek érkeztek, a birodalom siralmas
helyzetbe jutott, Szardíniában elbizakodtak a
rablók, akik a sziget uraivá lettek, Kisázsiában
az izaurok megint bemerészkedtek a hegyek
közül, fosztogatni a síkságokon. Afrikában a
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getulok elárasztották Juba király és Róma bir
tokait. Minden veszedelemre jutott. És közben
nem volt pénz, nem volt katona, nem volt had
vezér. Szardíniába nem szenátort, hanem egy
lovagot kellett küldeni a rablók megfékezésére.
Micsoda erélyt szögezhetett ellene ennek az egye
temes, pusztító züllésnek az elvénhedt Augustus
öregsége, akit enyomorított a félszázados kor
mányzás? „Ha valamely különösen súlyos ne
hézségem támad — irta ebben az időben Tiberiusnak — ha valamely nagy gonddal kell ve
sződnöm, mindig téged kívánlak Tiberiusom. És
rád gondolván, Homeros verse jut eszembe:
Ha őt követjük, még az égő tűzből is kimenek’szünk, annyira tud gondoskodni mindenről/4
Valóban, csak Tiberius igyekezett azon, hogy a
köztársaságot kimentse a nagy válság „égő tiizéből“ fáradhatatlan buzgósággal, csöndes és
vállvonogató önmegtagadással, nem törődve
másban, csak abban, hogy Róma becsületét,
hírnevét, hatalmát megmentse. De a közgyülölség, amelyet a veszedelem egy pillanatra elol
tott, megint föltámadt ellene. Az érdekek, a bű
nök, a mulasztások emberei féltek tőle, és a há
ború lassúságának örvével igyekeztek hírét
rontani, népszerűtlenségét növelni. A háború
azért tart ilyen soká, mert Tiberius nem akarja
vagy nem tudja befejezni! Hasztalan áltatnók
magunkat: Tiberius és kortársai soha meg nem
értették egymást. De Tiberius nem mozdult.
Rómában a következő tavasszal is hasztalan
várták a nagy ütközetet, amely a pannonokat és
dolinátokat pozdorjává törje. A római hadsereg,
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hadtestekre oszolva, elkezdte Tiberius tervei
szerint apró harcokkal koptatni a fölkelők ere
jét és ugyanakkor pusztaságot teremteni körü
löttük, elpusztítva termésüket és jószágukat,
míg az egész harcmező középpontjában Tiberius
az ő vezérkarával folyton azon dolgozott, hogy
a sereget ellássa élelemmel, bátorítsa, buzdítsa.
De ha Tiberius megtette a maga kötelességét
Pannóniában, Augustus viszont azon nyugta
lankodott, hogy Rómában a tömeg olyan ke
véssé értette és csodálta az ő okos kitartását, az
utolsó nagy hadvezérét, amelyet a római arisz
tokrácia nemzett. Rómában egyre rosszabb vitág járta.
tüzek az igaz — most már nem
pusztítottak annyira a fővárosban, a vigilek
érdeméből, akiket Augustus — átmeneti szerve
zetük dacára is — nem mert elbocsátani, anynyira magasztalta a közönség működésűket. De
a drágaság nem szűnt, a nép haragja ismét föl
támadt Tiberius ellen, és egy őrült nő a legna
gyobb sikerrel jósolt Rómában. Tiberius ellen
ségei — annyian voltak! — mindazok, akik
reszkettek attól a gondolattól, hogy ő lesz
Augustus utóda, ha megfékezi a pannóniai föl
kelést, egyre nagyobb merészséggel használták
ki a nép hiszékenységét, hogy Augustusi a köz
vélemény megmozdításával Tiberius hazahívá
sára bírják, gyanúsításokat hintegettek szándé
kai felől és tehetetlenséggel vádolták . . . Ró
mát elárasztották Tiberius ellen írt gyalázkodó
könyvecskékkel, libellum-okkal, amelyek kö
zül akárhány Antoniust sem kímélte. Másrészt
a vigilek, ha jól beváltak is, sok pénzbe kerül-
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joggal folytatta a maga kis háborúját, nem tö
rődve azzal, hogy Róma semmittevéssel vá
dolja.
Augustus ebben az évben száműzette a sze
nátussal Agrippa Postumust, mert viselkedése
miatt nem tudta tovább tűrni házánál vagy
Rómában. Cassius Severus is abban bűnhődött,
amiben vétkezett: pörbe fogták és száműzetésre
ítélték. A vádat nem ismerjük, de a pör kime
neteléből következtethetünk rá, hogy az idő en
nek a hivatásos piszkolódónak az erejét és fé
lelmetes hirét is kikezdte.
Krisztus után 8-ban megjavult a helyzet
Rómában is, a fölzendült tartományokban is. A
drágaság véget ért, a kiűzöttek kezdtek vissza
térni, a háború miatt való közelégedetlenség is
kezdett csöndesedni. A legkonokabbjának és
legtudatlanabbjának is el kellett ismernie, hogy
Tiberius nem volt sem olyan tehetetlen, sem
olyan tétlen, mint a Fórum harcászai beszélték.
A 7-ről a 8. évre forduló télen rettentő Ínség
sújtotta Pannóniát és tizedelte a fölkelőkel,
míg a római seregek, amelyeket Tiberius élel
mezett, a borzasztó éhínség közepette is leg
alább táplálkozhattak. így aztán a tavasz kez
detén fölkerekedhettek, hogy megadják a ke
gyelemdöfést a fölkelőknek, bátrabb kedvvel
üldözve a megritkult és lelkükfogyott lázadó
csapatokat. Sok vezér már szívesen alkudozott
volna, nem remélve többé győzelmet, a nép ki
fáradt, csak a haragvók és békétlenek kis pártja
erőszakolta a háború folytatását. Tiberius ki
tudta használni a helyzetet. Részben szelídség-
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tek, és a kincstár pénz nélkül volt. Augustus,
mint mindig, most is ide s tova vitorlázott, igye
kezett mindenkit kielégíteni . . . Űjabb két
esztendőre fölfüggesztette a lex caducaria al
kalmazását. Megtartatta a nagy játékokat, a
jósnő kívánsága szerint, hogy eleget tegyen a
népnek. Pannóniába elküldte Germanicust, aki
ifjúi hévvel a nagy háború pártjára állt és akit
Tiberius ellenségei már kiszemeltek, hogy Tiberius ellen jelöljék, mint annak idején Caiust
és Lucius Caesart. Elküldte, bár Germanicus
abban az évben még csak vesztor volt, és elhi
tette, hogy a népszerű ifjú meg fogja cselekedni,
amit Tiberius nem tudott megcselekedni, hogy
rövidesen befejezi a háborút valamely nagy üt
közettel. Ugyanakkor kárpótlásul azt írta Tiberiusnak, alighanem Riminiből, ahova azért
ment, hogy minél előbb híreket kapjon: „Ami
engem illet, azt gondolom én Tiberiusom, hogy
senki sem tehetett volna többet náladnál, annyi
nehézség közepette és olyan poltron katonákkal
(ezt a bókot görögül írta). Valahányan ott jár
tak, mind azt ismételgetik, hogy rólad el le
hetne mondani azt a verset: Egy férfiú buzgal
mával mindnyájunkat megszabadított.44 De
pénzt kellett szerezni a vigilek fizetésére! Augus
tus végül eltörölte a prétoroknak megszavazott
összegeket a gladiátori birkózásokra, és új adót
fogadtatott el, nem tudjuk: két vagy négy száza
lékot a rabszolgák eladására. Germanicus eköz
ben Pannóniába érkezett, de alig hogy meg
próbálkozott merész terveivel, tőrbe került és
kicsi híja, föl nem koncolták: Tiberius tehát rész-

1 RÓMAI VILÁGBIRODALOM

249

ben ügyességgel, részben fegyveres erővel, nem
tiporva a legyőzőiteket és okos föltételekkel alku
dozva a békéről, a 8. évben meg tudta békíteni
Pannóniát olyan fáradalmak és erőfeszítések
árán, amelyek nyugtalanná tették az öreg elnököt.
„Mikor azt hallom és olvasom, hogyan lesoványítanak és megviselnek a fáradalmak, a hideg
fut át rajtam — írta Augustus Tiberiusnak.
Könyörgöm, vigyázz magadra, mert ha te meg
betegszel, én és anyád belehalunk és a biroda
lom elpusztul. Keveset számít, hogy én jól va
gyok-e vagy rosszul, mikor te beteg vagy. Ké
rem az isteneket, őrizzenek meg téged nekünk
és most és mindenkor adjanak néked jó egész
séget, ha meg nem gyűlölték Róma népét.“ Ez
az év tehát valamelyes vigasztalást adhatott
volna Augustus öregségének, ha az év vége felé
új botrány gyászba nem borította volna a há
zát. A fiatalabb Júlia is — akárcsak az édes
anyja — végül már nyíltan megsértette Augus
tus törvényeit a maga fényűzésével és erkölcsei
vel. Augustusnak, aki most már kibékült Tiberiusszal, tehát megint visszatért a tradicionalista
párthoz, nem kellett olyan türelmesnek lennie
unokája iránt, amilyen a lánya iránt volt. Nem
tudjuk ennél az esetnél sem, hogy Augustusnak
voltak-e bizonyítékai a házasságtörésről, de úgy
okoskodhatunk, hogy voltak, és Augustus nyom
ban gyökerestül ki akarta irtani a bajt, már
csak azért is, hogy megint óriási botrány ne
történjen, új, gyászos veszedelmeket okozva,
mint az, amelyik Júlia anyjára zúdult. Élve a
Krisztus előtt 23-ban ráruházott féldiktátori
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jogokkal, azt ajálta Juliának, Decimus Junius
Silanusnak, aki kedvesei közül a leghíresebb
volt, és több más személynek, akiket a lex de
adulteritis büntetései sújthattak volna, hogy
menjenek száműzetésbe, majd ő kijelöli hova,
ha el akarják kerülni a port. Ha nem, akkor
alkalmazza rájuk a lex Julia de adulteriis-1,
amely mint páter familias-nak még arra
is jogot adott neki, hogy megölje, mint polgár
nak pedig arra, hogy bevádolja őket. Az alter
natíva a választás szabadságát is elvágta: a pör
nyilvános botrányt, biztos és visszavonhatatlan
elitéltetést, Augustus és Tiberius gyűlöletét, ja
vaik elkobzását jelentette. Ha azonban hallgat
tak Augustus fölszólítására és eltávoztak, leg
alább megmentették a vagyonukat, kimenekül
tek a törvényes ítélet alól, remélhették,
hogy visszatérhetnek egy napon, amikor Augus
tus már megbékélt vagy elhúnyt. Az áldozatok
közt volt Ovidius is, akivel Augustus egy titok
zatos vétkét (crror) és dalait (carmina) vezekeltette le azzal, hogy száműzte Tomiba. Mi volt
ez az error? Mi miatt vált gyászossá a poétára
a nagyok barátsága, azoké, akiktől később óvni
igyekezett barátját? Nem tudjuk pontosan meg
mondani. Azonban gondoljuk meg, hogy a lex
Julia épp úgy büntette a lenocinium-ot, a há
zasságtörésben való bármely segedelmet, akár
csak a házasságtörést, például nem volt szabad
senkinek átengedni találkára a tulajdon házát...
Olyan valószínűtlen dolog lenne az, hogy az
ars amandi léha költője efféle oktalanságot kö
vetett el Julia és valamelyik szeretője kedvéért?
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A római társadalom erkölcsei nem voltak olyan
szigorúak, hogy Ovidius ne tehette volna meg
ezt a baráti szivességet is, természetesen viszon
zás fejében, ha arra került volna a sor. Minden
esetre nagyon valószínű, hogy ezt az error-i
megbocsátotta volna neki Augustus, ha a ha
gyományok pártja nem vette volna zokon Ovidiustól, hogy ő az uj nemzedék megrontója,
hogy épp oly ragyogó, mint fajtalan tehetségével
az arisztokrácia leggyászosabb bűneit szította.
Hasztalan próbálta mentegetni politikai önzé
sét, azt mondva a költészetről, hogy az az ő
fegyvere:
Haec mea militia est, ferimus qnae possumus,
arma.
Hasztalan vált — későn ugyan — vallásos
és hazafias költővé. A belső válságok, a pannóniai lázadás, az állam növekvő bomlása azt a
fölfogást edzette Itália komolyabb részének lei
kébe, hogy a törvények és erkölcsök nagyobb
szigorúsága nélkül a birodalom szétzüllik. Ovidiusban Augustus az erotikus költészetet akarta
sújtani, az ősi római erkölcs egyik bomlasztó
erejét, és mikor a költőt arra kényszerítette,
hogy Rómából távozzék, könyveit is eltávolí
totta a nyilvános könyvtárakból.
De ezeket a száműzetéseket, amelyeket
Augustus azért mért a bűnösökre, hogy példát
adjon és megerősítse az ősi erkölcsök tisztele
tét, nem törvényszék határozta el, hanem egy
hatalmas polgár, aki részben ítélkezés és por
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nélkül szabta ki a fenyítéket. Igaz, hogy ha tör
vényszék ítélte volna el őket, büntetésük súlyo
sabb lett volna, de Augustus ugyanakkor mel
lőzte a nyilvános ítélkezést, a bizonyítékok meg
vitatását és azt, ami még a legnagyobb bűnö
söknek is végső reménységük: az emberi Ítéle
tek bizonytalanságát és csalatkozását. De senki
sem tiltakozott. Ovidiusnak azt kellett látnia,
hogy a boldog időkben volt barátjai elhagyják,
nagy űr támadt körülötte, és a 8. év végén el
kellett szánnia magát a hosszú és szomorú
utazásra, amelyet büntetésül rászabott a hata
lomra visszakerült maradi párt, el kellett men
nie a barbár géták közé, távol Róma szép höl
gyeitől, akik annyira elkényeztették, elmélkedni
a haldokló nagy hagyományok végső erejéről!
A 9. év elején Tiberius, tekintettel arra, hogy
a pannóniai lázadás véget ért és már csak Dal
máciát kellett megfékezni, Germanicusra bízta
a vezényletet és Itáliába ment. A közönség ki
békült vele sikere miatt, nagy ünnepségekben
részesítette, és az egyik ilyen ünnepség jó alka
lom volt a lovagoknak, hogy hangos tünteté
sekkel kérjék a lex caducaria érvénytelenítését.
A törvénynek ugyanis ebben az évben kel
lett volna életbelépnie. Ilyen volt Róma! Mikor
nagy kitüntetésekkel ünnepelte annak a had
vezérnek az erényeit, aki egy veszedelmes há
borút nyert, ugyanakkor követelte egy törvény
nek az érvénytelenítését, amely törvénynek
pedig a hadsereg föntartására szükséges esz
közökről kellett volna gondoskodnia, kénysze
rítve az önző polgárokat, hogy ha már nem
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akarnak tiszteket és katonákat nemzeni, járul
janak hozzá vagyonukkal a birodalom védel
méhez! De Augustus nem akart lemondani
erről az új pénzforrásról, különösen a pannóniai háború után, amely sokkal többe került,
mint amennyit az eladósodott barbárok sze
gényes, szűkös zsákmánya é r t. . . Másrészt a
dalmáciai vállalkozás nemsokára sokkal nehe
zebbnek mutatkozott, mint amilyennek kez
detben hitték. Tiberius távollétében az össze
vissza menetelésbe belefáradt katonák tilta
kozni kezdtek a lassú és fárasztó stratégia ellen,
amelyet a fővezér rájuk parancsolt, és azt kö
vetelték, hogy döntő ütközettel egyszeriben
fejezzék be a háborút. Germanicusnak sem te
kintélye, sem temperamentuma nem volt a
megfékezésükre. Tiberius, nehogy valami sze
rencsétlenség történjék, visszautazott Dalmá
ciába, előbb azonban bizonyára megegyezett
Augustussal a lex caducaria kérdésében. Az év
második felében — nem Augustus, aki túlsá
gos öreg volt ilyen fáradalmakra, hanem a
hivatalon levő két konzul — előterjesztették a
lex Papia Poppaea-1, amely betetőzte a lex de
maritandis ordinibus-1 és pótolta a lex cciducaria-1. Enyhítettek a terméketlenség bünte
tésén, a gyermektelenektől (orbi) csak az örök
ségek felét vették el, míg az agglegényektől az
egészet. A caduca a harmadizi rokonoknak, az
örököstársaknak és a megbízott-társaknak jár
tak, ha fiaik voltak, és csak ilyenek híján te
hette rájuk kezét az állam.
A törvényt elfogadták, és nem sokkal ké-
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sőbb, októberben, Tiberius döntő győzelmet
vett a dalmátokon és ezzel befejeződött a há
ború. Róma végre meghallotta a hosszan várt
híradást: a nagy lázadásnak vége, Róma megint
győzött. Óriási volt az öröm. A szenátus az
imperator nevet rendelte Augustus számára,
Tiberiusnak diadalmenetet és -Pannóniában
diadalíveket, Germanicusnak — mint a többi
tábornokoknak — a diadalmi jelvényeket,
azonfölül Germanicusnak még azt a kiváltsá
got is, hogy a törvényes időnél előbb konzullá
neveszhessék ki. Drususnak, Tiberius fiának, azt
a jogot adták meg, hogy már szenátorsága előtt
résztvehessen a szenátus ülésein, mihelyt a
kvesztorságon túl tesz, fölvehessék a szenátorok
közé. Drusus nem vett részt a háborúban, de
az ő kitüntetésével is apját akarták jutalmazni.
De míg a szenátus ezeknek a kitüntetéseknek
elrendelésével foglalatoskodott, míg a nép
újjongott, fölszabadulva végre a hosszú háború
félelmei áléi, öt nappal a döntő illyricumi győ
zelem jelentése után rettenetes hír villáma csa
pott le a Rajna felől. Egész Germánia a Rajná
tól az Elbáig egyszerre föllázadt, a Rajnán túl
állomásozó légiókat legyilkolták vagy foglyul
ejtették, Augustus legátus-a, P. Quintilius Varus
öngyilkos lett, nehogy elevenen az ellenség
kezére jusson, az egész vezérkar, a tábornokok,
a tisztek mind elpusztultak vagy fogságba ke
rültek, csak egy kis töredék tudott eljutni a
rajnamenti római erődökig, Aliso castelluma
megadta m agát. . . És ez a váratlan katasz
trófa, amelynek egész terhét nyomban Quinti-
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lius Varusra akarták hárítani, szintén ott gyö
kerezett a mélységes bűnökben, amelyek a bi
rodalmat kikezdék és amelyeket senki sem
látott élesebben, mint Tiberius, bár ő sem
tudta orvosolni, sőt néha kénytelen volt ked
vükre járni: abban a folyamatban, amellyel a
görög-ázsiai művelődés és a római közigazgatás
rákfenéje beleette magát a földművelő és hada
kozó barbárságba, — abban a kétségbeesett
védekezésben, amelyet ez a pusztítás fölidézett
mindenütt, Galliában épp úgy, mint Ger
mániában, — ott gyökerezett Róma katonai
hanyatlásában, mert Róma, míg politikájának
természetes fejlődése arra szorította, hogy eze
ket a lázadásokat egyre nagyobb mértékben
provokálja, ő maga elvénhedt és nem tudta
leverni őket. Publius Quintilius Varust azért
hagyták Germániában, hogy alkalmazza az új
politikát, amellyel Tiberius azokon az óriási
területeken újra meg akarta erősíteni a római
tekintélyt: és ez a választás aligha volt olyan
szerencsétlen, amilyennek később elhíresztelték,
a katasztrófa után, mert Quintilius Varus bá
tornak, erélyesnek, bölcsnek mutatkozott Pan
nóniában az alatt a lázadás alatt, amely Herodes halála után kitört. Germániában kezdett be
vezetni sok római törvényt, meghonosította a
római jogot, minden módon kedvezett a római
erkölcsök terjedésének és az idegen kalmárok
érdekeinek, végül mikor Rómának pénzre volt
szüksége az illyr-pannón háború miatt, ő vetett
elsőnek adót a germánokra. De a germánok,
ha Drusus halála után belenyugodtak is a fór-
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mális megadassa, amellyel Augustus beérte,
megrémültek, mikor Tiberius erélyesebb rómaiasító politikát kezdett, mikor a centuriók
tőlük, a koldus szegényektől is adót követel
tek, amely a Rajnán és az Alpokon át Rómába
ömlött volna. Most már befellegzett a régi sza
badságnak, véget értek a germánok kedvenc
dolgai, az örökös háborúzás, a győzelmek és
vereségek örökös vállalkozása, amelyektől min
den nép a maga meteor-dicsőségét remélhette,
vége volt az évszázados szokások, az egyszerű
nemzeti erkölcsök uralmának. Elkezdődött a
római prokonzulok, centuriók, kalmárok és
jogászok uralma, az utóbbiakat pedig különö
sen gyűlölték a germánok, és nem ok nélkül.
Ügy látszik, az adók után azok a kísérletek
támasztották a legnagyobb elégedetlenséget,
amelyekkel Varus a római perrendtartást akarta
meghonosítani. A pannóniai fölkelés kilobbantotta a lelkek rejtőző tűzét. Egy keruszk nemes,
Arminius, aki római polgár volt és Varus ba
rátja, kezdett tárgyalni a germán vezérekkel az
általános fölkelésről. Azzal a konok tettetéssel,
amelyhez a műveltség ellen hadakozó barbárok
olyan remekül értenek. Ha egyszer Róma anynyit vesződött az illyriai lázadással, ha egyszer
annyira félt tőle, egy párhuzamos germán láza
dás örökre visszariaszthatja a rómaiakat a
Rajnán túlra! Csöndes munkájuk hosszan tar
tott és türelmesen. Egy és más kiszivárgott
belőle. Quintilius Varust figyelmeztették, hogy
álljon résen. Olyan megfontolt férfiúnak, ami
lyen Tiberius volt, talán elég lett volna ez a
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figyelmeztetés. De Tiberiust szerencsétlenségre
sokkal inkább elfoglalta a pannóniai háború,
hogysem a szükséges figyelemmel kisérhette
volna a germániai ügyeket. Quintilius Varus
nem törődött a figyelmeztetéssel: akiket az
összeesküvés vezéreinek mondtak, nem az ő
barátjai-e, nem látogatták-e gyakran Alisoban?
És nem tett semmi óvó intézkedést, szerteszéjjel hagyta légióit. A lázadás előtt való este
Arminius és az összeesküvés többi vezérei még
a konzulnál vacsoráztak! Néhány nap múlva
Varus azt hallotta, hogy Germánia távolabbi
részeiben egy-két különítményt megtámadtak.
A római táborban azt gondolták, afféle apró
helyi fölkelések, amilyenek periodikusan ki
kitörtek Germániában. Pedig ezeket a fölkelé
seket és híreket fortélyból támasztották, hogy
Varast segítségül futtassák és hadserege javá
val a teutoburgi erdőkbe csalják, ahol minden
elő volt készítve a rettentő mészárlásra. Varus
gyanútlanul útnak indult hadseregével, a nehéz
podgyásszal, az asszonyok és gyermekek kísé
retével, abban a hiszemben, hogy barátságos or
szágon kell keresztülvonulnia. De mikor a ren
geteg erdőkbe ért, mindenfelől megtámadták. A
római hadsereg nehezen mozoghatott a podgyász, a nem hadakozók hosszú uszálya, a
súlyos fegyverzet, az utak ismeretlen volta miatt.
Amúgy is nagyon lassú volt, kislelkü, hamar
csüggedő, és nem tudott kimenekülni a tőrből,
mint ahogy Caesar annyiszor kimenekült. És
az erdők sűrűjében valamennyiüket fölaprítot
ták vagy rabul ejtették.
Ferrero: Róma nagysáea és hanyatlása. V l.
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Augustus és a világbirodalom
A történetírók már jóideje a „döntő44 ütkö
zetek közé sorolják Varus leveretését, azok
közé, amelyekről el lehet mondani, hogy fordí
tottak a történelem folyásán. Ha Varust le nem
verték volna — mondják — akkor Róma meg
tartotta és romanizálta volna a Rajna és az Elba
közt fekvő területeket, mint annak idején Galliát.
Nem maradt volna ezeken a területeken sem
germán nemzet, sem germán kultúra, mint
ahogy Vercingetorix leveretése után nem ma
radt többé kelta nemzet és kultúra. Teutoburg
tehát a germánok fordított Alesiája. Azonban
ez az okoskodás a maga sugáregyenes vonalá
val csak néhány, egymástól messze eső ponton
érinti a tények görbületét. Vakmerő vállalkozás
ugyan arról vitázni a történelemben, hogy mi
történt volna, mikor hiszen elég nehéz dolog
azt is kifejteni, ami valóban megtörtént, de azt
hiszem, legalább is kétkedhetünk abban, hogy
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Róma a rajnántuli területeket épp úgy romanizálta volna, mint Galliát, ha néhány évszáza
dig a birtokában lettek volna. Mert meg kell
gondolni, hogy mi volt a rómaiasitás sorsa a
dunai tartományokban. Különösen Noricumban, Pannóniában és Moesiában. Róma évszá
zadokig uralkodott ezeken a tartományokon.
A római, itáliai és görög befolyások itt jobban
érvényesültek, mint Germániában, mert köze
lebb volt a főváros. És a római kultúra még
sem tudott olyan erős gyökeret verni, hogy azok
a viharok, amelyek a nyugati birodalom bu
kása után Európára szabadultak, ki ne tépték
volna, alig hagyva belőle többet halvány nyo
moknál. Ugyancsak nem szabad — túlságos
gyors általánosítással — azt állítani, hogy min
den európai területet épp olyan hamar és könynyen elrómaiasíthattak volna, mint Galliát,
amelynek a nyugati birodalomban egészen sa
játságos, külön helyzete volt. Ennek az okos
kodásnak a mentén olyan hozzávetőleges kon
klúzióra is juthatnánk, amely a legtöbbek által
elfogadottnak teljes ellentéte: ha Varust nem
verték volna le, akkor sem lehetett volna vég
legesen elrómaiasítani a germániai területeket.
Varus leveretése mégis fontos esemény volt
Róma történetében. Végét vetette a terjeszkedő
politikának, az arisztokrácia nagy történelmi
művének. Tiberius a Rajnához sietett ugyan,
összeszedte a megmaradtakat, lelket vert az elgyávult légiókba, megerősítette a határ védel
mét, és az alpontúli tartományok csélcsap lel
kében hamar eltörölte a vereség első benyomá17*
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sait színlelt erő, biztonság és elszántság fitogtatásával. De az; egyszer Tiberius is meggyőző
dött róla, hogy el kell hagynia azokat a terüle
teket, amelyeket öccsével hódított. Pénzügyi,
katonai és politikai okok miatt a germán hó
dításokat ellenző párt kerekedett fölül. Ezek az
európai háborúk jóval többe kerültek, mint
amennyit jövedelmeztek. Itáliát a közszolgála
tok hiányai épp úgy gyötörték, mint a legutóbb
elrendelt adók. Az új nemzedékek önzése na
gyon megnövekedett. Az illyr-pannóniai lázadás
és a hadsereg bomlása arra intették Rómát, hogy
ne vegye túlságosan igénybe az erejét. Varus
balsikerét szerencsétlenségnek tarthatták, de
mikor Augustus a szétvert légiók pótlására el
rendelte a sorozást, senki sem jelentkezett,
mikor pedig a törvény értelmében kényszersorozást rendelt, tömérdek ember föllázadt. És
ez igazán nemzeti szégyen volt, jele annak az
egyetemes gyávaságnak, amely egész Itálián hi
hetetlenül erőt vett. Augustus kénytelen volt
fölujítani a dezentorok ősi, szigorú büntetéseit.
Előbb pénzbüntetésekkel sújtotta, azután egye
nesen megtizedelte a vonakodókat, de még így
is csak Róma söpredékéből és fölszabadultak
ból tudta kiállítani a szükséges létszámot. Ha
tehát nem akarták az idegen segítőcsapatok túl
ságos növelésével elnemzetietleníteni a hadsere
get, ha meg akarták tartani a római és az ide
gen elem egyensúlyát, nyiltan el kellett ismerniök, hogy a katonai erő nem volt elég az
Elbáig kiterjeszkedett birodalom fékentartására. És azután ennyi veszély, ennyi bal-
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szerencse, ennyi félelem mélységesen fölindí
totta Itáliát. Nem mintha ez a fölindulás meg
ingatta volna Augustus hatalmának alapjait.
Augustus most már tisztes kora, az utóbbi évek
családi szomorúságai, teljesített szolgálatai és
az Itáliaszerte elszórt tömérdek pénz és
még aggkori gyöngesége miatt is, amely kevés
félelmet gerjesztett, szinte félisten volt: örökkön
derűs égboltozatba, minden emberi dolgok kö
dös bizonytalansága és változandósága fölé ál
lították. Mikor a 13. esztendőben lejárt ötödik
elnöksége, megújították hatalmát, még pedig
tíz évre, pedig már egészen elgyöngült, a hang
ját alig lehetett meghallani, a szenátusba már
el sem igen járt, nem vett többé részt egyetlen
lakomán, sőt meg kellett kérnie a szenátorokat,
lovagokat és tisztelőit, hogy ne látogassanak
többé el hozzája, mert a fogadások nagyon elfárasztották. De hiszen Augustus nem volt hal
hatatlan, és az utódja már úgysem fogja élvezni
ezt az immunitást, amely az ő vénségét oltal
mazza! Augustus és Tiberius tehát megegyez
tek, hogy a Rajnán innenre kell vonulni, és
Germániát magára hagyták. Kénytelenség volt,
az ellenkező nézetben őrültség lett volna makacskodni: de az elhatározás súlyos volt és
mind a kettőjüknek nehezére eshetett. A régiek
azt írják: Augustus, mikor hírét hallotta a sereg
lemészárolásának, megszaggatta ruháit, fejét a
ház falába vagdosta, kétségbeesett üvöltésben
tört ki, a hirtelen fájdalomtól megbőszült és
szinte őrjöngve dühöngött. Ha nehéz is azt ál
lítani, hogy mindezek a részletek igazak, any-
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nyit mégis kiböngészhetünk belőlük, hogy Varus
leveretése az ő örömmel-ürömmel tele életé
nek legnagyobb keserűsége volt. Mikor már
végig kellett szenvednie, hogy a családját el
pusztította a viszálykodás, a halál, a lex de
adulteriis, akkor még — mielőtt örökre elfogyott
volna szeme elől a világ — meg kellett látnia,
hogyan omlik össze a rómaiak germániai ural
mával az ő egész műve, amelyben férfikora eltellett.
Krisztus előtt 27-ben elfogadta Itáliától
és Rómától azt a küldetést, hogy előljárjon a
nagy nemzeti és arisztokratikus megújhodás
ban, amelyben mindenki az ő törhetetlen mun
kásául jelentkezett. És híven állta kötelezett
ségét negyven éven keresztül, pedig munkásai
útközben megfélemedtek és eltünedeztek. Negy
ven évig dolgozott azon, hogy fölújítsa Róma
ősi arisztokráciáját, ősi haderejét, ősi lelkét. A
18. esztendő nagy társadalmi törvényeivel —
amelyeket a lex Papia Poppaea megerősített —
igyekezett fölverni a nemesség lelkében az ura
lomhoz szükséges erényeket, különösen a buzgóságot és az energiát. Germánia meghódításával
óriási mezőt akart nyitni, amelyen ezeknek az
erényeknek gyakorlásával fölerősödhessen, egy
szerencsés, nagy vállalkozással meg akarta nö
velni a maga és a kormányzása tekintélyét a
nemességével együtt, amely az ő vezetése alatt
véghezvitte volna. És ime . . . Kétségtelenül vak
merő dolog lenne azt mondani, amit sok tör
ténetíró nagykönnyedén állít, hogy a 18. esz
tendő törvényei kárba vesztek. Nem tudjuk és
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még csak vitatni sem tudnék, mi történt volna,
ha akkor ezek a törvények meg nem lettek
volna, hogy az arisztokráciát gyorsabban, las
sabban vagy éppen akkora sebességgel törték
volna: vájjon az arisztokráciát gyorsabban, lastották is az arisztokratikus család szétbomlását,
szerzőjük nem vesződött hiába a megalkotásuk
kal. Mert ha a dolgok lényegét kutató filozófiá
nak az idő mindössze akcidencia, az a viszony
lagos mérték, amellyel a lét örök sémái az
emberek öntudatában megvalósulnak, viszont
az időben élő nemzedékek ezzel az akcidenciával
mérik, ami jó vagy rossz rájuk hárul. Minden
esetre, ha nem mondhatjuk is, hogy Augustus
hiú munkát végzett törvényei promulgálásával,
azt elmondhatjuk, hogy nem jutott velük a
céljához. Varus leveretése után, mikor Germánia elhagyása határozatba ment, életének öt
utolsó esztendejében többé nem áltathatta ma
gát azzal, hogy negyven évig nem délibábot ker
getett, az örökre eliramlott múlt és a jövőbe len
dülő jelen zűrzavaros eseményei közepette. A
18-beli társadalmi törvények elpusztították az
ő családját, de nem állították vissza az
ősi nemességet. El kellett hagyni azokat a ger
mán területeket, amelyek miatt a vonakodó
Itáliával negyven évig ontatta a vérét és költ
tette a pénzét. A régi köztársasági kormányzat
szervei vagy kimerültek vagy bénultan mereved
tek, még a legvitálisabbak is, még a szenátus is.
A 13. évben, hatodik periódusa után újítás alá
kellett vetnie még a segédletére adott kis sze
nátust is, mert az is beteg volt. A hat hónapra
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választott 15 szenátor helyett azontúl évenkint
választott 20 szenátorból állt a gyülekezet, és
Augustusnak mindazok a határozatai, melyeket
Tiberiusszal, a hivatalon levő konzulokkal, a ki
jelölt konzulokkal, fogadott unokáival, a consilium húsz tagjával és a tetszése szerint kon
zultált polgárokkal egyetértve hozott, szenátusi
határozat erejével bírtak. Most már olyan bo
nyodalmas dolog volt összehívni a szenátust
minden alkalommal, amikor csak szükség lett
volna rá, hogy Augustusnak — nehogy egyedül
és a maga nevében kormányozza a birodalmat
— ezt a végső kibúvót kellett kieszelnie. Külön
ben is hasztalan ellenkezett volna végzetével: a
szenátusnak, amely annyi éven át a köztársaság
lelke, mozgatója volt, már csak hüvelye maradt
meg: belső mozgató ereje már megszűnt. A vá
lasztások hiú külsőségekké csökkentek, ame
lyekből már senki sem kért részt, és így a komiciumokban is már csak néhányan lézengtek.
Szóval: mikor a birodalom egyre több hivatal
nokot, buzgóságot, kezdeményezést, nemes am
bíciót, törhetetlen kitartást kívánt volna, akkor
a kétrendű kiváltságos arisztokrácia — a szená
toroké és lovagoké — amelyre a birodalom kor
mányzása maradt, lassan és szándékosan ki
múlt a cölibátusban és a terméketlenségben, ki
fogyott minden illúzióból és szenvedélyből,
amely az uralkodó osztályt önzésének fölveré
sével, elkábításával vagy áltatásával arra ösz
tönzi, hogy belevágtasson a jövőbe. Soha ki
nem találták és soha ki sem találják azt a va
rázslatot, amely az energiát, kitartást, önmeg-
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tagadást megőrizné egy-egy osztályban, mikor
az megszerezte a jólétet és hatalmat, és nem érzi
többé a veszedelmét annak, hogy erényeivel
együtt hatalmát is elveszíti. És egy másik, sa
játságos ellenmondásul a pax Augusta, az isteni
béke, amelyet Augustus annyi fáradsággal ala
pozott, erősített, védelmezett, útját állta minden
egyéb igyekezetének, amellyel a köztársaságot
akarta talpraállítani. Az arisztokrácia meg
nyugodott a külső és belső béke miatt, bizton
ságban érezte a hatalmát, nem akart többé
szántani-vetni, hanem csak az ősök elvetette
termést akarta összegyűjteni. Nem érezte szí
vében sem a hagyományok tiszteletét, sem a
jövőért való aggódást, sem a faj iránt való elemi
kötelességeket, csak a maga önzésének gerjesz
tőit. Itália például a germániai katasztrófát is
arra használta föl, hogy Augustus és Tiberius
kormányától, amely tájékozatlan volt e balsiker
miatt, az örökségi adó eltörlését kérje. Agitáció
kezdődött Itáliában, a lelkek újra föltüzelődtek, egyenesen forradalom veszélye fenyegetett.
Augustus megértette, hogy nem szabad en
gednie, ha legalább a züllött pénzügyeket akarja
megmenteni a csődtől. De nem mert nyiltan el
lenszegülni. Még ebben a végső szorultságban
is — féllábbal a sírban — a szenátus mögé
akarta bástyázni magát, arra bíztatva a szená
tust, hogy találjon ki ennek az adónak a pót
lására másikat. Drusust és Germanicust kirekesz
tették a vitából. Mi volt ez? Gyávaságból szülemlett, okosságon nevelődött kislelküsége egy
hatalomnak? Talán, részben. De másrészt ered-
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ménye annak a sajátságos eltorzulásnak, amelyre
negyven év alatt a legfőbb tisztség jutott, az,
amelyet Krisztus előtt 27-ben a polgárháború
roncsainak likvidálására átmeneti eszközül ve
zettek be. Egyetlen férfiú, mindössze néhány
rokon, néhány jóbarát és néhány szenátor se
gítségével, ha még olyan dúsgazdag, tekintélyes
volt is, ha még annyi és bőséges hatalmat ru
háztak is rá, nem parancsolhatta kötelességeire
az egész nemzetet, ha egyszer a nemzet nem
érezte kötelességeit. Nem állhatott az elhagyott
évszázados tradiciók, a szétzúzott családi fegye
lem, az intézmények eltűnt ereje helyébe. A leg
főbb tisztség föladata olyan súlyosra vált, hogy
még Augustus végső, kislelkii, tehetetlen vénségére is szükséges volt a birodalomnak, mert
az a veszedelem fenyegette, hogy amely napon
e tisztség megszűnik, nem tudja semmivel sem
pótolni. Az illyr-pannón lázadás és Varus ka
tasztrófája után az elnökségre nem volt már
jelölt, csak Tiberius, bármily kevesen szerették
és bármily sokan rettegték is. Akarva, nem
akarva, elismerték valamennyien, hogy a had
sereg és a birodalom fejének tökéletesen is
mernie kell a germániai ügyeket és félelmet kell
gerjesztenie germánokban, gallokban, panno
nokban. Tiberius utódságát sokkal hangosabban
parancsolta a gall-germán politika, mintsem
Augustus adopciója. Azonban Tiberius, mikor
egyre közelebb ért az a nap, amelyen ki kellett
nyújtania karját annyi fáradsága teljes jutalma
után, kétkedve vallatta önmagát, vájjon elfogad
hatja-e az utódlást? A régi történetírók itt is
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az ő megszokott balga rosszakaratukkal, két
ségbe vonták, hogy ez a tétovázás őszinte lett
volna. De nem vonja kétségbe, aki végig követte
Augustus hosszú történetét, aki alapjáig meg
értette Tiberius lelkét, korát és azt a lehetetlen
föladatot, amelyet most már inkább a dolgok,
mintsem az emberek akarata a legfőbb tekin
télyre rótt.
Tiberius sokkal gőgösebb és sokkal me
revebb volt ahhoz, hogy több mint ötven év
után megváltoztassa néhány addig vallott esz
méjét. A birodalom élén a tradició és a fegye
lem szerve akart lenni, kortársai féktelen ön
zésére rá akarta parancsolni az ősök nevében
a fajnak és a birodalomnak tartozó legfőbb kö
telességeket. De sokkal intelligensebb volt, hogysem meg ne értette volna: a legfőbb hatalom
mellett nem fogja megkapni a hivatala teljesí
tésére szükséges eszközöket.
Augustus csak nagynehezen, fáradságosan’
rendszertelenül tudta betölteni ezt a vitális
hivatalt minden óriási gazdagsága, korának
tisztelete, szerencsés pályafutása, igazi és nem
igazi sikerei, népszerűsége, az egyetemes tisz
telet és rokonszenv dacára is. Hát mi lehetne
ő? ő, aki nem olyan gazdag, nem olyan híres,
nem olyan tekintélyes, ő, akinek a nemesek
közt annyi az ellensége, akire a lovagok nehez
telnek, mint a lex Papia Poppaea inspiráto
rára, ő, akihez nem bíznak a nép tömegei! Az
egész kornak minden ellenmondása ebbe a
végső ellenmondásba hegyeződött ki: az a fér
fiú, akit a helyzet Augustus utódlására párán-
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csőit, a legnépszerütlenebb és a nemesek közt
legjobban utált ember volt, amiért is Tiberius,
tudatában e hatalommal járó veszedelmeknek,
tétovázott, vájjon elfogadja-e a birodalmat, a
„szörnyeteg“-et, ahogy ő nevezte. De tömérdek
ellensége nem örülhetett ezeken a tétovázáso
kon, nem deríthette lelkűket az a remény,
hogy nem kell eltürniök gyűlölt uralm át. . .
Ha Tiberius elutasítja, ki kerülhet más a biro
dalom élére ebben a komor pillanatban, mikor
a győztes germánok a Rajnáig kergették a vert
légiókat, mikor Pannóniát és Dalmáciát alig
hogy legyőzték, a pénzügyek ebek harmincadján vannak, Itália végsőkig elkeseredett az új
adók miatt, a hadsereg szervezetlen, elégedet
len, régi gyűlölségek és új kívánságok hábor
gatják? Varus leveretésének visszahatását meg
érezték a seregek és most már hangosabban
mertek beszélni: a vereség által meggyöngített
kormánytól kisebb szolgálatot és nagyobb zsoldot követeltek.
Augustus tehát hasztalan vesződött annyi
esztendőn keresztül, hogy harmonikusan egybe
olvassza a nagy római erényeket és a helleniz
mus jeles tulajdonságait az ő szép arisztokrati
kus köztársaságában, amely bölcsen kormá
nyozta és ékesen díszítette volna a birodalmat.
Mikor át akarta vinni a valóságba Aristoteles, Cicero, Virgilius, Horatius képzelt tökéletes
kormányzatát, kibetűzhetetlen ákom-bákom lett
belőle. Hibrid, zavaros, bizonytalan kormány
zatot hagyott örökül, olyat, hogy a legélesebb
eszü politikus is nehezen tudná meghatározni,
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mi is volt tulajdonképpen: fattyú köztársasá
got, elvetélt monarkiát, leromlott arisztokrá
ciát, tehetetlen demokráciát. A köztársasági
kormányzat, amely az előző évszázadokban
annyi változásokon ment át, ez alatt a negyven
év alatt múmiává merevedett. Szervei, ha nem
is váltak el tőle, nem mozogtak többé. A Kriszelőtt 27-ben alkotott legfőbb tekintély haszta
lan próbált egy kis erőt önteni beléjük, sőt a
végén maga is félig elbénult, mert gondolatát
és akaratát nehezen tudta átvinni erre a merev
szervezetre. Ám a birodalom most már istení
tette ezt a csonka hatalmat és ezt a lomha
vénséget, amely sokkal inkább jelképezte az
ősi és mumifikált köztársasági uralom tehe
tetlenségét, mint az új erőket, amelyek életet
verhettek volna belé. Éppen Augustus életének
utolsó tíz esztendejében utánozta több tarto
mány Pergamus és Lyon példáját. Krisztus
előtt 3-ban Hispánia oltárt állított Augustusnak
Bracarában, Krisztus után 10 körül Galacia
fényes templomot emelt Augustusnak és Rómá
nak Ancyrában, a templomban pompázó kul
tuszt szervezett, csupa népmulatsággal és nagy
ünnepséggel, 11-ben Narbo a maga jószán
tából ünnepélyes fogadalmat tett Augustus
mimen-jének, és a Fórumon oltárt épített, ame
lyen minden évben szeptember 23-án — a
princeps születése napján — három lovagi és
három fölszabadult áldozatot mutatott be „a
világ kormányzójának". A birodalom csodá
lata, hálája, fogadalmai tehát mindenfelől kö
rülhódolták ezt a gyötrődő öreget, aki Rómá-
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bán azon kesergett, hogy szinte semmit sem
tehet a birodalomért. És az örökségek is csak
úgy zuhogtak mindenfelől! Hiú igyekezett
lenne, ha meg akarnók magyarázni ezt az
ellenmondást, a szervilizmus számlájára írva
mindezeket a hódolatokat. Augustus kormány
zata — tehetetlensége dacára, sőt egyrészt
éppen amiatt — üdvös volt a világra. Ennek
a látszó paradoxonnak a megértésére tisztában
kell lennünk azzal, hogy mi is volt a római
terjeszkedés, hogy ez a politika nem volt rend
szeres és könyörtelen fosztogatás, amíg a ne
messég le nem romlott, amíg a vámszedők
martalócszelleme bele nem oltódlott és amíg
sürgős szükségletei a tolvajkodásra nem sar
kalták. Róma ugyan minden vállalkozásában
azon igyekezett, hogy megszerezze a költségeit
és nyerjen is valamit, de világpolitikája kár
pótlást is nyújtott, csakhogy a világ nem él
hetett vele a polgárháborúk elmúltáig . . .
Róma az előző két évszázad alatt Ázsiában,
Afrikában, Európában csakúgy mészárolta az
államokat és államocskákat: köztársaságokat,
monarkiákat, teokráciákat. Ezzel bürokráciá
kat pusztított el, hadseregeket bomlasztott, ki
rályi palotákat bezárt, szétszórta az uralkodók
cselédségét, megszorította a papi kasztok vagy
köztársasági oligarkiák hatalmát. Sokat elpusz
tított ama költséges, ragyogó, sokszínű társa
dalmi parazitatestek, közül, amelyek vezetés
ürügyével rátelepednek minden elemi emberi
társulásra — családra, törzsre, városra — és egy
prokonzult vagy proprátort állított a helyükre,
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aki aztán néhány barátjával, rabszolgájával vagy
szabadosával — nem ritkán katonák nélkül —
kormányzott olyan területeken, amelyeken az
előtt udvaroncok és hivatalnokok miriádjai nyü
zsögtek és tipródtak. Ennek a politikának egy
jó és egy rossz eredménnyel kellett járnia.
Világos, hogy Róma sok tartományon tekin
télyes adót szedhetett, és a tartományok emel
lett mégis sokat megtakaríthattak az előző
államok által eltékozolt pénzekből, amelyeket
hadviselésre, a hivatalnokok semmittevő nép
ségének eltartására művészek, irodalmárok és
naplopók jóllakatására költöttek. A köz
költségek tehát csökkenhettek, a mesterembe
reket, földműveseket és kalmárokat kevésbbé
lophatta az állami parazitizmus. A család, a
törzs, a város nagyobb szabadsághoz, erőhöz
juthattak. Ugyanakkor azonban Róma e fölületi képződmények elpusztításával fejét vette
Keleten az antik világ szellemi arisztokráciái
nak. Elsöpörte a művészet, tudomány, irodalom
székhelyeit, végét vetette az elegáncia, az elfi
nomult Ízlés, az esztétikus fényűzés évszázados
hagyományainak. Az ázsiai udvarok a magas
szellejmi tevékenységek legnagyobb és legintenzi
vebb székhelyei voltak. A római hódítás tehát
természete szerint kezdettől fogva egyrészt
megnövelte az alávetett nemzetek anyagi jólé
tét, másrészt elnyomta szellemi tevékenységü
ket, leverte a túlfinomult élite-1, és újra föl
emelte a nyers kézműves, kereskedő és föld
művelő középosztályokat. Végül aztán a régi
arisztokrácia szétbomlása, az a nagy társa-
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dalmi válság, amely Itáliát a Krisztus előtt
második században gyötörte, a lovagi kapita
lizmus féktelen kapzsisága, a forradalmak és
polgárhábork, az Ínséges frakciók rablásai, az
utolsó évszázad demokratikus ambiciói miatt
ez a politika vad mtartalóckodássá fajult, és a
provinciákra zúdította minden veszedelmét
anélkül, hogy megizleltette volna velük jóté
konyságát, amelynek csiráját pedig szintén
magában hordta . . .
A tartományok tehát csak Augustus alatt
kezdték érezni ezt a jótékonyságot, és pedig
ama sajátságos történelmi törvény szerint,
amelynek értelmében a nemzedékek csaknem
mindig úgy bukkannak a jövő útjára, hogy
hamis ösvényeken próbálkoznak, igyekezve
utolérni azt a délibábot, amelyet képzeletük
vetít az előttük tátongó űrbe. Columbus, aki
biztosra vette, hogy nyugat felé hajókázva
Indiába ér és útközben fölfedezte Amerikát, a
történelemnek egyik leggyakoribb jelenségét
ábrázolja. Augustus nemzedéke is azért bontott
vitorlát, hogy fantasztikus utazást tegyen a
múlt felé, és egyszerre fölbukkant előtte a szá
razföld. De nem ismerte föl mindjárt, mikor
partraszállt. Actium után mindenki belátta,
hogy a birodalmat csak azzal menthetik meg,
ha fölerősítik a kormányzatot. A kormányzat
fölerősítésére megpróbálták a régi köztársasági
arisztokrácia lehetetlen helyreállítását, és ez a
kétségbeesett próbálkozás nem erősítette, hanem
inkább gyöngítette a kormányzatot, úgy, hogy
Augustus elöregedésével mindenki azt hitte, a
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birodalom a pusztulás felé tart. És éppen a
köztársaság ez öregkori elbénulásának — amely
több mint félszázadig tartott — kellett meg
mentenie a birodalmat. Augustus kormányzá
sának szándékos és kénytelen tehetetlenségében
egyaránt még egyszer fölütközött — az idők
által engedett formák közt — az igazi és klaszszikus Róma, a pompázó, martalóc, zűrzava
ros kormányzatok nagy egyszerűsítője. Ez a
gyönge, bizonytalan, a birodalomhoz képest
törpe augustusi kormányzat, ez az állam, ame
lyet egy viszálykodó család irányított és csökevény adminisztráció szolgált, ez a kisfejü, ez
a meddő és elbénult szervezetű apró szörnyeteg
nem nyomhatta el, nem darabolhatta, nem
prédálhatta többé a tartományokat. Még az
előző évszázadokban ejtett prédáit sem tudta
megtartani. Augustus kormányzata, amely
senkivel sem akart tengelyt akasztani, nem
csak szótlanul tűrte, mikor magánosok össze
harácsolták a köztársaság földjeit, erdeit,
bányáit és meggazdagodtak a kifosztásán, ha
nem egyébre sem volt nagyobb gondja, mint
arra, hogy ne terhelje túlságosan a tartomá
nyokat, sem a keletieket, amelyek megriasztot
ták az előző ötven esztendő lázadásaival, sem
a nyugatiakat, amelyek a jelen lázadásaival és
fenyegetéseivel fájdították Róma fejét. Vájjon
nem fizette-e Augustus inkább maga a római
plebsz mulatságait és kenyerét, a maga takaré
kosságából elégítve meg a fővárost, és — saját
ságos monarka! — visszaadva majdnem egész
óriási vagyonát, a köz javára költve mindenét?
Ferrero: Róma nagysága és hanyatlás^. V l.
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Vájjon az utolsó esztendőkben nem vetett-e
inkább Itáliára adókat, még tömérdek kelle
metlenség árán is? Ez a gyönge, félénk, szét
esett kormányzat nem nagyon segíthette a
római polgárokat abban, hogy privátim kizsák
mányolják a birodalmat. Az itáliaiak ugyan
még kivándoroltak a tartományokba mint vámszedők és mint kalmárok (mercatores), elmen
tek vámokat, bányákat, földet bérelni, kalmárkodni a barbárok közt és p,nzt kölcsönadni,
de az utolsó két évszázad telhetetlen vámpirkodásának már nyoma sem akadt. Róma külön
élt, a tartományok adóival díszítette és szóra
koztatta magát. Itália azonban már nemcsak a
birodalom zsákmányolásán igyekezett meggaz
dagodni, hanem ki akarta használni a maga
földjét és a maga földrajzi helyzetét is. A római
uralom — az uralkodó nép csodálatával együtt
-— elterjesztette a bor és az olaj használatát az
alpontúli tartományokban, különösen Galliá
ban. Itália két nemes folyadékának kivitele
gyorsan növekedett, és a középbirtokosság va
gyona Athéné és Dionysos fáival gyökerezett a
félsziget földjében . .. így aztán, ha Augustus
ügyvivői, a helytartók kvesztorjai és az itáliai
vámosok lopkodtak is valamelyest, a művel
tebb és gazdagabb tartományok lassankint
könnyebbedni érezték az adók terhét azokhoz
az időkhöz képest, amelyek a forradalmat
megelőzték. Most már nem kellett udvarokat,
udvaroncokat, ágyasokat, hadseregeket, irodal
márokat, művészeket, filozófusokat eltartaniok,
most már csak egy kevésbbé súlyos adót kellett
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fizetniük Rómának, és az óriási királyi birto
kok, a királyságok kincsei meg voltak osztva,
szét voltak darabolva és belekerültek a vagyon
egyetemes körfutásába . . . Róma keveset adott
a tartományoknak, de keveset is szedett el
tőlük. Igaz, Augustus és Tiberius nem törődtek
a tartományokban egyébbel, mint hogy néhány
utat építsenek, néhány sürgős javítást eszközöl
jenek a közműveken és lehetőleg biztosítsák a
rendet, de Tiberius, mikor egy helytartó azt
tanácsolta neki, hogy növelje meg tartománya
adóit, azzal felelt, kifejezve a maga, Augustus
és a komoly nemesség közös gondolatát: a jó
pásztornak nyírnia kell a birkát, nem irtania.
És így a világ Augustus alatt végre együtt szen
vedhette azt a rosszat és élvezhette azt a jót,
amellyel a római hódítás több mint egy évszá
zada járt. Hanyatlott az értelmiség, hanyat
lott a bölcseleti és a tudományos szellem,
hanyatlottak a művészetek, az irodalom, a tár
sadalmi élet legraffináltabb formái és a törté
nelmi arisztokrácia. Hanyatlottak a társa
dalmi osztályok, amelyek a hagyományt je
lentik, a nemzedékről nemzedékre fölhalmozott
kultúrát, az ész magas és önzetlen tevékeny
ségét. Helyettük azonban fejlődött a kereske
delem, az ipar, a földművelés, a gyakorlati és
haszonszedő szellem, a középosztály. Kezdődött
a jött-mentek kora . . . A Ptolomaeusok buká
sával a magas műveltség utolsó pártfogóit vesz
tette. Rómában Augustusnak, barátjainak és a
körötte élő arisztokráciának sem idejük, sem
eszközük, sem kedvük nem volt ahhoz, hogy
18*
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a Ptolomaeusok intellektuális küldetését foly
tassák. Adtak ugyan munkát szobrászoknak és
festőknek, akik házaikat díszítették, de elha
nyagolták a tudósokat és az írókat. Ügy látszik,
a híres alexandriai múzeumot becsukták, vagy
rövidesen magától leromlott. A tisztán elméleti
tudományok, a matematika, a csillagászat, a
földrajz és az irodalmi műfajok hanyatlottak
nemcsak Egyiptomban, hanem az egész Kele
ten. A magas görög műveltség pártolása — a
Nagy Sándor utódai által alapított nagy monarkiák műve, büszkesége és dicsősége — Augustus idején már csak két barbár királyocskára
maradt az egész birodalomban: II. Jubára,
Mauretánia királyára, akinek többek közt az
volt a szenvedélye, hogy Aristoteles kéziratait
gyűjtötte és drága pénzen vett meg sok hamisí
tott kéziratot is, amelyet ügyes hamisítók ké
szítettek, és Herodesre, Judea királyára. ..
Nevetséges torzrajzai az Attalidáknak, a Seleucidáknak, a Ptolomaeusoknak. De a római
világ már őket is alig tűrte, mint esztelen pénz
pocsékolókat, és a zsidók nem lázadtak-e föl
Herodes halála után, nem követelték-e, hogy
Palesztinát kapcsolják Szíriához tartomány
nak? A zsidók el akarták törölni a görögösitő
monarkiát, hogy ne kelljen többé fizetnie a
görög művészeket, akik haszontalan monumen
tumokkal díszítették a nagyon drága városo
kat, hogy ne kelljen többé súlyos arannyal
fizetniök a damascusi Nicolaos szép prózáját.
Nem lehetne ékesebb bizonyságát adni annak,
hogy a római hódítás egész Keleten fölszabadí-
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tóttá a görög-afrikai monarkiák alapította mű
veltség ellen dolgozó erőket, hogy ezek az erők
most már mindenütt fölülkerekedtek, hogy
Róma végzetes kénytelenségből a középosztály
anyai érdekeinek szervévé lett az arisztokra
tikus értelmiség ellen.
Új, általános, nagy anyagi virágzás kezdő
dött. Míg a római arisztokrácia utolsó töredéke,
amelyben még maradt józanság és komolyság,
tovább is szomorkodva nézte a rómaiság öreg
estéjét, háta mögött új idők derengtek. Az ala
csony osztályok, amelyek az uralkodó oligarkiák pusztulását mindenütt túlélik, mert min
denütt elpusztíthatatlanok, minden nemzetben
lassan, tapogatózva elkezdték kihasználni mind
azt az előnyt, amely a mediterrán világban
a dolgok új rendjével adódott nekik. Róma
óriási megtakarítást vitt véghez államok dol
gában, és így az egész birodalomban csökken
tette a politikai költségeket. Ezer kézbe szórta
szét azt a rengeteg tőkét, amely eddig meddőén
fölhalmozódott a királyi udvarokban és a temp
lomokban. Földeket osztott, erdőket és bá
nyákat adott mindenkinek, aki éppen kapott
rajta. Az egész Földközi-tenger medencéjében
meghonosította azt, amit ma a szabad kereske
delem korának neveznénk. Távoli, egymásnak
ismeretlen nemzeteket és vidékeket közelebb
hozott egymáshoz: Egyiptomot és Galliát, Sziriát és a dunai tartományokat, Hispániát és
Kisázsiát. A Földközi-tengeren és a tartomá
nyokban végét vetette az> ősi kereskedelmi és
ipari hatalmasságok kiváltságainak és versen-
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gésének, megnyitva a szárazföld és a tenger
útjait mindenki előtt. így aztán az egész Föld
közi-tenger vidékén az emberek nagy nyüzsgése
kezdődött, az árúk, erkölcsök, eszmék cseréje,
amely csak növekedett Augustus kormányzása
alatt és azon túl is sok esztendeig. Minden tar
tomány élt az új idők alkalmaival és kezdte ki
szedni a tulajdon maga földjéből a benne rejtőző
kincseket, és ha tehette, fölkutatta az óriási bi
rodalom legtávolabbi zúgait is, hogy minél job
ban eladhassa terményeit. Mindenfelé növeke
dett a termelés belső munkája és elkezdődött
a tartományok egymásközt való általános gaz
dasági kiterjeszkedése. Róma csaknem minden
alattvaló nemzeténél az. történt ebben a fél
században, hogy a gazdagság ősi forrásai bősége
sebben buzogtak, mellettük pedig újak fakad
tak. Egyiptom, Szíria, Kisázsia, az ősi kornak
három legnagyobb ipari nemzete rövidesen újra
fölvirágzott, mert a megbékített és nyílt biroda
lomban új vevőkre, új piacokra akadt: a ber
berek közt épp úgy, mint Moesiában. Itáliát,
Gallia Narbonensist, de főképp a dunai tarto
mányokat, amelyeknek nem volt hazai iparuk,
elözönlötték a keleti kalmárok, kézművesek,
rabszolgák, szélhámosok, kalandorok: bőséges
emigráció, amelynek nyomait találtuk a Mithraskultusz maradványaiban is. Tyrus és Sidon régi
jóléte visszatért. Egyiptom most már nemcsak
raífinált árúcikkeit szállította, nemcsak orvo
sait, díszítőit küldte birodalomszerte, hanem a
szélső Kelettel való kereskedés egyre sűrűbb
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nyereségei is növelték rengeteg vagyonát. Gö
rögország lassú javulása is folytatódott. Sokkal
félrébb esett és kevésbbé ismeretes volt azonban
az északi Afrika. Augustus a birodalom minden
része közül ennek viselte legkevesebb gondját,
soha meg nem látogatta ezit a földdarabot,
amelynek nyugati oldalán Mauretánia hatalmas
királysága terült el — előbb II. Juba, azután fia,
Ptolomaeus kormányozta — keleti oldalán pe
dig a szenátus által adminisztrált afrikai tarto
mány. Pedig a birodalom egyik részében sem
lehetett könnyebben hozzájutni óriási telkek
hez, mennél inkább vállalta Róma a véghetetlen területen azt a küldetést, amelyet Carthago
teljesített sokkal szűkebb körzetben: a berberek
munkájával kizsákmányolni ennek a gabonával
és olajfával gazdag földnek a csodálatos termé
kenységét. Föld is, munkáskar is akadt bőven.
A berberek simulékony fajtája hol szorgalma
san művelte a földet, hol nomádul élt aszerint,
hogy egy felsőbb műveltség fegyelmét meg
szorították-e rajta vagy meglazították, besereglett a római domíniumokra a sivatagból, amely
kifogyhatatlanul tömte azokat a réseket, amiket
a munka, a háború vagy a járvány ütött a part
vidék népein. Carthago pusztulása és azok a
zavarok, amelyek a római birodalmat a köz
társaság utolsó századában fölforgatták, a ber
berek nomád, pásztori és harcos ösztöneit tü
zelték föl, úgy, hogy csak az egész területnek
egy szűk darabját művelték szorgalmasan, és
mindenfelől óriási földek várták az ekét és a
gyarmatost. A béke azonban elzárta a határo-
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kon azokat az útakat, amelyeken új hordák
kalandoztak be fosztogatni Róma és pártfogoltjai
területére, elzárta a független törzsektől a hatá
rokon innen fekvő legelőket, nyugodtabb, jobb
módú, nagyobb igényekkel szépített életre ösz
tökélte a berbereket és így a nomádokat föld
művelőkké változtatta, földhöz kötötte a kóbor
törzseket és előkészítette őket arra, hogy szor
galmas közigazgatási egységekké alakuljanak,
amelyek középpontjában falu emelkedett, hogy
— legalább is a szerencsésebb helyeken —
később várossá bővüljön és szépüljön. Munkás
karoknak nem volt híja, de nem volt a földnek
sem, mert a köztársaság Augustus gyönge kor
mányzata alatt az ő megszokott gondatlansá
gával engedte, hogy magánosok bitorolják az
ő műveletlen birtokait és mert a törzsek a tar
tományban és Mauretániában, mikor nagyobb
buzgalommal kezdtek művelni kisebb területe
ket és az életmód fejlődésével nagyobb kedvet
kaptak a haszonszerzésre, könnyen és olcsón
eladták azokat a földjeiket, amelyeket ők ma
guk nem tudtak megművelni. Csak egy kis
tőkét kellett importálni, bölcsen szabályozni
kellett a vizeket, és Afrika óriási kánaánná,
véghetetlen szőlővé, dús olaj ültetvénnyé fej
lődhetett . . . És csakugyan, aki ebben a szeren
csés pillanatban meg tudta kaparítani a renge
teg műveletlen földet, olyan könnyen harácsol
hatott rengeteg telekvagyont, mint manapság
Argentínában történik, és ötven év múlva Afri
kában voltak a birodalom leggazdagabb lati
fundiumom urai. Afrikával szemközt Hispánia,
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a vadóc szűz, aki annyi évszázadig ki nem
mozdult zordon hegyei közül, szintén kezdett
megszelidülni, kezdte odaadni magát a világ
nak, amely elől annyi ideig és olyan konokul
elzárkózott. Azokon az új utakon át, amelyeket
az Augustus által alapított vagy megújított
gyarmatok és a félszigeten elszórt római hely
őrségek építettek és gondoztak, az antik világ
annyi háború után végre birtokába vette a fél
sziget gyomrában rejtőző óriási kincseket —
ma sem merültek még ki — és kezdte fölke
resni őket, szorgalmasan kutatva utánuk. Az
iberek vagy keltiberek, akik annyira meggyö
törték a rómaiakat, most már vagy megszelí
dültek vagy megriadtak, vagy meg voltak tize
delve, és részben erőszakkal, részben azért,
hogy valamicskét maguknak is szedjenek belőlük,
el engedték szállítani messze földre a féltéke
nyen őrzött kincseket. Bennszülöttek és idege
nek újra elkezdték ásni az elhagyott vagy addig
ismeretlen bányákat, a köztársaság oltalma
alatt, amely lágyságában engedte, hogy magá
nosok bitorolják az ő jogait, mindössze csak
azokat a jogokat védte kissé buzgóbban, ame
lyek az aranybányákra vonatkoznak. Ez arany
bányák közt ott voltak a dús asztúriai bányák,
amelyeket Augustus visszahódított. Az utolsó
háborúk szolgáltatták valószínűen az első rab
szolgaállományt, amelyet később importációval növeltek és az illyr és germán háborúk
kiegészítettek. A hispán föld kimeríthetetlen
gyomrában mohóan kutattak mindenfelől.
Aranyat, ezüstöt, rezet, ólmot, miniumot hoztak
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napfényre minden évben. Turdetaniában, azon
a vidéken, amelyet a régiek Baeticának nevez
tek, a mai Andalusiában, a Quadalquivir vi
rágzó völgyében a boldog földtől, a könnyű
szerencsétől, a föníciaiakkal és görögökkel való
keveredéstől elpuhult ibériai faj kivetkőzött
harci vadságából s a szárazföldre és a tengerre
vetette magát. Baetica gabonát, bort, finom
olajat, viaszt, mézet, szurkot, gyapjat, bizonyos
törzsek által készített különös szövedéket szál
lított Itáliába, különösen Rómába, Puteolin és
Ostián keresztül. De talán minden más tarto
mánynál jobban virágzott az, amelyben Rici
nus és Augustus először vélték fölfedezni a
Nyugat Egyiptomát. Itt előbb a római hódítás,
azután az Augustus által elrendelt cenzus meg
erősítették a telekjog alapjait, megerősítve és
biztos tulajdonná változtatva azokat a többékevésbbé kétes jogokat, amelyeket a gall birto
kosok földjeikhez formáltak. Valószínű azon
ban, hogy a civitas-okhoz tartozó közföldek
közül — a római helytartó szemet húnyt
rá — sokat elloptak a hűséges nemesek,
akiket Róma így Gallia közköltségén kárpótolt
loyalis voltukért. Végül Galliában kezdett meg
honosodni a latin mezőgazdaság ismerete és
gyakorlata. Az itáliai utazásukról hazatérő ne
mesek, akik látták a római nagyurak villáit,
nem akartak többé ősi kelta házaikban lakni.
A galliai erdőkben latin villák épültek, és a
földművelést úgy rendezték be, mint Itáliában.
Ennek aztán a mezőgazdaság általános fejlő
dése lett a következménye. De Nyugat Egyip-
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tomja ebben a maga összeszedésében és csön
dességében -— mindenek tudta nélkül — még
nagyobb meglepetést készített elő: Európa
nemzetei közül Gallia vált először ipari nem
zetté, amely utánozni tudta Kisázsia, Egyip
tom, Sziria mesterségeit, el tudta hódítani vevői
ket, köztük Itáliát és a dunai tartományokat,
ő tanította a művelődés első fényűzéseire a ger
mánokat, és nemcsak árukkal fizette meg adóit
Itáliának, hanem el tudta venni Itáliától egy
részét annak az aranynak, ezüstnek, amelyet
az a többi tartományokban összeszedett mezőgazdasági termékek és ipari árúk fejében. A
lenipar rövidesen annyira javult, hogy már
finomabb munkákkal is próbálkozhatott, mint
a durva hajóvászonnal, amelynek gyártásából
kifejlődött. A nerviek, a félelmetes nerviek,
akik valamikor olyan bősz haraggal támadtak
Caesar légióira, türelmesen üldögéltek szövő
székükön és olyan szövet gyártásával próbál
koztak, amelyet később Kelet legősibb és leg
híresebb telepein is utánoztak, olyan keletük
lett azokon a piacokon, amelyeket azelőtt Kis
ázsia látott el. Egész Gallia Arezzo és Puteoli
szép vörös agyagedényeit vásárolta most már,
Aco és a póvölgyi műhelyek fehéres, szürke és
sárgás vázáit. A régi kelta agyagedények, ame
lyeken festett mértani rajzok ékeskedtek, ki
szorultak a gazdagabb és előkelőbb házakból
és szégyenkezve húzódtak meg az erdők közt
elszórt falvakban, ahol az emberek még a régi,
földbe épített házakat lakták. De a nemzeti
edények galliai gyártói mikor látták, hogy az
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ekzotikus tárgyakért bolonduló közönség nem
kedveli őket, elkezdték tanulmányozni a póvölgyi és arezzoi agyagedényeket, a görög és
egyiptomi ezüstedényeket, a vázákon ábrázolt
görög mituszokat és legendákat, a festészetnek
Alexandriában virágzó műfaját, munkásokat
hozattak Itáliából és igyekeztek utánozni vetélytársaik műveit. A ruténeknél és az arvernieknél szabad kézművesek egész galliai isko
lája alakult, amely szorgalmas munkával fél
század múlva az Allier völgyében meg fogja
alapítani a birodalom néhány legnagyobb
agyagégető műhelyét. Akkor azután már Gallia
nemcsak hogy nem fog árúkat importálni
Itáliából, hanem agyagedényeit ki fogja szállí
tani a Rajnán túlra, Hispániába, Britanniába,
Afrikába, még Itáliába is. A rutén műhelyekben
készült vázákból még Pompéji romjai közt is
akadt törmelék. Gallia az agyagművességgel
együtt elsajátított Kelettől egy rokonmestersé
get, az üveggyártást. Hogy ekszportált-e üveget,
nem tudjuk, de bizonyos, hogy a maga fogyasz
tására bőségesen gyártott. A fémipart is tökéle
tesítette és új ágakkal gazdagította a kelta
értelmesség, amelyet a görög-itáliai műveltség
gel való érintkezés annyira megfinomított.
Éppen ebben az időben találták föl a biturigek
azt a művészetet, hogyan lehet beónozni és
megezüstözni a vastárgyakat is, aminek révén
a szegényebbek is megszerezhették maguknak
azt az illúziót, hogy ezüsttárgyaik vannak,
mint a gazdag uraknak. Ez a művészet rövb
desen föl virágzott Alesiában, Vercingetoris
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városában, és igen sok fogyasztója lelt az egész
birodalomban, amint a fényűzés az alsóbb
osztályokban is elterjedt. A galliai gyapjúszö
vés fogja rövid idő múlva Róma népének öltö
zetét szolgáltatni. Gallia egyéb részeiben
hasonló találékony kézművesek még merészebb
vállalkozást próbáltak: a szöveteket nem a
drága, de ritka biborcsiga nedvével festették,
hanem egy közönséges növényével — Plinius ezt
a növényt vaccinium-nak nevezi — tehát nö
vényi és sokkal olcsóbb biborfestéket eszeltek
ki. Ha a próbálkozás beütött volna, Gallia
rövidesen tönkretette volna az egyik legrégibb
és legvirágzóbb keleti iparágat: de szerencsét
lenségükre ezek a növényi biborfestékek úgy
fénylettek ugyan, mint a többiek, de mosás
után hamar elkoptak. A gallok azért mégis
sokat eladtak az alsónépnek és a rabszolgák
nak, ekszportálva Itáliába, és a nagyurak igazi,
drága bibora mellé helyezték a szegények
ócska tucatbiborát. Hispániával együtt Gallia
is szállít majd ólmot Itáliának. A zománcozás
régi galliai ipara is fölújult és virágzott. Azért
annak a ténynek az okai közül, hogy a gallok
olyan jól megtanulták a latin nyelvet és miatta
elfeledték magukat, ne feledjük ki azt sem,
hogy az itáliaiak a legjobb vevőik voltak.
így aztán, amíg Rómában, Augustus körül,
az uralmon levők törpe oligarkiája magábazárkózva, abban a hitben, hogy minden tőle függ,
még a jövő is, dühöngő viszályok közben ellen
mondó kísérletekkel igyekezett a maga akara
tához gyúrni a jövőt, a jövendő magától megér-
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lelődött az óriási birodalomban, de egészen elütő
formában. Míg Augustus azon vesződött, hogy
Rómában helyreállítsa az ariszokratikus ural
mat, sok millió embernek a munkájából — akik
mit sem tudtak e munka végső eredményéről
— tömör gazdasági egységbe sorakoztak a biro
dalomnak nyelvre, fajra, hagyományra, éghaj
latra olyan elütő részei, egybebogozták anyagi
érdekeiket, amelyek aztán sokkal tartósabban
összefűzték őket egymással, mint Róma minden
törvénye és légiója, a szenátus és az imperátorok minden parancsoló akarata. Ez a belső
láthatatlan munka, amelyet senki öntudata
észre nem vett, a hódítások és a diplomácia ál
tal össze-vissza szerzett területeket egyetlen
testté szervezte, amelyet egyetlen lélek mozga
tott. A történelem arra készülődött, hogy megint
megcsúfolja az emberek gyáva bölcsességét. Az
az erő, amelyet az érdekek forrongása szabadí
tott föl, akkora volt, hogy többé semmi sem
állíthatta meg a birodalom társadalmának
adott lendületét, semmi sem terelhette le a vi
lágot arról az útról, amelyen a pax augusta,
Augustus békéjének abban a negyven esztende
jében magától elindúlt. Pedig éppen az az út
volt, amelyről a római bölcsesség Titus Livius,
Horatius, Virgilius, Augustus, Tiberius ajkán
megállapította, hogy csak szakadékba vezethet.
Itáliát épp úgy, mint Galliát, Hispániát épp úgy,
mint a dunai tartományokat, Kisázsia fensíkját
épp úgy, mint Észak-Afrikát, az ősi műveltség
népeit épp úgy, mint az új barbárokat, a mezei
népet épp úgy, mint a közép- és a felsőosztályo-
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kát, szóval az egész birodalmat arra fogják ösz
tökélni a béke, a jólét, az új aranykor, az árúkkal
együtt a görög-ázsiai műveltséget is . elterjesztő
vásárok, hogy öltse magára a városi művelődés
nek azokat az erkölcseit, eszméit, finomságait,
korrupcióit és perverzitásait, amelyeket a ró
maiak olyan gyászosaknak tartottak. Az egész
birodalom tele lesz városokkal, a berber törzsek
és a gall ciuitas-ok középpontjában a falvak vá
rosokká szépülnek, az itáliai városok képére és
hasonlatosságára. Dalmácia és Pannónia benn
szülött oppidaA latin municipium-okká fognak
változni, a görög világ római gyarmatai és régi
városai megnövekednek és megszépülnek, a bi
rodalom nagyságának szimbóluma lesz na
gyobb városainak csodálatos ragyogása és fő
képp Rómáé, amelyet császárjai fognak megszé
píteni, nemcsak azért, hogy a város népének
kedvében járjanak, hanem hogy egyúttal elkáp
ráztassák és tiszteletre gerjesszék az alattvaló né
peket. A mezőgazdaság virágzani fog az általá
nos jólétben, a jómód fölszabadítja majd a me
zők népét is, de az, amit rusztikus szellemnek
nevezhetnénk, az egyszerűség, a takarékosság
és a szigorú józanság szelleme, amelyet Virgilius
a Georgica-ban megénekelt, mindenütt hanyatlani fog. A városok majd fölszívják hatalamas
gyökereikkel a vidék minden életnedvét, a va
gyon, az érzelem, az erő javát, hogy fényűzésre,
mulatozásra, bűnre változtassák: azok a vidé
kek virágzanak majd legjobban, amelyek bort
és olajat szállíthatnak a városok dinomdánomjaira és játékaira. A nagy- és középbirtokosok
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beköltöznek a városokba és vagyonuk egy részét
arra költik, hogy ot fürdőket építtessenek, elő
adásokkal szórakoztassák a népet, gabonát és
olajat osszanak. A parasztok nemzedékről nemzedékre erősebben érzik majd a városiaso
dás vágyát. A birodalom legtávolabbi, legrusztikusabban egyszerű népei is igyekeznek majd
„ipariakká44 válni, ahogy ma mondanék, tökéle
tesíteni kezdetleges hazai iparaikat, messze föl
dön eladni termékeiket, utánozni a gazdagabb
népek iparait, főképp a takácsságot. Még a ger
mánok, a lázadó és harcias germánok is szövő
szék mellé kezdenek szokni túl a Rajnán. Róma
még a germániai erdőkbe is elsugároztatja majd
a telepedő műveltség alapelveit. A fényűzés, a
gyönyörök őrülete beleivakodik a legalsó társa
dalmi rétegekbe, szétterjed a tömegekben, meg
rontja még a hadseregeket is. A katonai, nem
zeti és politikai szellem mindenütt kialszik . ..
A római béke kezdte elterjeszteni az egész biro
dalomba, még a legtávolabbi tartományok leg
apróbb falvaiba is, a legegyszerűbb és legdur
vább fajok közé, még a katonai táborokba is
azt az „erkölcsrontás44-t, amelytől annyira el
borzadtak a római hagyománypártiak, az elpuhulásnak, a szórakozásnak, a művészetnek, új
donságnak, értelmiségnek azt a szellemét, ame
lyet mi — talán épp oly hazug optimizmussal,
amilyen a régiek pesszimizmusa volt — inkább
kiművelődésnek nevezünk. Ennek az „erkölcsrontásának tulajdoníthatjuk a birodalom vi
rágzó egységét az elkövetkező két évszázadban.
Róma három évszázadra magához és egymás-
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hoz fűzte Keletet és Nyugatot, mert a művelt
népeknél újra fölvirágoztatta a városi művelt
séget, a barbárokkal pedig megízleltette. Róma
nem a légiókkal és a törvényekkel uralkodott a
néptömegeken, hanem az amfiteátrumokkal és
a gladiátori játékokkal, az olcsó fürdőkkel, az
olaj- és gabonaosztogatással, a borral és a lako
mákkal . . . Mennél jobban belekóstolnak majd a
tömegek ebbe a finomabb és gazdagabb életbe,
annál hálásabbak lesznek majd a hatalmasok
iránt, akik mindezt szórakozásukra adják. A
gazdag osztályok pedig, amelyeknek érdekük
lesz, hogy megőrizzék a dolgok rendjét, meg fog
ják érteni, hogy a hatalom megszilárdítására
nincs üdvösebb eszköz, mint kielégíteni a tö
megeknek ezeket a szenvedélyeit. A császár fog
erre példát adni Rómában, de a gazdagok Ázsia
és Afrika távoli városaiban is hasonlóképp azzal
fogják megőrizni községi hatalmukat, hogy a
plebsznek folyton lakomákat adnak és élelmiszert
osztogatnak és municipiumaikból fogják kormá
nyozni tulajdon kis területüket, Róma felügyelete
alatt. A galliai nemesek örökre hívei lesznek a bi
rodalomnak, ha majd valamennyien hozzászok
nak ahhoz, hogy az itáliaiakhoz hasonló villá
kat lakjanak, amelyek azonban jóval nagyob
bak, díszesebbek, szép itáliai és görög márvá
nyokkal ragyogók, a1* főváros divatos stilusában vannak díszítve és a görög szobrászat mes
terműveinek utánzataival ékesek. Igaz, hogy
még félszázad múlva is akad egy író, aki a régi
itáliai bölcsességet szedvén magába, el fogja pa
naszolni, hogy az ő korában már a szolgálók is
Fearrero: Róma nagysáea és hanyatlása. VI.
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ezüsttükörben nézegetik magukat és hogy a vá
rosok tavernáiban tenger bort megisznak: de a
legnagyobb virágzás idején éppen a pompázó
városi művelődés finomságaira, kényelmeire és
korrupciójára való hajlandóság lesz a legfőbb
erő, amely a birodalmat összetartja.
Igaz, hogy mikor erre az aranykorra el
következik az ólom és a vas kora, mikor ennek
a jólétnek a forrásai megapadnak, ez az össze
tartozás is meglazul és az óriási építmény szét
esik. De azok az idők még messze járnak.
Mikor Augustus hetvenhárom éves korában —
14 augusztus 23-án — meghalt, még alig kez
dődött meg az a történelmi folyamat, amely
a birodalmat két évszázadra egyesítette. Az
előző negyven év alatt, a régi és az új vagyo
nok nagy váltakozásában meggazdagodott csa
ládok még csak akkor kezdték félénken, óva
tosan maguk köré szedni a plebszet azzal a
bőkezűséggel, amely aztán a birodalom min
den részében megindította a városi élet fejlő
dését. Az a bizonytalanság, amely még Rómá
ban a Palatínuson uralkodott, Augustus és
Tiberius kormányzatának húzódása attól, hogy
Rómáért és népéért sokat költsön, a naprólnapra való ingadozás egy halódó világ hagyo
mányai és egy szülemlő világ igényei között
az egész birodalomban visszatartották a gazda
gokat, akik — mert példára volt szükségük —
mindenfelől a princeps házát figyelték. De
közben a vagyonok halmozódtak, készen arra,
hogy szétömöljenek és új útra biztassák a biro
dalmat, mihelyt Rómából megadatott a je l. . .
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Augustus tehát majdnem egész életében ez áram
lat ellen hajózott. Azt következtessük ebből,
hogy csak véletlenül szolgálta a világ haladá
sát? Nem. Tömérdek véghezvitt dolga közül
kettő csakugyan életbevágó volt: köztársasági
és gall-germán politikája. A római birodalom
elütőbb részekből alakult, mint az előző nagy
birodalmak. Sajátságos köralakja még nehe
zebbé tette az egyesítését: aminek bizonysága
az a tény is, hogy sohasem tudta jól elhelyezni
a fővárosát. Se Róma, se Konstantinápoly,
egyetlen megpróbált hely se vált be egészen.
És a birodalom mégis egységes lett és tovább
tartott, mint akármelyik nagy kontinentális
birodalom, amely megelőzte. Az a bomlasztó
erő, amely olyan hamar szétvetette Nagy Sán
dor görög-ázsiai birodalmait, az ő óriási testén
nem fogott. Vájjon miért nem? A történetírók,
akik kinevették a rómaiak konok köztársasági
szellemét, akik Augustus köztársaságát komé
diának nevezték, jobban tették volna, ha ezen
a kérdésen gondolkoztak volna. A gazdasági
egység, a városi műveltség terjedése: ezek szin
tén a főokok közül valóak, de volt mellettük
egyéb is. A római birodalom szívós összetar
tását részben az állam római és köztársasági
fölfogása okozta, amelynek — az ázsiai monarkiától elütően — lényeges eleme volt az oszt
hatatlanság. Az ázsiai monarkiában az államot
a dinasztia tulajdonának tekintették, amelyet
a király úgy megnövelhetett, kisebbíthetett,
darabolhatott, megoszthatott fiai és rokonai
közt, örökségül hagyhatott, akár egy szántó
id
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földet vagy házat. A rómainak ^ellenben rés
publica volt az állam: a mindenki dolga. Kor
mányzó hivatalnokai csak képviselték az igazi,
személytelen és láthatatlan urat, a római népet,
a populus romanus-1, amelynek örök jogai nem
voltak alávetve semmi előírásnak vagy meg
szorításnak és amelyek örökkévalósága volt az
állam föloszthatatlan lelke. Augustus és Tiberius köztársasági politikája, az a konokság,
amellyel érintetlenül fönn akarták tartani a
rómaiság alapvető elveit, hatalmasan hozzá
járult ahhoz, hogy a birodalomba belemenjen
az állam oszthatatlanságának latin gondolata,
és úgy belegyökerezzék az antik műveltségbe,
hogy a klasszikus renaissance után megtalál
hattuk az antik világ romjai között. Lassan,
lassan, amint a politikai szellem kialszik az
egész birodalomban és a városi műveltség
mggszerzése lesz az élet legfőbb céljává a köz
társaság princeps-e úgy rögződik meg az alatt
valók képzeletében, mint a legfőbb úr, a jólét
forrása, a béke őrzője, az igazság záloga, mint
félisten: és az egymásra következő császárok
erre az óriási imádatra támaszkodva pusztítják
el az arisztokratikus alkotmány utolsó marad
ványait, és alapítják meg a monarkiát. De az
új intézményben, mikor az ősi köztársasági
szellem már eltűnt is, megmaradt valami: az
az eszme, hogy a birodalom a római népnek
oszthatatlan és örök tulajdona, hogy az imperátornak csak izgatnia szabad, de szét nem dara
bolhatja. Ebben az eszmében különbözött a
Flaviusok és Antoniusok monarkiája lényege-
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sen az ázsiai monarkiáktól, és inkább Európa
mai monarkiáihoz hasonlított, amelyekben
még mindig hatalmas római lélek dolgozik. Ez
az eszme okozta, hogy a császári auktoritás
két évszázadon keresztül nem akadályozta —
mint a keleti monarkia tette volna — hanem
segítette azokat a gazdasági erőket, amelyek
a birodalmat egybekapcsolták. Alul az anyagi
érdekek szintézise, fölül nem a legfőbb hata
lom monarkikus összpontosítása, hanem az
oszthatatlan állam köztársasági gondolata: ez
volt a birodalom hatalmas épületének alapja
és teteje. Augustus és Tiberius műve tehát
semmiben sem volt olyan életbevágó, mint
abban a törekvésében, amellyel a köztársasági
elv lényegét akarta megmenteni. Azét az elvét,
amelyet az utódok, amelyet a mi kortársaink
még ma sem akarnak megérteni, pedig késő
gyümölcseit még mindig élvezik. Mert a mai
Európa politikai ereje a keletiekkel szemben
nagyrészt az oszthatatlan állam latin eszméjé
nek köszönhető, amelynek megmentésére Augus
tus és Tiberius annyit elkövettek a világtörténelem egyik legválságosabb korszakában.
Valóban, ki tudná megmondani, mi történt
volna, ha e néhány ember hatalmas tradicionalista ellenállása kudarcot vallott volna és
Itália ötven év alatt keletiesedett volna el, nem
pedig két és fél évszázad alatt?
% Augustus művének másik vitális része a
gall-germán politika volt. Licinus nem csalódott.
Augustus okosan cselekedett, mikor igazat adott
neki. A római Gallia a Julius-Claudius-család
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nagy történeti műve, de a Caesar által meghódí
tott Gallia elrómaiasodása elválaszthatatlanul
Augustus, Tiberius, Agrippa, Drusus, Germanicus, Claudius nevéhez fűződik. Nem véletlenül
történt az, hogy Drusus a Rajna és az Elba
közén halt meg, hogy Claudius Lyonban szüle
tett, hogy Tiberius életének javát Galliában, a
Rajnán és a Rajnán túl töltötte el, hogy Krisz
tus előtt 14. óta Augustus ki nem mozdult Euró
pából, mert nem akart nagyon eltávolodni Gal
liától, hogy Drusus fiát Germanicusnak hívták,
hogy Caesar és Augustus nevét egész Galliában
bele kellett kapcsolni a régi városok új nevébe
és az új városokéba . . . A súlyos adó miatt való
sirámok dacára a béke, a görög-római példák, a
mediterrán világhoz való közeledés többet ért,
mint az adó. Bizonyos, hogy az átmenet még
nem fejeződött be, mikor Augustus meghalt. Az
adósságok a galliai társadalomnak tekintélyes
részét gyötörték: azt, amely túlságos gyorsan
fölvette a görög-római műveltség sokkal költsé
gesebb életmódját anélkül, hogy a kiadásait a
vagyonához szabta volna. De az adósságok is —
bár elégedetlenséget támasztottak — ösztönöz
ték a régi kelta Galliát, hogy az új római Gal
liává alakuljon át. Az elmúlt függetlenség emléke
és siratása még nem veszett ki egészen és még
növelték azok a bajok, amelyekkel az egysze
rűbb életből raffináltabb műveltségbe való át
menet járt. De a múltba való visszafordulás
igyekezete Galliát is csak előbbre sodorta a jövő
felé. Az Alpokon túl kialakult a Nyugat Egyip
toma, amely épp olyan dús volt gabonában és
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lenben, épp olyan népes, ipari és kereskedelmi
ország volt, mint a másik Egyiptom. A dolgos,
fürge, takarékos lakosság lassankint kitünően
művelte a földjét, és most már a Gallia Narbonensisből kapott szubvenciók és köztársa
sági segítségek nélkül is gazdag, szép városo
kat épített a közigazgatási egységekké változott
civitates központjában. A városokban aztán öszszegyüjtötték a görög-római világ minden
finomságát, ékességét, erkölcsét, istenét, de óva
tos takarékossággal kialakult egy középvagyonu
és egyensúlyozott nép, amely — bár iparos és
kereskedő nemzetté változott — továbbra is sű
rűén adta a lovagokat és katonákat a római bi
rodalomnak, amely utánozta a keletiektől, ami
nek hasznát vehette, és gátját tudta vetni a keleti
áradatnak, amely félig elmerítette Itáliát. És ez
a Nyugat Egyiptoma nemcsak annyit jövedel
mezett rövidesen a birodalomnak, amennyit a
Kelet Egyiptoma, hanem az óriási birodalom
ban ellensúlyozta a megnövekedett keleti tarto
mányokat, Európában tartóztatta Rómát, és há
rom évszázadon keresztül még megőrizte Itália
szuverénitását. Hasztalan volt a hazafias fölbuzdulás, amely Itálián erőt vett Actium után,
hasztalan volt Antonius bukása, hasztalan Ho
ratius minden szépséges ódája és Virgilius nagy
nemzeti költeménye: Itália koronája hamarosan
lebukott volna, ha Gallia szegény és barbár ma
radt volna. Az a birodalom, amelynek legna
gyobb, legnépesebb és leggazdagabb tartományai
Ázsiában és Afrikában voltak, nem helyezhette
volna fővárosát a szemközt levő határra, a bar-
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bár világ mellé, mint ahogy ma nem lehetne
Oroszország fővárosa Vladivosztok vagy Karbin. Rómának el kellett volna keletiesednie, el
kellett volna tűnnie Ázsiában, mint ahogy a ró
mai hazafiak rettegve gondolták is, ha nem ér
tette volna meg Gallia fontosságát. Mikor azon
ban az Alpokon túl volt egy óriási tartománya,
amely annyit jövedelmezett, mint Egyiptom és
tömérdek katonát adott, mikor tehát Gallia vé
delméről még jobban kellett gondoskodnia,
mint Egyiptoméról, mert Galliát több baj fenye
gette: akkor Itália jól helyezkedett el középen,
és Róma még három évszázadon át megőrizte
annyi vér és fájdalom árán, két évszázad hábo
rúival és a szerencse segítségével szerzett hatal
mát Kelet elvénhedt műveltsége és Nyugat éret
len barbársága fölött.
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