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Előszó.

1821. april 27-én néhány órát töltött a csá
szár, a fiának szánt dobozok és burnótszeleuczék 
lepecsételésével és leltározásával ; azután valameny- 
nyit 1, 2 és 3 számokkal jegyzett mahagóni fa-lá
dába zárta és az én felügyeletem alá bízta, oly meg
hagyással, hogy adjam át fiának, mihelyt nagyko
rúvá lesz.

E nap, a császárra nézve, egyike volt a legfá
rasztóbbaknak, egész betegsége folyamában egyike 
a legfájdalmasabbaknak reánk nézve, azon elője
lek gyors fejlődése miatt, a melyek közelgő halá
lát jelenték. Több ízben kényszerítő a hányás, hogy 
végakaratának tollbamondását félbeszakítsa ; min
denkép iparkodtunk reábirni, hogy hagyjon fel 
munkájával, a mely ily komoly bajokat okozott; 
de hasztalan.

„Nagyon fáradt vagyok," mondá, „de érzem,
1*



hogy már csak kevés időm van hátra és el kell 
végeznem. Adj egy keveset azon constancziai bor
ból, a melyet Las Cases küldött, egy csöpp nem 
árthat.“ Én bátorkodtam megjegyezni, hogy ezen 
ital egyenesen ellenkezik azzal, a melyet Anto- 
marchi orvos rendelt. „Bah!“ mondá a császár, fe
jét csóválva, „egyik sem ért hozzá. E szigeten min
den hiányzik, mit várjak még? add ide a bort, fel 
fog élénkíteni. Itt“, mondá és kezét jobb oldalára 
szoritá, „itt úgy metsz, mint egy beret va éle."

Méltóság, nyugalom és jóságteljes volt min
den, a mit a császár mondott; az ágyon, a melyen 
ült, a fiának és családjának szánt lepecsételt tár
gyak voltak kirakva; a többi közt egy gyönyörű 
szép metszvénynycl díszített arany burnótszelen- 
cze, a melyet lady Hollandnak hagyományozott, 
tisztelete és hálája jeléül azon apróságokért, a me
lyekkel a világhírű foglyot megörvendeztető, és a 
melyek oly jól esnek a szerencsétlenség napjaiban ; 
továbbá egy másik arany burnótszelencze, névjegy 
nélkül. Ezt a császár Amott orvosnak szánta és 
egy N betűt vésett reá egy tolikés hegyével. A bal 
kezében tartott egyszerű kis táblapapirlap szol
gált íróasztal gyanánt, a tintatartót pedig, a melybe 
tollát mártá, Montholon gróf tartotta, a ki ágya 
mellett állt.
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Egy gyémánt nyaklánca feküdt mellette; ezt 
felvette az ágyról és átadá nekem e szókkal :

„Nesze; nem tudom, hogyan állnak ügyeim 
Európában ; a jó Hortense adta nekem, midőn Mal- 
maisont clhagyá, azt gondolván, hogy valaha még 
szükségem lehet reá. Értéke, úgy hiszem, kétszáz
ezer frankra rúg, rejtsd el jól; ha visszatérsz Fran- 
cziaországba, ezen összeggel bevárhatod azt, a mit 
végrendeletemben és pótvégrendeleteimben hagyo
mányoztam neked; nősülj meg tisztességes módon ; 
válaszd hitvesedet régi gárdám tisztjeinek vagy 
közvitézeinek családjaiból ; sokan vannak e vitézek 
közt, a kik nem boldogok ; jobb sorsban részesül
tek volna, ha a balszerencse nem sújtja Franczia- 
országot. Az utókor be fogja nekem számítani azt, 
a mit érettük tettem volna, más körülmények 
közt . . Kimerültén elhallgatott.

Néhány pereznyi nyugalom után bepecsételte 
különböző végrendeleteit és fiók-végrendeleteit, 
számszerint kilencz különös csomagot. Valamennyi 
okirat körülbelül egyenlő alakú, de különböző vas
tagságú volt; vörös szalaggal átkötve és ellátva 
a császár aláírásával és czimeres pecsétjével.

Ugyanazon napon, este kilencz órakor, a csá
szár, hálóköntösébe burkolva és egy karszékben ülve, 
végrendeleteit aláíratta és megpecsételtette a há



rom végrendeleti végrehajtó, úgymint:, gróf Ber
trand tábornok, gróf Montholon tábornok által, 
általam, és az e czélra meghívott Vignaly abbé által.

Ezután Bertrand tábornok, a császár jelenlété
ben a következő jegyzőkönyvet vette fel a kilencz 
lepecsételt csomagról.

A I. számú borítékon írva van: „Ez végren
deletem, a melyet egészen sajátkezüleg írtam. Alá
írva: Napoleon.“

A IL számú borítékon : „Ez egy második fiók
végrendelet első végrendeletemhez, sajátkezüleg 
írva. Aláírva : Napoleon.“

Egy szám nélküli borítékon : „Ez egy harma
dik fiók-végrendelet első végrendeletemhez, egészen 
sajátkezüleg írva, aláírva és czimeres pecsétemmel 
ellátva, felbontandó közvetlenül első végrendele
tem felbontása után. Aláírva: Napoleon

Egy szám nélküli borítékon : „Ez első végren
deletemhez tartozó negyedik fiók-végrendeletem ; 
felbontandó ugyanazon napon, amelyen végrende
letem felbontatik. Aláírva: Napoleon.“

Az Y. számú borítékon : „Ez pót-végrendele
tem, vagyis végakaratom, a melynek végrehajtá
sát szeretett nőmre, Mária-Luiza császárnéra bí
zom. Aláírva : Napoleon.“

A VI. számú borítékon : „Ez fiók-végrendele
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tem, vagyis végakaratom, a melynek végrehajtá
sát fiamra, Eugen-Napoleonra bízom. E fiók-vég
rendeletet egészen sajátkezüleg Írtam. Aláírva : 
Napoleon.“

Egy szám nélküli borítékon: „Ez utasításai
mat foglalja magában, végrendeleti végrehajtóim : 
Montholon, Bertrand és Marchand számára. Egy 
végrendeletet és hét fiók-végrendeletet írtam, ame
lyek Marchandnál vannak letéve. Aláírva : Na
poleon. u

A császár ekkép kívánsága szerint rendbe hoz
ván ügyeit, hosszasan foglalkozott a mi állapo
tunkkal és mindazzal, a mire szükségünk lehetne, 
hogy Európába visszatérhessünk. Értekezett vég- 
rendeleti végrehajtóival azon lépések iránt, a me
lyeket Angol- és Ér&Bcziaországban tenniük kell, 
nehogy hamvai számkivetve maradjanak Sz. Ilo
nán. Közlöm e helyen az utasításokból azt, a mi a 
római királyra vonatkozik :

„Fel fogják őt szólítani, hogy felvegye a Na
poleon nevet, mihelyt elméje kellőleg ki lesz fej
lődve s mihelyt ezt illendően teheti.

„Ha a szerencse megfordul és fiam ismét a 
trónra lépne, végrendeletem végrehajtóinak köte
lességük eléje terjeszteni mindazt, amivel régi tiszt
jeimnek, katonáimnak és hű szolgáimnak tartozom.



„Az én emlékein fogja életének dicsőségét ké
pezni, önök meg fogják könnyíteni neki mindan
nak megszerzését, a mire ily értelemben szüksége 
leend; egész erélylycl helyre fogják igazítani a 
tények és dolgokróli eszméit; d’Albe, Fain, Menne- 
val és Bourienne sok olyannak birtokában vannak, 
a mi nagy érdekű lehet reá nézve.

„Ha a szerencse nem fordulna meg Franczia- 
országban, azt óhajtóm, hogy családom tagjai mi
nél kevesebbet tartózkodjanak a királyi udvarnál, 
és hogy unokaöcséim és unokahugaim egymással 
összeházasodjanak akár a római államokban, akár 
pedig a schweiczi köztársaságban, vagy az ameri
kai egyesült államokban.

„Biztosítsák Mária-Luiza császárnét levélben, 
vagy ha lehet személyesen azon tiszteletről és ér
zelmekről, a melyekkel iránta viseltettem; ajánl
ják neki fiamat, a kinek nincs más támasza, csu
pán ő.

„Gyűjtsék össze mindazon képeket, könyve
ket és érmeket, a melyek helyes fogalmakat nyújt
hatnak fiamnak és leronthatják a külföldi poli
tika által netalán beléoltott téves eszméket: mert 
szükséges, hogy úgy lássa a dolgokat, a mint voltak.

„Olaszországi és egyptomi hadjárataim, ha ki 
lesznek nyomtatva és általában kézirataim, hasajtó
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alá kerülnek, legyenek fiamnak ajánlva, valamint 
a fejedelmek levelei is, ha megtalálják; ezek a le
véltárakból lesznek megszerzendők, a mi különben 
nem leend nehéz, mert közreboesáttatásuk által 
sokat nyerne a nemzeti hiúság.“

E végakarat csupán azon kéziratok egy részé
nek közzététele általion teljesítve, amelyeket a csá
szár Grourgaud báró és Montholon gróf táborno
koknak mondatolt; a másik rész gróf Bertrand tá
bornok kezei közt van, és neki köszönöm, hogy 
végre sajtó alá adhatom a császár által irt „Ju
lius Caesar történetét“, a mely eddig szintén a tá
bornok birtokában volt.

Szolgálati állásomnál fogva mindig a császár 
személye körül lévén elfoglalva, gyakran volt sze
rencsém neki felolvasni, majd pedig mondatolása 
után irni. Így mondatolta nekem „Julius Caesar 
történetét“ is, egészen, és pedig többnyire azon hosz- 
szu álmatlan éjszakákon, „midőn a munka,“ mint 
mondá, „enyhítette fájdalmait és néhány virágszá
lat hintett az útra, a mely a sirhoz vezet.“

Nem lévén e kézirathoz egyéb tulajdoni jogom, 
mint azon körülmény, hogy egyszerűen leírtam a csá
szár mondatolása után, — levelet intéztem ez ügy
ben Bertrand tábornok úrhoz ; válasza olyan volt, 
mint jóságától, a melyet irányomban mindenkor ta-
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nusitott, és szokott lekötelező szívességétől várhat
tam. Tetszésemre bízta, belátásom szerint felhasz
nálni a kéziratot, csupán azon szerencsét tartotta fenn 
magának, hogy a kinyomatás után itt*ott néhány 
helyet felvilágosíthasson és megmagyarázhasson a 
császár saját szavai szerint, a melyeket különböző 
alkalmakkal ejtett és a tábornak híven megőrzött 
emlékében.

És bizonyára, a császár eszméi felett, legin
kább azon ember nyilatkozhatik illetékesen, a ki 
a legmeghittebb viszonyban élt vele és a kit te
hetségei képesítenek megmagyarázni e mű homá
lyos helyeit, — ha ilyenek léteznek benne.

Az én hivatásom e munkát sajtó alá adni ugv, 
a mint a császár mondatolta, a legcsekélyebb vál
toztatás nélkül. A szakértők ítélni fognak gondo
latainak mélysége felett, én híven átadom az utó
kornak.

Mindannak, a mit a császárról írtam és Írni 
fogok, egyedüli forrása az emlékezet, — a szív em
lékezete, a mely nem hagyand el soha. Bár sike
rülhetne valaha úgy rajzolnom a császárt, a mi
lyennek én láttam : lángészben, tehetségekben, di
csőségben nagynak a trónon ; bátorságban és le
mondásban nagynak a balszerencsében : villámütöt- 
ten ... de büszkén és szilárdul állva.
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Csupán attól kell félnem — csupán azt sajnál
nám, ha toliam visszamaradna szivem mögött.

Egy nagy ember végperczei oly nagy érdek
kel bírnak, hogy némi tekintetben kötelességükké 
válik a szemtanuknak, hogy azokat átadják az 
utókornak. Leirom itt Napoleon végperczeinek tör
ténetét, úgy a mint az bevésve maradt emlékem
ben és a mint naplómban feljegyezve találom.

A császár halálát megelőző órák inkább ko
moly beszélgetések és felolvasások, mint beteg
ségápolás közt múltak el. A két legutolsó felolva
sás Hannibal hadjáratainak története volt Guil
laume dandár-tábornoktól — ezt Bertrand gróf 
olvasta fel, és Dumouriez hadjáratainak története, 
ezt nekem volt szerencsém felolvasni.

April 29 és 30-ka közti éjjel mondatolt leg- 
utolszor, Montholon tábornoknak ; a mondatolás tár
gya Francziaország uj katonai szervezése volt, 
a melynek Premiere Reverie czimet adott. Reggel 
négy órától ötig, a tábornok eltávozása után ne
kem mondatolt és meghagyta, hogy a mit ir
tain, az előbbihez csatoljam, Seconde Rêverie czim 
alatt.

Tudtomra e két töredék még eddig sehol se 
Ion közölve. És nem volna-e sajnálandó, ha elvesz
nének ezen utolsó eszmék, a melyek úgy szólván a
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sir széléről röppentek el ? Ez volt Napoleon haty- 
tyudala.

A császár oly jól érezte magát, hogy mint 
mondá, képes volna tizenöt mértföldet lovagolni ; 
fájdalom ! ezen állapot nem tartott soká.

Május 2-án este, nyolcz és kilencz óra közt, a 
császár végrendeleti intézkedéseivel és fia iránti 
gyöngéd gondoskodással elfoglalva, a következő 
sorokat mondta toliamba:

„Fiamnak hagyományozom lakóházamat Aj ac- 
cióban illetőségeivel együtt, két házat a sóakna 
környékén és az azokhoz tartozó kerteket; vala
mint Ajaccio területén létező minden birtokomat, 
a melynek értéke mintegy ötvenezer franknyi évi 
jövedelemre rúghat.4<

„Hagyományozom továbbá . . .“ Itt már any- 
nyira kimerültnek érzé magát, hogy a folytatást 
másnapra halasztotta, de az emlékező tehetséggel 
együtt e nagy ember élete is naponkint mindin
kább hanyatlott. Jól ismertein a császár birtokait 
Korsikában és tudtam, hogy nem volt ilyesmije, a 
mit fiának hagyományozhatott volna. E napon 
már félre beszélt és ezen állapot gyakran ismétlő
dött május 5-ig, midőn oly hatalmas lángész köl
tözött el e földről.

A május 4 és 5-ke köeti éj nagyon izgatott



volt; a folytonos hagymáz közepette összefüggés
telen szók, France, Armée voltak az utolsók, a me
lyeket hallottunk ; a császár nem beszélt többé !

Négy órakor reggel nyugalom váltja fel az iz
gatottságot, a bátorság és önmegadás nyugalma ; a 
császár szeme meredt, ajkai feszesek; néhány csöpp 
czukros viz, a melyeket Antomarchi orvos ad be 
neki, felélénkíti az üteret ; egy fohász l’ebben el ne
mes kebléből ; reményünk újjá születik.

Hét órakor reggel a császár személye körül 
alkalmazott francziák valamennyien belépnek ; visz- 
szafojtják fájdalmukat, a mely szivüket kínozza 
és a halottas szoba némaságától jéggéfagyasztott 
lélekkel sorakoznak az ágy körül, a melyet mi 
már körülálltunk. A császár felséges fejére füg
gesztett szemeinket csak olyankor fordítjuk félre, 
midőn az orvos tekintetéből ki akarjuk olvasni, 
ha van-e még remény ; hiába minden, a kérlelhet- 
len halál már itt van.

Este hét órakor eldördül a rendes takarodási 
ágyulövés; a nap elmerül egy lángtengerben és 
ugyanazon perczben a nagy ember is, a ki lángel
méjével az egész világ felett uralkodott, el volt 
készülve reá, hogy elköltözzék a halhatatlanságba. 
Antomarchi orvos aggodalma folyvást növekedik, 
a kéz, a mely a győzelmeket kormányozta, és a
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melynek most lüktetéseit számlálja, jéghideg. 
Amott orvos órájára függesztvén szemeit, a léleg
zetvételek időközeit számolja ; tizenöt másodpercz, 
harmincz másodpercz . . . egy egész perez elmúlik, 
még mindig várunk, de hiába : a császár nincs többé !

Ajkai színetlenek, szája kissé össze van húzva, 
szemei merevek, arcza nyugodt és vidám.

E pillanatban zokogásunk annál hevesebben 
tör ki, minél régebben volt elfojtva. Bertrand 
grófné gyermekei tiz órakor léptek be a halottas 
szobába, mert anyjuk azt akarta, hogy még egy
szer megcsókolják ama kezet, a mely hat év óta 
oly gyakran enyelgett velők. A gyermekek nem 
képesek elviselni e borzasztó jelenet kétségbeejtő 
fájdalmát, a legidősbbik elájul, el kell őket vinni 
e gyászos helyről.

E közben Őröket kapitány belép Amott or
vos kíséretében, hogy a császár halála óráját 
constatálja; lépésein látszik, mennyire meg van 
hatva; tiszteletteljesen visszavonul és mintegy bo
csánatot látszik kérni, hogy kénytelen e köteles
ségét teljesíteni.

Nem sokára két angol orvos jelen meg, kezü
ket az áldozat szivére teszik s aztán hidegen tá
voznak, hogy sir Hudson Lowe előtt megerősítsék 
Amott orvos jelentését.
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így mult ki Napoleon. Halálának gyalázatát 
az angol uralkodóháznak hagyományozta és az 
utó világra bízta, hogy boszut álljon a gyilkoson, 
a kit örül adtak melléje, és azokon, a kik meg
halni engedték, messze száműzve mindazoktól, a kik
hez az ember szerető szive az élet végperczeiben 
leginkább ragaszkodik: az anyától, a hitvestől, a 
gyermektől !

Marchand.





JULIUS CAESAR TÖRTÉNETE.
IRTA

I. NAPOLEON.





ELSÓ FEJEZET.

(ralliai háború. Első hadjárat. Kr. sz. e. 58. évben.

I. Caesar, — IL Helvetiai háború. — III. Ariovist elleni 
háború. — IV. Jegyzetek.

I.
Caesar, Jézus Krisztus előtt 99 évvel szüle

tett, meghalt a 44-dik évben ; élt ötvenhat évet. 
Már tizenhat éves korában czélpontja volt Sylla 
üldözéseinek. Első hadiszolgálatát Thermus prae
tor alatt végzé ; Mitylene elfoglalásánál elnyerte 
a polgári koronát, elment Ciliciába, Bithyniában 
Nicomedes király udvaránál tartózkodott ; negy
ven napig a tengeri rablók fogságában volt, Sylla 
halála után visszatért Rómába, vádat emelt Dola- 
bella exconsul ellen*), elvesztő perét és e miatt 
visszavonult Rhodusba, az ottani hires iskolában 
a szónoktant tanulmányozni. **)

*) Zsarolás miatt.
**) Tanítója Apollonius Molo volt, akkoriban a szónok

tan leghíresebb tanára.
2*
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Visszatérte után a nép egymásután megvá- 
lasztá katonai tribunná, questorrá, aedilisé, pon- 
tifexé (főpappá). Nagynénje Julia — atyjának nő
vére és Marius neje — felett emlékbeszédet tar
tott. A juliai család képei közt a nép örömmel 
szemlélte Marius képeit is; később felállittatá a 
capitoliumban a cimberek e hires legyőzőjének szob
rát, s ez által magára vonta a tanács ellenséges in
dulatát. lpját,Cinnát,aki Sertoriussal együtt szám
űzve volt, visszahívta, Nyila poroszlóit pedig, a 
kik a számüzötteket meggyilkolák, halálra ítélte.

A nép, melynek szeretetét bírta, Kr. e. 60. 
évben praetorrá választá őt. Hivataloskodása vi
haros volt. A tanács ellene nyilatkozott. Mint 
propraetor az alpokon inneni Galliát és a követ
kező évben Hispániát kormányozta. Portugálban 
harmincz hadcsapatot gyűjtött össze. Hadserege 
kikiáltotta őt imperatorrá. Rómába visszatérve, 
diadalmenet tarthatásaért és a consul! méltóságért 
folyamodott. Pompejussal és Crassussal megköté 
az első triumvirátust és leányát Júliát nőül adá 
Pompejusnak, a ki halálosan beleszeretett.

Az 59-ik évben consullá megválasztatván, úgy 
lépett fel, mintha nép tribun volna, földmi velési 
(agrar) törvényeket alkotott, a szegények közt 
földeket osztott ki, Ptolomaeus egyptomi királyt 
és Ariovistet, a svévek királyát, a római nép ba
rátainak nyilvánitá. A tanács folyvást ellene mű
ködött. Caesar a Marin s-párt élén állt. Az 58-dik 
évben Illyria és az alpokon inneni Gallia kormány
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zatát és három légió parancsnokságát nyerte el, 
öt évre. Néhány hét múlva a narbonnei Gallia kor
mányzósága és egy negyedik légió parancsnoksága 
is kezeibe került. Később két uj légiót alapított, 
a melyek közül a gallokból alakult „pacsirta,“ nevű 
hadtest különösen kitüntette magát. A galbai há
borút hat légióval kezdte meg, de e szám tizenket
tőre emelkedett a háború folyamában. Caesar 
nyolcz hadjáratot vezérelt Galliában és e közben 
két invasiót Britanniában és két csatározást a 
Rajna jobb partján. Galliában kilencz nagy csatát 
és három nagy ostromot vívott, kétszáz mértföld- 
nyi területet tett római tartományokká és ezek az 
államkincstárt 8 milliónyi rendes adóval gazdagi- 
ták. Caesar a polgárháború alatt Italiában, Hispá
niában , Illyriában, Egyptombau, Ázsiában és Af
rikában harczolt a 49, 48, 47, 46 és 45-ik években, 
hat nagy csatát vívott és pedig négyet a Pompejus 
pártján levő római légiók és kettőt a barbárok ellen. 
Tizenhárom hadjárata alatt csupán három csatát 
vesztett; Dyrrachiumnál, Alexandriában, Afriká
ban ; de e csatavesztések legcsekélyebb befolyást 
se gyakoroltak a háborúk kimenetelére. Alvezérei 
nagy vereségeket szenvedtek, a melyeket azonban 
Caesar személyes megjelenése ismét jóvá tett.

II.

Gallia négy részből állt: a belga, celta, aqui- 
taniai Galliából és a római tartományból. A bel-



ga Gallia a Szajna, a Rajna 6s a tenger közt; a 
celta a Szajna, Rhône, Garonne és az Óceán közt; 
az aquitaniai a Garonne és a pyrenéei hegy Ián ez 
közt feküdt ; a narbonnei vagy római Gallia pedig 
a Dauphinét, Savoyát, Lyon környékét, a Pro- 
venceot és alsó Languedocnak, a földközi tenger 
partjain fekvő részét foglalá magában.

Caesar kormánykerülete a narbonnei és az 
alpokon inneni Galliára terjedt ; ezen utóbbi magá
ban foglalta az egész Po-völgyet ; határát keletről 
a Rubicon képezé, a Romagnában ; nyugatról pedig 
a Magra, a spezziai öböl mellett. Reá volt tehát 
bízva Italia egész szárazföldi határvonalának, ezen
felül az alpok lánczolatának és az illyriai tarto
mányoknak védclmczése.

Gallia apró államokból állt, a melyek közös 
érdekeik által szövetkezett köztársaságok alak
jában kormányozták magukat. A nemzeti gyűlések 
a mai Ckartrainban (in Carnutibus) tartattak. A 
gallok a keresztény időszámlálás előtt hat vagy 
hét századdal átkeltek az fldpokon és ellepték az 
éjszaki Italiát, a hol Milano, Mantua, Verona, stb. 
városokat alapiták. E tartomány az alpokon inneni 
Galliának lön elnevezve. A rómaiak Kr. sz. e. 209 
évvel lépték át legelőször Gallia határait. A mar- 
seilliak által segítségül hivatván, a havasokat ki
kerülőn dök, a partvidék hosszában vonultak el és 
átkeltek a Var folyón. Kr. c. 123-ik évben Sextus 
consul Aix városát épité fel, Provenceban (aquae 
Sextiae). A következő évben az Autun vidékén la
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kó népek (Aedui) Domitius consult segítségül hi- 
yák az auvergneiek ellen (Arverni), a kik az Al- 
lobrogok, vagyis— Dauphinébenlakó néptörzs szö
vetségesei voltak. A hadseregek Avignon mellett 
ütköztek meg: a rómaiak győztek. A következő 
évben ismét csatára került, a dolog azon helyen, 
a hol a Rhone és lsére folyók egyesülnek : a gallo - 
kát megverték és a Rhôneba kergették. A Dau
phiné és Provence akkor római tartományokká 
lettek. Néhány év múlva Róma egy gyarmatot 
alapított Narbonncban és a% által kiterjeszté ural
mát Langueducban.

Az 58-ik évben a helvétek és a Breisgau né
pei elhatározák maguk közt, hogy elhagyják or
szágukat és Saintonge tartományban (Santones) az 
Óceán partján telepednek meg. Városaik közül tizen
kettőt és faluik közül négyszázat felgyuj tottak, ellát
ták magukat liszttel három hónapra és ingóságaik
kal és szekereikkel együtt útnak indultak, számsze- 
rint 368,000-en, köztük 90,000 csataképes férfi. Cae
sara ki épen akkor nyerte cl a galliai kormányzósá
got, sietve indult, a nyolczadik napon G-enfbe ér
kezett, és lerontatta a Rhone hidját. A tartomány
ban csupán egy légió állomásozott, Caesar össze
vonta a három régit, a melyek Illyriában állomá
soztak és a legközelebb alakított két újat, és tizen
hat lábnyi magas és hat mértföldnyi hosszú véd- 
sánczokat építtetett a Rhône és a Jura hegyláncz 
közt. Mialatt ekkép védelmi állásba helyezé ma
gát, a helvétek szabad átvonulási jogot kértek a
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római tartomány területén keresztül; Caesar e kérést 
megtagad ta;april 13-án (jan. 23.)Ezek,nemremélhet- 
vén, hogy a védmüveket megostromolhatják; a fran- 
che-comtéi népekhez folyamodtak, a kik sokkal enge
dékenyebbek voltak. A Jurán átkelve, a Saónehoz 
(Arar) érkeztek. Caesar e közben visszatért az alpo
kon keresztül, hogy légióinak előnyomulását siet
tesse. Ezeknek élén bevonult Lyonba, majd elérte 
Chalons sur Saunet, megtámadta a folyam bal
partján táborozó zürichi népeket (Tigurini) s miu
tán őket végkép megaemmisité, üldözőbe vette a 
többi helvéteket, és tizenöt napig kisérte őket hat 
légióval és egy autuni lovascsapattal. E várostól 
egy napi járó földre, a helvétek váratlanul megtá- 
madák őt. Az ellenség nagyon merész nép volt s 
Caesarnak csupán annyi ideje maradt, hogy négy 
régi légióját, három soros csatarendben felállithatá 
egy domb derekán, mig a két uj légió s a hadi 
podgyász a dombtetőn foglalt helyet. Heves küzde
lem után, ahelvétek elveszték a csatát; még ugyan
azon éjjel odahagyák tábortanyájukat és Caesar 
által üldöztetve, négy nap múlva Langres környé
kére (fines Lingonum) érkeztek. Caesar megke
gyelmezett nekik azon feltétel alatt, hogy vissza
térjenek hazájukba és városaikat ismét felépítsék. 
E nép egy harmadrésznyire olvadt össze (130,000).

III.
Ariovist a svévek királya, a római nép szö

vetségesének lön nyilvánítva. Midőn az auvcrgni
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és franche-comtéi népek (Arverni et Sequani) se
gítségül hívták őt, megverte az autuniakat és szö
vetségeseiket a Pontarlier (Admagetobria) melletti 
útközben, és ezen apró köztársaságokat kényszerítő, 
hogy adót fizessenek és kezeseket adjanak át neki. 
Később a Franche-Comtéfc is igája alá hajtá, és az 
egész tartomány területének egy harmadát elsajá
títván, 120,000 germán közt felosztá. E kilátás ál
tal elcsábítva, még több német készült átkelni a 
Rajnán ; 24,000-en elindultak Constanczból és a 
svévek száz kerülete már a folyam partjaira meg
érkezett; Gallia meg volt ingatva alapjában és a ró
maiakhoz folyamodott segítségért.

Caesar személyesen kívánt találkozni Ario- 
visttel; de épen nem kielégítő választ nyervén, 
átkelt a Saőneon és megszállta Besancont (Veson- 
tio). Néhány napnyi pihenés után, folytatá útját a 
Rajna felé. A hetedik napon — mivel hegyek végett 
nagyobb kerülőt kellett tennie — végre egymással 
szemközt állt a két hadsereg. Caesar és Ariovist 
személyesen találkozott egymással, de találkozá
suknak nem volt semmi eredménye. A germánok 
magas termetüek, erősek, bátrak voltak. A két had
sereg összeütközött a Rajnától tizenhat mértföld- 
nyi távolságban fekvő csatatéren. Ariovist meg
veretett, hadseregét a Rajnáig üldözték és maga 
a király egy kis csolnakon kelt át a folyón. E 
csatavesztés elrémité a germánokat és megmenté 
Galliát. Caesar maga visszatért az alpokon kérész-



tül és hadseregét állomásain hagyta, Labienus pa
rancsnoksága alatt.

Ezen első hadjáratban tehát két nagy ütköze
tet vívott .a helyétek és Ariovist svévjei ellen, a 
kikhez constanczi, csehországi, strassburgi és main- 
czi fegyveresek is csatlakoztak.

IV.
Jegyzetek.

1. Caesar nyolcz nap alatt utazott Rómából 
Genf be ; ma ezen utat négy nap alatt megtehetné.

2. A rómaiak rendes védmüveit tizenkét láb- 
nyi széles és kilcncz lábnyi mély árkok képezék; 
a kihányt földből négy lábnyi magas és tizenkét 
lábnyi széles sánczokat csináltak, a melyen a két 
lábnyira leásott karózat segélyével, négy láb ma
gas mellvédeket építettek; e szerint a mellvéd or
ma tizenkét lábnyival magasabban volt, mint az 
árok feneke. Egy ember, harminczkét órai, vagyis 
három napi munkával, 324 köblábnyi sánczot volt 
képes elkészíteni ; tizenkét ember ugyanannyi mun
kát két—három óra alatt végzett. A szolgálattevő 
légió tehát a hat lieunyi munkával százhúsz óra, 
vagyis tiz—tizenöt munkanap alatt elkészülhetett.

3. A helvétek april hóban kisérlék meg át
kelni a Rhoneon. (A római naptár akkoriban na
gyon bonyolódott állapotban volt; teljes nyolczvan 
nappal sietett; tehát az april 13-ka január 23-ká- 
nak felel meg.) Ezen időponttól kezdve, az illyriai
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légiók még jókor érkeztek meg Lyonban és a 
felső Saône mellé : utjok ötven napot vett igénybe. 
Caesar a Saôneon való átkelése után húsz nappal 
verte meg a helvéteket rendszeres ütközetben : e 
csata tehát május 1-je és 15-ke közt történt, a mi 
augusztus közepének felel meg, a római naptár 
szerint.

4. A helvéteknek valóban rendkívül bátrak
nak kellett lenniük, hogy oly soká voltak képesek 
ellenszegülni a római rendes hadseregnek, a mely 
számra nézve megegyezett velők. Azt állítják, hogy 
húsz napra volt szükségük, míg a Saôneon át bír
tak kelni, a mi nagyon furcsa fogalmakat ébresz
tene hadi szervezésük felöl, de ezen állítás hihe
tetlen.

5. Abból, hogy a helvétek közül csak 130,000 
tért vissza Schweiczba, nem szabad következtet
nünk, hogy közel 230,000 ember esett el, mert so
kan a galliai városokba menekültek és itt megte
lepedtek, sokan pedig később tértek haza. 90,000 
harczos volt köztük, a mi oly arányban van a né
pességhez, mint egy a négyhez. Ez nagyon soknak 
látszik. A Saôneon való átkelésük alkalmával 
mintegy 30,000 zürichi és vidékebeli fegyveres lón 
lemészárolva vagy elfogva. E szerint tehát legfel
jebb 60,000-en vettek részt a csatában. Caeser ve
zérlete alatt hat légió és számos segédcsapat har- 
czolt,ésígy hadserege számra nézve túlnyomó volt.

6. Ariovist hadserege nem volt számosabb 
mint Caesaré; a Franche-Comtében megtelepedett
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germánok száma 120,000-re rúgott ; de mily kü
lönbség lehetett oly hadsereg közt, a mely egy 
nemzet minden fegyverfogható emberéből lett ösz- 
szecsoportositva, és a római hadsereg közt, a mely 
nagyrészt nőtlen és kiszolgált katonákból álló rend
szeres hadcsapatokból volt alkotva. A helvétek és 
svévek kétségkívül bátor vitézek voltak, de mit 
tehet a bátorság oly fegyelmezett és rendszeresen 
szervezett hadsereg ellen, mint a római volt. Épen 
nem csodálandó tehát, hogy Caesar e hadjáratok
ban diadalmaskodott, a mi azonban épen semmit 
se von le érdemlett dicsőségéből.

7. Az Ariovist elleni ütközet September hó
ban, Belfort környékén *) történt.

*) A felsó-rajnai kerületben.



29

MÁSODIK FEJEZET.

(ralliai háború. Második hadjárat. Kr. sz. e. 57. évben.

I. Belgiumi háború. Az Aisne melletti ütközet. — II. A 
hennegaui belgák csatavesztése. A Sambre melletti csata. — 

III. A belgák megveretése Namur alatt. Falais ostroma. — 

IV. Jegyzetek.

I.
A belgák barbár törzsből származtak ; apáik a 

táj szépsége által elcsábittatván, átkeltek a Raj
nán, és az ősi lakosok elűzése után megtelepedtek. 
Legbátrabbaknak tartották őket Gallia valameny- 
nyi népe közt. A teutonok és cimberek féltek el
lenséges indulatuktól és tiszteletben tartották őket. 
A helvétek és Ariovist legyőzetése és a római had
seregek közelléte, a melyek, a szokás ellenére, a 
celta Galliában tölték a telet, aggodalmat ébresz
tett bennök függetlenségek miatt. Az egész telet 
készülődések közt töltötték és tayaszszal 300,000 
embert állítottak síkra, Galba, soissonsi (Suesso- 
nes) király vezérlete alatt, a ki e hadsereghez
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50,000 emberrel járult, a beauvaisi és henncgaui 
(Bellovacori és Nervii) népek ugyanannyival ; az ar- 
toisiak (Atrebates) 15,000-rel; az amiensiek (Am- 
biani) 10,000-rel; a saint-omeriek (Morini) 25,000- 
rel; a brabantiak (Menapii) 9000-rel; a Caux tar- 
tománybeliek (Caleti) 10,000-rel; a vexiniek 10,000- 
rel ; a namuriak 30,000-rel ; végre a kölni, lüttichi 
és luxemburgi vidékek 40,000 germánnal. E nagy 
hadikészületek hire eljutott az alpokon keresztül 
Caesarhoz, a ki két uj légiót szervezett és azokkal 
május hóban (a mi naptárunk szerint februárban) 
Sons alá érkezett.

A celta Gallia népei hívek maradtak hozzá, 
az autuniak (Aedui), rheimsiak (Remi) és sensiek 
(Senoncs) egy hadsereget állítottak ki, a melyet 
Caesar, Divitiacus vezérlete alatt kiküldött a beau
vaisi terület elpusztítására, 6 meg pedig tábort 
ütött nyolez légiójával Pont-á-Vairenél, az Aisne 
(Axona) mellett, a rheimsi területen. A folyam 
balpartján hídfőt csináltatott és táborát körül fog
laltatta tizenkét lábnyi magas védsánczczal, a mely 
tizennyolez lábnyi széles árokkal volt övezve. A 
belga hadsereg csakhamar megjelent és megtá
madta a kis Bièvre (Bibrax) várost, a római tá
bortól három lieunyi távolságban. E várost rheim- 
siakból álló helyőrség tartotta megszállva és éjjel 
segítséget kapott, ennek folytán Galba arra ha
tározta magát, hogy másnap egyenesen Pont-á-Vaire 
ellen induland. Minthogy azonban a római tábort 
tökéletesen elsánczolva találta, 3!* lieunyi távolság-
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ban tábort ütött és tábora 3 lieunyire terjedt ki. 
Néhány nap apró csatározások közt múlt el, végre 
Caesar kivonult hat légióval, kettőt hátrahagyva 
a tábor őrizetére ; nehogy azonban az ellenség háta 
mögé kerüljön, 3—400 ölnyi hosszú két védsán- 
czot vettetett hadseregének mindkét szárnyához 
függélyes irányban és e sánczokat ellátta tornyok
kal és hadi gépekkel. G-alba szeretett volna a do
lognak véget vetni egy csata által; de a két tá
bort elválasztó mocsár akadályozá őt. Azt remélte, 
hogy a rómaiak át fognak kelni rajta, de ezek 
óvakodtak tőle. Este mind a két fél visszatért a 
táborokba. Ekkor Gralba átkelt az Aisnen ; éjjel 
megtámadta a balparti védmüveket és a rheimsi 
vidéken kezdett pusztítani ; de Caesar megverte őt 
lovasságával és könnyű csapataival, és visszaverte 
az Aisne balpartjára. Néhány nap múlva a beau- 
vaisiek meghallották, hogy az autuniek megjelen
tek határaikon és fővárosukat fenyegetik. Azonnal 
felkerekedtek egész táborukkal és hazájuk segít
ségére siettek. A feloszlás ezen első jele, számos 
követőre talált: mindenki visszavonult hazájába. 
Harmadnapra a rómaiak tiz lieunyire előre nyo
multak, megrohanták Soissont, de visszaverettek; 
másnap azonban a lakosok a rheimsiak közbenjá
rására megadták magukat és túszokat állítottak. 
Caesar ekkor Beauvais ellen indult, a lakosokat 
az autuniak kérelme folytán békében hagyta, ha
nem hatszáz kezest vitt magával. Amiens és Pi- 
cardia több városa szintén meghódolt.
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IL
A Hennegau népei (Nervii), a kik a belga né

pek közt legharcziasabbak és leg vadabbak voltak, 
az artoisiakkal (Atrebates) és vermandoisiakkal (Ve- 
romandui) egyesültek. Maubeuge mellett, a Sambre 
(Sabis) jobb partján, egy erdőben ütöttek tábort, 
egy domb által fedezve. Caesar nyolez légióval in
dult ellenók. A Sambre partjaira érkezvén, egy 
szép dombot jelölt ki tábor tanyául. A lovasság és 
a könnyű csapatok átkeltek a folyón és megszáll
tak egy magaslatot, a melyről az egész balparton 
végig lehet tekinteni, a mely azonban kissé alan
tabb feküdt mint az, a hol a római hadsereg tá
borozni akart. A hat légió megérkezvén, elszélyedt 
a kijelölt táborszegély körül, hogy a szükséges véd- 
müvek elkészítéséhez hozzáfogjanak, midőn egy
szerre az ellenséges sereg előrohant az erdőből, 
visszaverte a lovasságot és a könnyű csapatokat, 
utánuk rohant a Sambreba és minden oldalról 
megtámadta a római hadsereget ; alvezérek, tisz
tek, közkatonák, mindenki meg volt zavarodva, 
mindenki kardjához kapott, a nélkül hogy eszébe 
jutott volna ellátni magát védfegyvereivel. A 9-ik 
és 10-ik légióatábor baloldalán állt; a 8-ik és 11-ik 
az ellenséggel szemben, körülbelül középen; a 7-ik 
és 12-ik az ellenkező oldalon, jobbról. A római 
hadsereg nem képezett egyenes vonalt, hanem 
kört, a légiók elszigetelten és rendetlenségben vol
tak, a lovasság és a könnyű fegyverzetű csapatok
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rémülten szaladtak a síkon. Labienus összegyűjtő 
a 9-ik és 10-ik légiót, megtámadta az ellenség bal
szárnyát, a hol az artoisiak harczoltak, ezeket bele
kergette a Sambreba és elfoglalta a fent említett 
dombot és táborukat, a folyam jobb partján. A 
központon levő légiók, sok viszontagság után visz- 
szaverték és a folyamon keresztül üldözték a 
vermandoisiakat ; de a 7-ik és 12-ik légiót, a gallok 
seregének zöme, a hennegaui egész hadcsapat kö
rülfogta és legyőzte. A barbárok megkerülvén a 
légiókat, hatalmukba kerítették a tábort. E két 
légió már a végmegsemmisittetés pontján volt, mi
dőn azon két légió, a mely a podgyászt fedezte, 
a helyszínén megérkezett; és más részről Labienus 
a 10-ik légióval az ellent hátulról megtámadta: a 
szerencse megfordult; a belgák egész balszárnya, 
a mely a Sambre-en átkelt, halottaival boritá a 
csatatért. A hennegaui belgákat annyira meg
semmisítők, hogy midőn néhány nap múlva a vének 
és a nők előjöttek a mocsárokból, a győzők ke
gyelméért esedezni, kiderült, hogy e harczias nem
zet annyira összeolvadt, hogy hatszáz senatorból 
csak három és 60,000 fegyverfogható emberből 
csak 500 maradt életben. E napon, néhány óráig 
oly kétségbeesetten állt a rómaiak ügye, hogy 
egy trieri lovas csapat (Treviri) megszökött és haza
tért, mindenfelé azt hiresztelvén, hogy a római 
hadsereg egészen meg van semmisítve.

3
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III.
A namuri népek épen útban voltak, a benne- 

gauiakhoz csatlakozandók ; midőn a csata szeren
csétlen kimeneteléről értesültek, megszállták Pa
lais t, a mely a természettől hatalmas erődítéseket 
nyert és a Mehaigne partjain, a Maas tói 6000 öl- 
nyire, Namurtól három mértföldnyire és Lüttich- 
től ugyanoly távolságra fekszik.

A namuri népek a cimberek és teutonoktól 
származtak.

Caesar sietve ellenük indult, Falaist ostrom
zár alá vette, három mértföldnyi kerületű és ti
zenöt lábnyi magas ellensáncz-vonalt hányatott fel 
és formaszerint megkezdte az ostromot. Midőn a 
barbárok látták, hogy a rómaiak óriási ostromgé
pei oly könnyű szerrel közelednek falaikhoz, az 
ellenségeik erkölcsi ereje és physikai gyengesége 
közti ellentét bámulattal és rémülettel tölté el őket : 
kegyelemért könyörögtek, fegyvereiket ledobálták 
a falakról és kezeseket ajánlottak. Caesar kegye
sen fogadá őket; de éjfélkor a barbárok újra fegy
vert ragadtak, váratlanul megtámadták a római 
tábort és nagy zavart és rendetlenséget idéztek 
elő. De visszaverték őket 4000 cmbernyi veszte
séggel. Másnap a győztes bevonult a városba és 
elárvereztette valamennyi lakost.

így végződött Caesar második hadjárata. Csa
patait elhelyező a téli szállásokon, ő maga pedig 
visszatért az alpokon inneni Galliába. E hadjárat-
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ban egy nagy csatát vívott a Sambre mellett, több 
apróbb ütközetet az Aisne mellett és egy ostromot 
vezérlett. Ily nagy diadalok hire örömmel tölté el 
Róma városát. A tanács tizenöt napi nyilvános 
imádságokat rendelt, a mi eddig példátlan volt.

IV.
Megjegyzések.

1. E, hadjáratban nyolcz légió állt Caesar ve
zérlete alatt, ezen kívül a mindegyik légióhoz tar
tozó segédcsapatok, továbbá nagyszámú galliai lo
vasság és gyalogság, számos könnyű fegyverzetű 
katonaság a baleari szigetekről, Cretából és Afri
kából, szóval igen tekintélyes hadsereg. A belgák 
300,000 embernyi hadserege különböző nemzetisé
gekből volt összeszedve, minden fegyelem és 
összetartás nélkül.

2. A commentatorok szerint Fismes vagy Laon 
volt azon város, a melyet a belgák megszállni 
akartak, mielőtt Caesar táborát megtámadták 
volna. Ez tévedés: ama város Bièvre volt; Caesar 
Pont á-Vaire alatt táborozott, a római tábor jobb 
szárnya az Aisna csavarodására támaszkodott, 
Pont-á-Vairc és Chaudarde falu közt; a balszárny 
egy kis patakra ; szemközt pedig, a még most is 
látható mocsárok terültek el. Galba seregének jobb 
szárnya Craonnc felé, balszárnya a Mielle nevű 
patak mellett táborozott és a mocsár épen előtte 
volt. Caesar tábora Pont-á-Vairenél, Biévrctól
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8000, Rheimstól 10,000, Soissonstól 22,000, Leon- 
tól 16,000 toisenyi távolságban feküdt, a mi töké
letesen megfelel a commentárok szövegében felho
zott adatoknak. Az Aisne melletti csaták Julius 
elején történtek.

3. A Sambre melletti csata Julius végén tör
tént, Maubeuge környékén.

4. Falais helyirati fekvése megfelel a commen
tárok állításainak. Caesar azt mondja, hogy az el- 
lensánczvonal, a melyet a város körül huzatott, tizen
két lábnyi magas volt, tizennyolez lábnyi mélységű 
árokkal; ez tévedésnek látszik, mert tizennyolez 
lábnyi mélység, hat ölnyi szélességet feltételezne. 
Valószínű, hogy e sáncz árka tizenhat lábnyi széles 
és kilencz láb mély volt. A kihányt földből bás
tyát és mellvédet építtetett, a melynek orma ti
zennyolez lábnyi magasságban emelkedett ki az 
árok feneke felett.

Nagyon nehéz tisztán katonai megjegyzéseket 
írni ily rövid és tömör modorban fogalmazott szö
veg és ily merőben különböző hadseregek felett; 
hogyan lehessen az egész Italiában és a római tar
tományokban ujonezozott és megválogatott egyé
nekből álló rendes római hadsereget összehason
lítani, a barbár hadseregekkel, a melyek bátor, 
szilaj és tömegesen fegyvert ragadt csoportokból 
voltak összeállítva, de a háboruviselésről oly ke
vés fogalommal bírtak, hogy még hidat verni és 
egy sánezot hirtelen elkészíteni és tornyokat épí
teni se tudtak, és rendkívül csodálkoztak, midőn
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meglátták, hogy a rómaiak ostromtornyaik, bás
tyáik felé közelednek.

5. Jogosan vetették azonban Caesar szemére, 
hogy a Sambre melletti csatában, daczára nagy
számú lovasságának és könnyű fegyverzetű csapa
tainak, meglepte és készületlenül találta őt az el
lenség váratlan támadása. Igaz, hogy lovassága és 
könnyű csapatai átkeltek a Sambre-en; de azon 
helyről, a hol ő állt, észre kelle vennie, hogy azok 
150 toisenyi távolságban, az erdő szélén megálla
podtak ; e szerint tehát vagy seregének egy részét 
csatakészen tartania, vagy pedig várnia kellett 
volna, mig előreküldött csatárai az erdőn keresz
tül hatoltak és a környéket kikémlelték. Caesar 
azt hozza fel mentségéül, hogy a Sambre partjai oly 
meredekek voltak, hogy tökéletes biztonságban 
hitte magát azon helyen, a hol tábort akart ütni.
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HARMADIK FEJEZET.
Graillai háború. Harmadik hadjárat. Kr. sz. e. 57. évben.

I. Wallisi háború. — II. Bretagnei háború. — III. Alsó
normandiai háború. — IV. Aquitaniai háború. —

V. Jegyzetek.

L
Caesar egyenes utat akarván magának nyitva 

tartani Milano és Gallia közt, a Simplonon, szent 
Bernáton és a Rhone völgyén keresztül, Galbât a 
12-ik légióval elküldé Wallis cantonba. Alighogy 
a hadvezér megérkezett e tartományba, követek 
érkeztek a különböző cantonokból, békét kérni tőle 
és túszokat ajánlani. Galba, Martigni helységet 
választá téli szállásául és azt árokkal és sánczok- 
kal mcgerősitteté. A bennszülöttek azonban leg- 
kevésbbé se veték alá magukat az idegen uralom
nak, hanem elhatározák maguk közt az általános 
felkelést és minden oldalról összesereglettek, meg
támadni a római légiókat. A harcz heves és vé
rengző volt ; a győzelem már már a bennszülöttek
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felé látszott hajolni, midőn Galba a tábor vala
mennyi kapujából egyszerre előtörve, reájuk ro
hant, futásra kényszerítő őket és 10,000 embernél 
többet lemészárolt. A rómaiak e nagy diadal da
czára sem érzék magukat biztonságban az idegen 
földön, hanem másnap ismét visszatértek a genfi 
tón keresztül és a római tartományban telepedtek 
meg téli szállásra.

II.
Caesar a legutóbbi hadjárat végén az ifjuCras- 

sust, a ki később atyjával együtt a párthok elleni 
háborúban elesett, elküldé egy légióval a bretag- 
neiak (Veneti) leigázására. Crassus csakugyan be 
is vonult Yannesbe (Venctia), aztán bejárta e ki
terjedt tartomány nevezetesebb városait, mindenütt 
elfogadá a nép hódolatát és kezeseket vitt magá
val. Téli szállásra Anjouban (in Andibus) Nantes 
közelében telepedett meg. A bretagneiak azonban, 
első rémületükből magukhoz térve, fellázadtak. 
Fővárosuk, Vannes, adott jelt a felkelésre. Min
denütt elfogták a római tiszteket, a kik különféle 
megbízatásokkal beutazták a tartományt. Vannes 
város nagygyá és gazdaggá lett a Britanniával! ke
reskedés folytán és tengerpartja rendkívül gazdag 
volt kikötőkben. A Morbihan, e szárazföldi ten
ger biztos fedezetéül szolgált, és egészen cl volt 
borítva a vannesiak hajóival. Miután a szövetke
zettek eldobták az álarezot, izenetet küldtek Cras- 
susnak, hogy küldje vissza a kezeseket, aztán majd
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ök is vissza fogják küldeni tisztjeit, hanem szi
lárdul el vannak határozva, megőrizni szabadsá
gukat és nem hajtani önkénytesen nyakukat a ró
mai iga alá. Caesar tavaszszal érkezett Nantesbe. 
Labienust egy lovas csapattal Trierbe küldé, hogy 
féken tartsa a belgákat, Crassust pedig tizenkét 
cohorssal és egy jelentékeny lovas csapattal el
küldte Aquitaniába, nehogy e tartomány lakosai 
segítséget küldhessenek a bretagneiaknak. Sabi- 
nusnak három légióval Cotentinbe *) (Unelli, Cu- 
riosolitae, Lexovii) kellett vonulnia; a hajóraj pa
rancsnokságát Domitius Brutusra bízta; hajókat 
hozatott tudniillik Saintongeból ésPoitouból (San- 
tones et Pictones) és Nantcsben (in flumineLigeri) 
gályákat építtetett; a hajós legénység a középten
ger partjairól érkezett. De a vannesiek hajói na
gyobbak és hajósaik ügyesebbek voltak; horgo
nyaik vaslánczokon függtek és vitorláik puha bő
rökből készültek. A római hajók orra semmi kárt 
se tehetett e szilárd szerkezetű gályákban, a me
lyeknek fedélzetük még e mellett nem csupán a 
római hajók fedélzeténél, hanem még azon tor
nyoknál is magasabb volt, a melyeket a rómaiak 
néha hajóikra építeni szoktak. A rómaiak kele- 
vészei, alulról felfelé hajítva, nem sok bajt okoz
tak, de annál többet az ellenségéi, a melyek felül
ről röpültek lefelé. De a római hajók egy hosszú

*)Kis tartomány Alsó-Normandiában. (Département de la 
Manche.) Fővárosa Contances.



41

rúd végén megerősített éles kaszákkal voltak fel
fegyverkezve, ezekkel elvágták a hajó-köteleket, 
a minek következtében a vitorlapóznák és árboczok 
lezuhantak. Az ekkép megcsonkított és mozdulni 
képtelen nagy hajók most egy valódi szárazföldi 
csata színhelyévé lettek. E közben szélcsend állt 
be s a vannesiek egész hajóhada a rómaiak hatal
mába került. A vannesi nép végkétségbeesésében 
feltétlenül megadta magát. Caesar a nép véneit ki- 
végezteté és valamennyi lakost eladatta rabszol
gákul.

III.

Sabinus megérkezett Cotentin tartományba, 
kényelmes és előnyös tábortanyát szemelt ki és 
tevékenyen hozzálátott annak körülsánczolásá- 
hoz. Viridovix, a coutancesi népek (Unelli) főve
zére, egész Gallia csavargó csőcselékével szapo- 
ritá hadseregét. A mansi, evreuxi és lizieuxi né
pek (Aulerci, Eburovices, Lexovii) megölték vé
neiket, a kik a háborút ellenezték, aztán bezárták 
kapuikat a rómaiak előtt és egyesültek Virido- 
vixxal, a ki ekkép nagyszámú hadsereg élére állt. 
Tábort ütött 3A mértföldnyire a római hadseregtől 
s ezt folyvást ingerelte. Sabinus hadicsellel élt, 
hogy a barbárokat még vakmerőbbekké tegye: egy 
álkémet küldött táborukba azon hírrel, hogy a ró
maiak éjjel észrevétlenül el fognak vonulni, mert 
Caesar segítségére kell sietniük. A gallok e hír 
hallatára megtámadták a tábort. A rómaiak, ezt
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várván, két kapun kirohantak, megtámadták tá
madóikat, és megszalasztották őket, miután ama
zok hiába iparkodtak újra sorakozni. Vereségük 
tökéletes volt. Alsó-Normandia minden népe meg
hódolt a rómaiaknak.

IV.

Crassus nem volt ily szerencsés Aquitaniában. 
Seregét lovas segélycsapatok és Toulouseban, 
Carcassoneban, Narbonneban (Tolosa, Carcasone, 
Narbona) és a római tartomány több városában 
ujonczozott számos cohors által szaporítván, átkelt 
a Garonne (Garumna) folyón. A lakosok számos 
lovas csapattal indultak ellene, a mely főerejöket 
képezé. Crassus győzött és ostrom alá vette fővá
rosukat, Leitouret. E város sokáig védelmező ma
gát; lakosai, mint a környékbeli bányák mivelői, 
rendkívül gyakorlottak voltak a földalatti hadvi
selésben. Crassus innét a bazasi *) népek (Vocates 
et Tarusates) ellen indult. Ezek számos tisztet és 
katonát gyűjtöttek össze azok közül, a kik Sértő- 
rius alatt szolgáltak, valamint sok spanyolt is. A 
barbárok szokásával ellenkezőleg, nyugodtan ma
radtak táborukban, a mely római módra volt el- 
sánczolva, és vártak, míg az éhség visszavonulásra 
kényszeritendi a rómaiakat. De Crassus felkereste és 
megtámadta őket és hősies ellentállás után elfog

*) A mai Département de la Gironde egy kerülete.
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lalta táborukat, ámbár az hátul is el volt látva 
védmüvekkel. Az 50,000 emberre rugó sereg há
rom negyedrésze lemészároltatott. A bayonnei, 
berryi, armagnaci, bordeauxi és daxi népségek, (Tar
belli, Bigerriones, Preciani, Elusates, Gr ári tes, 
Ausci, Garumni, Sibuzates, Cocosates) e diadal ál
tal elrémitve, meghódoltak.

A terouannei, gelderni, brabanti és boulognei 
népektől (Morini, Menapii) Caesar nem nyert sem
miféle hódolati nyilatkozatot, mert erdőik által 
megvédelmezve féltékenyen őrzék szabadságukat. 
Caesar, a ki akkor már azon tervvel foglalkozott, 
hogy a legközelebbi hadjárat alkalmával átkeljen 
az Óceánon, az előrehaladt évszak daczára, elin
dult Terouanne ellen és tábort ütött az erdők szé
lén; azonban a bennszülöttek ellene szegültek és 
csak az által volt képes őket legyőzni, hogy az er
dőket részint kiv.ágatá, részint felgyujtatá. E csa
tározás után, a melyet nem koronázott tökéletes 
siker, a csapatokat elhelyezé téli szállásaikon, 
maga pedig visszatért az alpokon inneni tarto
mányba. így végződött a harmadik galliai had
járat.

V.
Jegyzetek.

1. Caesar eljárását a vannesi tanács ellen csak 
kárhoztatni lehet, E népek nem lázadtak fel, ke
zeseket állítottak, megígérték, hogy nyugton ma
radnak ; de teljes szabadságuk és jogaik birtoká-
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ban voltak. Igaz, hogy ürügyet szolgáltattak Cae
sarnak, harczba szállni ellenük, de arra nem ad
tak neki jogot, hogy a népjogot annyira megsértse 
és oly kegyetlenül visszaéljen győzelmével. Ezen 
eljárás nem volt igazságos és még kevésbbé volt 
eszélyes. Ily rendszabályokkal soha se lehet czélt 
érni, mert csupán elkeserítik és fellázítják a népe
ket. Az igazság és politika csak néhány főforra
dalmár megfenyitését engedi meg; a foglyokkali 
jó bánásmód, mindig főszabálynak tekintendő. Az 
angolok megszegték e politikai és erkölcstan! el
vet, midőn a franczia foglyokat pontonokra *) tet
ték, a mi által egész Európában gyűlöletesekké te
vék magukat.

2. A Bretagne, e nagy és nehezen hozzáférhető 
tartomány, erejének megfelelő ellentállás nélkül 
meghódolt. Ugyanezt kell mondanunk Aquitaniá- 
ról és Alsó-Normandiáról is. E tények okait tüze
tesen kipuhatolni és meghatározni lehetetlen, ám
bár annyi bizonyos, hogy a fő ok azon elszigete
lési és a szükebb hazához ragaszkodó szellemben 
rejlett, a mely a galliai népeket jellemző. Ama 
korszakban még a nemzetiségi, sőt a tartományi

*) így nevezik különösen azon hajókat, a melyekre az 
angolok az első császársági háborúk alatt a franczia fog
lyokat zárták. Minden pontonra 8—900 embert zsúfoltak ösz- 
sze. Az angol foglyokkal emberi módra bántak Francziaor- 
szágban, a francziáknak ellenben az angol pontonokon iszo
nyú szenvedéseket kellett kiállniok. (Complément du Diet. de 
Г Acad, Française.)
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szellem se volt kifejlődve, hanem azon városható
sági szellem uralkodott köztük korlátlanul, a mely 
később Olaszországot is rabbilincsekbe verte. A 
nemzeti szellemnek és az általános szabadságnak 
nincs nagyobb ellensége, mint a kizárólagos csa
ládhoz vagy községhez tapadó szellem. Ezen elda- 
rabolásnak egyik eredménye az is volt, hogy a 
gallok nem bírtak rendes, gyakorlott hadsereggel 
és következőleg semmiféle hadi tudománynyal sem. 
Ennélfogva Caesar dicsősége nagyon kétséges vol
na, ha csupán Gallia meghódítására szorítkoznék. 
Minden nemzet, a mely szem elöl tévesztené az 
állandó hadsereg fontosságát és csupán népfelke
lésekre támaszkodnék, a gallok sorsát osztaná és 
még azon dicsőségről is le kellene mondania, hogy 
csak annyira is ellenállhasson. Mert a gallok el
lenállását leginkább az akkori idők barbársága 
idéző elő és kiválólag elősegítő az erdőkkel, mo
csárokkal és sziklatorkolatokkal elborított vidék, 
a mely a hódítást nehézzé és a védelmet könnyű
vé tette.
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NEGYEDIK FEJEZET.

Galliai háború. Negyedik hadjárat. Kr. sz. e. 55. évben.

I. A germánok betörése Belgiumban. — II. Caesar átkel a 
Rajnán. — III. Partraszállás Britanniában. — IV. Jegyzetek.

I.

A svév nép a leghatalmasabb volt Grermaniá- 
ban ; száz kerülete közül mindegyik 1000 fegyve
rest állított ki, a kik egy hadjáratot végig szol
gáltak és minden évben mások által lettek felvált
va. A nép vándor életet élt, soha se maradt egy 
évnél tovább ugyanazon vidéken, szerette a pusz
taságot, tejből, nyájainak busából és vadászat
ból élt. A férfiak erőteljesek és magas termetnek 
voltak, az állatok bőrével ruházkodtak, szóval : a 
nagy sivatagról származott népek életmódját kö
vették egészen.

E nemzet három év óta elfoglalva tartá a 
bergi észütpheni népségek (Usipetes et Tenchtheri) 
területét, a kik, legyőzetósük után, hontalanul ba
rangoltak ide s tova, mig végre elhatározák ma
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gukat, hogy a Rajnán átkelnek , a folyam torko
latához közel, számszerint 450-000-en. Geldernt és 
Brabantot meghóditák és ott az 54-ik év telén 
megtelepedtek. A hír nagyitá erejüket és számu
kat és Gallia több népe máris számolt segélyökre 
a római iga lerázásához. Caesar jókor átkelt a he
gyeken, harczba szállandó ellenük és elfogadta kö
veteiket, kiket eléje küldtek, midőn országuk felé 
közeledett. Ók nem akartak háborúskodni; hanem 
jogtalan bitorlók által elüzetve hazájukból, földet 
kértek, a hol békében élhessenek. Caesar megta
gadta kérésüket és folytatá útját. Egy 5000 em
berből álló galliai lovas csapatot, a mely táborukhoz 
közeledett, 800 a barbárok közül megtámadta és 
lekonczolta. E hőstett után, a mely vitézségüket 
kétségen kívül helyező, a főnökök és a nép vénei 
elmentek a római táborba, békéért esdekelni. Cae
sar elfogatá őket, fegyverre szólitá hadseregét s 
még ugyanazon órában kiindult, megtámadta és 
elfoglalta táborukat. E szerencsétlen népek romjai 
ismét visszatértek a Rajna túloldalára, különösen 
lovasságuk nagy része, a mely nem vett részt a 
csatában.

II.
Caesar, a Rajna jobb partján lakó népektől 

azt követeié, hogy szolgáltassák át neki a lovas
ságot, a melyhez tulajdoni joga van, minthogy egy 
általa legyőzött hadseregnek részét képezi. Köve
telése visszautasat atott. Ezt fclhasználá ürügyül és
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Kölnnél egy álló hidat veretett a Rajnán keresz
tül. Mérnökei köt czölöpöt verettek le, két lábnyi 
távolságban egymástól, viz ellen és kettőt viz- 
mentében, negyven lábnyira amazoktól; e czölö- 
pök, melyek másfél lábnyi kerületilek voltak, két láb
nyi kerületügcrendák által kötötték össze egymással. 
Annyi czölöpöt verettek le, a mennyit a folyam 
szélessége megkívánt. A hid padlózatát deszkák 
és rőzsenyalábok képezék. Az egész tiz nap alatt 
készült el, azon időtől számítva, midőn az építési 
anyagok a hely színére megérkeztek. Caesart a 
folyam jobb partján a kölni vidék népei barátsá
gosan fogadák, de a svévek fegyvert ragadtak, ál
talános népgyülést tartottak és nagyon ellenséges 
indulatot árultak el, a mi Caesart arra készté, 
hogy ismét visszatérjen a túlpartra és elégesse 
maga mögött a hidat, miután tizennyolcz napot 
töltött a folyam jobb partján, a nélkül, hogy vala
mit végezett volna.

III.
Caesar a Rajnától a boulognei kikötőhöz (in 

Morinos) ment, a hova a vannesi hajóraj már előbb 
megérkezett. A 7-dik és 10-dik légiót nyolczvan 
teherhajóra és néhány gályára szállitá, lovasságát 
összegyüjté az etapei kikötőben és elhelyezé tizen- 
nyolcz nagy szállitóhajón. Bízni bátorkodott a gal
lok hűségében, számos kezest vett magához és 
hadseregének vezérletét Sabinusra bízta. Reggel 
tiz órakor kifeszitteté a vitorlákat és horgonyt
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vetett Britannia partjain, de igen magas tengerpart 
előtt; aztán összecsoportositá az egész hajórajt és 
délután három órakor, kedvező apálylyal újra fel- 
szedeté a horgonyokat, és három mértfölddel tá
volabb partra szállt sík és szabad térségen. A benn
szülöttek erélyesen ellenszegültek a kiszállásnak, 
de visszaverettek. Comiust, Arras (Atrebas) kirá
lyát, a ki a római hadsereget megelőzte, hogy a 
lakosokat előkészítse, elfogták és börtönbe vetet
ték; de később a megrémült barbárok szabadon 
bocsáták és azon követség élére álliták, a melyet 
a győző elé küldtek. Caesar megadta nekik a kért 
békét, azon feltétel alatt, hogy kezeseket állítsa
nak. Négy nap múlva a tizennyolcz szállitóhajó 
is megérkezett a britt partokon a lovassággal ; 
de borzasztó vihar tört ki, a mely ide s tova hányta 
őket az Óceánon. Holdtölte volt, roppant áradás 
öntötte el a római tábort és különösen a part azon 
részét, a hol a hajók hevertek, s ezek sok kárt 
szenvedtek. E két csapás és különösen a római 
hadsereg csekély létszáma annyira felbátoritá a 
bennszülötteket, hogy első rémületükből maguk
hoz térve, összcsereglettek, fegyvert ragadtak és 
körülkeriték a 7-dik légiót. A 10-dik légió épen 
jókor érkezett megszabadítására. Néhány nap 
múlva a barbárok nagy erővel megtámadták a 
római tábort, de sikertelenül, mert visszaverettek. 
Caesar ismét hajóra kelt hadseregével és szeren
csésen visszaérkezett Galliába, néhány nappal az őszi 
napijegyen előtt. E hadjárat rósz kimenete és
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a rajnaparti szerencsétlen csatározások Caesar ró
mai ellenségeinek és irigyeinek rég várt gúnytár
gyul szolgáltak. A tanács azonban mégis husznapi 
nyilvános imádságokat rendelt.

IV.
Jegyzetek.

1. Mindkét betörés, a melyeket Caesar e had
járat alatt megkisérlett, korai volt és egyik se si
került. Eljárása a bergi es zütpheni népek irányá
ban, ellenkezik a népjoggal. Hiába iparkodik coin
men tárj aiban menteni tettének igaztalanságát ; 
maga Cato is nyíltan szemére lobbantotta azt. A 
zütpheni népek felett nyert győzelem különben se 
volt nagyon dicsőséges ; mert ha mindjárt csak
ugyan 450,000-en keltek is volna át a Rajnán, e 
szám csak 80,000 harczosnak felel meg, a kik kép
telenek voltak ellenszegülni nyolcz légiónak, a se
gédcsapatoknak és a saját területük megvédelme- 
zéseért küzdő galloknak.

2. Plutarch magasztalja a rajnai hidat, a me
lyet valódi csodának tart. De e mű épen nem rend
kívüli s bármely ujabbkori hadsereg ép oly köny- 
nyen létrehozta volna. Caesar nem akart hajóhídon 
átkelni, mert nem bízott a gallok hűségében és 
másrészt attól félt, hogy a hid elszakadhatna. Az 
álló hid tiz nap alatt készült el, és valóban, nem 
is kellett hozzá hosszú idő, mert a Rajna Kölnnél 
csak háromszáz ölnyi széles és azon évszakban, 
midőn az átkelés történt, a vízállás legcsekélyebb
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szokott lenni, igen valószínű tehát, hogy nem is 
volt szélesebb kétszáz ötven ölnyinél. A hid mint
egy ötven szakaszban lehetett építve, egy szakaszra 
öt czölöpöt számítva, ezeknek mennyiségét ösz- 
szesen kétszáz ötvenre tehetjük, a mihez hat su
lyok szükséges ; a czölöpök leverése hat nap alatt 
megtörténhetett, ez a munka legnehezebb része. A 
gerendázat és padlózat lerakása egyidejűleg tör
ténhetik és sokkal könnyebb munka. A helyett, 
hogy az öt czölöpöt ily módon verették le, sokkal 
jobb lett volna, mind az ötöt, egymástól három 
lábnyi távolságra sorjában le veretni és tizenyolcz — 
húsz lábnyi tetőzettel beborítani. Ezen mód any- 
nyibóí előnyösebb, hogyha egy czölöp kiszakad, 
a többi négy még ellentáll és fenntartja a geren- 
dázatot.

3. E módot követé gróf Bertrand mérnök 
1809-ben a Dunán, Bécs alatt két mértfölddel, 
Lobau szigettel szemközt. A Duna egészen más
nemű folyam mint a Rajna. Europa e legelső fo
lyamának szélessége 500 öl, mélysége 28 láb. A 
Rajna Kölnnél, azon pillanatban, midőn Cae
sar átkelt rajta, nem volt mélyebb 15 lábnyi- 
nál. A franczia mérnök három hidat épített czö- 
löpökre és busz nap alatt 2400 czölöpöt veretett 
le. A Duna, Lobau szigettel szemben, egy kis szi
get által két ágra van szakítva. Az egyik ág szé
lessége 275 öl, a szigeté 50 öl, a második ágé 175 
öl, összesen 500 öl. A viz főfolyása a keskenyebb 
ágban, a balpart mellett volt. A nagyobb ágban
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45 szakaszt veretett le, egymástól hat ölnyi távol
ságban ; mindegyik szakasz hat czölöpböl állt és 
húsz lábnyi hosszú volt; a czölöpök tiz lábnyira 
voltak leverve a földbe és hat lábnyira emelked
tek ki a vízből, hosszúságúk harmincz—harmincz
hat lábnyi volt : négy kis sulyok elvégző a mun
kát tiz nap alatt, mindegyik sulyok egy hajón volt 
elhelyezve. A gerendázatot csapok és tizennyolcz 
hüvelyknyi zárszegek tárták össze. A kisebb ágban 
sokkal több nehézséggel járt a dolog; a vízfolyás 
rendkívül sebes volt, egy óra alatt kiszakított egy 
czölöpöt, ha azt szabadon hagyták ; mihelyt egy 
czölöp le volt verve, meg kellett erősíteni a su
lyok hajójához mindaddig, mig szomszédjával is el
készültek s a kettőt összeköthették. Már az is 
igen nagy bajjal járt, mig a czölöpöt le tudták bo
csátani a viz fenekére: mihelyt a földet érte és a 
leverést elkezdték, a viz oly erővel rángatta ide-s- 
tova, hogy a hajó a dörzsölés miatt több Ízben 
meggyuladt. A kisebb ág közepén rendes sulyok
kal nem lehetett volna leverni a ezölöpöket. A 
mérnök Bécsből hozatott sulykokat, a melyek két 
hajón nyugodtak és a bécsi nagy hid építésénél 
lettek használva. Ha mindjárt kezdetben e sulyko
kat alkalmazza, a kisebb ág hídja is elkészült 
volna tiz nap alatt, mint a nagyobb ágé. A hid 
padlózatára nehéz gerendákat raktak, hogy az erős 
vízfolyás által előidézett ingást némileg ellensú
lyozzák. E hid júniusban épült: a Duna a hóolva
dás miatt tiz—tizenkét lábnyival áradt; egy hónap-



pal később a munka sokkal könnyebb lett volna. 
Néhány czölöp ötven lábnyi hosszú volt.

Bertrand tábornok ugyanazon húsz nap alatt 
bármin ez öllel feljebb egy másik átjárást is ké
szíttetett, a mely szintén czölöpökön nyugodott és 
nyolez lábnyi széles hidat képezett a gyalogság és 
lovasság számára. E második hid szakaszai csak 
három czölöpből álltak.

Végre hatszáz ölnyivel feljebb, két sor czö
löpből álló és 800 öl hosszú védmüvet készítte
tett, a két hid megoltalmazására. Ezen kívül még 
két állóhidat épített; az egyik, a mely a Lobau szi
getet átvágó kis folyamágon vezetett keresztül, 50 
öl hosszú volt, a másik pedig 60 ölnyi hosszúság
ban a szigetet köté össze a balparttal. Lobau szi
get szélessége 1800 ölnyire rúgott. E hidak elké
szítése legalább tizszerte több munkát és fáradsá
got igényelt, mint Caesaré, és mégis valamennyi 
elkészült húsz nap alatt, az illető rendelet kibo
csátása után. Még néhány sulyok segélyével, tíz 
napot is alig vettek volna igénybe. Caesar hídja 
tiz nap alatt készült el, azon időponttól számítva, 
midőn az építési anyagok a hely színére megér
keztek. E dunai hidakhoz 900 darab negyvenöt— 
ötven lábnyi hosszú és két lábnyi kerületű geren
dát; 2500 darab harminezöt—negyven lábnyi hosszú 
és tizenöt—tizennyolez hüvely kni kerületű gerendát 
és 9000 darab harminczhat lábnyi hosszú, kilencz 
hüvelykni széles és két hüvelknyi vastag deszkát 
használtak fel.
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4. Napoleon ezenkívül egy nyolczvan ölnyi 
hosszú és egyöntetű *) hajóhidat építtetett. A tü
zérség hidászai azt huszonkét pontonból állították 
össze és a folyam egyik ágát használták fel, a 
mely egy sziget által volt védve. A huszonkét 
pontont összekötötték könnyű gerendákkal, reá
rakták a padlózatot, a támadást megelőző éjjelen 
a hidat leszállították a francziák által megszállt 
parton, és egyik végén megerősítették. A hid né
hány perez alatt megtette a kanyarulatot és a 
túlsó parton is meg lett erősítve. A gyalog had
oszlopok azonnal átkeltek rajta és megrohanták a 
meglepett ellenséget, a mely azt hitte, hogy még 
két órai ideje van készülődni.

Az egyöntetű hidaknak még tökéletesbülniök 
kell. Folyamágra nincs szükség; a hidász-szekerek 
éjszakának idején megérkezhetnek a folyamparton 
és a partlej tőn lerakhatják a hajókat; egy hidász
század két óra alatt összeállíthatja a hidat, szegek 
és kalapács nélkül, csupán csavarokkal. Ekkor 
4—500 ember egyszerre megragadja és a vízbe 
dobja a hidat; a kanyarulás néhány perez alatt 
megtörténhetik s a gyalogság rögtön rohamot in
tézhet a túlpart ellen.

Váljon lehet-e 150 mázsás pontonokkal egyön
tetű hidakat átverni oly folyamokon, mint a nagy 
Rajnaág és a nagy Dunaág ? Ha lehetséges, a 
mint alaposan hihető, a hidat a vízben, a part
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hosszában kellene összeállítani, és pedig éjjel, mert 
a folyam 200 ölnél szélesebb lévén, a túlsó parton 
állomásozó ellenség nem veheti észre. A tapaszta
lás megmutatandja, ha szükséges-e a hid mozdu
latát a folyam közepén horgonyzó három—négy 
hajó által támogatni, nehogy azon perczben elsza
kadjon, midőn kanyargásával a túlpartot érinti ; 
ha ezt nem tartanák szükségesnek, ha az össze
állítás oly hibátlan lenne, hogy ezen első lökést 
kiállná és csak később kellene néhány horgonyt 
lebocsátani a hid közepére gyakorolt erős nyomás 
ellensúlyozása végett, akkor néhány óra alatt 
— nyolcz órától éjfélig — lehetővé lenne téve a 
folyamom átkelés. Mily nagyszerű eredmény !

A hajókon csatárokat lehet elhelyezni, a kik 
viz ellen és viz mentében tüzeljenek, mihelyt a 
hid elkezd kanyarulni; sőt nyergeken megerősített 
négyfontos ágyukat is lehet alkalmazni, a hid 
végére pedig egy felvonó hidat a könnyebb partra 
szállhatás végett.

5. A közönséges folyamhajók a legalkalmasab
bak ideiglenes hidakhoz, a nagy folyamokon, egy 
hadsereg háta mögött, mert a helyszínén található ha
jók rendszerint igen nagyok és kitünően jó szolgála
tokat tesznek ; ellenben pontonokkal nagyon bajos 
dolog hidat verni egy nagy folyamon, az ellenség 
előtt, mert nagyon sok veszedelemnek vannak ki
téve; gyakran meghasadnak, kiszáradnak vagy 
az ágyú- és kartácsgolyók által kilyukasztalak ; 
könnyen elmerülnek, ha a felettük átvonuló- súly



nagyon tetetemes, vagy a gyalogság nagyon se
besen rohan keresztül rajta, avagy több nehéz 
ágyú csoportosul össze egy ponton; végre tova- 
szállitásuk oly szekereken történik, a melyek a 
legkényelmetlenebbek és legnehezebbek minden 
tüzérségi szekér közt, mivel a legkisebb tizennyolcz 
lábnyi hosszú, a közönséges pontonok hossza pe
dig körülbelül harmincz láb. Ebből a következő 
kellemetlenségek származnak. 1-ször : soha se ke
rülik ki a figyelők vagy kémek szemeit és minden 
tüzérségi jármű közül épen ezeket kellene leggon
dosabban rejtegetni az ellenség előtt; 2-szor: a le
hető legnagyobb csendben kell a folyam partjá
hoz közeledniük, nehogy a túlparton levő ellenség 
figyelmét felébreszszék és ez ismét igen sok bajjal 
jár, mert épen a folyamok közelében gyakran ta
láltatnak mocsárok, ingoványok vagy töltések.

6. Mindezen kellemetlenségek elkerülése vé
gett tehát czélszerünek látszanék, a hidhajókat 
8—9 lábnyi hosszú horgonyjelző naszádokra felosz
tani; ezek négyesével megfelelnének egy — na
gyobb folyamok áthidalásánál használt ponton
nak, és csáklyák által lennének egymáshoz köten
dők, a mi által a következő előnyök volnának 
elérhetők. 1-ször: e horgonyjelző naszádok csak 
öt—hat mázsányi súlylyal bírván, a tovaszállitást 
tetemesen megkönnyebbitenék ; 2-szor : tova lehetne 
szállítani bárminemű jármüveken, a melyeket a 
kémlelők alig bírnának megkülönböztetni a kö
zönséges tüzérségi szekerektől; 3-szor: az egyes
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szakaszokat tetszés szerint és minden hátramara
dás nélkül ki lehetne szedni kijavítás végett, nem
különben az alkalmazásba veendő horgonyjelzők 
száma is a körülményekhez képest szaporítható, 
vagy kevesbíthető volna.

7. Ily horgonyjelzők néhány hüvelyknyire a viz 
alá merülhetnek, a nélkül, hogy a hid e miatt ve
szélyeztetnék. Az egy pontonnak megfelelő négy 
horgonyjelző naszád csak felével bírna a ponton 
térfogatának; mert ezen utóbbiak 155 köblábnyi 
térfogatából 76 lábnyi a felszínen kívül levő részre 
esik, és csak előre nem látott végső esetben, — 
ha megmentése forog kérdésben, — szabad viz alá 
jönnie. így tehát rézből vagy fából készült négy 
horgonyjelző, — mindegyik húsz köblábnyi tér
fogattal — jobb szolgálatokat fog tenni, mint egy 
155 köblábnyi térfogatú hidhajó.

8. Egy köblábnyi parafa súlya 16 font, egy 
köblábnyi viz súlya 70 font; minden köblábnyi 
parafa elbír 54 fontot. Egy parafából készült pon
ton 16 mázsát nyomna, térfogata 100 köblábnyi 
lenne és elbírna 54 mázsát; ha ebből 10 mázsát 
számítunk a deszkákból és gerendákból álló pad
lózatra, marad még hátra 44 mázsa, annyival 
pedig a szükséges hadiszereket át lehet szállítani. Ha 
c parafa-pontont négy horgonyjelzőre osztjuk, a me
lyek közül mindegyik 25 köblábnyi térfogattal 
bir, az összes súly 4 mázsára és a teherkópesség 
134: mázsára rúg. Mennyi előnyt nyújt egy ekkép 
készített hid ! Bem az idegen testek hozzáütödése,



sem a légmérséklet változása, sem az ágyutüz nem 
volna képes elsülyeszteni ; valódi erős, tartós, egy
szerű hadigép lenne. Ily rendszer mellett a szálli- 
tószekereknek sem kellene egészen odajárni a 
folyamhoz, mert a horgonyjelzöket maga a legény
ség is könnyen elvihetné száz, sőt kétszáz ölnyire.

9. A keletiek bakkecske bőröket használnak 
a folyamokon való átkelésükhöz. Egy tömlő térfo
gata kilencz köbláb, felülete 36 négyszög lábnyi 
és súlya 18 font; tiz ilyen tömlő száz nyolczvan 
font sulylyal bir és egy rézből készült pontonnak 
megfelelő hidoszlopot képez ; e szerint egyetlen 
egy kocsin el lehetne szállítani tiz hidoszlophoz 
szükséges anyagot, a melylyel egy harmincz öl 
széles folyó volna áthidalható. Ellenvetésül felhoz
ható, hogy a tömlők nagyon könnyen elrepednek, 
de erre megfelel azon körülmény, hogy a hidosz- 
lop tiz tömlőből állván, ilyesmi nem nagyon va
lószínű.

Tizenkét font parafa oly uszó-övet képez, a 
mely egy embert fenntart a viz színén, úgy hogy 
puskáját használhatja. Néhány ilyen öv, valamint 
hasonló számú parafa-czipő és vízhatlan vászonból 
készült nadrág elkerülhetlenül szükséges lenne 
minden hidász-századnál, hogy a hídépítés körüli 
munkákat a vízben biztosabban végezhessék.

10. Egy kecskebak-bőrből készült uszó-öv, a 
mely hat részből áll és összesen egy köblábnyi 
levegőt tartalmaz, képes egy embert a viz felett 
fenntartani és súlya csak fél font. A hat részre
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való felosztás azon előnyt nyújtja, hogy ha bár 
kettő vagy három elreped, a másik három mégis 
fenntartja az embert a viz színén. Ily övékkel, a 
melyek nagyon könnyen eltehetők és úgyszólván 
semmi súlylyal se bírnak, bizonyos körülmények 
közt nagyon jó volna ellátni a gyakorlott csatá
rokat, a kiknek rendeltetésük a mocsárokban, 
folyamágakban és árkokban ide-s-tova járkálni. 
Minden gyalogsági század közt kellene kiosztani 
kellő számmal. Különösen szükséges, hogy min
den lovassági és gyalogsági században legyen szá
mos jó úszó.

11. Caesar betörése Germaniába nem sikerült, 
mert a megvert hadsereg lovasságát nem szolgál
tatták át neki, valamint a svévek se hódoltak 
meg, sőt nyíltan daczoltak vele. Ép oly kevéssé 
sikerült a Britannia elleni vállalat ; két légió nem 
volt elég, legalább négyre lett volna szüksége, 
ezenfelül lovassággal se rendelkezhetett, a mi pe
dig elkerülhetlenül szükséges oly országban, mint 
Britannia. Nem volt kellőleg előkészülve ily nagy- 
fontosságú vállalatra; az eredmény ellene ütött ki 
és csupán rendkívüli szerencséjének tulajdoniták, 
hogy veszteség nélkül visszavonulhatott.
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ÖTÖDIK FEJEZET.

Galliai háború. Ötödik hadjárat. Er. sz. e. 54. évben.

I. Második kiszállás Britanniában, — II. A lüttichi népek 
lekonczolják Sabinus légióját, — III, A hennegaui népek 
Cicerót táborában ostromolják. — IV. A trieri népek vezérey 

Induciomarus megöletése. — V. Jegyzetek.

I.
Caesar a tél folytán Illyriába ment, a mely

nek határait a pirastok (Pirustae) puszilták; de 
közeledtének hírére e népek követeket küldtek 
eléje, megtériték az okozott károkat és kezeseket 
állítottak.

A trieri népek két pártra voltak szakadva, 
Induciomarus és Cingetorix alatt; ezen utóbbi a 
rómaiak hive volt. Midőn Caesar hat légió élén 
közeledett, e népek meghódoltak neki és kétszáz 
kezest állítottak.

A calaisi szoros partjain huszonnyolcz gálya és 
hatszáz szállitóhajó állt készen, negyven más hajót, 
midőn a belgiumi kikötőkből a találkozás helyére



61

indultak , a nagy viharok megrongáltak és vissza- 
űztek az éjszaki tengerbe. Caesar öt légiót és 2000 
lovat szállított hajóra, Labienust pedig három 
légióval és 2000 lóval hátrahagyá, a partok meg
őrzésére és a gallok fékentartására.

Napnyugtakor felszedeté a horgonyokat, dél
nyugati széllel, a mely azonban éjfélkor elcsende
sült. Ugyanazon parton kötött ki, a hol a múlt 
évben kiszállt. A barbárok, látván a tekintélyes 
hajórajt, megijedtek és nem szegültek ellene a 
partra szállásnak; hanem tábort ütöttek, négy 
mértföldnyire az ország belsejében. Caesar ellenük 
indult és megszalasztotta őket, de midőn diadalá
nak eredményeit felhasználni készült, vissza kel
lett térnie a tengerpartra, hogy kijavíttassa a ká
rokat, a melyeket a vihar okozott hajórajában. 
Negyven hajó elsülyedt és csaknem valamennyi 
meg volt rongálva, kisebb-nagyobb mértékben. A 
tíz napot, melyre a hajók kijavíttatásához szük
sége volt, arra használta fel, hogy táborát jól körül- 
sánczoltatta ; hajóit mind kihúzatta a szárazföldre.

В közben a bennszülöttek fővezérükül válasz- 
ták Gassivellaunust, a ki a Themse balpartján 
uralkodott. Az uj fővezér közelebb vonult a római 
táborhoz, s e hadmozdulatból több ütközet fejlő
dött ki. A rómaiak mindannyiszor megverték a 
bennszülötteket, végre a Themsén keresztül ker
gették és üldözőbe vették. Caesar fegyveres erővel 
átkelt a folyamon, és elfoglalta Cassivellaunus fő
városát, a mely nem volt egyéb, mint egy körül-



sánczolt erdő. (Nagy a különbség e főváros és Lon
don közt.) Mandubratiust elismertető az essexi és 
middlessexi népek királyául. Ezen ifjú felkereste 
őt Galliában és pártfogásáért könyörgött család
jának ellenségei ellen, a kik atyját meggyilkolták. 
E közben a kenti (Cantium) népek megtámadák a 
római tábort, a mely a hajórajt is magában foglalá, 
de visszaverettek. E közben közeledett az őszi 
napéj egyen és e körülmény arra bírta a rómaia
kat, hogy ismét hajóra keljenek és visszatérjenek 
Galliába.

Caesar írja, hogy e szigetlakók házai úgy van
nak építve mint a gallokéi; rendkívül sok marha- 

bírnak, pénzök rézből vagy vasdarabokból 
van; az ország belsejében horganybányák, a ten
gerparton nem nagyon dús vasbányák találtatnak ; 
fenyő és bükkfa nem díszük ezen országban ; a 
bennszülötteknek nem szabad tyúkot, nyulat és lu
dat enni; az éghajlat mérsékeltebb mint a galliai; 
a lakosok nem vetik be földjeiket gabonával, ha
nem tejjel és nyájaik húsával élnek ; testüket ten
gerzöld színűre festik ; hajukat nőni engedik, de 
különben egész testükről kiirtják a szőrt, felső 
ajkuk kivételével; tiz-tizenkét fi testvérnek vagy 
rokonnak van egy közös neje.

II.

A termés roszul ütött ki és élelmi szerek dol
gában nagy szükség uralkodott Galliában ; Caesar
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ez okból nagyobb területen térj észté ki téli szállá
sát; egy légiót Terouanne vidékén (in Morinos) 
szállásolt el, egyet, Cicero vezérlete alatt, Hen- 
negauban (in Nervios), egyet Norman diában (in 
Essuos),egyet a rheimsi vidéken, hármat Belgium
ban Labienus vezérlete alatt; a 8-kat és ezenfelül 
öt cohorst a lüttichi vidéken (in Eburones) Tongre 
mellett, a Maas és a Rajna közt, Sabinus parancs
noksága alatt. A galliak közt alattomos forron
gás uralkodott, ennek következtében Caesar szük
ségesnek látta, hogy ö maga is a tartományban 
töltse a telet. Egy Chartres vidékbeli (in Carnu- 
tibus) főurat,aki ezen ország fejedelmeinek ivadé
ka volt, és a rómaiak iránt tanúsított ragaszkodá
sáért Caesar által méltóságába visszahelyeztetett, 
földiéi nyilvánosan meggyilkoltak. A gallok nem 
szerették az idegenek által reájuk erőszakolt kirá
lyokat. Sabinus alig tizennégy nap előtt végzé be 
táborának körülsánczoltatását, midőn Ambiorix és 
Cativolcus, a lüttichi vidék főnökei, eléje vonul
tak és ingerelni kezdték őt. Ambiorix visszave
retett , deákkor sikerült elhitetnie Sabiuussal, 
hogy a gallok valamennyien föllázadtak és meg
támadták a rómaiakat különböző téli szállásai
kon ; hogy a germánok két nap alatt nagy hadi- 
erővel fognak megérkezni, ennélfogva tehát egy 
perczet se szabad vesztenie, ha még háborittatlanul 
akar visszavonulni. Sabinus hitt neki és hajnalban 
kivonult táborából; de a barbárok csakhamar kö- 
rülkeriték egész seregét és a tizenöt cohorst egészen



felkonczoltäk. Egy ember se menekült meg, mert az 
utolsó perczben a rómaiak egymást ölték le, nehogy 
ellenségeik kegyetlenségének áldozatául essenek.

III.

E diadal után Ambiorix csapataival Namur 
felé vonult, innét a Hennegauba és útjában minde
nütt lázadásra ingerlé a gallokat. Mindenki fegy
vert ragadott és Ambiorixnak nemsokára egész 
hadserege volt, a melyhez cortryk-i, brüggei, lö- 
weni, doorniki és genti harczosok (Leutrones, 
Grudii, Le váci, Pleumoxii, Geiduni) csatlakoztak. 
Ekkór megtámadá Cicero táborát; néhány katona, 
a kik a táboron kívül rözsekévéket készítettek és 
fát vágtak, azonnal le lón mészárolva; a többiek 
fegyvert ragadtak és visszaverték a barbárok tá
madását. Cicero az egész éjszakát arra forditá, 
hogy a táborban felhalmozott fából 120 tornyot 
építtetett; az ellenség másnap ismét megtámadta 
a tábort és betemető az árkokat, de megint vissza 
kelle vonulnia; és ez egymás után hét napig ismét
lődött. A barbárok ekkor ellensánczot készítettek, 
tizenegy lábnyi magas bástyákkal és tizenöt láb- 
nyi mély árokkal. A szükséges eszközök hiányá
ban, kardjaikkal vágták fel a gyepet, kezeikben 
vagy öltönyeikben hordták a földet. Az öt mért- 
földnyi kerületű egész sánczvonal három óra alatt 
készült el. A következő napokon tornyokat építet
tek és egyéb ostromműszereket készítettek, szóval:

64



65

utánozták a rómaiak egész hadimüvészetét. Midőn 
egy ízben nagy szél kerekedett, gyúanyagokat és 
tüzes nyilakat szórtak a római táborba és csak
ugyan sikerült azt felgyujtaniok. E pillanatot uj 
rohamra használták fel, de sikertelenül ; ekkor egy 
toronynyal közeledtek a sánczokhoz, de Cicero fel- 
gyujtá tornyukat. Végre egy gall rabszolgának 
sikerült eljutnia egy levéllel Caesarhoz, a ki épen 
Bheimsban volt. A dolgok állásáról értesülvén, 
azonnal alvezérének segítségére sietett két légió
val. Egy gall lovag nyilára szúrta levelét és Ci
cero táborába lőtte ; a nyíl egy toronyba fúródott, 
két napig ott maradt és csak harmadnapra vették 
észre. Mihelyt az ostromlók a rómaiak közeledé
séről hirt vettek, azonnal megszüntették az ostro
mot és szám szerint 60,000-en ellenük indultak. 
Caesar, a kinek csak 8000 fegyverese volt, jónak 
látta tábort ütni, magát körülsánczolni és nyugod
tan maradni táborában. A barbárok vérszemet 
kaptak, és ingerelni kezdték a rómaiakat, a kik ek
kor minden oldalról előrontottak, szétverték őket 
és még ugyanazon napon egyesültek Ciceróval. 
Midőn Caesar e légió felett szemlét tartott, kitűnt, 
hogy a harezosok kilencz-tizedrésze meg volt sebe
sülve. Caesar innét Amiensbe ment téli szállásra. 
Egész Gallia forrongásban volt. Sens lakói elégü- 
letlenek voltak azon királylyal, a kit Caesar adott 
nekik, meg akarták őt ölni és megtagadták az en
gedelmességet Caesartól. Csupán az autuni és 
rheimsi népek maradtak a rómaiak hívei.
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IV.

Induciomarus Trierben mindenkép iparkodott 
a german népeket reábirni, hogy átjöjjenek a Raj
nán; azzal biztatá őket, hogy a római hadsereg 
legvitézebb csapatai meg vannak semmisítve. A 
namuri, hennegaui, chartresi és lüttichi népek szö
vetségéről biztosítva lévén, síkra szállt és megtá
madta Labienus légióját, a mely előnyös helyzet
ben táborozott. Labienus több napig engedte ma
gát ingereltetni a barbárok által, de midőn a hű 
szövetségesei által küldött lovasság megérkezett, 
kirohant a táborból, megverte ellenségeit, megölte 
Induciomarust, s ez által kissé helyreállitá a bé
két Galliában.

V.
Jegyzetek.

1. Caesar második hadjárata Britanniában, 
nem volt sikeresebb az elsőnél ; mivel nem hagyott 
hátra semmifele helyőrséget vagy telepet és a ró
maiak ép oly kevéssé voltak az ország urai most, 
mint ezelőtt.

2. Sabinus légiójának lemészároltatása az első 
nevezetesebb baleset, a mely Caesart Galliában érte.

3. Cicero egy hónapnál tovább védelmezett 
5000 emberrel tizszerte nagyobb hadsereg ellen 
egy körülsánczolt tábort, a melyet még csak két 
hét óta tartott megszállva; váljon lehetséges vol
na-e ilyesmi napjainkban?
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A mai katonák karja ép oly erős mint a régi ró
maiaké volt, a mi árkász-műszereink ugyanazok ; de 
egy tényezővel többet bírunk: a lőport. Mi tehát ké
pesek vagyunk ép oly gyorsan és ép oly jól mint ők 
sánczokat vetni, árkokat ásni, fákat kivágni és 
tornyokat építeni; de az újkori támadó fegyverek 
egészen más erővel bírnak és egészen máskép mű
ködnek, mint az ókoriak működtek.

A rómaiak, diadalaik hosszú sorát azon szo
kásuknak köszönhetik, a melytől soha se tértek 
el, hogy tudniillik minden este megerősítették tá
borukat és soha se szálltak harezba a nélkül, hogy 
mögöttük körülsánczolt tábor ne lett volna,a melyben 
élelmiszereik, podgyászaik és sebesültjeik voltak 
elhelyezve és a mely mindig biztos menhelyül 
szolgált nekik. Az akkori fegyverek minőségénél 
fogva e tábortanyákon biztosítva voltak nem csak 
egyenlő erejű, de túlnyomó hadsereg támadása el
len is; és egészen tetszésüktől függött síkra szállni, 
vagy bevárni a kedvezőbb alkalmat. Mariust meg
rohanja a cimberck és teutonok óriási raja; ő visz- 
szavonul táborába és ott nyugodtan marad mind
addig, mig kedvező alkalom kínálkozik akitörésre ; 
ekkor kirohan és a győzelem jelöli ki hadseregé
nek útját. Caesar megközelíti Cicero táborát ; a 
gallok felhagynak az ostrommal és az uj ellenség 
elé mennek ; számuk emezét négyszeresen felül
múlja. Caesar néhány óra alatt biztos állást 
foglal el, körülsánczolja táborát, türelmesen el
viseli az ingerkedéseket és kihívásokat az ellen-
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Bégtől, a melyet még nem akar megtámadni ; 
de a kedvező alkalom nem soká késik; ekkor 
minden oldalról előront és a gallok szét vannak 
verve.

Miért hagytak fel tehát végkép az újkori had
vezérek e bölcs és nagyszerű eredményekben gaz
dag szabálylyal ? Azért, mert az ostromló fegyve
rek egészen megváltoztak. A régiek főfegyvere a 
kézi fegyver volt; a légionáriusok a rövid kard
dal hóditák meg az egész világot; nagy Sándor a ma
cedóniai dzsidával foglalta el Ázsiát. Az újkori had
seregek főfegyvere az ágyú és a puska, e királya 
mindazon fegyvereknek, a melyeket az emberi el
me valaha feltalált ; nincs védfegyver, a mely 
megoltalmazhatna tőle ; a paizsokról, pánczélin- 
gekről és vértekről már rég lemondtak, mert be
látták, hogy czéluknak nem képesek megfelelni. 
E borzasztó fegyverrel, egy katona, egy órane
gyed alatt megsebesíthet vagy megölhet hatvan em
bert; a töltényekből soha se fogy ki, hiszen ezek
nek súlya alig vehető tekintetbe ; a golyó ötszáz 
ölnyire elröpül ; száz ötven ölnyi távolságban még 
nagyon veszélyes ; kilenczven ölnyi távolságban 
gyilkol.

A régiek főfegyvere a kard és dzsida lévén, 
rendes állásuk szükségképen a mély csatarend 
volt. Bármely oldalról támadták meg a légiót 
vagy phalanxot, akár szemben, akár a jobb, akár 
a bal szárnyon, mindenütt hátrány nélkül szembe 
szállhatott az ellenséggel; a légiók lehetőleg cse
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kély kiterjedésű térségen táborozhattak és ennél
fogva a körülsánczojással is kevesebb dolguk volt 
és tábortanyájuk őrzéséhez is a lehető legkisebb 
számú fegyverekre volt szükségök. Egy consul! had
sereg, a könnyű fegyverzetű katonasággal és a segéd
csapatokkal együtt 24,000-nyi gyalogságból,1800-nyi 
lovasságból, összesen mintegy 30,000 emberből állt 
és 1344 ölnyi kerületű négyszögön táborozott, egy 
öJre 21 embert számítva; minden ember három 
sánczpalánkot vitt, egy ölre e szerint 63 sánczpa- 
lánk jutott. A tábor térfogata 11,000 □ öl volt; 
ha tehát minden ember csak harmincz perczig dol
gozott, a tábor kellőleg megerősítve és biztosítva 
volt minden támadás ellen.

Az újkori hadseregek főfegyvere ellenben az 
ágyú és puska, ennélfogva rendes állásuk a széles 
csatarend, mert csak így képesek felhasználni min
den vetgépeiket. Minthogy e fegyverek nagy tá
volságban működnek, az újkori hadseregek fő elő
nye attól függ, hogy mily állást foglalnak el ; an
nál több pusztítást okozhatnak, minél inkább czél- 
ba vehetik és túlszárnyalhatják az ellenséget. Az 
újkori hadseregeknek tehát mindenkép arra kell 
törekedniök, hogy a tulszárnyaltatást és körülke- 
rittetést megakadályozzák ; tábora homlokzatának 
oly hosszúnak kell lennie, mint maga a csatarend ; 
mert ha négyszögü tért foglalna el és homlokzata 
nem volna képes kellőleg kibontakozni, az egyenlő 
erejű ellenséges hadsereg által körülkerittet- 
nék és ki lenne téve lövegei egész pusztítása-
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пак, mig amaz e borzasztó tüzelést csak arányta
lanul csekély mértékben viszonozhatná. Ily állás
ban, daczára sánczainak, nem csupán hasonló erejű, 
de csekélyebb ellenséges hadsereg is könnyen bán
talmazhatná és ingerelhetné. Az újkori tábort csu
pán maga a hadsereg védelmezheti, és ha ez el
vonult, kisebb hadosztály által teljességgel meg nem 
őrizhető.

Miltiades hadserege Marathonnál, Sándoré 
Arbelánál és Caesaré Pharsalusnál, nem volnának 
képesek egyenlő erejű újkori hadseregnek ellen
szegülni ; amely széles csatarendben lévén felál
lítva, mindkét oldalon túlszárnyalná a görög vagy 
római hadsereg jobb és balszárnyát; mert a köny- 
nyü fegyverzetű csapatok, látván nyilaik és pa
rittyáik elégtelenségét, odahagynák a csatarendet 
és meghátrálnának a nehéz fegyverzetüek mögé, a 
kik ekkor a karddal vagy dzsidával közökben, ro
hammal nyomulnának előre, hogy bírókra kelhes
senek az ellenséges gyalogsággal; de százhúsz öl- 
nyi távolságban, három oldalról sortüz fogadná 
őket, a mely oly nagy zavarba ejtené és annyira 
meggyöngitené a bátor légionáriusokat, hogy nem 
volnának képesek ellenszegülni néhány zászlóalj 
támadásának, a mely zárt sorokban és szuronysze
gezve rohanna ellenök. Ha csatatéren erdő vagy 
hegy léteznék, hogyan bírna a légió vagy phalanx 
ellentállni az ott felállított gyalogságnak ? Még a 
sikföldön is vannak faluk, házak, majorok, teme
tők, falak, árkok, sövények, de ha mindjárt nem is
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találtatnának, nem nagy lángész kell hozzá, aka
dályokat teremteni és megállítani a légiót vagy 
phalanxot a gyilkos tűz előtt, a mely csakhamar 
megsemmisítené. Nem is említjük az újkori hadse
regek legfőbb tényezőjét, a hatvan vagy nyolezvan 
ágyút, a melyek hosszában és keresztben pusztíta
nák a phalanxot és ötszáz ölnyi távolságból ha
lált szórnak. Sándor és Caesar katonái, az athéni 
és római szabadsághősök rendetlenül szaladnának 
szét, átengedvén a csatatért a Jupiter villámaival 
felfegyverzett félisteneknek. A parthok azért ver
ték meg mindig a rómaiakat, mivel oly hajitó 
fegyverekkel voltak ellátva, a melyek sokkal si
keresebben voltak használhatók, mint a római köny- 
nyü fegyverzetű csapatok nyilai ; úgy hogy a lé
giók paizsai czéljuknak megfelelni képtelenek vol
tak. A rövid karddal felfegyverzett légionáriusok 
közt hallatlan pusztításokat okozott a nyilzápor, a 
melyet csak kelevészekkel (pilum) tudtak viszonoz
ni. E gyászos tapasztalás óta a rómaiak is öt da
rab három lábnyi hoszszu kelevészt (hastae) ad
tak minden légionáriusnak, a kik e fegyvereket 
paizsuk mélyedésében hordozták.

Egy bekerített táborba zárt consuli hadsere
get, egyenlő erejű újkori hadsereg, ostrom nélkül ki
űzne sánczai mögül ; az árkokat betemetni és a 
sánezokat megmászni nem lenne szükséges, az os
tromló sereg által megtámadott, túlszárnyalt, kö
rülkerített és czélbavett tábor minden puska- és 
ágyúgolyó czélpontja lenne; a tűz, pusztítás és
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halál megnyitná a táborkapukat és lerontaná az 
erőditvényeket. Egy római táborban elhelyezett 
újkori hadsereg,, eleinte kétségkívül használhatná 
ütegeit; de ha ezek mindjárt erő tekintetében meg 
is felelnének az ostromló ütegeknek, csakhamar 
kénytelenek lennének elhallgatni ; a gyalogságnak 
csupán egy része használhatná puskáit, de sokkal 
rövidebb vonalról lődözne és távolról sem okozna 
annyi kárt, a mennyit szenvednie kellene. A köz
pontról a körzetre irányzott tűz semmi ; a körzet
ről a központra irányzott tűz ellenállhattam

Egy újkori hadsereg, a consuli hadseregeknek 
megfelelő erővel 26 gyalogsági zászlóaljból, tehát 
22,840 gyalog katonából, 42 század, szám szerint 
5040 embernyi lovasságból és 90 ágyúból állna, a 
melyeknek ellátására 2500 ember szükséges. Az 
újkori csatarend szélesebb lévén, nagyobb számú 
lovasságot igényel a szárnyak fedezésére. E had
sereg háromsoros csatarendben felállítva, olyfor- 
mán, hogy az első sor egyenlő lenne a másik két 
sorral együtt véve — 1500 ölnyi hosszú és 500 
ölnyi széles tért foglalna el; a tábor kerülete 4500 
ölnyire rúgna, tehát háromszorosan meghaladná a 
consuli hadseregét ; a táborszélen csak hét ember 
jutna egy ölre, de a belső területből huszonöt □ 
öl jutna egy emberre és így megőrzésére az egész 
hadsereg volna szükséges. Ily jelentékeny térséget 
azonban nehezen lehet találni, a nélkül, hogy ágyu- 
lőtávolban valamely magaslatléteznék; ha az ostrom
ló-sereg e magaslatra vinné fel ütegeinek nagyobb ré



szét, a tábort képző földsánczok csakhamar le len
nének rombolva. Mindezen okoknál fogva, az új
kori hadvezérek lemondtak a körülsánczolt tábo
rok rendszeréről, melynek helyére a jól kiszemelt 
természetes hadi állások rendszere lépett.

A római táborok a helyiségektől függetlenül 
lettek kiszemelve : minden hely alkalmas volt oly 
hadseregnek, a melynek főereje a puszta kézi fegy
verekből állt; a tábortanya kiszemeléséhez nem 
kivántatott éles itélötehetség, sem katonai láng
ész; ellenben napjainkban a hadiállás kiszemelése, 
megszállása és a különböző fegyvernemek elhelye
zése, a talaj minőségének kellő felhasználása mel
lett, — oly művészet, a mely az újkori hadvezér 
lángeszének egyik legfőbb kiegészítő részét képezi.

A jelenkori hadseregek hadi tudománya két 
főelven alapul. 1-ször : oly csatarendet kell alakí
tani, hogy minden lőfegyvert előnyösen lehessen 
felhasználni. 2-szor : mindenekfelett oly állomást 
kell elfoglalni, a melyből az ellenséges csatasorok 
czélbavehetők és áttekinthetők, mivel az árkok, 
mellvédek és földsánczok által fedezett hadi állás 
csak másodrendű előnyöket nyújthat.

A fegyverek minősége határozza el a had
seregek összeállítását, a csatatért, a had
állásokat, a tábortanyát, a csatarendet, a megerő
sített helyek terv- és oldalrajzát és ez által a ré
giek hadi rendszere a jelenkorival folytonos ellen
tétben áll. A hajdankori fegyverek mély csatarendet 
kívántak, a mostaniak széles csatarendet igényel
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nek; magas helyekre épített erődöket; amazok 
tornyokkal és magas falakkal ellátva ; ezek sík 
téreket és földsánczokat, a melyek a falakat elta
karják; az előbbiek csekély kiterjedésű táborta
nyákat, a melyeken az emberek, állatok és raktá
rak össze voltak zsúfolva, mint egy városban ; az 
utóbbiak kiterjedt hadállásokat.

Ha ma igy szólna valaki egy hadvezérhez : 
5000 katona lesz vezérleted alatt, mint Cicerónak 
volt; ezenfelül 16 ágyú, 5000 árkász műszer, és 
5000 homokzsák ; egy erdő előtt fogsz állni, kö
zönséges sík talajon; két hét múlva 60,000 cmber- 
nyi hadsereg fog ostrom alá venni 120 ágyúval 
és a roham után 90—96 órával fogsz csak segítsé
get kapni ; váljon milyen erődítményeket és milyen 
alap és oldalrajz szerint építendő védmüveketszab 
eléje ez esetben a hadi tudomány?és váljon van-e 
oly titka a mérnöki művészetnek, mely e rejtvényt 
megfejteni képes?



HATODIK FEJEZET.

Galliai háború. Hatodik hadjárat Er. sz. e. 53. évben.

I. Sens, Chartres, Trier és Lüttich elleni háború. — II. Má* 
sodik átkelés a Rajnán. — III. Caesar sikertelenül 

üldözi Ambiorixot. — IV. Jegyzet.

I.
Caesar két újabb légiót toborzott Itáliában ; 

Pompejus is adott neki egyet. Veszteségei ekkép 
kárpótolva voltak, sőt hadserege szaporodott, mint
hogy most tiz légió állt vezérlete alatt.

Induciomarus pártja nem oszlott fel ennek ha
lálával, sőt tovább uralkodott Trierben ; a népek a 
hennegauiakkal, namuriakkal, gelderniekkel, sen- 
siekkel és chartresiakkal egyesülten és a Rajnán 
átkelendő több german néptörzs segélyéről bizto
sítva lé vén, fellázadtak ; de Caesar a tél végét be 
nem várva, bevonult Hennegauba, túszokat csikart 
ki a lakosoktól, Sens helyett Párisbau (Lutetia 
Parisiorum) hívta össze a gallok nemzeti gyűlé
sét; de a szövetkezettek nem jelentek meg. Cae-
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sár ekkor, előbb a sensi, majd a chartresi népeket tá
madta meg, ezek is amazok is kegyelméért esedeztek 
és kezeseket szolgáltattak át neki. Innét Greldernbe 
és a trieri vidékre vonult hat légióval, a melyeket 
három hadtestre osztott fel, és tűzzel vassal pusz- 
titá e tartományokat. A fellázadt nép meghódolt. 
Labienus a ki a trieri vidéken volt három légió
val, nagy félelmet színlelt, odahagyta táborát és 
üldöztetni engedte magát a bennszülöttek által; de 
midőn előnyös állásra tett szert, hirtelen megfor
dult és tökéletesen szétverte az ellenséget. Az 
egész trieri vidék Cingetorixnak, a rómaiak párt- 
hivének jutott osztályrészül. A germánok, a kik 
már a Rajnán átkeltek, ismét visszatértek hazá
jukba, midőn gall szövetségeseik csatavesztéséről 
értesültek.

II.
Caesar üldözőbe vette őket, hidat veretett a 

Rajnán keresztül, Köln mellett, valamivel feljebb, 
mint legutóbbi átkelése alkalmává!. A svévek, kö
zeledtének hírére, visszavonultak a mocsárok és 
erdők közé, a thüringiai erdőn (Bacenis) túl ; a ró
maiak óvakodtak behatolni ily távol eső vidékek
re és néhány nap múlva visszatértek a balpartra. 
Itt egy négyemeletes tornyot építettek, tizenkét 
cohorsnyi helyőrséggel, hogy féken tartsák a túl
part! barbárokat. В népek vakmerőségétől annyi
ra féltek, hogy a hidat harmincz ölnyire lerontot
ták a jobb parton. Úgy látszik, hogy e században
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nagy népvándorlás történt a germaniai nagy pusz
taságokból.

Caesar igy ir:
„Hajdan a gallok vitézebbek voltak mint a 

germánok; gyakran átkeltek a Raj na jobb partjára 
és ott telepeket alapítottak; de mióta elpuhultak, 
a germánok oly sokkal vitézebbek, hogy többé 
össze se lehet őket hasonlítani. A germánoknál 
nincsenek druidok sem ember-áldozatok ; isteneik 
a nap és a hold; élőtöket vadászattal és hadako
zással töltik; nagyra becsülik azon embereket; 
a kiknek szakálluk későn serjedzik; a nőkkel 
csak húsz éves korukon túl élnek együtt; állan
dó lakásuk nincs ; dicsőségnek és vitézségük je
lének tartják, hogy pusztaságtól vaunak kör
nyezve. Mindegyik hadsereg, mindegyik néptörzs 
megválasztja vezérét. A vendégjog szent elüt
tök. A fekete erdő (Sylva Hercynia) kilencz napi 
járóföld széles ; Speyertől Helvetia határáig ter
jed; vannak germánok, a kik azt állítják, hogy 
hatvan napig gyalogoltak benne, a nélkül, hogy 
végét érték volna, és hogy oly vadállatok laknak 
sűrűségeiben, a milyenek másutt nem láthatók." 
Továbbá igy ir : „Galliában csak két osztály bír 
tekintélylyel; a druidok és a nemesek. A nép csak
nem rabszolga ; a tanácskozásokban soha se vesz 
részt; túl van terhelve adókkal és a nagyok zsar
nokoskodnak felettük. A druidok végzik az áldo
zatokat, ők nevelik az ifjúságot és ítélnek polgári 
és bűnügyekben. Joguk van bárkit kirekesztőm az
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áldozatokból (e kiátkozástól a régi gallok nagyon 
rettegtek.) Csak egy főnök alatt állnak, a kit a 
chartresi vidéken tartott gyűlésben szoktak meg
választani. A druidok nem vesznek részt a hábo
rúban, nem fizetnek adót, fel vannak mentve min
den közteher alól ; a népet számos versre tanítják, 
s melyeket leírni nem szabad senkinek ; hiszik a 
lélek halhatatlanságát és lélekvándorlást. A gal
lok babonások. A druidok ember-áldozatokat mu
tatnak be, hogy az istennek haragját lecsillapít
sák; ezen áldozatokhoz leginkább tolvajokat szok
tak használni, de ezeknek hiányában másokkal is 
beérik ; Jupitert, Apollót, Merkúrt, Marsot, Mi
nervát imádják ; a gyermekek soha se jelennek 
meg atyjok előtt, mig fegyvert nem viseltek; a 
nemesség, fegyveres kíséretének számához arányo
sított tekintélyben részesül ; minden nemes egyút
tal harczos is.“

III.

Caesar, ismét visszatérvén a Rajnán keresz
tül, átvonult az ardennei erdőn (Arduenna silva) 
és üldözőbe vette Ambiorixot, de ez megmenekült 
előle. Társkirálya, Cativolcus, a ki oly tevékeny 
részt vett Sabinus legyőzetésében, nagyon öreg 
volt már, és tiszafa-bogyókkal megmérgezé magát, 
mivel nem akart a rómaiak kezébe kerülni; a buj- 
doklás fáradalmait pedig alig lett volna képes el
viselni. Caesar elhelyezte minden podgyászát a 
tongresi várban (Advatuca), ugyanazon helyen, a
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hol a mult évben Sabinus légiója lekonczoltatott ; 
a tábor maradványai még láthatók voltak. A 14-ik 
légiót, 600 lóval együtt hátrahagyá Cicero parancs
noksága alatt; három légiót Namur vidékére kül
dött, hármat Brabantba, ő maga a többivel kiindult 
Ambiorix üldözésére, a ki az ardennei erdő mö
gött keresett menhelyet. A lüttichi népek elleni 
boszuját lehűtendő, a szomszéd népeket felszó - 
litá az egész terület elpusztítására; a zsákmány 
reménye több ezer germánt odacsábított, a kik 
azonban hazafelé tértökben megtudták, hogy Ci
cero egyetlen egy légióval őrzi az egész hadsereg 
kincseit. Rögtön elhatározák fnegtámadni táborát. 
Épen azon pillanatban érkeztek meg, midőn öt co- 
hors a táboron kívül, lakományozáson voltak ; eze
ket elvágták a táborból, csak egy részük volt 
képes magát keresztül vágni, a többi elesett. Cicero 
tábora nagy veszélyben forgott és az ellenség el is 
foglalta volna, ha Caesar lovassága, a mely Am
biorix üldözéséből tért vissza, másnap meg nem 
érkezik. A germánok a Rajnán keresztül hazá
jukba visszavonultak. Bármennyire erőlködött 
Caesar hónapokig, bármily kegyetlenül bánt a né
pekkel, gyűlölete tehetetlen volt, Ambiorix meg
menekült üldözései elől. Végre Trierben, Langres- 
ben és Sensben téli szállásra elhelyezvén, odaha
gy á Galliát és Lombardiába ment.
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IV.

Jegyzet.
Caesar második átkelése a Rajnán ép oly 

eredménytelen volt, mint az első ; Grermaniában 
semmi nyomot se hagyott hátra maga után; még 
csak egyetlen egy erődöt se mert építtetni hídfő 
gyanánt. Mindabból, a mit eme vidékekről irt, va
lamint zavart fogalmaiból az tűnik ki, hogy e 
napjainkban annyira polgárisait ország akkor még 
a legmélyebb barbárságba volt sülyedve. Britannia 
felől is csak nagyon homályos ismeretekkel bírt.
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HETEDIK FEJEZET.

(ralliai háború. Hetedik hadjárat. Kr. sz. e. 52. évben.

I, Általános lázadás Galliában. — II, Bourges ostroma. — 

III, Clermont ostroma. — IV, Autuni felkelés, — V. Alise 
ostroma. Vercingétorix elfogatása. —■ VI, Jegyzetek,

I.
A rómaiak nem titkolták azon szándékukat, 

hogy Galliát római tartománynyá tegyék ; minden 
városban volt pártjuk, a melyet uralomra segíteni 
iparkodtak; a gallok remegve látták a veszedelmet, 
a mely szabadságukat fenyegeté. Caesar a megelőző 
években észrevette az alattomos forrongást; nagy
számú kezest vett magához, de ez nem sokat hasz
nált. A városokban mindig sok római tiszt tartóz
kodott, szolgálati ügyek miatt, és ha a lázadás 
kitörne, ezek lennének letartóztatva, kárpótlásul 
a túszokért. Az 52-ik év kezdetén minden oldalról 
kitört a felkelés ; a chartresiek adtak jelt a láza
dásra; berontottak az orleansi vidékre (Genabum), 
lekonczolták a római lovagokat és többek közt a

6
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hadsereg élelmezési biztosát is, a ki zsarolással 
volt vádolva. Az auvergneiek (Arverni) ezen ese
ményekről még ugyanazon napon értesültek, az 
által, hogy az utón bizonyos távolságokban embe
rek voltak felállítva, a kik a hirt tovább adták. 
Az ifjú Vercingétorix, Clermont (Gergovia) ura, 
állt a lázadók élére. Eleinte kiűzték őt a városból, 
mint őrültet, a ki mindnyájuk életét koczkára 
teszi; de nemsokára hadsereget gyűjtött össze maga 
körül, fegyveres erővel berontott Clermontba és 
királyul lön kikiáltva. A párisi, anjoui (Aulerci) 
és touraini népek (Turones) lobogói alá sereglet
tek; ekkor az ifjú vezér átkelt a Loireon (Ligeris) 
és fellázította a berryi népeket (Biturigines), a kik 
titokban meghívták őt magukhoz, szinleg azonban 
szövetségeseikhez az autuniekhez folyamodtak se
gélyért; ezek csakugyan küldtek is egy lovas had
osztályt, de parancsnokuk, midőn a Loire partjaira 
érkezett és értesült a lakosok valódi érzelmeiről, 
azonnal visszafordult. Caesar sietve odahagyá az 
alpokon inneni tartományokat és legelőször Nar- 
bonneba ment. Tél közepe volt, Caesar innét a 
Cevenne-ken (Cevenna) és a Vivarais-n (Helvii) 
keresztül Auvergnebe érkezett. Vercingétorix ha
zájának védelmére sietett; de Caesar már Viennet 
(Vienne) és Langrest megjárta, ott állomásozó 
légióinak élére állt, benyomult a Bourbonnaisba, 
megjelent Orleans előtt, átkelt a Loireon, körül
kerítő, elfoglalta és felgyujtatá a várost, lemészá
rolhatta a lakosokat, innét berontott Berribo,



Neuvyt (Noviodunum) rohammal bevette és ostro
molni kezdé Bourgest (Avaricum) a tartomány 
fővárosát.

II.
Az évszak még meglehetősen korai, az időjárás 

nedves volt és Bourgest mocsárok környezték. 
Vercingétorix nem remélheté, hogy képes leend 
fegyveres erővel ellenszegülni, és a tartomány 
minden városát, faluját, majorját és eleségkészlc- 
tét felgyujtatá, hogy ekkép a római hadsereget 
kiéheztethesse. Egyetlen egy nap alatt tizenkét vá
ros lön a lángok martalékává. A nagy, gazdag és 
népes Bourges lakosai azonban nem akarták fel
gyújtani városukat, hanem magukra vállalák rneg- 
védelmezését. Caesar körülkerité a várost, kettős 
sánczvonalt huzatott azon oldalán, a mely nem volt 
mocsároktól környezve, és megkezdte az ostromot. 
Vercingétorix jelentékeny hadseregével öt mért- 
földnyi távolságban tábort ütött, az ellenség élelmi 
szállítmányait elfogdosá és sánczait meg-megtá- 
madá. A rómaiak 25 nap alatt 320 lábnyi széles 
és 80 lábnyi magas — a város falainál magasabb — 
bástyát építettek. Vercingétorix a mocsárokon ke
resztül 10,000 embert küldött segítségül a városba, 
maga pedig lovasságával előrenyomult, hogy az 
ostromlottak egy kirohanását támogassa. Caesar 
kedvezőnek hitte az alkalmat a gallok táborának 
megrohanására és szemügyre vette a helyiséget. A 
katonák várták a jeladást, de a város rendkívül 
meg volt erősítve mind a természet, mind a müvé-

6*
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szét által, és Caesar eredmény nélkül tért vissza 
táborába. Az ostromlottak azonban, Vercingétorix 
által támogatva, kirohanást kísérlettek meg, elke
seredetten harczoltak, de visszaverettek ; kevés idő 
múlva Caesar megrohanta a várost, elfoglalta, ki
raboltatta és 40,000 embert leöletett, csupán 800 volt 
képes megmenekülni. E nagyszerű diadal a galliai 
párt megsemmisülését idézhette volna elő; de más
kép történt ; még inkább feltüzelte a kedélyeket és a 
párt erősebben összetartott mint valaha. Az ageni né
pek (Nitiobriges) főnöke, a ki eddig a rómaiak hive 
volt, elpártolt tőlük, és jelentékeny hadcsapatával 
átment a gallok táborába. Vercingetorixet a nem
zeti gyűlésen árulással vádolták ; de sikerült magát 
kimentenie ; azt felelte, hogy ő maga tanácsolta 
Bourges felgyujtását, mert meg volt győződve, 
hogy a város nem lesz képes ellentállni a rómaiak 
ostromának. E vád után tekintélye és befolyása 
tetemesen emelkedett. A római hadsereg Bourges 
ostroma alkalmával nagy szükséget volt kényte
len szenvedni; kenyér nem volt, csupán hússal 
kellett élniük a katonáknak ; de Bourgcsben dúsan 
ellátott raktárakat találtak. A tavasz beállt és a 
kedvező évszak megújulását Caesar igen előnyösen 
felhasználhatá a bennszülöttek üldözésére, akik rno- 
csáraik és erdeik közé menekültek.

III.
Caesar, Bourges ostroma után Labicnust négy 

légióval a Szajnához kiddé, ő maga Auvergnebc
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nyomult hat légió élén , Vercingétorix hadseregé
nek szemei előtt átkelt az Allier (Elaver) folyón 
és tábort ütött Clermont (Gergovia) alatt. A gall 
hadsereg megelőzte őt és clfoglalá a magaslatokat. 
Eközben az autuniak hadserege, Lituvicus vezér
lete alatt, elpártolt a rómaiaktól és Clermont segít
ségére sietett. Caesar négy légióval eléje ment, 
tábortanyájától nyolcz mértföldnyire találkozott 
egykori szövetségeseivel, alkudozáshoz folyamodott 
és sikerült őket reábirnia, hogy visszatérjenek 
Autunba. Lituvicus és főtisztjei azonban bejutottak 
az ostromlott Clermontba. Midőn az autuniak Litu
vicus fellázadásáról értesültek, lekonczoltak min
den rómait, a kiket területükön találtak és ke
zekbe kerítették a római kereskedők egész áru
készletét; de mihelyt Lituvicus sorsának hírét vet
ték, ismét meghódoltak és a mennyire lehetett, 
iparkodtak mentegetni magukat. Eközben a ró
maiak egy rohamát az ostromlottak visszaverték; 
a csapatok előbbre mentek, mintsem vezérök akarta ; 
a veszteség tetemes volt és ez arra bírta Caesart, 
hogy az ostromot megszüntesse.

IV.
E hír döntő befolyást gyakorolt az autuniak 

elhatározására. „Szégyen reánk nézve" — mon
dák — „hogy nem csatlakozunk a többi gallhoz, 
a kik szabadságukért harczolnak." Egyik városuk
ban, Ne versben voltak a galliai kezesek elszállásolva 
és a római hadsereg eleségkészletei, kincsei, pod-
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gyászai és tartaléklovai elhelyezve; az autuniak 
mindezt elfoglalták és a túszokat Antimba (Bibracte) 
szálliták, a hova Lituvicus diadalmasan vonult be. 
A senatus szerződést kötött Уercingetorixxal. A 
római kereskedőket elfogták és börtönbe vetették 
és az autuniak fel gyújt ák mindazon városaikat, a 
melyeket megvédelmezhetni nem reméltek, többek 
közt Neverst is.

Caesar előtt csak két ut volt nyitva: daczolni 
ellenségeivel, vagy visszatérni a római tartomá
nyokba. A második móddal minden elveszett volna, 
de az első nagyon koczkáztatott volt. Több napi 
erőszakolt és fáradalmas ut után átkelt a Loireon 
és Sens felé tartott. Labienus Páris ellen nyomult 
elő; a párisiak egy hadsereget állítottak fel egy 
Maine tartománybeli (Aulqrcus) férfiú, Camuloge- 
nus vezérlete alatt, a ki agg kora daczára, igen hi
res harczos volt. E hadsereg azon mocsár mögött 
ütött tábort, a mely Párist fedezé. Labienus át 
akart menni a mocsáron, de annyi akadálylyalkel- 
lett küzdenie, hogy kénytelen volt lemondani szán
dékáról ; odahagyta tehát táborát és Melun (Meló- 
dunum) felé vonult. E város a Szajna egyik szige
tén fekszik; Labienus itt ötven hajót találván, 
csapataival átkelt a folyamon és a jobb parton 
visszatért Páris felé. A gallok ekkor felgyújtották 
Párisi, lerombolták a hidakat és a túlparton, La
bienus hadseregével szemben tábort ütöttek. Ekkor 
már tudták, hogy Caesarnak fel kellett hagynia 
Clermont ostromával, hogy az autuniak fellázadtak
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és hogy a gallok szent ügye végre diadalmasko
dott. Labienus ekkor Caesarral egyesülni akart; 
a Melun alatt elfoglalt ötven hajót leküldé a folya
mon, Auteuil mellé, egy mértföldnyire Páris alatt, 
átkelt a Szajnán és tábort ütött a vaugirardi ma
gaslatokon. Ezalatt a párisi hadsereg is levonult 
a balpart mentében és a rómaiakkal szemben meg
állapodott. Csatára került a dolog és a 7-ik légió 
szétverte a párisiak egyik szárnyát. Camulogenus 
mindent elkövetett, hogy hadseregét diadalra se
gítse, de a rómaiak heves rohamának nem bírt el- 
lentállni és dicsőén elesett a harezban. E győzelem 
megnyitá Labienus előtt az utat Sens felé, a hol 
Caesarral egyesült.

A hatalmukra büszke autuniak, a háború vezér
letét és a főparancsnokságot követelték maguknak, 
de a gallok nemzeti gyűlése ellenző kívánságukat, 
és a fővezérségben megerősítő Vercingetorixot, 
a ki 15,000-nyi lovasságot toborzott és ismételve 
megparancsolá, hogy mindent felgyújtsanak és ek- 
kép kiéheztessék a rómaiakat. 10,000 embert és 
800 lovast kiküldött a római tartományokba keb- 
lczctt Savoya és Dauphiné megtámadására, és egy 
auvergneiek és languedociakból álló hadsereget 
a Languedoc felőli római tartományok határainak 
elpusztítására, a melyeket huszonkét római cohors 
védelmezett. Ezen időtájban Caesarhoz csekély 
számú, de vitéz german lovasságból álló segédcsa
patok csatlakoztak. Ezekkel a langresi vidék hatá
rára vonult, hogy közel lehessen a minden oldalról
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megtámadott római tartományokhoz, Vercingétorix 
utána ment és útközben megtámadá őt. Caesarnak 
csak épen annyi ideje volt, hogy a podgy ászokat 
a légiók közt elhelyezhette és seregét csatarendben 
felállithatá, de mindamellett mégis megverte Ver- 
cingetorixot, és kényszerité, hogy visszavonuljon 
táborába. A gallok fővezére azonban itt sem érzé 
magát biztonságban és visszavonult Burgund tar
tomány Alise városa alá (Alesia, oppidum Mandu- 
biorum) Auxois vidékén, Mont-Bard mellett*). E 
hely híressé lön, mert itt dőlt el Gallia sorsa.

V.
Caesar utána sietett, s 11,000 ölnyi kerületű 

ellensánczokkal bekerítő a várost és az ellenséges 
hadsereget. Alise egy meredek magaslaton fekszik, 
előtte másfél mértföldnyi hosszú síkság terült el 
és egész környékén dombok vonultak végig. A ró
maiak ellensáncza huszonhárom erőddel volt el
látva. A sánczmunkák közben az ellenséges lovas
ságok több ízben összeütköztek, de e csatározások 
csaknem mindig a gallok vereségével végződtek. 
Midőn Vercingétorix látta, hogy a római sáncz- 
vonalok nemsokára elkészülnek, elbocsátá lovas
ságát, a melyet nem bírt már élelmezni és megpa- 
rancsolá minden katonának, hogy térjenek vissza 
hazájukba és szólítsák fel földieiket, hogy fegy

*) Aumale herczeg szerint a mai Alise Sainte Reine a 
Côte d’or megyében.
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vert ragadjanak és Alisé és fővezérek segítségére 
siessenek; aztán bevonult a városba 80,000-nyi 
gyalogságával. Caesar az ellensánczokkal elké
szülvén, rögtön akörsánczok felvezetéséhez fogott. 
Három árkot ásatott, az egyik függélyes falakkal 
bírt, húsz lábnyi széles és ugyanoly mély volt; a 
másik kettőt tizenöt lábnyi szélesre és ugyanoly 
mélyre ásatta; a belső árokba, a dombok aljában 
bclevezetteté a folyam vizét. Tizenkét lábnyi ma
gas bástyákat építtetett, lőrésekkcl és mellvédek
kel. Б bástyákon, egymástól nyolczvan lábnyi tá
volságban tornyok emelkedtek és alattuk villaalaku 
fatörzsekből készült ostrompalánk vonult el. E 
sánczvonalokon az egész ostrom alatt dolgoztatott 
és mindenféle farkas vermeket, bevágásokat stb. 
halmozott össze, a melyeknek katonái mindenféle 
elnevezéseket adtak, ügy látszik tehát, hogyevéd- 
müvek újság voltak előttük. A körsáncz öt mért- 
földnyi kiterjedéssel bírt.

Eközben a gallok nemzetgyűlése 200,000-nyi 
hadsereg felállítását rendelte el, a mely Alise se
gítségére siessen. Az autuniak 35,000 emberrel 
járultak hozzá, a suzei őrgrófság (Segusianum) e 
nemzet uralma alá tartozott; az Auvergnehez tar
tozó Gevaudan és Velai népek (G-abali, Velauni) 
szintén 35,000-rel ; a franche-comtéi, saintongei, 
rouerguei és chartresi népek (Sequani, Santuni, 
Hűteni, Carnutes) 12,000-rel; a beauvaisiek 10,000- 
rel; Páris és Soissons egyenkint 8000-rel stb. Csu
pán a beauvaisiek tagadták meg a hadjutalékot,
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mert mint mondák , ők saját rovásukra viselnek 
háborút a rómaiak ellen. Arrasi Comius lón kine
vezve e nagy hadsereg fővezéréül. Ez egykor Caesar 
kegyenczeinek egyike volt, de a nemzeti lelkesü
lés őt is magával ragadta. Caesar többi barátjának 
érzelmei is megváltoztak; csupán a rheimsiek ma
radtak hívei.

A város felszabadítására kitűzött határidő el
múlt; az élelmiszerekben nagy volt a hiány; a 
csüggetcgség legmagasabb fokára hágott Aliseben; 
az egyik párt meg akarta magát adni, a másik azt 
tanácsolá, hogy egy kirohanás alkalmával vágja 
magát keresztül az ostromló sereg, mielőtt még 
az éhség miatt végkép clgyengülne; ekkor Cri- 
tognac (Critognatus), egy tekintélyes és vitéz férfiú 
ekkép szólalt fel : „Megadni magunkat, annyi volna, 
mint vakon rohanni a rabszolgaságba; megkísér
lem keresztültörni az ellenségen, annyi volna, 
mint a szenvedés helyett a halált választani ! még 
az is gyávaság lenne; mert életünket elvesztenék 
ugyan, de hütelenekké lennénk Gallia ügyéhez; a 
nagy hadsereg már nem késhetik soká és nem lesz 
kilátása diadalmaskodni, ha bennünket halva talál. 
Nincsenek híreink hadseregünk felől? De nem ad-e 
felőle Caesar naponkint liirt? Ha nem érezné kö
zeledését, halmozna-e erőditvényeket erőditvények- 
re körsánczain? Mit cselekedtek elődeink, midőn 
a cimberek és teutonok betörtek az országba? 
megölték mindazokat, a kik koruknál fogva kép
telenek voltak harczolni és ezeknek holttesteivel
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táplálkoztak. E példát kell nekünk is követnünk.“ 
A véneket, nőket és gyermekeket kiküldték a vá
rosból; az ostromlók visszakergették őket. Végre 
néhány nap múlva Comius megjelent a magaslato
kon, mintegy ötszáz lépésnyire a római tábortól ; 
lovassága elárasztá a síkságot. Az ostromlottak 
örömkiáltásai eltelték a levegőt. Előrohantak fa
laik mögül, az árkokat és lyukakat betemették 
rőzsekévékkel és cserénynyel és az ellensánczokat 
hevesen megtámadák. Eközben a gallok lovassá
gát makacs ellentállás után szétverték; e diadalt 
a germán lovasság vitézsége vívta ki. A városban 
az öröm első kitörését rémület váltá fel. Másnap 
a galliai gyalogság megtámadá a körsáncz-vonalt. 
E jelre Vercingétorix kirohant a városból, de az 
egyesített erőmegfeszités is sikertelen volt ; Caesar 
sánczainak ereje, a tornyok és gépek nagy mennyi
sége, a rómaiak hadi fegyelme és vitézsége diadal
maskodott. Vercingétorix már betemette az cllcn- 
sánezok árkait; de ezzel nagyon sok időt elvesz
tett s alig hogy elkészült vele, észrevevé, hogy a 
hadsereg vissza volt verve. Néhány nap múlva a 
gallok 50,000 emberrel újra megtámadták a ró
maiakat, az éjszaki magaslatokról, amelyek a kör- 
sánezokon felülemelkedtek. A csata makacs volt ; 
az ostromlottak előtörtek a városból, e támadás 
segítségére : általános harcz fejlődött ki a kettős 
vonalon, de a túlnyomó szám, a düh, a vitézség, 
minden hasztalan volt; a rómaiak diadalmaskodtak 
rövid kardjaikkal: az istenek velők harczoltak.



Hetvennégy lobogó képezó Caesar diadaljelvé
nyeit; a nagy hadsereg legnagyobb része megsem
misült, romjai éjszakának idején odahagyták tá
borukat és megszaladtak. Vercingétorix megadta 
magát ; könyörgött a győztes kegyelméért, de vá
laszul rabbilincseket nyert. így végezte be pályá
ját Gallia e bátor és nemeslelkü védője, 80,000 
fogoly került Caesar hatalmába ; minden katonájá
nak egy-egy rabot ajándékozott; de az autuniak- 
nak és az auvergneieknek, a kiket ismét részére 
akart hódítani , 20,000 hadifoglyot visszaadott. 
Azután hadseregét a téli szállásokra küldte ; La- 
bienus két légióval a Franche-Comtéba ment, két 
légió Nivernoisba, kettő Berry be, kettő Rouergueba, 
egy Châlons-sur-Saôneba (Cabillo), egy Maconba 
(Matisco) ö maga pedig Autunba ment. A római 
senatus husznapi nyilvános imádságokat rendelt. 
Gallia szabadsága sírba szállt Vercingetorixxal : a 
nagy ország római tartománynyá lön.

VI.

Jegyzetek.
1. E hadjáratban Caesar több ütközetet és há

rom nagy ostromot vívott, a melyek közül kettő 
sikerült neki; ezúttal először kellett megküzdenie az 
egyesült gallokkal is. Merész elhatározásuk, Vercin
gétorix fővezérük nagy tehetsége és hadseregük 
rendkívüli ereje, szóval minden körülmény dicsővé 
tette e hadjáratot a rómaiakra nézve. A győztes sereg
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tiz légióból, tehát a lovasságot, a segédcsapatokat, 
a germánokat és a könnyű fegyverzetű katonasá
got is ideszámítva, mintegy 80,000 emberből állt. 
A bourgesi, clermonti és alisei lakosok, valamint a 
segédhadsereg magatartása, egy részről a gallok 
elszántságáról és bátorságáról, de másrészt a rend, 
fegyelem és hadi ismeretek hiánya miatti tehetet
lenségűkről tanúskodik.

2. De váljon igaz-c> hogy Yercingetorix80,000 
emberrel zárkózott be a városba, a mely csak kö
zépszerű kiterjedéssel bírt. Midőn lovasságát el- 
küldé, miért nem küldő el egyúttal gyalogságának 
háromnegyed részét is? 20,000 ember bőven elég- 
lett volna az alisei helyőrség erősítéséül; minthogy 
e város 3000 ölnyi kerületű dombtetőn fekszik és 
a nélkül is népes és harczias lakossággal bírt, és 
csak harmincz napra való élelmi készlettel volt 
ellátva. Miért zárt tehát be annyi embert, akik a vé
delemnél nem voltak használhatók, csupán az élelmi
szereket fogyasztották és következőleg csak a fela
dást sietteték ? Alise, fekvésénél fogva erős vár volt 
és csupán a kiéhezéstől tarthatott. Ha Veringetorix- 
nak 80,000 helyett csak 20,000 embere leendett, 
élelmiszerei eltartottak volna 120 napig, mig a vá
roson kívül táborozó többi 60,000 fegyveres szün
telenül nyugtalaníthatta volna az ostromlókat. Egy 
újabb gall hadsereg felállítása és ennek megérke
zése a hely színén, ötven napnál többet vett igénybe. 
Végre ha Vercingetorixnak csakugyan 80,000 em
bere van, hihető-e, hogy bezárkózott volna a város
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falai közé? Sokkal valószínűbb, hogy a városon 
kívül, oldalt, egy megerősített táborban maradt 
volna, a honnét minden pillanatban kirohanhatott 
és Caesart megtámadhatá. A segédhadsereg Caesar 
szerint 240,000 emberre rúgott; és hadmiveletei, 
mozdulatai nem olyanok voltak, mint egy ennyire 
túlnyomó, hanem mint egy hasonló erejű hadseregéi 
szoktak lenni. Két támadás után 60,000 embert 
küld az éjszaki dombok megrohanására; e hadosz
tály visszaveretik, de e miatt nem kellett volna 
az egész hadseregnek rendetlenül visszavonulnia.

3. Caesar sánczai igen jelentékenyek voltak; 
a hadseregnek negyvennapi ideje volt elkészíté
sükre és a gallok offensiv fegyverei képteleneknek 
mutatkoztak ily akadályok elhárítására. Lehetne-e 
napjainkban ily feladatot megfejteni? képes volna-e 
100,000 ember egy várost körsánczok által ostrom
zárolni és magát körsánczai mögött 200,000 ember 
ellen megvédelmezni?



NYOLCZADIK FEJEZET.

Galliaiháborn. Nyolczadik hadjárat. Kr. sz. e. 50. évben.

I. Téli hadmiveletek. — II. Háború a beauvaisi belgák 
ellen. — III. Cahors ostroma. — IV. Cselszövények és csa

patmozdulatok az 50-ik évben. — V. Jegyzetek.

I.
Gallia sórsa el volt döntve, de a gallok zúg

tak ; a kedélyek mindenütt forrongtak, mint az 
Óceán a vihar után. Caesar Autunban tartózko
dott^ hogy a legyőzőitekre könnyebben felügyel
hessen ; deczember hónapban felkerekedett és két lé
gióval berontott Berrybe. A lakosok közül, a kik 
kezeseket állítani vonakodtak, sokat legyilkolta
tok, részint foglyokul ejtett, meghóditá a tarto
mányt és kiindulása után negyven nappal vissza
tért Autunba. Innét Chartres ellen ment két légió
val ; a lakosok odahagyák városukat és a mocsá
rok s erdők közé menekültek. Caesar lovasságát 
és könnyű fegyverzetű csapatait küldé utánuk és 
megszállta Orleans városát. Chartres szerencsét
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vettek hazájuktól és szomszédjaiknál kerestek 
menhelyet.

II.
Belgium leghatalmasabb népe a bcauvaisiak vol

tak. Hadsereget állítottak fel és azt Beauvais fe
jedelme, Correus és Arras fejedelme, Comius főpa
rancsnoksága alá helyezők ; azon ürügy alatt, hogy 
a soissonsi népek ellen akarnak hadat viselni. Cae
sar négy légiót gyűjtött össze és tábort ütött a 
beauvaisiak területén ; ezek az amiensi, roueni, 
Caux vidéki, arrasi és mainei népeket hívták segít
ségül. Egy minden oldalról mocsároktól környe
zett dombon táboroztak; asszonyaikat, véneiket, 
gyermekeiket, marháikat és legbecsesebb ingósá
gaikat egy nagy erdő mélyében hagyták. Caesar min
den módon iparkodott őket kicsalni előnyös hely
zetekből, de hasztalan. E bölcs és óvatos magatar
tás, a mely oly nagy ellentétben állt a gallok élénk és 
heves természetével, eléggé tanúsította, hogy e 
népek mennyire előhaladtak a hadimesterségben. 
Caesar átment a mocsárokon és táborba szállt egy 
nyillövésnyire a gallok megerősített táborától. 
Védmüvcit két árok képezé tizenöt lábnyi mélység
gel és függélyes falakkal, továbbá tizenkét lábnyi 
magas bástya, mellvéddel és számos háromeme
letes toronynyal ; a tábor kapuit két magas torony 
szegélyező. Eközben 500 germán lovas csatlako
zott a gall hadsereghez; a naponkint előforduló
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apróbb csatározások nem bírtak döntő befolyás
sal. A beauvaisiak lovassága megverte és csaknem 
végkép megsemmisítette a rheimsi lovasságot. Végre 
megérkezett Trebonius vezérlete alatt Berryből a 
három lcgiónyi segédcsapat, a melyet Caesar ren
delt ide ; a gallok ekkor visszaemlékeztek Alise 
ostromára, odahagyák állomásukat és messzebb 
vonultak. A két ellenfél szemközt állt egymással, 
és a római hadsereg, bár hét légiót számlált, nagyon 
óvatosan működött. Correus, a beauvaisiak egyik 
vezére, 7000 embernyi válogatott csapattal lesbe 
állt a takarmányozáson levő római katonák ellen; 
de árulás áldozatává lett, megveretett és vala
mennyi harczosával együtt elesett. Caesar nem 
engedett időt ellenségeinek, hogy rémületükből 
magukhoz térjenek, hanem ellenük nyomult. A 
belgák kegyelemért könyörögtek, meghódoltak és 
kezeseket állítottak. E példát szövetségeseik is 
követék. A belgák most másodszor lettek legyőz
ve : Gallia viselte az igát. Számos család oda
hagyta a hazát, a mely többé nem volt szabad és 
kivándoroltak részint a Rajna jobb partjára, ré
szint a tengeren túl. Ambiorix még uralkodott a 
lüttichi népek felett. Caesar ellene ment, tűzzel 
vassal pusztitá az országot, számtalan embert ej
tett foglyul, a nélkül azonban, hogy Ambiorixot, 
a római név e kérlelhetlen ellenségét hatalmába 
keríthette volna.

7
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Ili.
Számos harczos, nem bírván tovább elviselni 

az idegen igát, odahagyá a városokat, összesereg- 
lett a Loire partjain és Dumnacus anjoui (Andes) 
hadvezérhez csatlakozott, a ki Poitiers (Lemonum) 
alá vonult és ostromolni kezdte Duratiust, a ró
maiak szövetségesét. Caninius, Caesar alvezére 
Poitiers segélyére sietett és a várossal szemben tá
bort ütött. Dumnacus megtámadta a rómaiakat, de 
kénytelen volt meghátrálni. Néhány nap múlva 
Fabius két légióval szaporitá a római hadsereget ; 
erre az anjoui fővezér megszüntette az ostromot 
és iparkodott átjutni a Loire jobb partjára; de Fa
bius utolérte, megverte, 12,000 emberét lekonczol- 
tatta és minden podgyászát elfoglalta; a vert had 
romjai, Drapes és Luterius vezérlete alatt útra 
keltek a római tartományt elpusztitandók és bo- 
szujokat lecsillapitandók ; de Caninius utolérvén 
őket Cahors városba (Uxcllodunum) menekültek,*) 
a mely egy magas dombon fekszik és minden ol
dalról környezve van a Lot folyó által. Hosszú 
időre ellátták magukat eleséggel. Drapes egy üt
közetben fogságba került. A római hadvezér elké- 
szitteté az ellensáncz-vonalt. Caesar Chartres vi
dékéről Cahors elé sietett: a város erős volt és a 
helyőrség kétségbeesett emberekből állt; eleség- 
ben nem volt hiány. A rómaiak ekkor azon gon

*) Göler szerint a régi Uxcllodunum Cahorstól nyugat 
felé, három órányira feküdt.



dolatra jöttek, hogy kiszomjaztatás által fogják 
kicsikarni a város feladását. A lakosok csak fe
dezetlenül és meredek utakon jöhettek le a folyóhoz ; 
a római Íjászok csakhamar elvágták előlük ezen 
utat; de még maradt fenn számukra egy rendkí
vül bő forrás falaik alatt. Az ostromlók egy 60 
lábnyi magas bástyát és ennek tetejére egy tíz 
emeletes tornyot építettek, a mely a forrás fekvé
sénél magasabb, a város falainál ellenben alacso
nyabb volt. A lakosok ezentúl csak a legnagyobb 
veszélyek közt meríthettek vizet, de végre a ró
maiak egy aknát ástak és az által a forrást el
apaszt ák. A város kénytelen volt megadni magát. 
Caesar az egész helyőrség kezeit levágatá. Az övéi
től elhagyatott és a rómaiak által száműzött Dum- 
nacus bujdokolva élt és nagy nyomorban halt meg ; 
Drapes éhség által ölte meg magát, Luteriust egy 
auvergnei fejedelem elárulta és átadta a rómaiaknak: 
igy szállt sírba (rallia utolsó három hőse. Ezen ese
mény befejező a galliai háborút. A gallok azóta 
csendesen maradtak és eltűrték a rómaiak ural
mát. Oaliors meghódolása után Caesar átkelt a 
Garonneon, bejárta Aquitaniát és sehol se talált 
ellcntállásra. Innét Narbonneba ment és kijelölő a 
téli szállásokat hadserege számára. Négy légió 
Belgiumba ment, kettő Autun vidékére, kettő Tou- 
rainebe a Loire mellé, kettő Limousinba (Lemo- 
vici), ő maga pedig Arrasba tévé (Nemctocenna) 
át főhadiszállását.
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IV.

Caeser ez évben kinyughatta magát, nem kel
lett háborúskodnia. Tavaszkor Lombardiába uta
zott és mindenütt diadallal fogadák. Egész figyel
mét a római ármányok foglalák el. A senatus, a 
parthok elleni háború ürügye alatt két légiót el
vett tőle és Pompejusnak adá. Az alpokon inneni (ral
liât Labienus kormányozta és nemsokára Pompe- 
jus pártjára szegődött. Caesar a nyár folytán visz- 
szatért Arrasba és szemlét tartott valamennyi légiója 
fölött Trierben. October végén kijelölő a téli szál
lásokat, négy légiót Belgiumba, négyet az autuni vi
dékre küldött, és kevéssel ezután visszatért Ita
liába. Az 50-ik év utolsó és a 49-ik év első napjai
ban megkezdő a polgárháborút. Mindazon hadve
zérek közül, a kik a gallokat e nyolcz hadjárat 
alatt vezérelték és szabadságaik védelméért velők 
együtt harczoltak, csak kettő élte túl a háború vé
gét: Comius, Arras fejedelme és előbb Caesar szö
vetségese és meghitt barátja, a ki kezére járt min
den vállalatánál Galliában és Britanniában, de 
engesztelhetlen ellenségévé lett, mihelyt meggyő
ződött róla, hogy a rómaiak hazájának szabadsá
gát akarják megsemmisíteni. Legyőzetése után 
még a rómaiak látását fis kerülte. A második Am- 
biorix volt, a ki a belgákat vezényletté, Sabinus 
légióját lemészárolta, Cicero táborát ostromlá és 
még azután is, szünet nélkül harczolt; elfeledve, 
de szabadon halt meg.
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У.
Jegyzetek.

1. Caesar e hadjáratban csak a beauvaisi né
peknél talált ellenszegülésre ; de e népek Vercin
gétorix háborújában épen nem, vagy csak igen 
csekély mértékben vettek részt; Alise alá nem 
küldtek többet 2000 embernél. Ellentállásuk erő
sebb volt, mert ügyesebben és óvatosabban visel
ték magukat mint a többi gallok. Berryben és Char- 
tresben más fordulatot vett a dolog : itt a gallok 
megrémültek és lerakták a fegyvert.

2. Gabors helyőrsége a galliai hadseregek 
végmaradványaiból állt. Caesar valóban hallatlan 
kegyetlenséget követett el, midőn a katonák ke
zeit levágatá. A polgárháborúban földiéi iránt en- 
gesztelékeny és szelíd; de a gallok iránt kegyet
len és gyakran barbár volt.



KILENCZEDIK FEJEZET.

Polgárháború. Itallal hadjárat. Kr. sz. e. 49. évben.

I. Polgárháború. — 77. Caesar hatalmába ejti Itáliát. — 
777. Jegyzetek.

I.
Január 16-án (vagyis a mi naptárunk szerint 

október 26-án) a senatus azon határozatot hozta, 
hogy a Rómában tartózkodó praetorok, nép tribü
nök és proconsulok őrködjenek, nehogy a köztársa
ságot veszély érje. Lentulus volt consul, a tribü
nök Antonius és Cassius voltak. E rendelet kihir
detése után a polgárok felölték a harczi öltönyt, 
a consulok hadcsapatokat toborzottak, hogy had
sereget állíthassanak össze Pompejusnak, a kinek 
már két légiója volt Italiában, és hat légiója Hi
spániában ; ezen utóbbiaknak parancsot küldött, 
hogy térjenek vissza Rómába és csatlakozzanak 
hozzá. De Caesar, a ki mindezekről Ravennában 
értesült, hirtelen tisztában volt magával a teendők 
iránt, ámbár csak a 13-ik légió volt vele. Beszédet



tartott a légió előtt és meggyőződvén, hogy az tán to - 
rithatlan hűséggel ragaszkodik hozzá, azonnal felke
rekedett, átkelt a Rubiconon, a galliai tartomány ha
tár-folyócskáján és váratlanul megszállta Riminit 
(Ariminum), a hol a Rómából megszökött Antonius 
és Cassius néptribunok táborában kerestek men- 
helyet. Caesar midőn a Rubiconon átkelt, nyíltan 
megkezdő a polgárháborút és daczolt azon átokkal, a 
mely a Rubicont fegyveres kézzel átlépő hadve
zérre volt kimondva: az átok az ily vezéreket az 
alvilági istenek boszujának áldozta fel. Pompejus 
odahagyá Rómát és 50 mértföldnyire Capuába vo
nult vissza, ámbár két légiója és 30,000 embere 
volt Róma körül; a senatus és a köztársaság leg
főbb tisztviselői követék öt. Caesar három légiót 
hagyott Galliában, a Pyrenéek szemmeltartására, 
a többi hatot pedig összegyűjtő maga körül. Pe 
sarót, Fanot, Anconát és Urbinót megszállta, An- 
toniust öt cohorssal Arezzoba küldő, oly megha
gyással, hogy az etruriai utat elzárja. A nép han
gulata mindenütt kedvező volt: Osino és Arcoli 
megnyiták előtte kapuikat. E hír hallattára Len
tulus consul odahagyá Rómát és Pompejus tábo
rába ment.

Domitius Ahenobarbus Corfiniumban állomá
sozott 30 cohorssal. Caesar tábort ütött e város fa
lai alatt, a mely több közlekedési ut érintkező 
pontjánál, a mai Salmons várostól 2% mértföld
nyire feküdt. Pompejusnak, a ki innét 50 mértföld
nyire, Capuában tartózkodott, okvetlenül e város

103



104

segítségére kellett volna sietnie, de ujoncz hadse
regével nem mert szembeszállni a régi galliai harcz- 
odzett csapatokkal. Mihelyt a helyőrség meg
tudta, hogy cserben hagyták, fellázadt, börtönbe 
vetette Domitiust és átpártolt Caesarhoz. E hírre 
Pompejus elhatározta, hogy odahagyja Italiát; 
visszavonult Brindisibe (Brundusium), a consulok 
a hadsereg egy részével ugyanott hajóra szálltak, 
átkeltek az adriai tengeren, és Epirusban, Dyrra- 
chium mellett kikötöttek. Caesar hat légióval kö
rülkerítő Brindisit; egy védgát által elzárta a 
kikötőt, és a hol a viz nagyon mély volt, földdel 
megrakott talpakat horgonyoztatott le csapatai
nak fedezésére. De e nagy munka megkezdése 
után kilencz nappal, az ellenséges hajók megérkez
tek, Pompejus húsz cohorsával hajóra szállt és el
vitorlázott hadseregéhez Epirusba. így tehát Cae
sar, márczius első napjaiban, három hóval a Ru
bicon átlépése után egész Italia ura volt. Gyors 
hadmozdulatai kirívó ellentétet képeznek Pom
pejus habozásával. A hispániai légiók eközben 
Cataloniában összegyülekeztek.

II.

Caesarra nézve nagyon fontos lett volna, ha 
Pompejust követheti és megakadályozhatja azon 
segédcsapatok összegyűjtésében, a melyeket Ázsia 
minden részéből várt ; de néhány hónapra volt szűk-
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sége, mig hadseregét a tengeren átszállítható. E- 
közben Galliában a hat hispániai légió fenyegető 
öt, a melyekhez számos segédcsapat csatlakozott, 
Pompejus alvezéreinek parancsnoksága alatt. Cae
sar minden módot megragadott, hogy kellő számú 
hajókat gyűjtsön össze Brindisiben; Curiót Sici- 
liába küldé propraetori méltósággal és vezérletére 
bízta a corfiniumi csapatokból alakított három lé
giót; Valeriust Sardiniába és Korsikába küldé 
egy légióval; e szigetek lakosai elűzték Pompejus 
helytartóját és Caesar küldötteit diadallal fogadák. 
Cato, a ki Siciliában parancsnokolt, odahagyá e 
tartományt és Görögországba ment Pompejushoz. 
Caesar, miután ekkép a legszükségesebb teendő
ket elintézte, Rómába sietett és mindent elköve
tett, hogy a legtekintélyesebb férfiakat maga körül 
összegyűjtse a városban, de törekvései sikertelenek 
voltak. Senátusát felszólító, hogy Pompejushoz 
követeket küldjön, a kik a viszály kiegyenlítése 
felett alkudozzanak. A római ügyek nagyon bo- 
nyolódottak voltak, a köztársaság fejei az ellen- 
párthoz szegődtek; a nép ugyan kedvezőleg volt 
hangolva iránta, de oly tribünök igazgatók, a kik 
neki csak nagyon ingadozó és kétséges hatalmat 
engedtek. Nagy örömmel hagyó tehát oda Rómát, 
átkelt az alpokon és megjelent Marseille előtt. 
Pabius alvezérét a Narbonneban állomásozott há
rom légióval átküldő a Pyrenéeken s e mellett 
nagyszámú galliai lovasságot és egyéb segédcsa
patokat rendelt parancsnoksága alá.
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April hónapban (a mi naptárunk szerint janu
árban) Gallia, Italia, Sardinia, Korsika és Sicilia 
Caesar pártján állt; Hispánia , Afrika, Egyptom, 
Syria, Kis-Ázsia és Görögország ellenben Pompe- 
jusén ; de Rómában Caesar parancsolt.

III.
Jegyzetek.

1. Pompejus, a népek hangulatát illetőleg csa
lódásban élt; a nagyhangú és Caesar ellen elfogult 
senatorok és főtisztviselők érzelmei tévútra veze
ték őt. A nép legyőzhetlen előszeretettel viselte
tett Caesar iránt.

2. A Hispániában állomásozó hat légió köny- 
nyen csatlakozhatott volna Romában Pompejus- 
hoz, ha Carthagenában, Valenciában és Tarrago* 
nában hajóra szállt és Nápolyban vagy Ostiában 
kikötött volna.

3. Pompejusnak Rómát védelmeznie, és ott a 
polgárháború kitörésekor egész hadierejót öszpon- 
tositania kellett volna. A csapatokat mindig együtt 
kell tartani, mert egymást felvillanyozzák, a párt 
ereje iránti bizalmuk erősbbül, ragaszkodásuk és 
hüségök növekszik. Ha Domitius harmincz cohorsa 
Róma előtt táboroz, Pompejus első két légiójával, ha 
a hispaniai, afrikai, egyptomi és görögországi lé
giók együttesen és egyszerre megérkeznek Ita
liába, a tengeri utón, akkor Pompejus hamarább



és nagyobb számú hadsereget állíthatott volna fel, 
mint Caesar.

Caesar Hispániába ment, mivel Görögország
ba nem nyomulhatott ; fontos okoknál fogva attól 
tartott, hogy légiói a tengeren keresztül átmehet
nének Pompejus táborába, vagy betörhetnének 
Galliába.
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TIZEDIK FEJEZET.

Polgárháború. Hispániái hadjárat. Kr. sz. e. 49. évben.

7. Negyvennapi háború a Segra és az Ebro közt. — 
77. Andalusiai események. — 777. Marseille ostroma. — 

7F. Jegyzetek.

I.
„Most egy fővezér nélküli hadsereg ellen harczo- 

loh“, mondá Caesar, midőn Hispániába indult, 
„azután pedig egy sereg nélküli hadvezér ellen fogok 
harczolni.u Pompejus régi légiói Hispániában Afra- 
nius, Petricus és Varró parancsnoksága alatt áll
tak; az első az Ebro (Iberis) mentében, a máso
dik Leon királyságban és Portugálban, a harma
dik Andalusiában parancsnokolt. Afranius és Pe
tricus öt légióval, nyolczvan cohorssal és 5000 nyi 
lovassággal egymáshoz csatlakozott Lerida fllerda) 
mellett, Cataloniában ; Varró, két légióval Sevilla 
környékén maradt. Caesar, Marseille előtt lévén 
elfoglalva, előre küldé Fabius al vezérét három 
légióval és 18,000 galliaival, a kik közül 6000-en
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lovasok voltak. Fabius, megérkezvén Lerida előtt, 
Afraniussal szemben körülsánczoltatá táborát és 
hidakat vettetett a Segrán (Sicoris) keresztül, 
hogy ekkép a közlekedést biztosítsa és a folyam, 
mindkét partján takarmányozhasson. A két had
sereg takarmányozói közt gyakran csatára került 
a dolog. Egy ízben, midőn Fabius két légiót kül
dött ki védelmükre ; a sebes vizár elszakította 
egyik bidját; Afranius odasietett négy légióval, 
felhasználni az alkalmat, de amazok erősen tár
ták magukat, egy magaslaton felálltak csatarendbe 
és nem tágítottak az ellenség támadása előtt mind
addig, míg Fabius két légióval átkelt a Segra má
sik hidján és a csatának véget vetett. Ezen ese
mény után két nappal, Caesar 900 lovas kíséreté
ben megérkezett a táborba. Hat cohorst a hídfő
nél hagyván, Lerida ellen indult Afranius elé és 
csatát ajánlott a hadvezérnek. Táborát a begy al
jától 400 lépésnyi távolságban jelölé ki, a három
szorosan felállított hadsereg leghátulsó sora által 
tizenöt lépésnyi szélességű árkot ásatott, és a mun
kásokat a két első sor által fedező, a kik csata
rendben maradtak. Mihelyt a munka készen volt, 
az egész sereg bevonult a sáncz mögé ; három nap
pal később erőditvényekkel vette körül táborát, a 
hadi podgyászt elhelyező benne és a hátrahagyott 
hat cohorst is egyesítő hadseregével. Caesart Afra- 
niustól 300 lépésnyi széles síkság választá el, a 
melynek közepén egy domb emelkedett; Caesar e 
dombot három légióval megtámadá, de Afranius
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megelőzte ; heves csata fejlődött ki; a domb Afra- 
nius birtokában maradt, a ki azt körülsánczoltatá 
és ekkép minden támadás ellen biztositá. Eközben 
a Bogra és Cinea (Cinga) folyók kiáradtak és el- 
szakiták a hajóhidakat; az árvíz körülkerítő Cae
sar hadseregét, Pompejusé ellenben a leridai kő
híd birtokában volt. Junius lévén, a gabona már 
javában érni kezdett; a magtárakból a tavalyi ele- 
ség kifogyott; a lakosok a hegyekbe menekültek 
és nyájaikat elhajtották magukkal; Caesar tábo
rában éhség kezdett uralkodni; Afranius hispaniai 
és portugalliai könnyű csapatai el voltak látva 
tömlőkkel, és rég megszokták a folyamokon és 
árvizeken! átkelést, ennélfogva a szükségesekkel 
elláthatták magukat úgy, mint egyébkor. Ezen 
időtájban több ezer galliai lovasból és rouerguei 
(Hűteni) íjászból álló hadosztály érkezett meg 
Caesar tábora alá, de az árvíz miatt meg kellett 
állnia. Afranius három légióval átment a leridai 
hídon és megtámadá a csapatokat, a melyek kény
telenek voltak néhány száz embernyi veszteséggel 
a hegyek közé visszavonulni. Caesar helyzete na
gyon kétséges volt, s midőn ennek hire Rómában 
elterjedt, mindenki sietett szerencsét kívánni Afra
nius családjának.

De a folyamár nemsokára apadni kezdett ; 
Caesar bőrrel borított fűzfa-hajókat építtetett, hét 
mértföldnyire felevezett a Segrán, egy légiót ki
szállított a balparton, két nap alatt hajóhidat ve
retett át a folyamon s ez által táborában a növekvő
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szükségnek véget vetett. Néhány nap múlva a 
galliai lovasság váratlanul megtámadta és leka
szabolta Afranius egyik cohorsát ; a galliai és ger
mán lovasság e hőstette által nagy félelembe ejté 
a hispaniai lovasságot, a mely többé sem a tábor
ból kimenni, sem ellenszegülni nem mert. Eköz
ben Tarragona, Huesca és Gallahorra lakosai (Tar- 
raconenses, Oscenses, Calagurritani) meghódoltak 
Caesarnak és ellátták őt eleséggel. Az uj hid na
gyon messze lévén a tábortól, Caesar elhatározá, 
hogy a Scgrát csatornák által lecsapoltatja és át
járhatóvá teszi. Afranius attól félt, hogy most 
majd saját táborában fog az éhség kiütni, mint
hogy az ellenséges lovasság sokkal vitézebb, erő
sebb és ügyesebb volt az övénél; ez okból elhatá
rozá, hogy a háborút átteszi Arragoniába. Mequi- 
neiKjában (Octogesa) összegyűjtött annyi hajót, a 
mennyi az Ebro áthidalására szükséges volt; a 
hid csakhamar elkészülvén, két cohorst Leridában 
hagyott helyőrségül, többi seregével pedig Mequi- 
nenqába vonult, a mely csak hét liounyi távol
ságra feküdt. Caesar lovassága üldözőbe vette őt 
és az utósereget elérte; másnap Caesar leggyön
gébb embereiből cohorsokat alakított és ezeket a 
tábor védelmezésérc hátrahagyván, hadseregével 
átkelt a Segra mesterségesen készült révén. A viz 
nyakig ért a katonáknak, de délutáni három óra 
előtt mégis utolérték az ellenséget. Afranius ezt 
látva, csatarendbe állitá hadseregét tábortanyája 
és Mequinenqa közt. Másnap hajnalban mindkét
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tért, megelőzte az ellenséget, csatarendbe állitá 
hadait ellenfelével szemben és elvágta előtte az 
Ebrohoz vezető utat. Afranius e kényes helyzet
ben feladá a főutat. Egy hegyet akart megszái- 
latni négy hispaniai cohors által, de ezeket a gal- 
liai lovasság bekerítette és lekaszabolta a hadse
reg nagy rémületére. Caesar katonái ekkor nagy 
lármával követelők a jeladást az ütközetre; Cae
sarnak azonban összeköttetései voltak Afranius 
táborában és ezen utón nyert értesülései nyomán 
azt reményié, hogy előzékeny eljárás és alkudozá
sok által meghódíthatja a hadsereget. Afranius és 
Petricus előtt két ut állt nyitva: visszavonulni Ló
rijába, vagy előnyomulni Tarragona felé. Vizök 
nem volt, a folyamhoz nem juthattak el, ennél
fogva sánczvonalt kellett készittetniök a tábortól 
a vízig. Míg e védmüvck munkáját személyesen 
igazgatták, a két táborbeli katonaság összevegyült 
és Afranius harczosai kifejezték azon óhajtásukat, 
hogy a háborúnak vége szakadjon; de Petricus 
kivégeztcté Caesar valamennyi katonáját, a kiket tá
borában talált és a rendet és fegyelmet ismét helyre- 
állitá. Végre elhatározá az ellenség, hogy visszatér 
Leridába, de Afranius erősen szorongattatva, be
látta, hogy visszavonulása nem sikerülhet. Tábort 
ütött, több napot töltött el a sánczok elkészítésé
vel, de vize nem volt. Midőn elesége is kifogyott, 
leöleté a teherhordó állatokat. A két tábor csak 
2000 lépésnyire volt egymástól ; a hadseregek
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kivonultak és csatarendben sorakoztak ; Afranius 
kétsorosán állitá fel embereit, a segélycsapatok 
a tartaléksereget képezék. Caesar csatarendje há
romsoros volt, az első húsz cohorsból állt, négy 
cohors mindegyik légióból, a második és har
madik sor három-három cohorsból volt alakítva; 
az íjászok és parittyások a közepén foglaltak helyet, 
a lovasság a két szárnyon. Midőn már-már csatára 
került volna a dolog, Afranius alkuba bocsátko
zott Caesarral, a ki beleegyezett a békébe azon 
feltétel alatt, hogy a hadsereg azonnal elbocsát- 
tassék, a spanyolok nyomban hazatérjenek, az 
itáliaiak pedig fedezet mellett visszamenjenek ha
zájukba a Pyréneeken és az alpokon keresztül.

II.
Varró, Pompejus alvezére déli Hispániában 

parancsnokolt; tartományában harmincz segéd- 
cohorst toborzott; Cadixban tiz gályát építtetett 
és Sevillában (Hispalis) is néhányat; Cadixban 
beszállásolt hat cohorst ; Marseillebe gabonát szál
lított és elhatározá, hogy hadseregével bezárkózik 
Cadixba. Caesar, a ki most már Catalonia ura 
volt, Cordovába (Corduba) sietett és oda össze
hívta Andalusia főembereit. Cordova és Carmona 
lakosai hozzá szegődtek és elüzék Varró hadait. 
Varró a vezérlete alatt maradt légióval szintén 
megadá magát, miután Cadix is Caesarhoz pár
tolt. így tehát egész Hispániában helyre volt ál
lítva a béke és ezen eredményt a lakosok ked-

8
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vezö hangulata idézé elő. Caesar kinevező Cassiust 
a tartomány helytartójául és hátrahagyá négy lé
gióval, ő maga pedig a szárazföldi utón Narbon- 
neba és innét Marseille elé sietett.

III.

Marseille egyike volt a Középtenger legha
talmasabb városainak, és Pompejus pártjára állt. 
A 49-ik év május havának kezdetén bezárta ka
puit Caesar előtt, aki maga elé hivatta a város tizenöt 
főembereit és megkisérlé a lakosokat kedvezőb
ben hangolni maga iránt; de hasztalan. Domitius, 
Pompejus párthive, ugyanaz, a ki Corfiniumot 
feladta, néhány gályával a városba érkezett és fő
vezérré lön kinevezve. Ezalatt Cajus Trebonius 
három légióval tábort ütött a város körül és meg
kezdő az ostromot; de egyúttal, hogy a tenger is 
hatalmában legyen, harmincz nap alatt tizenkét 
gályát építtetett Arlesban (Arelates) és c hajókat 
Domitius Brutus vezérletére bízta. Tizenkét mar- 
seillei gálya és albii (Albici) íjászokkal és hegyila
kókkal megrakott számtalan kis naszád kievezett 
a kikötőből és megtámadá Brutus hajóhadát, a 
mely a marseillei tengeröböl bejárása körül létező 
apró szigetek egyikénél horgonyzott. Heves és ma
kacs harcz után a rómaiaké maradt a diadal ; a 
marseilleick kilencz gályát vesztettek. Trebonius is 
két támadást intézett a város ellen, az elsőt a ki
kötő felől és a másodikat a túloldalról: Marseille
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akkoriban félsziget volt. Nasidius tizenhat érczorrn 
hajóval átkelt a siciliai tengerszoroson és beeve
zett a marseillei kikötőbe. Ez által a marseilleiek a 
tenger uraivá lettek; hajóra szálltak és horgonyt 
vetettek Toulon (Tauroenta) előtt; Brutus itt meg
támadta őket, négy gályát elfogott, ötöt els(ilyesz
tett, egy azonban megmenekült Nasidius hajóival 
és szerencsésen elérkezett Hispániába. Trebo- 
nius ekkor egy harmincz lábnyi magas és harmincz 
lábnyi átmérőjű tornyot építtetett téglákból a vá
ros falai előtt; a torony alól egy hatvan lábnyi hosz- 
szu folyosó vezetett a bástyák alá. A marseilleiek 
féltek, hogy az ellenség rohammal veszi be a vá
rost és alkudozásba bocsátkozván, fegyverszüne
tet nyertek, hanem megtörék a szerződést és 
egy nagy zivatar alkalmával kirohantak és fel
gyújtották a rómaiak tornyait és ostromgépeit. 
Ezen árulás elkeserítette, de nem csüggeszté el az 
ostromlókat; néhány nap alatt kijaviták gépeiket 
és ujult erővel kezdtek az ostromhoz. A jelenté
keny veszteségek és a mindinkább növekvő éhség 
anny ira megtörték a marseilleieket, hogy végre elha
tározták, megadni magukat. Kivonultak a város
ból és fegyvereiket lerakták a Hispániából visz- 
szaérkezett Caesar előtt, a ki a várost megkímélte, 
csupán két légiót szállásolt el benne. Marseille hat
hónapi ostromot állott ki és octobcrben adta meg 
magát. Caesart, midón Rómába érkezett, dictatorrá 
nevezék ki. Hadseregét útnak indította Brindisi 
felé. Júliusban kelt át a Rubiconon; augusztusban

8*
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egész Italia, ocfeoberben Hispánia és Marseille ura 
volt és novemberben dictatorrá lón.

IV.
Jegyzetek.

1. Caesar, az övével egyenlő erejű hadsereget, 
egyedül a hadmozdulatokbani ügyessége által győzött 
le. Ily eredmények csak polgárháborúkban érhető 
el. E hadjárat egyik legnevezetesebb müve azon 
harmincz lábnyi szélességű két csatorna volt, a 
melyek által a Segra folyamot lecsapolá és átjár
hatóvá tette.

2. Midőn Lerida elé érkezett, tizenöt lábnyi 
széles és kilencz lábnyi mély árkot ásatott, egy öl- 
nyi hosszúságra tehát 403 köblábnyi földhányadék 
számítandó ; egy ölnyi térségen egyszerre hét em
ber dolgozhatott, e szerint ezen árok elkészítésére 
öt óra volt szükséges. A cataloniai föld csak cse
kély hajlású lejtőt igényel.
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TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Polgárháború. Thessaliai hadjárat. 48-ik évben Kr. ez. e.

I. Hadmiveletek Epirusban az Antoniussali egyesülés előtt.—
II. Ütközet Dyrrachiumnál. — III. Pharsalus melletti

csata. — IV. Jegyzetek.

I.
Caesar csak néhány napig tartózkodott Rómá

ban, aztán lemondott a dictatorságról és Brindi- 
sibe sietett, a hol tizenkét legiónyi hadserege ösz- 
pontosaivá volt.

Pompejus, midőn Epirusban megérkezett, csak 
öt, most már azonban kilencz légióval rendelkez
hetett ; Siciliából egy légió, Ázsiából kettő és Cré- 
tából egy csatlakozott hozzá ; két további légiót 
apósa, Scipió vezérlete alatt naponkint várt; ezen
kívül nagyszámú segédcsapatok gyülekeztek össze 
körűié. Tengeri hatalma túlnyomó volt; az egyp- 
tomi, syriai, rhodusi és illyriai hajórajokból ala
kított hajóhadát Bibulus vezérlé, a ki az adriai 
tengeren czirkált, hogy Caesar átkelését meggá
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tolja. Ezen utóbbi azonban tizenhárom gályával 
és teherhajókból álló hajóraján elhelyezett 20,000 
harczossal, január 4-én (a mi naptárunk szerint 
octóber 14-én) Brindisiből kiindult és másnap ki
kötött Epirusban, a Chimaera sziklacsoportnál. 
Mihelyt seregét partra szállitá, azonnal vissza
küldte hajóit hadainak hátralevő részéért, a mely 
Antonius vezérlete alatt visszamaradt Brindisiben; 
de Bibulus e hajókat megtámadta és részint el
fogta, részint elégette, aztán a Chimaera szikla- 
csoport melletti orcoi (Oricum) kikötő és Salona 
(Spalatro) közt czirkált és ekkép lehetienné tévé a 
közlekedést Caesar és Antonius közt. Pompejus 
Macedóniában tartózkodott, midőn meghallotta, 
hogy Caesar átkelt az ádriai tengeren, Orcot és 
Epirust elfoglalta és a dyrrachiumi raktárakat 
fenyegeti, a legnagyobb gyorsasággal sietett az 
események színhelyére, az Aspro (Apsus) jobb 
partján tábort ütött és Dyrrachiumot fedezte, mig 
Caesar másrészről Erissot fedezé. A két hadsere
get csak a kis folyam választá el egymástól és e 
körülmény alkudozásokra adott alkalmat,amelyek 
kezdetben közeledést engedtek reményleni. Öt 
hónapig húzódott ekkép a dolog, anélkül, hogy 
Pompejus a túlnyomó ereje által nyert előnyt fel
használta volna. Az ő egész hadiereje együtt volt, 
mig Caesar hadseregének egy része Italiában ma
radt Antoniussal és csak egy része volt Epirusban.

Végre Antonius is hajóra szállt három legio 
régi harczossal, másnap reggel déli szél által hajtva
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megjelent Durazzo (Dyrrachium) előtt és felvitor
lázott az adriai tengeren Medea hegyfokáig. Alig 
hogy ide érkezett, a szól megfordult és e szeren
csés véletlen megmenté tizenhat gálya által üldö
zőbe vett hajóraját, ellenben amazoknak vesztét 
okozá, mert hajótörést szenvedtek a parton és az 
egész legénység, a katonákkal együtt a tengerbe 
fűlt. Antonius hajórajának hátramaradt két hajója 
kénytelen volt Alessio (Lissum) előtt horgonyt 
vetni és azonnal meg lön támadva több ellenséges 
gálya által. E hajók egyike, a melyen ujonczok 
voltak, ellentállás nélkül megadta magát; ellen
ben a másik, a mely régi, próbált harczosokkal 
volt megrakva, kiüzetni engedte magát a partra; 
a vitéz veteránok kiszálltak a szárazföldre, meg
küzdőitek 400 ellenséges lovassal és megérkeztek 
Caesar táborába anélkül, hogy csak egy embert is 
vesztettek volna.

II.
Pompejus kiindult táborából Antonius elé, 

hogy ezt legyőzhesse, mielőtt még Caesarhoz csat
lakozhatnék. Caesar felvonult az Apsus mentében, 
inig egy révhez ért, és ámbár ez által egy napot 
vesztett, mégis egyesült Antoniussal és megelőzte 
Pompejust, a ki meghátrált és Asparagiumnál ütött 
tábort. Caesar Antoniussal egyesülvén, a tenger
parton hagyott helyőrségeket összegyűjtő maga 
körül és elindult Pompejus után. Háromnap múlva 
tábort ütött szomszédságában; másnap ütközetet
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ajánlott neki, de sikertelenül ; ekkor ismét kimoz
dult táborából, egynapi úttal megelőzte Pompe- 
just és gyorsított menettel sietett Dyrrachium 
ellen, hogy az élelmi- és hadiszerek e nagy rak- 
helyét kezére keríthesse. Megrohanta a várost, de 
Pompejus is sietett raktárainak védelmére és 
táborát felütötte a Petra nevű tengerparti sziklán, 
a mely alatt egy öböl létezett. így tehát Caesar 
tábora Dyrrachium és Pompejus tábora közt volt. 
Tíz légióval naponkint alkalmat nyújtott a csatára 
Pompejusnak, de ez nem fogadta el, hanem moz
dulatlanul maradt táborában. Caesar ekkor elha- 
tározá, hogy megrémíti őt és táborát körülzárta 
sánczokkal; huszonhat erődöt építtetett hat mért- 
földnyi kerületű ellensánczvonalára, a melynek 
baloldala Dyrrachium melletti táborára, jobboldala 
pedig a tengerpartra támaszkodott, az Aspro tor
kolatán túl; Pompejus tábora, és a Petra melletti 
öböl körül volt kerítve e sánczok által. Ily módon 
több előnyt biztosított magának: először csökkenté 
Pompejus hitelét a világ előtt; másodszor: elzárta 
az ellenséges lovasság előtt a takarmányszerzés 
lehetőségét és a szabad mozoghatást. Pompejus 
engedte magát s táborát körülkerittetni és csupán 
egy — Caesaréval egyközü — sánczvonal által fe
dező magát ; öt mértföldnyi kerületű körsánczvo- 
nalára huszonnégy erődöt építtetett az előbb em
lített huszonhat ellen s ez által a belső terület urává 
lön, a tenger a nélkül is hatalmában, és ezen ol
dalról a közlekedés biztosítva volt; ama körülsán-
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czolt térség elegendő mennyiségű takarmányt szol
gáltatott neki. Oszpontositottabb állásában szám
talan előnynyel bírt Caesar felett ; a tengeren egy 
óra alatt kimozdulhatott, akár jobbra, akár balra, 
mig Caesarnak ehhez hat órára volt szüksége; ezen 
utóbbinak hadai ellenben — ember ember ellen — 
annyira fölülmúlták vetélytársáét, hogy soká és 
szerencsésen küzdöttek Pompejus túlnyomó ereje 
és öszpontositott hadi állása ellen. Azonban mind
két hadsereg egyenlően szűkölködött eleség dol
gában ; Caesar táborában hiányzott a gabona és a 
katonák kénytelenek voltak főzelékkel és chara- 
gyökerekkel táplálkozni ; Pompejus táborában ki
fogyott a takarmány, a nagyszámú lovasság e miatt 
igen sokat szenvedett; a viz is fogytán volt és 
mindenféle betegség jelei mutatkoztak. Junius hó
nap lévén, a takarmányszükség által kényszerítve, 
tábort alakított az Aspro jobb partján, és hogy a 
sík térségen a szükségesekkel elláthassa magát, 
ezen uj tábort meghosszabbitá, Caesar sánczvona- 
lának balszárnyán túl. Caesar szintén más táborba 
vonult át, védvonalának végén, Pompejusétól egy 
nyillövésnyire. Naponkint fordultak elő csatáro
zások, sőt egy ízben három egy napon, Durazzonál 
egy ést kettő a vonalokon. E csaták egyikében 
Caesar hat hadijelvényt foglalt el és 2000 embert 
mészárolt le az ellenséges hadseregből; Pompejus 
ellenben íjászokat állított tornyaira és ezek sok 
kárt okoztak vetélytársának. Caesar érezvén hely
zetének hátrányát, egy döntő csata által akart
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megmenekülni a zavarból és ez okból egy nyillö- 
vésnyire megközelité az ellentábort ; de Pompejus 
hű maradt rendszeréhez, és nem mozdult ki tábo
rából, sőt lovasságát is hajókra szállitá és elküldé, 
részint mert nem volt képes eltartani, részint pe
dig, mert semmikép sem akarta elfogadni az ütkö
zetet. De habár a döntő csatát visszautassá, elő
nyeit mégis jól tudta felhasználni. Elhatározá, hogy 
megtámadja Caesar seregének jobb szárnyát és 
harczosainak megparancsolá, hogy ellássák magu
kat rőzsekóvékkel és sisakjaikat körülfonják fűzfa- 
ágakkal, hogy ekkóp megvédve legyenek a parity- 
tyások ellen. Mig hatvan cohors elölről támadott, 
addig egy légió hajnalban hajóra kelt, partra szállt, 
megkerülte és megrohanta az ellenség jobb szár
nyát. E kis tábort, a mely Caesar jobb szárnyát 
fedezé, a 9-ik légió tartotta megszállva. Az egész 
tíz lábnyi magas sánczokból és tizenöt lábnyi széles 
árokból állt. Pompejus a sánczokat elfoglalta és 
folytonos küzdelem közt szőritá vissza Caesar csa
patait, de eközben Antonius megérkezett, tizen
két cohorsból álló tartaléksereggel és kissé feltar
tóztatta az ellenséget. Maga Caesar is megjelent a 
csata színhelyén és megtámadá Pompejus kis tá
borát, boszut akarván állni a történtekért ; csak
ugyan el is foglalta a tábort, de Pompejus is ott ter
mett az ö-ik légióval és keményen megverte ellen
felét. Borzasztó volt a rémület, rendetlenség és 
zűrzavar Caesar hadseregében, a mely a végmeg- 
semmisittetés veszélyében forgott; mintegy ezer
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ember veszett el és harminczkét hadijelvény került 
az ellenség hatalmába. E győzelem folytán Pompe- 
jus az imperator czimet nyeró. A szerencse, a mely 
e napon oly kegyes volt iránta, ezentúl elfordult 
tőle, mert nem tudta kegyeit felhasználni. Caesar 
végre észrevette, mily hibás volt az általa köve
tett rendszer; visszavonta őrcsapatait, egész hadi 
podgyászát olküldé Apollóniába egy légió fedezete 
mellett; három órakor reggel megkezdé a vissza
vonulást, sebesültjeit Apollóniában hagyá és Thes- 
salia felé irányzá útját; Pompejus utána ment, 
odahagyván a tengerpartot, hol hatalmas hajóhada 
annyi előnyt nyújtott neki.

III.
Scipio, a ki Brindisiből Ázsiába ment procon- 

suli méltósággal, hogy ott a légiókat összegyűjtse 
és Pompejus részére megnyerje, mihelyt meghal
lotta, hogy Caesar átkelt a tengeren, azonnal út
nak indult két légióval, PompejusJioz csatlako
zandó. Midőn Macedóniába érkezett, amely a dicta
tor pártjára szegődött, síkra szállt ennek alvezére 
Doniitius ellen; a két hadsereg tábort ütött egy
mással szemben a Haliakmon mellett, a mely 
Thessaliát Macedóniától elválasztja. Caesar Thes- 
saliába érkezvén, Domitiussal csatlakozott, mig 
Pompejus Scipióval egyesült. Különböző hadmoz
dulatok után, a két sereg végre Pharsala síkjain 
találkozott egymással ; a köztársaság hadserege 
büszke volt, az általa védelmezett ügy és Dyrra-
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chiumnál vívott győzelme miatt; a dictator hadse
rege telve volt bizalommal fővezérének szerencséje és 
saját fölénye iránt; hiszen az egész sereg mindig dia
dalmas légiókból állt. Pompejus megvolt győződve 
Caesar hadainak jelességéről és ezért kerülni akarta 
a barczot, de képtelen volt ellentállni a senatorok 
türelmetlenségének; az egybegyült honatyák már 
alig várhatták, hogy visszatérhessenek Róma falai 
közé. Mindenkép dicsérték előtte lovasságának 
túlnyomó erejét; Labienus, Caesar egykori alve
zére, egész erejéből sürgeté a barczot, azt állitván, 
hogy Gallia hajdani hóditói meghaltak már és 
Caesar egész hadserege merő ujonczokból áll. 
Pompejus részén 110 cohors, tehát 45,000 római 
állt fegyverben ; Caesar 30,000 embert vezényleti, 
a szövetséges népek mindkét részen nagy számmal 
voltak. A történészek véleménye nagyon eltér 
egymástól a Pharsalánál jelen volt seregek számára 
nézve, vannak a kik 3—400,000-re teszik a harcz- 
ban résztvettek számát. Caesar tizedik, nyolczadik 
és kilenczedik légiója képező a jobb szárnyat, Sylla 
verérlete alatt ; a közepén 180 cohorst állított fel 
és csak kettőt hagyott hátra a tábor védelmezé- 
sére; a harmadik csatasort képző légiókból egy- 
egy cohorst vett el és önálló hadtestet alkotott 
belőlük, a melynek különös rendeltetése volt az 
ellenséges lovasság ellen harczolni. A két hadse
reg közt épen csak annyi tér maradt, a mennyi 
az összeütközésre elkerülhetlenül szükséges volt. 
Pompejus parancsot adott övéinek, hogy mozdu
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sar hadserege rögtön előnyomult, kettőzött lép
tekkel, de látván, hogy az ellenség nem mozdul, a 
régi katonák mintegy ösztönszerüleg megállapod
tak, lélegzetet venni; aztán neki rohantak az ellen
ségnek kivont kardjaikkal, miután kelevószeiket 
elhajították. Pompejus lovassága, a mely a jobb 
szárnyon volt elhelyezve, az íjászok által támogat- 
tatva, megkerülte Caesar jobb szárnyát; de ekkor 
a tartalékot képező hat cohors is kimozdult helyé
ből és oly hevesen megtámadá a lovasságot, hogy 
az kénytelen volt futásnak eredni ; c percztől fogva 
a csata sorsa el volt döntve.

Caesar 200 embert vesztett, a kik közt a tisz
tek feles számmal voltak ; Pompejus ellenben 15,000 
halottat és sebesültet ; még csak táborát se védel
mezhető meg, a melyet a győztes még ugyanazon 
napon elfoglalt. A hadsereg végmaradványai egy 
dombra menekültek, a hol őket Caesar körülke
rítő; másnap hajnalban lerakták a fegyvert, szám- 
szerint 24,000-en. E nap legfőbb zsákmányát ki- 
lencz sas — az összes jelenvolt légióké — és 180 
hadijelvény képező. Pompejus a legnagyobb siet
séggel visszavonult és üldözőbe vétetett. Midőn 
Egyptom Pelusium nevű városába érkezett, Ptolo- 
maeus király vendégszeretetét kérte, ezen ifjú feje
delem c városban volt, hadserege élén, mivel épen 
háborút viselt nővére Cleopatra ellen. Pompejus 
csaknem egyedül szállt partra, de Ptolomaeus ren
deletére orozva meggyilkolák. Caesar néhány héttel
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később szintén kikötött Egyptomban és két légió, 
valamint néhány lovasszázad élén vonult be Ale
xandriába.

így végzé életét a nagy Pompejus, ötvennyolcz 
éves korában, miután harminczöt évig viselte a 
köztársaság legfőbb tisztségeit. Tizenhét hadjárat
ban vett részt : 83, 82,77,49 és 48. években Marius 
és Caesar párthívei ellen ; 81-ik évben Afrikában ; 
76, 74, 73, 72 és 71. években Hispániában ; 67-ik 
évben a tengeri rablók, — végre 65, 64 és 63. évek
ben Mithridates ellen; 81-ben Afrikában, 71-ben 
Hispániában és 61-ben Ázsiában diadalmaskodott ; 
három ízben volt consul, 70 ben és 55-ben Crassus- 
sal, 82 ben Scipio Metcllussal; igy múlt ki Pom- 
pejus, a rómaiak bedvencze, a kit már huszonhat 
éves korában nagy-nsik neveztek.

IV.
Jegyzetek.

1. Azon tizenkét légió; amelyeket Caesar Brin- 
disiben összegyűjtött, részint Hispániából és Gal
liából, részint a Pó partjairól érkezett; e szerint 
sokkal jobb lett volna azokat Illyrián és Dalma- 
tián keresztül Macedóniába küldeni. Piaceuzától, 
a hol az ut ketté válik, mindkét utón egyenlő tá
volságra van Epirus. Ily módon hadserege egye
sülten érkezett volna meg, és elkcrülendette a ten
geri utat, e hatalmas akadályt, a mely csaknem 
gyászos kimenetelű lett seregére nézve, midőn
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egy túlnyomó erejű hajóraj előtt kellett partra 
szállnia.

2. Igaz, hogy akkoriban ezen akadály felé- 
nyire sem volt oly jelentékeny, mint napjainkban 
lenne. A hajókázás mestersége még gyermekkorát 
élte, a hajók nem voltak képesek czirkálni és na
gyobb szél mellett vitorlázni ; sőt úgy látszik, hogy 
még ivóvízzel se voltak kellőleg ellátva, miután 
néhány napi kedvezőtlen szél csaknem tökéletes 
vízhiány veszélyének tette ki Bibulus hajóhadát.

3. Pompejusnak, ily nagyszámú hadsereg mel
lett, nem lett volna szabad magát sakkban tartat
nia Caesar által, mig ezen utóbbi Antoniussal 
egyesült, vagyis öt hónapig.

4. Caesar hadmiveletei DyrrRchmmnál rend
kívül vakmerők voltak; hanem bűnhődött is miat- 
tok. Hogyan remélhette, hogy előnyösen fenntart
hatja magát, hat mértföldnyi kerületű ellensáncz- 
vonala hosszában, oly hadsereg ellen, a mely a 
tenger felöl szabadon mozoghatott és e mellett 
központosított állást foglalt el! Óriási erőmegfe- 
szitések után terve megbukott, vereséget szenve
dett, elveszte csapatainak színét és kénytelen volt 
odahagyni a csatatért. Két ellensánczvonala volt, 
az egyik Pompejus tábora ellen, hat mértföldnyi 
kerülettel, a másik Dyrrachium ellen. Pompejus 
csupán egy körsánczot vettetett Caesar sánczvo- 
nala ellenében; és csakugyan, tehetett-e mást, mi
helyt a csatát minden áron kerülni akarta? De 
nagyobb hasznot kellett volna húznia a Dyrrn-
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chium melletti győzelemből ; e napon megmenthető 
a köztársaságot.

Ha tekintetbe veszszük a két hadsereg által 
készített sánczmunkákat Dyrrachiumnál és Cae
saréit Alise előtt, és ha ugyanily helyzetben kép
zelünk két jelenkori hadsereget, azonnal szemünkbe 
ötlik az egész különbség, a mely a mostani és ak
kori hadviselés közt létezik. Caesar Alise előtt 
80,000 emberrel kettős körsánczvonalat huzat; 
az övével egyenlő erejű hadsereget körülkerít és 
hadseregét egy öt-hat mértföldnyi kerületű ellen- 
sáncz által fedezi, a mely képessé teszi őt 200,000 
harczost meghaladó hadseregnek ellentállni. Igen 
természetes, hogy ezen erőditvények nélkül képte
len lett volna ellenszegülni, de ő a segélyhadsereg 
megérkezhetóséhez szükséges negyven napot arra 
használja fel, hogy árkokkal, bástyákkal, farkas
vermekkel stb. veszi körül magát és táborát ekkép 
bevehetienné teszi. Napjainkban, bármily jelenté
keny erőditvényeket volna képes egy-egy hadse
reg elkészíteni negyven nap alatt, oly szervezet 
mellett, a milyennel a római hadseregek bírtak, 
mindezen előnyök elenyésznének az ostromlók tü
zérségének túlnyomó ereje előtt; a sánczokmögött 
tartózkodó hadsereg tüzérsége szét lenne osztva, 
ellenben a segély-hadseregé központosítva volna a 
fő támadás pontjára, azon ágyúk kivételével, a me
lyek a színlelt támadásokhoz szükségesek; a sán- 
czokon belöli hadsereg ágyúit azonnal elhallgat
tatná az ostromlók túlsúlya és ha ezek ágyúikat
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egyenesen vagy oldalról irányozhatnák, a nagy
számú lövegek által fedezett hadseregnek alig ma
radna egyéb dolga, mint az árkokat, farkasvermeket 
stb. rőzsekévékkel betemetni és a sánczokba lép
csőket vágni. De a régiek nem bírtak ezen előny
nyel, mert lőfegyvereik igen jelentéktelenek voltak 
és a kézi fegyverek játszották náluk a főszerepet ; 
ekkép a mesterséges akadályok kiváló fontossága 
azon korban kétségbevonhatlan volt.

Dyrrachiumnál a sán ez vonalakat a tornyok 
védelmezték, de ezeket a mai lőfegyverek néhány 
óra alatt semmivé tennék. Az eröditvények felépí
tésére szolgáló eszközök ugyanazok maradtak, de 
fontosságuk tetemesen csökkent; a fejsze és ásó 
ép oly szükséges volt a római vagy hellen kato
náknak mint a kard és a paizs, de a maiak már 
nem használják. Váljon helyesen teszik-e vagy 
nem ?

5. Caesar Pharsalánál csak 200 embert veszt, 
Pompejus ellenben 15,000-et. Hasonló eredmé
nyeket látunk a hajdaniak valamennyi ütközeté
ben , a mi példátlan a mai hadseregeknél ; itt is 
többé kevésbbé jelentékeny ugyan a veszteség ha
lottakban és sebesültekben, de mégis oly arányban 
áll, mint egy a háromhoz ; a győző és a legyőzött 
vesztesége közti főkülönbséget a foglyok száma 
képezi, és ez ismét szükségképen a fegyvernemek 
természetéből származik. A régiek lőfegyverei 
rendszerint nagyon csekély károkat okoztak ; a 
hadseregek mindjárt a csata kezdetén bírókra ke-

9
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rültek, igy tehát igen természetes, hogy a legyő
zött nagyon sok embert vesztett, a győztes pedig 
aránytalanul keveset. Az újkori hadseregek csak 
az actio végén csapnak össze, midőn már sok vér 
folyt; a csata háromnegyed részén nincs még győz
tes és megveretett, mert a lőfegyverek által oko
zott veszteség körülbelül egyenlő mindkét részen. 
A lovassági támadások némileg hasonlítanak a 
hajdankori ütközetekhez ; ezeknél a legyőzött vesz
tesége sokkal tetemesebb mint a győzőé, mert a 
megfutamodó lovasság üldözőbe vétetik és lekasza- 
boltatik, e szerint tehát sokkal több kárt szenved, 
mintsem okozni képes.

Minthogy a hajdankori hadseregek kézi fegy
verekkel harczoltak, a katonáknak is sokkal gya- 
korlottabbaknak kellett lenniök; a hajdani háborúk 
megannyi párbajból álltak. Az erősebb emberek
ből és régibb katonákból álló hadsereg részén volt 
szükségképen minden előny ; a tizedik légió egyik 
centuriója igy szólt Scipióhoz Afrikában : Adj mel
lém tizet baj társaim közül, a kik velem együtt fogva 
vannak, aztán engedd, hogy megküzdjünk egy egész со- 
borsoddal és meg fogod látni, hogy kik vagyunk. A 
centurio igazat mondott; napjainkban csak egy 
száj hős beszélhetne igy. A régi hadseregek fegyver
zete megközelité a lovagkort. Egy tetőtől talpig 
felfegyverkezett lovag egy egész csapattal szem
beszállt.

A Pharsalus melletti ütközetben résztvett két 
hadsereg rómaiakból és segédcsapatokból állt,
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csupán az volt a különbség köztük, hogy Cae
sar harczosai az éjszakeurópai, — Pompejus kato
nái ellenben az ázsiai háborúkhoz voltak szokva.

6. E hadjárat, a mely Caesart a világ urává 
tette, tiz hónapig tartott. A Pharsala melletti üt
közet az aratás után egy hóval, tehát júliusban 
történt (a mi naptárunk szerint) ; a hadjárat octó- 
ber közepén kezdődött (a mi naptárunk szerint). 
Pompejust September végén gyilkolták meg, körül
belül két hóval a csata után. A történetírók na
gyon kevés figyelmet fordítottak a nevezetesebb 
események idejének kiszámítására, csupán annyit 
tudunk, hogy Antonius csak a tél végén, marczius- 
ban egyesült Caesarral, vagyis a régi naptár sze
rint májusban; továbbá hogy midőn a két hadse
reg Dyrrachium mellett táborozott, a gabona meg
érőfélben volt, ez tehát a mi náptárunk szerint 
júniusban, vagyis a régi naptár szerint scptember- 
ben történhetett.

9*
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TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Alexandriai háború. Kr. sz. e. 47. évben.

I. Hadmiveletek Alexandriában , az első hónapok alatt. —•
II. Tengeri csata. — III. Ütközet a Nil mellett. —

IV. Jegyzetek.

L

Caesar az alexandriai uj kikötőben horgony
zott, tíz gályával, két légióval és 800 lovassal és 
megszállta a királyi palotát, a mely a két kikötőt 
elválasztó földszoroson a cirkus és színház mellett 
létezett ; ezen utóbbi fellegvár gyanánt szolgált. 
Az alexandriaiak zúgolódtak a miatt, hogy lictorok 
kíséretében szokott megjelenni, a mi a törvényhozó 
hatalom jelvénye volt. A dolog tettlegcsségekre 
került és több római meggyilkoltatott. Ptolomaeus 
király kiskorú volt és Pothinus eunuch kormá
nyozta minden léptét. Háborúba volt bonyolódva 
nővére Cleopatra királynővel és minthogy az el
hunyt király végrendeletének végrehajtásával a 
római nép lett megbízva, a dictator saját itélőszé-
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ke elé rendelte a feleket és az ellenségeskedése
ket megszüntetni parancsolta. Ekkor Pothinus pa
rancsot adott a király hadseregének, a mely Pe- 
lusiumban tartózkodott, hogy Alexandriába sies
sen. E hadsereg 20,000 gyalog és 2000 lovas har- 
czosból állt, Achilles vezérlete alatt. Számos ró
mait is foglalt magában azok közül, a kik Grabi- 
nius seregében szolgáltak. Mihelyt Caesar e hadak 
közeledéséről értesült, azonnal elfogatta a királyt 
és tanácsadóját és seregével megszállta mindazon 
téreket és épületeket, a melyeket önbiztositására 
szükségeseknek tartott. Achilles szintén megszállta 
az egész várost, kivévén a rómaiak által elfoglalt 
részeket és ezen utóbbiak csakhamar ostromzár 
alá kerültek a szárazföld felől, úgy hogy a közle
kedést csak a tenger felé folytathaták. Az alexan
driaiak megrohanták a régi kikötőt és hatalmukba 
akarák keríteni az ott horgonyzó hetvenkét gá
lyát. Ezek közül ötven Pompejus segítségére lett 
küldve és visszatérte után itt vetett horgonyt, hu
szonkettő pedig rendesen Alexandriában szokott 
volt állomásozni. Ha ezek az ellenség kezébe ke
rülnek, Caesar veszve lett volna, de heves harcz 
után sikerült neki elégetni e hajókat és igy to
vábbra is ur maradt a tengeren ; elfoglalta az uj 
kikötő végén levő világitó tornyot, és ez által biz
tosítván magának az egész tengerpartot, most fi
gyelmét a szárazföld felé irányzá. Takarmány dol
gában szűkölködött; elfoglalá tehát mindazon há
zakat, a melyek őt a középkaputól elválaszták és
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ezentúl szabadon közlekedett a Mareotis tóval, a 
melynek környéke öt bőven ellátta elesóggel és 
takarmánynyal. Pothinus eunuchot kivégezteté. 
Néhány hét múlva, a király legifjabb nővére, Ar- 
sinoe herczegnő, megszökött a palotából és Achil
les táborába menekülvén, e hadvezért megölette 
és Granymedes eunuchot nevezte ki helyette főpa
rancsnokul. A rómaiak naponkint kaptak eleséget, 
gályákat és hadcsapatokat, részint íjászokat Cré- 
tából és Rhodusból stb., részint lovasságot Ázsiá
ból. Caesar egyik hü emberét, Mithridatest Kis- 
Ázsiába küldte, hogy gyűjtse össze seregeit és 
azoknak élén, Syrián és a suezi sivatagon keresz
tül, csatlakozzék hozzá, Alexandriában.

Mindkét rész tevékenyen dolgozott védsánczai- 
nak elkészítésén. Az egyptomiak minden kijárást 
elzárták, mellvédekkel ellátott hatalmas falak ál
tal és számos tízemeletes tornyot építettek. Gra
nymedes a Nil vizét Alexandriába vezető csator
nák közül elrekeszteté azokat, a melyek a római
aktól megszállt városrészt látták el vízzel ; egyút
tal gépek segélyével felszívatta a tengervizet 
és igy elrontá a római városrészben létező vizme- 
denczéket; néhány nap múlva a viz annyira meg- 
poshadt, hogy ihatatlanná vált. A rómaiak megré
mültek, de a Marabon és a világítótorony melletti 
forrásokból mégis elláthatták magukat vízzel, ezen
felül a tengerparton is számos kutat ástak, a me
lyek igen jól megfeleltek a czélnak. Eközben a 
37-dik légió, élelmi szerekkel, fegyverekkel és hadi
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gépekkel megrakott hajók kíséretében, Rhodusból 
megérkezett és horgonyt vetett Alexandriától 
nyugat felé, az arabok tornya mellett. A keleti 
szél miatt, a mely e vidéken ezen évszakban ural
kodni szokott, nem vitorlázhattak be az alexan
driai kikötőbe és az egész szállítmány veszélyben 
forgott. Caesar kiindult hajóhadával megmentésére, 
ebből tengeri csata kerekedett, az egyptomiak egy 
hajót vesztettek és kénytelenek voltak visszavo
nulni a régi kikötőbe. Caesar diadalmasan vonult 
el előttük és visszatért az uj kikötőbe.

II.
G-anymedes látván, hogy e mód, a melyre oly 

biztosan számolt, sehogy se sikerül, ismét vissza
tért azon régi tervéhez, hogy egy hajóhadat fog 
felszerelni; a legnagyobb tevékenységet fejté ki; 
a régi kikötőben levő hajókat és gályagerinczeket 
kijavíttatta és összeigazittatta ; a nyilvános épüle
tek oszlopsorainak tetőzetét leszedette; az ekkép 
nyert anyagot hajóépitésre használá fel és a Nil 
hét torkolata előtt állomásozó őrhajókat visszapa
rancsolta. Néhány nap alatt huszonkét hajója volt 
négysoros, és öt gályája ötsoros evezőpadokkal, 
ezenkívül számos apróbb naszádja, rendkívül ügyes 
legénységgel ellátva. Caesar harmineznégy hajó
val rendelkezett; c hajórajhoz Rhodus kilencz, 
Pontus nyolez, Syria öt, és Kis-Ázsia tizenkét ha
jóval járult; de csak öt gályája volt ötsoros, tíz 
pedig négysoros evezőpadokkal ellátva, a többi
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tekintetbe se jöhet. Caesar azonban mégis kieve
zett az uj kikötőből; megkerülte a világitó tornyot 
és csatarendbe állitá hajóit a régi kikötő előtt. A 
rhodusi hajók a jobb szárnyat, a pontusiak a bal
szárnyat képezék. A két hajórajt azon sziklasor 
választá egymástól, a mely a régi kikötőt clre- 
keszti és 6000 ölnyi térségen csak három átjá
róval bir. Oly hadsereg, a mely elég vakmerő 
volna ide behatolni, nagy veszélynek tenné ki ma
gát és megbccsülhetlcn előnyt adna az ellenség 
kezébe. Be Euphranor, a rhodusi gályák vezére, 
el volt keseredve az egyptomiak nagy önhittsége 
miatt és engedőimet kért, benyomulhatni a régi 
kikötőbe. Caesar engedett kérésének. Euphranor 
beevezett a középső átjárón négy gályával; bor
zasztó csata fejlődött ki; az alexandriaiak vereséget 
szenvedtek, egy ötsoros és egy kétsoros gályát el
vesztettek és hajóhaduk többi része a töltések és 
a háztetőkön felállított íjászok oltalma alá mene
kült.

A rómaiak birtokában volt ugyan a világító
torony, de nem az egész sziget; ezen utóbbit* csak 
makacs bar ez után foglalhaták el, a rajta levő 
nagy helységet felgyújtották és 600 embert elfog
tak; de azon erőd, a mely a várost a szigettel ösz- 
szekötő töltésnek hídfőjét képezi, az alexandriaiak 
birtokában maradt. Caesar megkisérlé a nevezett 
pontot hatalmába keríteni, de nem sikerült; több 
ízben megtámadta és nagyon sok embert vesztett, 
hanem végre oly határozottan visszaverték, hogy
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csak úszás által menekülhetett gályáihoz, sőt 
több hajója elmerült a menekvést keresők nagy 
tömege alatt. Azonban bár mily érzékeny volt is 
a veszteség, komolyabb következményeket nem 
idézett elő.

Ptolomaeus király, ifjúkora daczára el tudta 
hitetni a rómaiakkal, hogy hatalmát a felkelés lecsil
lapítására akarná felhasználni és ekkép véget vet
hetne a háborúnak. Caesar visszaadta szabadságát, 
de e gyermek, mihelyt ismét seregének élén állt, egész 
befolyását a nép felizgatására és fellázitására forditá 
és kérlelhctlen gyűlöletet árult el a rómaiak ellené
ben. Az alexandriaiak, csataxesztésök daczára újra 
felszerelék és szaporlták hajóhadukat. Caesar az 
ázsiai partokról kapta élelem- és fegyver-szállít
mányait; az egyptomiak, ezt megakadályozandók, 
Aboukir előtt utjokat állták. Nero, rómái tenge
rész-parancsnok, odasietett hajóhadával, a két se
reg hevesen összeütközött és a vitéz Euphranor, 
gályájával együtt elveszett.

III.
Nyolcz hónapja múlt már, hogy Caesar e sze

rencsétlen háborúba elegyedett és még semmi jel 
se mutatott arra, hogy a szerencse talán megfor
dul, midőn végre Mithridates megjelent Pelusium 
előtt az Ázsiában összegyűjtött hadsereggel. E 
várost rohammal elfoglalá és sietve elindult Mem
phis felé, a hol hét nap múlva megérkezett, innét 
a Nil balpartján lefelé, Caesar segítségére sietett.
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E hírre Ptolomaeus király felkerekedett hadsere
gével együtt, hajóra kelt a Nil vizén és csatlako
zott derék seregéhez, a mely körülbelül a Delta 
magaslatát tartá megszállva Mithridates átéli éné
ben. Caesar más részről, az arabok tornyáig eve
zett le seregével, itt partra kelt és a Narcotes ta
vat megkerülvén, kardcsapás nélkül egyesült a 
csatorna hosszában, körülbelül Alkam irányában 
táborozó Mithridatessel. Ptolomaeus több ízben 
megtámadá Mithridatest, de mindannyiszor vissza
veretett. Most ellenben Caesar támadta meg az 
ellenséget és fényes győzelmet vívott ki. A király 
fulás közben elveszett. Caesar megállapodás nélkül 
ment vissza Alexandria felé és néhány nap alatt 
megérkezett a kitűzött czélnál. E roppant város 
megadá magát, a lakosok szolgai ruhákban és leg
becsesebb drágaságaikkal jöttek a győztes elé, 
hogy méltó haragját kiengeszteljék ; a dictator 
megnyugtatá őket, és az ellenséges sánezok közt 
vonult be hadiszállására, csapatai örömkiáltásái- 
nak közepette, a kik úgy fogadák őt, mint szaba
ditójukat. Caesar a szép Cleopatrát Egyptom ki
rálynőjévé koronázta és ennek bugát Arsinoet 
elüzé, aztán azuj^trón védelmére egész seregét Egyp- 
tomban hagyván, csupán a régi harczosokból ala
kított 6-ik légió kíséretében, a szárazföldi utón, 
Syria felé indult.

Így végződött az alexandriai háború, a mely 
a 48-ik év végét és a 47-ik év nagyobb részét fog
lalja magában.
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IV.
Jegyzetek.

1. Az alexandriai háború kilencz hónapnyi 
pihenést engedett Pompejus pártjának, felélesztő 
híveinek reményét, sőt képestté őket, több ízben 
szembeszállni ellenségeikkel, és az ismét két had
járatra adott okot, és pedig a legközelebbi évben 
Afrikában és két év múlva Hispániában. Caesar 
e két hadjáratot — a melyekben egész lángelmé
jére és szerencséjére volt szüksége, hogy diadal- 
maskodhassék — e két hadjáratot, mondjuk, el
kerülhető, ha a Pharsalus melletti csata után azon
nal az afrikai partokra siet és ott Catot és Scipiót 
megelőzi ; vagy ha Alexandriába négy vagy öt lé
gió kíséretében megy; ezeknek elszállítására ele
gendő számú hajóval rendelkezett. így azonban 
nem elégedhetett meg Ptolomaeus szinleges meg
hódolásával, és tetemes hátrány nélkül nem ha- 
laszthatá boszuját egy évvel későbbre.

2. Caesar két légiója és a lovasság, a mely- 
lyel Alexandriába bevonult, nem rúgott többre 
5000 embernél; a tiz gályán 4000 ember volt és ez 
igen csekély hadierő egy hatalmas király legyő
zésére és oly nagy város meghódítására, mint Ale
xandria. De két szerencsés eset segítő elő Cae
sar terveit; először : hogy a palotát, a felleg
várt és a világítótornyot hatalmába kerítő ; másod
szor: hogy az alexandriaiak hajóhadát elégethető. 
Az egyptomi hadsereg, a rómaiak megérkezése
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után egy hónappal hagyá csak oda Pelusiumot és 
vonult be Alexandriába ; rövid idő múlva pedig 
huszonnégy hajónyi segélysereg csatlakozott Cae
sarhoz. Mindezen körülményeket tekintetbe véve 
tehát, épen semmi csodálatra méltó sincs az ale
xandriai háborúban, és a commentátorok által an
nak megfejtésére felállított tervek egytől egyig 
hamisak. Alexandria akkor is, mint most, két ki
kötővel bírt. Az uj kikötőt, a melynek bejárását 
a világítótorony védelmezi, Caesar tartá megszáll
va; a régi kikötő az alexandriaiak hatalmában volt. 
De ezen utóbbi inkább egy zárt öböl és legke- 
vésbbé se hasonlít az előbbihez, a melyet a város 
tengerparti házsorai szegélyeznek. A régi kikötő 
egy ivet képez, a melynek átmérője 6000 ölnyi 
hosszú, a Marabonig : Alexandria városa ellenben 
nyugat felé, két harmaddal csekélyebb kiterjedés
sel bírt.

3. Caesar, a galliai hadjáratok leírásában soha 
se mondja meg, mily erős volt hadserege és mily 
helyen ütközött meg; az ő csatáinak nincs nevök. 
Az emlékiratok folytatásának írója ép ily ho
mályos; igaz, hogy elmondja, hogyan foglalta el 
Mithridates Pelusiumot, de további útjáról semmit 
se beszél, sőt ellenkezőleg ellentmondásban van az 
egykorú szerzőkkel, a kik azt állítják, hogy Pe- 
lusiumból Memphis felé ment és azt elfoglalta, s 
innét aztán a jobb part mentében sietett Alexan
driába, míg körülbelül Alkam irányában, Ptolo- 
maeus hadserege feltartóztatá. Ezen adatok szerint
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ama pont lenne a csata színhelye, a hol a Nil vi
zével egyesül azon csatorna, a melynek nyomai 
máig is láthatók. A commantátor e csatornát fo
lyón ak nevezi, de hiszen jól tudjuk, hogy Egyp- 
tomban nincsenek folyamok,hanem csupán csatornák 
vannak. A történészek, szokásuk szerint nem em
lítik, mikor ment véghez e csata ; azonban valószí
nűleg május végén vagy junius elején kellett tör
ténnie. Ezen évszakban a Nil vize nincs egészen 
kiapadva és e szerint hihető, hogy Mithridates 
hadserege april hóban vonult át a sivatagon.
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TIZENHARMADIK FEJEZET. 

Polgárháború, niyriai hadjárat. Kr. sz. e. 47. évben.

I. Pharnaces megtámadja a római nép szövetségeseit. —■
II. Caesar legyőzi Pharnacest: „veni, vidi, vici.u —
III. Illyriai események ugyanezen évben. — IV. Görögor
szági háború, ugyanezen évben. — V. Caesar magatartása

Rómában. — VI. Jegyzetek.

I.
Pharnaces, a ki tulajdon atyja, Mithridates 

meggyilkolásában Pompejusnak eszközéül szolgált, 
a Bosporus uralmát nyerő el jutalmul. Midőn látta, 
hogy a római birodalomban a polgárháború dü
höng, azon vágy támadt fel benne, hogy atyjának 
minden birtokát hatalmába kerítse. Colchist és a 
pontusi királyságot, a melynek fővárosa Sinope, 
a nagy Mithridates kedvenez székhelye volt, csakha
mar elfoglalá és végre Kis-Örményországot és Cap- 
padociát is megtámadta. Dcjotarus, Kis-Örményor- 
szág és Ariobarzanes, Cappadocia királya, Domi- 
tius, ázsiai kormányzóhoz folyamodtak segélyért.
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Domitius csupán három légióval rendelkezhetett ; de 
minthogy ezekből kettőt Alexandriába kellett külde
nie Caesar segítségére, csak egy légió — a 36-ik 
— maradt vezérlete alatt. Hirtelen egy légiót to
borzott Pontusban és ezeket a 36-ikkal, valamint 
a Dejotarus által, saját alattvalóiból összeállított 
és római módra szervezett két légióval egyesítő és 
az egész hadsereget Cappadocia Comananevü városá
ban összegyűjtő. A Comanából Armeniába vezető ut 
erdős hegylánczok közt nyúlik el. Domitius a hegy
gerinczen vonult végig és Nicopolistól két mért- 
földnyire tábort ütött. Másnap a város bástyáihoz 
közelgett és szemközt találkozott Pharnacessel, a 
ki hadseregét egysoros csatarendben állitá fel, de 
három tartaléksereggfd volt ellátva, a két szárny 
és a deréksereg mögött. Domitius, az ellenség
gel szemben körülsánczolá táborát és mihelyt e 
munkát be végző , egész nyugodtsággal bevo
nult sánczai mögé. Pharnaces szintén megerő- 
sité seregének jobb és balszárnyát sánezvona- 
lakkal, azon reményben, hogy a háborút hosszúra 
nyújthatja, miután Domitius kénytelen lesz had
erejét gyöngíteni, hogy az Egyptomban szorult hely
zetben levő Caesart segíthesse; de Domitius né
hány nap múlva inegtámadá őt, Dejotarus légiói 
megszaladtak, anélkül hogy szembeszálltak volna az 
ellenséggel; a pontusilégió gyávánharczolt,csupán 
a 3,6-ik légió tartotta magát erősen; de végre min
den oldalról körülkerítve, kénytelen volt meghá
trálni. Pharnaces tökéletes diadalt nyert és Pon-
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tus, Kis-Örményország és Cappadocia ura ma
radt. Domitius sietve visszavonult Ázsiába. Phar- 
naces a pontusi királyságban és Cappadociában 
utánzá atyjának példáját, a római polgárokat egy- 
től-egyig leölettc és hallatlan kegyetlenségeket kö
vetett el rajtuk; házának uralmát szintén helyre- 
állitá. A dictatort veszve hitte, de diadala csak 
néhány hónapig tartott.

II.
Caesar, az alexandriai háború után Syriába ment 

a 6-ik légió élén, itt hajóra szállt és Cilicia felé 
vette útját; Kis-Ázsia egy részének küldötteit 
Tarsusba rendelte. Jelenléte nagyon szükséges volt 
Rómában, de ő még sürgetőbbnek találta, megsem
misíteni Mithridates ivadékának növekvő hatal
mát. Négy légióval, a 6-ikkal, a 36-ikkal és Dejo- 
tarus két légiójával megjelent Comanában. Phar- 
naces iparkodott őt megengesztelni mindenféle hó
dolatnyilatkozatok és ajánlatok által ; hadserege 
Ziela alatt táborozott; e város azon diadal által lett 
híressé, a melyet Mithridates vívott ki Triarius fe
lett. Caesar mintegy másfél mértföldnyire táboro
zott tőle és néhány nap múlva éjszakának idején fel
kerekedett és Vé mértföldnyire megközelité az el
lenséget. Pharnaces hajnalkor nagy rémületére 
látta, hogy a rómaiak ily közel sánczolják cl ma
gukat, csak egy völgy választá el egymástól a két 
hadsereget. Pharnaces csatarendbe állitá seregét, 
lement a völgybe és megtámadta Caesart, a ki



145

annyira kicsinyelte ellenségét, hogy csapatait szét
szórtan hagyta a munkánál. A rómaiaknak alig 
volt idejük fegyvert fogni és csatarendben felállni. 
A 6-ik légió, a mely 1200 emberre olvadt le, 
azonban mind régi, gyakorlott harczosokból állt 
és a jobb szárnyon volt elhelyezve, megrohanta 
ós keresztültörte az ellenség balszárnyát, aztán 
megtámadta a deréksereget, visszaverte a völgy
torkolatba és egész a táborig kergette, a mely 
az összes podgyászszal és kincsekkel együtt a 
rómaiak kezébe került. Pharnaces maga is csak 
alig birt megmenekülni és néhány hónap múlva 
egy hűbérese elleni harczban elesett. Kis-Armenia, 
Cappadocia, Pontus, Bosphorus és Colchis lett e 
győzelem díja. Caesar a Bosphorust pergamusi 
Mithridatesnek adta. A zielai csata után igy ki
áltott fel : Boldog Pompejus ! ezek tehát azon ellensé
gek, a kiknek legyőzése miatt a nagy nevet nyerted. 
Kómába csak e három szót irta: Veni, vidi, vici.

III.
Illyria részeit Pannónia, Liburnia és Dalma

tia képezék ; Pannónia magában foglalá Ausztriát 
és Magyarország egy részét, Bécset, Pozsonyt és 
Belgrádot, Liburnia pedig Istriát és Horvátorszá
got, Dalmatia Macedóniáig terjedt és fővárosa Sa- 
lona, a mai Spalatro volt. A pharsalusi csata után 
Octavius, Pompejus hajóhadának egy részével II- 
lyriába menekült, a hol Caesar részéről Cornificius 
állomásozott két légióval. Caesar később inegtud-

10
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ván, hogy a pharsalai hadsereg {romjai a tarto
mányban gyülekeznek össze, oda küldte G-abiniust 
két újból toborzott légióval; de Gabiniust, akár 
ügyetlensége miatt, akár pedig azért, mivel ujoncz 
csapataiban hiányzott a kellő összetartás, a barbá
rok megverték és körülkerítették Salonában,ahol 
a betegség és bánat véget vetett életének. Octa
vius a tengert hatalmában tartván, ezen eseményt 
hasznára forditá és a tartomány háromnegyed ré
szét elfoglalá a Pompejus-párt számára. Cornifi- 
cius csak nagy bajjal volt képes fenntartani ma
gát; Caesar Alexandriában lévén bezárva, nem 
siethetett segítségére; de Vatinius a tartalékok pa
rancsnoka Brindisiben, azon több ezer régi kato
nát, a kik a kórházakból elbocsáttattak és légióik
hoz voltak csatlakozandók, néhány gályára és te
herszállító hajóra ültette, felkereste Octavius ha
jóhadát és tökéletesen megsemmisité. Octavius Si- 
ciliába menekült. Caesar e győzelem által az ádriai 
tenger urává lett és Illyria meghódolt neki.

IV.
Calenus, Caesar alvezérc, ostrom alá vette 

Athént, a mely Pompejushoz szított, és makacs 
ellentállás után el is foglalta. Caesar megkegyel
mezett a város lakosainak és így szólt küldötteik
hez : Tehát valahányszor méltók vagytok elveszni, min
dig őseitek emlékének kell-e köszönnötök üdvötöket ? 
Megara még keményebben ellenszegült. Midőn a 
lakosok látták, hogy állásuk tarthatlanná válik,
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szabadon bocsátók azon oroszlányokat, a melye
ket Cassius a városban összegyűjtött, hogy annak 
idejében Rómába szállíttassa és a nép számára ren
dezendő harczjátékokban felléptesse ; de e vadálla
tok a lakosokra rohantak és többet közülök a leg
borzasztóbb módon szétmarczangoltak. Caesar Me- 
gara lakosait eladatá rabszolgákul. Pompejus egyik 
alvezére a corinthusi földszorost elfalaztatá, e 
miatt Calenus nem hatolhatott be Peloponnesosba; 
de midőn a pharsalusi csata után ezen akadály is 
összeomlott, Calenus clfoglalá e tartományt és 
előnyomult Patrasig. Ekkor Cato, a ki Pompejus 
hajóhadával itt tartózkodott, odahagyá Görög
országot.

V,
Caesar a zielai csata utáni napon, egy lovassági 

osztály kíséretében, sietve elindult Róma felé, a 
hol jelenléte nagy szükség volt. A pharsalusi üt
közet legcsekélyebb változást sem idézett elő e 
fővárosban, a mely a polgárháború kitörése után 
mindjárt meghódolt Caesarnak. Mig Alexandriá
ban volt, a consul kinevezte őt dictator rá, Anto- 
niust pedig a lovasság parancsnokává ; e szerint a 
47-ik évben a köztársaságnak nem volt egyéb fő
tisztviselője, csupán à dictator és a lovassági parancs • 
nők ; ezen utóbbi, a ki Rómában főhatalmat gya
korolt, mindennemű kicsapongásokat követett el 
és a polgárokat feslett életmódja által megbotrán
koztató,, zsarolásaival pedig kifosztogatá. Dola-

10*



148

bella egy ujdonságkedvelő és hírvágyé fiatal nép- 
tribun, a ki nyakig úszott adósságokban, egy tör
vényt terjesztett a nép elé, valamennyi adósság 
érvénytelenítése iránt, s ezen indítvány természe
tesen roppant zavart idézett elő az egész köztár
saságban. Más részről a régi galliai győztes hadak 
is fellázadtak, mivel az ígért jutalmak kifizetését 
folyvást hala sztgatták. A második légió nem akart 
útra kelni Siciliában és valamennyi vonakodott 
állomásából kiindulni. De Caesar leginkább azért tért 
vissza, hogy a közrendi! népet magához édesgesse. 
Egy törvényt alkotott, a mely minden polgárnak 
egy évi lakbérét elengedé, ha e lakbér nem hala
dott meg, a mi pénzértékünk szerint 100 forintot; 
továbbá az adósságok hátralékait és kamatait el
engedte, a polgárháborúk kezdetétől számítva. Ellen
ségeinek minden vagyonát eladatá és minden lehetőt 
elkövetett, hogy pénzhez jusson. Még Pompejus 
javai is árverés alá kerültek ; Antonius vette meg, 
de a fizetés alól menekülni akart s ez által egy 
időre magára vonta a dictator haragját. Caesar 
megérkezése kissé lecsillapitá a légiók forrongá
sát ; de csakhamar még nagyobb dühvei kitört a 
lázadás ; azon tiszteket, a kik a közvetítést megki- 
sérlék, azonnal lemészárolták; a katonaság min
denfelé letépte a sasokat és elindult a főváros el
len, Caesart fenyegető kiáltozások közt. Caesar 
bezáratá a város kapuit, de midőn a lázadók a 
Mars-mezőre értek, megjelent köztök, felment a 
szószékre és szigorú hangon kérdé, hogy mit ki-



149

vánnak. A mi testünk sebekkel van elborítva, feleié
nek a lázadók ; elég régóta barangolunk már a világ
ban szerte szét, elég régóta ontjuk vérünket ; most el- 
bocsáttatásunkat kívánjuk. Caesar lakonikus rövid
séggel felelt : Teljesítem kivánságtokat. Kis vártáivá 
aztán elmendá, hogy néhány hét múlva ismét har- 
czi útra indul, és ha majd uj katonáival diadal- 
maskodandott, mégis be fogja váltani nekik tett 
Ígéreteit. Ezzel felkelt és távozni akart, de alve- 
zérei nagyon kérték, hogy szóljon néhány nyá
jas szót e régi bajtársakhoz, a kikkel annyi dicső
séget aratott és annyi veszély felett diadalmasko
dott. Caesar tehát újra helyet foglalt és szokása 
ellenére polgároknak szólitá őket, holott máskor 
katonáknak vagy baj társainak szokta volt ne
vezni. Erre az egész sereg felzaj dúlt. Mi nem va
gyunk polgárok, hanem katonák. E megható jelenet 
eredménye az lett, hogy szabad volt továbbra is 
szolgálatban maradniok. Caesar megbocsátott va
lamennyinek, a 10-ik légió kivételével; de ez nem 
tágított és követé Caesart Afrikába, ámbár ez iránt 
nem vett tőle határozott parancsot.

IV.
Jegyzetek.

1. Pharnaces győzelmei Domitius felett elég
gé mutatják, mily nagy volt a különbség a jó és 
rósz katonák közt. Három légió egy pillanatig sem 
állja ki az ellenség rohamát és csupán egyetlen 
egy képes visszavonulni veszteség nélkül.
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2. A hatodik légió Zielánál, a mely mindent 
elsodort magával, ámbár csak 1200 veteránból állt, 
bebizonyitá, hogy gyakran egy maroknyi harczedzett 
vitéz mily döntő befolyást gyakorol ; és e befolyás 
még szembeszökőbb volt a régieknél; valamint az 
újabb korban szembeötlőbb a lovasságnál, mint a 
gyalogságnál.

3. Vatinius győzelme Octavius felett valóban ne
vezetes esemény, minthogy amaz csak teherszál
lító hajókat, emez pedig gályákat vezényelt ; a haj
dani tengeri csata alig volt egyéb, mint szárazföldi 
ütközet és a római veteránok, a legvitézebb ha
landók, a karddal közökben, csaknem mindig oly 
bizonyosságai győztek vizen, mint szárazon. A lő
fegyverek nem csupán a szárazfőidőn, hanem a 
tengerészeiben is nagy átalakulást idéztek elő; az 
ütközetekben az ágyúgolyó határoz és minthogy 
az ágyuk hatása azoknak elhelyezésétől függ, a 
tengeren is a mozdulatok ügyessége és az előnyös 
állás elfoglalása dönti el a csata sorsát. A legvité
zebb katonák se használnak semmit oly harczban, 
a melyben az összeütközés csaknem lehetetlen ; 
a győzelmet kétszáz ágyutorok dönti el, a melyek 
lehetlennó teszik az ellenség mozdulatait, össze
zúzzák az árboczokat és távolról szórják a halált. 
A tengeri hadászat tehát sokkal fontosabbá lett. 
A tengeri csaták most már távolról se hasonlitnak 
a szárazföldiekhez; a tüzér mesterség alá van ren
delve a kormányzás mesterségének, a mely a ha
jót mozgatja és a legelőnyösebb állásokba igaz-
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gatja. Ha hozzáadjuk e külön taktikához azon ál
talános hadászati elvet, hogy minden hajónak a 
helyzethez, a körülményekhez és a támadási irány
hoz képest úgy kell kiszámítani mozdulatait, hogy 
az ellenséges hajóra lehető legtöbb golyót lőhes
sen — ha mindezt egybevetjük, meg lesz fejtve 
előttünk a tengeri győzelmek titka.

A gályák nagyon hosszú evezőkkel, de kevés 
árboczokkal és vitorlákkal ellátott hajók voltak, 
szél mellett nem tudtak vitorlázni, sem ostromzá
rolni és czirkálni: a tengeri uralom akkoriban 
nem nyújtott oly előnyöket mint napjainkban, 
mert nem bírta megakadályozni az átkelést az 
ádriai és a középtengeren. Caesar és Antonius át
kelt Brindisiből Epirusba, a túlnyomó erejű ellen
séges hajóraj daczára; Caesar Síciliából Afrikába 
megy és Pompejus valóban nagyon kevés hasznot 
húzott csaknem folytonos tengeri uralmából. A ré
giek tengeri haderejéről nem lehetett volna el
mondani, hogy Neptun szigonya a világ kormány- 
botja; de napjainkban e maxima tökéletesen helyes.
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

Polgárháború. Afrikai hadjárat. Kr. sz. e. 46. évben-

7. Curio hadmiveletei Afrikában, a 49-ik évben. — 77. Pom- 
pejus pártja újra szervezkedik Afrikában a 49, 48 és 47-ik 
években. —- III. Caesar hadmiveletei január hóban. —
IV. Hadmiveletei у hadseregének öszpontosulásaig. — V. A 

Thapsus melletti csata. — VI. Jegyzetek.

I.
Caesar Corfinium bevétele után két légiót ala

kított Domitius csapataiból és ezeknek vezérletét 
Curióra bízta, a kit egyúttal Sicilia és Afrika kor
mányzójául is kinevezett; aztán tíz gálya fedezete 
mellett hajóra szállt két légióval és 500 lovassal; 
két nap és három éjjel volt a tengeren, végre a 
49-ik év junius havában Afrika partjaira lépett az 
aquilariai kikötőben, hét mértföldnyire Clupeától 
(Cap Bon). A partraszállás után azonnal felkere
kedett és harmadnapra Bagrades (most Magreda) 
folyamhoz érkezett,amely Utica és Carthago közt 
szakad a tengerbe ; e két város három mértföldnyi
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távolságban fekszik egymástól, Scipio a folyam 
torkolatánál táborozott, egy tengerparti meredek 
sziklán, a mely azonban az egy mértföldnyire fekvő 
Utica felé menedékes lejtőt képezett. Yarns, Pom- 
pejus seregének vezére, Utica falai alatt táboro
zott; egyik szárnyat a város, a másikat a város 
előtti nagy színház fedezé. A kikötőben kétszáz 
kereskedelmi haj ó horgonyzott ; Curio ezeknek meg- 
parancsolá, hogy ha ellenségekül nem akarnak te
kintetni, Scipio tábora elé evezzenek. E parancs 
rögtön teljesítve lön. Másnap tábort ütött Utica 
előtt, de katonái még a sánczokon dolgoztak, mi
dőn Juba király előcsapatai megérkeztek. Ebből 
ütközet támadt, a melyben e fejedelem tetemes 
veszteséget szenvedett. A két sereg néhány napig 
szemközt állt egymással és kölcsönösen iparkodott 
elcsábítani a másik párt katonáit. De végre, sep- 
temberhó folytán csatára került a dolog; Varus 
visszaveretett és 2000 embert vesztett; ennek kö
vetkeztében odahagyá táborát és a város bástyái 
mögé menekült, de Curio azonnal körülkerité a 
várost. Eközben a Hispániából érkezett hírek köz
tudomásra juttatták Caesar nagy győzelmeit Afra- 
nius felett, Juba király azonban tekintélyes had
sereggel útra kelt, hogy Uticát felszabadítsa az 
ostrom alól. Curiónak azt tanácsolták, hogy vo
nuljon Scipio táborába és várja be migaSiciliában 
állomásozó két légió megérkezik. Curius elfogadá 
a tanácsot, de épen midőn útra kelt, meghallotta, 
hogy Juba visszatért országába és csupán Sabura
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közeledik, a hadsereg egy részével ; e körülmény 
arra bírta őt, hogy tervét megváltoztassa és fel
keresse az ellenséget. A két hadsereg lovassága a 
Magreda folyam mellett találkozott, az ütközet 
heves volt; Sabura nagy veszteséggel volt kény
telen megszaladni, és táborát az ellenség elfoglalá; 
de Juba mögötte volt. Curio öt mértföldnyire ül- 
dözé a legyőzőiteket, hanem ekkor szemközt talál
kozott a király hadseregének lovasságával, amely 
inegtámadá a kifáradt római csapatokat. Curiót, 
makacs ütközet után körülkerítő a numidiai lovas
ság. Látván, hogy a csata elveszett, iparkodott a 
hegyek közé menekülni, de leheti en volt; az ellen
ség lekaszabolta egész hadseregét, ő maga is halva 
maradt a csatatéren. Rufus, a kit öt cohorssal 
hátrahagyott a tábor őrzésére, parancsot adott ka
tonáinak, hogy a hajókra siessenek, Siciliába me- 
nckülendők; de a hajóslegénységet páni rémület 
fogta el, a hajóhad gyorsan elillant és az öt cohors 
is az ellenség dühének áldozatává lett.

II.
Afrika a 47. és 48-ik években, Varus, hatal

mában és kormánya alatt maradt. A régiek a kö
vetkező nyolcz vidékre oszták Afrikát: 1) Mauri
tania tingitana, a mely az Óceán partjaitól, a canari 
szigetekkel szemben, a földközi tenger partjáig 
terjedt, Malaga sziget átellenében ; ez voltöyphax 
hazája, akkor bogudi királyságnak hívták, mai 
neve Fez és Marokko. 2) Mauritania caesariensis,
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a mai Algír. 3) a sajátképeni Afrika, vagyis Nuini- 
dia és a carthagói államok: ma Constantine és a 
tun isi éstripolisi államok; e vidék a nagy Syrteig*) 
terjedt. Carthago elfoglalása óta egy római prae
tor székelt Uticában, Mauritániába ellenben csak 
Claudius alatt nyomultak be a rómaiak. 4) Cyre- 
naica a mai Dcrnet (Demis)**) és a Pentapolist 
foglalta magában. Cyrene városát a Lacedemoniak 
épiték. Ezen ország egykor nagyon hatalmas volt; 
lakosai, Carthago fénykorában, ennek lakosaival 
háborúskodtak a határok végett, a melyeket ezen
túl két oltár jelölt. 5) Marmarika Catabathmus vá
rosnál végződött. Innét Egyptom felé egy mély 
völgy vonul tova, a melyet hajdan a Nil vize ön
tözött. 6) Egyptom. 7) Lybia. 8) Aetliiopia. Juha 
Numidiában uralkodott és Pompejus hive volt. 
Scipio Afrikába vezette a pharsalusi hadsereg 
romjait; Labienus is nemsokára megérkezett. A 
pharsalusi csata alatt Cato Dyrrachiumban pa
rancsnokolt, a csata után a hajóhaddal Cyrenebe 
evezett; innét 10,000 emberrel átvonult a nagy 
Syrte sivatagán harmincz nap alatt. A vizet sza
marak hátán szállittatá tova. A telet a gazdag és 
virágzó Leptisben tölté, Scipióval, Varussal, Labie- 
nussal és Pompejus fiaival együtt. Juba a főural
mat negélyezé irányukban. Cato megelégedett 
Utica kormányzatával, Scipio, mint exconsul, főve

*) Syrtis magnae vagy a Sidrai öböl.
**) A mai Barka tartomány fővárosa.
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zérül lön elismerve. Pompejus pártja a 47-ik év
ben tiz légióval, nagyszámú lovassággal és könnyű 
fegyverzetű csapatokkal rendelkezett. Jubánaknégy 
légiója volt, római módra szervezve, seregének zömét 
a féket nem ismerő numidiai lovasság képezé. E 
liadierő oly hatalmas volt, hogy Caesar itáliai el
lenségei biztosan számítottak Scipio megérkezésére 
Rómában. Jelentékeny hajóhadával, a tengeri fö- 
hatalom szintén kezei közt volt. Három év el
feledte té a pharsalusi balesetet; a világ sorsa még 
megváltozhatott ; de Scipio tehetségtelen ember 
volt és nagyhírű nevén kívül semmi kiváló tulaj
donnal sem birt.

III.
Caesar felébredt a fenyegető veszély hírére ; 

Rómát odahagyá, elment Siciliába és táborát a 
tengerhez oly közel üté fel, hogy sátorának felét 
a hullámok nedvesiték; végre hat légióval és 2000 
lovassal hajóra szállt és december 27-én (a mi nap
tárunk szerint octóber 7-én,)kifeszitteté a vitorlá
kat. Három nap múlva megérkezett Mercur hegy
fok (Cap Bon) előtt; másnap horgonyt vetett a 
ruspinai partokon, Adrumetum mellett, a hol ellen
párti helyőrség állomásozott. Néhány napig a ten
geren maradt, mig valamennyi hajója megérkezett, 
a melyek egy szélroham által szétszóratva, az afri
kai partok hosszában barangoltak. Midőn partra 
szállt, csak 4000 embere volt ; ezekkel tábort ütött 
a kis Ruspina város előtt. Ugyanezen parton kö
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tött ki Hannibal is, midőn Itáliából visszaérkezett 
és útnak indult Zama felé ; Regulus szintén a cly- 
peai (Clupea) ppxjbokon, a Bon hegyfok mellett 
kötött ki, аАа&мкШс pún háború alkalmával. Ru- 
spina negyven lieunyire fekszik Uticától és busz 
lieunyire dél felé a Bon hegyfoktól; Caesar elke
rülte Adrumetum falait, mert az ostromzárolásra 
nem volt elég ereje. Scipio Uticában volt hadsere
gével ; Caesar érezte helyzetének veszélyét és dél 
felé tartott, hogy minél messzebb távozhassék tőle. 
Leptis szabad város megnyitá előtte kapuit; Cer- 
cina sziget pedig eleséggel látta el őt. Közelgésé- 
nek hírére több vár és város megadta magát; de 
ezek csak nagyon jelentéktelen előnyök voltak és 
nem oszlathatták el aggodalmait. Teherszállító 
hajói ide-oda tévelyegtek és folytonos veszélyben 
forogtak, hogy a nagyszámú ellenséges hajóraj ha
talmába kerülnek ; ő maga pedig, maroknyi népé
vel együtt, úgy szólván egészen Scipio kezében 
volt. E válságos helyzetben» veszélyes, de a körül
ményekhez alkalmazott elhatározásra szánta el ma
gát; csapatait helyőrség gyanánt Leptisben és 
Ruspinában hagyván, hét cohorssal hajóra szállt, 
hogy az ellene előnyomuló Labienust elkerülje, és 
hajóhadának összegyűjtését megkísértse, vagy had
seregének hátramaradt részét elhozza Siciliából. 
Az egész éjt a hajón tölté ; de másnap hajnalban, 
midőn a horgonyok felszedésére parancsot adott, 
hajóinak egy részét megpillantá, és pedig épen 
azt, a mely legtöbb aggodalmat okozott neki ; ek
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kor partra kelt, bevonult Ruspina melletti tábo
rába és azt megerősítő; harmadnapra ismét előjött 
harmincz cohorssal, eleséget beszerzendő, de csak
hamar szemközt állt Labienussal, a ki jelentékeny 
haderővel támadá meg őt, nevezetesen: 1600 gal- 
liai lovassal, 8000 numidiaival és 30,000-nyi gya
logsággal. A csata heves és válságos volt ; az el
lenséges lovasság bekerítő Caesart, a ki azonban 
keresztültört Labienus derékseregén és ekkép si
került eljutnia táborába, a numidiak üldözése és 
különféle nagy veszélyek közt. E csata január 
4-én, (a mi naptárunk szerint octóber 14-én) tör
tént, hét vagy nyolcz nappal a Siciliából való ki
indulás után. Azonban Scipio, mihelyt meghallotta, 
hogy Caesar Ruspinában megérkezett, összevonta 
egész hadseregét Utica körül, útra kelt és a csata 
után néhány nappal Labienussal egyesülvén , tá
bort ütött Adrumetum előtt. Caesar ekkép körül 
volt zárolva táborában és nem láthatá el ma gát a 
szükséges eleséggel és takarmánynyal. A lovasok 
édes vízben áztatott tengeri hínárral táplálták lo
vaikat. Félő volt, hogy Scipio elvágja táborát a 
fél mértföldnyire levő tengertől. Caesar e közle
kedési vonalt, egész a partig, sánczokkal és tor
nyokkal erősítő meg; a hajóhad legénységét partra 
szállitá és íjászok és kézművesek gyanánt használá 
a legnagyobb erőmegfeszitéssel folytatott sáncz- 
munkák fedezésére szánt hadigépek körül. Scipio, 
túlnyomó erejével kérkedve , naponkint csatát 
ajánlott ellenfelének. A getúliak, akik nagy szám-



159

mal voltak képviselve hadseregében, és hálával 
viseltettek Marius iránt, nagy rokonszenvvel ra
gaszkodtak Caesarhoz, a ki Marius rokona volt és 
a néppárt élén állt; nagyon sokan átszöktek közü
lök az ellentáborba. Achilla város, Ruspina déli 
oldalán, szintén meghódolt Caesarnak és a kis 
Cairoan város 300,000 véka gabonát bocsátott ren
delkezése alá. Mindez azonban semmit se változ
tatott helyzetén mindaddig, mig második hajóraja, 
a mely Siciliából a 13-ik és 14-ik légiót s ezenkí
vül 1000 íjászt és 800 galliai lovast hozott, négy- 
napi tengeri utazás után, Caesar táborának átellené- 
ben, horgonyt nem vetett. E jelentékeny segédcsapat 
egészen megváltoztatá a dolgok állását. Január
hó végéhez közelgett és Caesar biztos hirt vett, 
hogy azon hajók, a melyek vele együtt indultak 
ki, még ugyan legnagyobb részben ide-s-tova bo
lyongnak a tengeren, de egyetlenegy se került az 
ellenség hatalmába.

IV.
Caesar a segélycsapatok megérkezése után 

néhány nappal elindult a tengerpart hosszában, 
végig vonult egy 5% mértföldnyi hosszú síkságon 
és tábort ütött Scipio közelében, a ki a magasla
tokat tartá megszállva ; lovassága megütközött 
Labienuséval és győzelmet aratott, Scipio napon
kint várván Juba megérkezését, bezárkózott tábo
rába és kikerülte a harezot ; élelmiszereit és rész
ben az ivóvizet is Uzita város szolgáltatá számára.
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Caesar előnyomult e város ellensánczvonalai mö
gött, a melyek a bástyáktól egy nyillövésnyi tá
volságban voltak. Eközben Juba király megérke
zett három légióval és nagyszámú lovassággal, 
Scipio mindjárt másnap kivonult táborából és fel
állttá hadseregét 60 elefánt mögött. Labienus lát
ván, hogy Caesar sánczvonalai naponkint köze
lednek Uzita városához, lesbe állt egy völgytorko
latban, a melyen keresztül vezetett az ut a Caesar 
által elfoglaltatni szándékolt dombhoz. Itt ismét 
makacs csata fejlődött ki, a melyben Caesar győz
tes maradt. A viz fogytán volt és Caesar, sáncz- 
vonalaival megközelítvén Uzitát, szert tett több 
kútra, a mi ily körülmények közt mindenesetre 
fontos nyeremény volt. Uzita körül naponkint több 
apró csatározás történt, mig végre a 9-ik és 10-ik 
légió is megérkezett Siciliából. Az érkezett segély 
nem gátlá Scipiót abban, hogy a csatát elfogadja. A 
két hadsereg kivonult a táborból. Scipio balszárnya 
Uzitára támaszkodott, a melynek hely őrségét meg- 
erősité, hogy Caesar jobb szárnyát nyugtalanítsa. 
Caesar hadserege tíz légióból állt. A hadseregek 
egész nap kétszáz ölnyi távolságban álltak egymás
tól, a nélkül, hogy megütköztek volna.

Varus végre kiindult Uticából, ötvenöt hajó 
élén, hogy a Siciliából és Itáliából érkezendő szál
lítmányokat elfogja. Caesar negyven gályájaThap- 
sus előtt volt ; tizenhárom elvált tőlük és Leptis 
mellett horgonyzott, ezeket Varus elfogta és fel
gyújtotta. Mihelyt Caesar e hirt meghallá, oda
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hagyta táborát, a melyLeptistől kétmértföldny ire 
volt, egy kis hadihajóval hajórajához sietett, ül
dözőbe vette Varust és kényszerítő Adrumetumba 
menekülni ; ezenkívül elfoglalta több gályáját és 
valamennyi teherszállító hajóját felégette. Az élel
miszerekben nagy szükség lévén, Caesar a leg
szükségesebbek beszerzésére két légiót küldött ki 
a lovasság kíséretében, ezek éjnek idején elmen
tek 23l4 lieunyirc, tele vermekre akadtak és a 
gabonát elhozták a táborba; de mindez nem so
kat használt. Caesar három órakor éjjel fel- 
kerekedett Uzita előtti táborából és Agár vá
ros felé vonult. Scipio utána ment és három tá
borban helyezkedett el, két lieunyire Caesar tá
borától, a hol nagy szükség uralkodott eleség 
dolgában ; Caesar azonban nem sokáig gondol
kozott, hanem hat mértföldnyi oldal-kerülővel 
Zerbi (Zeta) ellen indult, a hol Scipio raktárai 
voltak felhalmozva. Sikerült elfoglalnia a várost, 
de visszatértekor az ellenség oly hevesen meg
támadta, hogy csak nagy bajjal és késő este ér
kezett meg táborában. Labienus numidiai módra 
harczolt; lovas csapatai, sokkal számosabb köny- 
nyü fegyverzetű katonái és íjászai igen vitézek 
és ügyesek voltak ; valóságos nyilzáport szórtak a 
légiókra,és midőn ezek rohamban előrenyomultak, 
amazok hirtelen elszélyedtek és megint visszatértek, 
mihelyt a római légiók sorakoztak ; Caesar lovassága 
nem mert szembeszállni az ellenséges lovassággal, 
a mely számtalan íjászszal volt körülvéve, ezek
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pedig lenyilazták a rómaiak lovait. E harczmodor 
aggasztó volt; ha az ellenség légiói ép oly jók vol
tak mint könnyű fegyverzetű gyalogsága, akkor a 
háború kimenetele valóban nagyon kétséges és a 
győzelem rendkívüli nehéz volt.

Scipionak és Jubának számos elefántja is volt, 
a mi szintén nagy benyomást tőn a katonákra. 
Caesar Itáliából hozatott elefántokat, megismer
tető harczosait ezen óriási állatokkal és megmu- 
tatá nekik, hogy hol kell azokat megsebezni. A 
katonák összehasonliták e harczot a galliai had
járatokkal, a hol vitéz, de nyílt ellenség ellen kel
lett harczolniok, míg itt mindig veszélyben forog
tak, hogy valamely csel áldozataivá lesznek.

Marczius 21 én (a mi naptárunk szerint január 
12-én) Caesar szemlét tartott hadserege felett. So
ha se vezérelt szebb és számosabb sereget: legkö
zelebb 6000 veterán csatlakozott hozzá, a kik be
tegen maradtak hátra Italiában. Nyolcz lieunyire 
kivonult táborából és csatát ajánlott Scipionak, 
de ez nem fogadta el. Caesar azonban minden 
áron döntő csatát akart, mert rendkívül terhére 
volt az élelmiszerek hiánya, az ivóvíz beszerzésé
vel járó nehézségek, az ellenség harczmodora és 
fondursága. April 4-én odahagyá Agár melletti tá
borát és hajnalban három órakor Thapsus elé ér
kezvén, e várost ostrom alá vette. Thapsus birtoka 
rendkívül fontos volt ^Penrpwju&ra nézve és azért 
elhatározá, hogy mindent elkövet megmentésére. A 
magaslatokon keresztül Caesar után ment és Thap-
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sus előtt két tábort ütött, három lieunyire az el
lenségtől. A tengertől 1200 ölnyire sós tavak vol
tak; Scipio megkisérlé ezeken keresztül bejuthatni 
a városba, de Caesar ezt előre látta és egy erőd 
építése által meghiusitá tervét. Scipio ekkor tá
bort ütött 1200 ölnyire Caesar sánczvonalaitól és 
az erődtől és elkezdé táborát megerősíteni. Mi
helyt Caesar erről értesült, azonnal felkerekedett, 
kedvezőnek találván az alkalmat, egy döntő csata 
által a háborúnak véget vetni. Scipio hadserege 
csatakészen állt a megkezdett sánczvonal előtt, az 
elefántok a két szárnyon voltak elhelyezve. Cae
sar háromsorosán állitá fel hadseregét: a jobb 
szárnyat a 10-ik és a 2-ik légió, a balszárnyat a 
8-ik és a 9-ik kópezé; a középen öt légió áll t, köny- 
nyü fegyverzetű gyalogságát a lovasság közé helyezé 
el, ezenkívül két csapatot képezett öt-öt cohors vá
logatott katonákból és íjászokból, a kiknek külö
nös rendeltetésük volt, az elefántokat megtámadni.

V.
Scipio hadserege nagy rémületet tanúsított az 

ellenség láttára. Caesar ellenben amazoknak hely
zetét találá méltó aggodalmat okozónak. A szár
nyakat fedező hatvannégy elefánt, tornyaikkal há
tukon, a nagyszámú lovasság, a számtalan íjász, a 
kiknek vitézségét és ügyességét már fájdalmasan 
tapasztal ta, a megerősített sánczok közelsége : mind
ez aggasztá őt. Vonakodott jelt adni a csatára; e 
felkiáltást hallották tőle: nE támadási modor ne-
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кет nem tetszik.“ De katonái, fölényök öntudatá
ban nem oszták nyugtalanságát. Előre! kiáltá a 
10-ik légió és kényszerité a trombitást, hogy fújja 
meg a riadót; ugyanezen pillanatban az egész jobb 
szárny megindult, a tisztek ellenvetéseinek da
czára. Ekkor Caesar is lóra ült, a boldogság (félici
tas) szót tüzé ki tábori jelszóul és egyenesen az 
ellenség felé tartott. Az elefántok megtámadásá
val megbízott két csapat kezdé meg a csatát és 
nyilzáport szórt a roppant állatokra, a melyek a 
parittyák és nyilak sivitása által elrémitve saját 
hadseregük ellen fordultak, letaposták a szorosan 
sorakozott légiókat, a legnagyobb sebességgel visz- 
szavágtattak a tábor felé és annak kapuit eltor
laszolták. A mór lovasság az elefántok oltalmá
ra számolt és e váratlan esemény miatt annyira 
megrémült, hogy szerteszét szaladt. Néhány óra 
alatt Juba és Scipio hadserege tökéletesen meg volt 
verve és az ellenség egymásután elfoglalá mind a 
három tábort. A menekvök a tegnap elhagyott tá
bor felé futottak ; de a győztesek kivont karddal 
rohantak utánuk és körülkerítek őket egy dom
bon. Kegyelemért esdekeltek, de hiába; a veterá
nok felbőszült dühökben, valamennyit lokonczol- 
ták; a mészárlást még a fővezér parancsai és kö
nyörgései se szüntették meg, a ki nem csupán a 
legyőzötteket nem tudta megmenteni, hanem hiába 
iparkodott megvédelmezni néhány római polgárt 
is, a kik táborában voltak és a katonaság harag
ját magukra vonták. Tízezer ember maradt a csa
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tatéren, Caesar csak 50 embert vesztett. Másnap fel- 
szólitá Thapsust, hogy adja meg magát és győzel
mének diadaljelvényeit, a 64, tornyokkal ellátott ele
fántot elvezettető a falak előtt, de hiába: ekkor há
rom légiót hátrahagyott az ostromra, maga pedig 
Utíca ellen indult. В nagy városban Cato parancs
nokolt. Midőn a csatavesztésről értesült, mindent 
elkövetett, hogy a lakosokat a védelemre serkent
se , de ezek Caesarhoz szítottak. Csupán annyit 
bírt kieszközölni tőlük, hogy fedezni fogják aPom- 
pojus-párti menekvők elvonulását, a kik utjokat 
Hispánia felé írányzák: ő maga kardjába dőlt és 
öngyilkossá lett. Juba néhány menekvővel meg
jelent fővárosa Zamora (Zama) előtt; a lakosok 
bezárták előtte a kapukat; ekkor a király vissza
tért falusi lakába és meggyilkolta magát. Scipio 
elindult Hispánia felé néhány gályával, de a Bon 
hegyfok irányában meg lön támadva Caesar ha
jóhada által és elesett az ütközetben. Caesar Thap- 
sustól Adrumetum ellen ment és e várost kardcsa
pás nélkül elfoglalta; itt Scipio kincsei is hatal
mába kerültek. Uticában fáklya világ mellett tartá 
bevonulását. Másnap megtudta, hogy Thapsus is 
meghódolt. Harmadnapra Zamorába ment, Juba 
államait római tartományokul nyilvánitá, aztán 
visszatért Uticába, több városra adót vetett, in
tézkedett az ország kormányzata végett, junius 
13-án (a mi naptárunk szerint marczius 23-án) e 1- 
indult Uticából, háromnapi tengeri utazás után 
Cagliariban (Calaris) partra szállt, junius 29-én
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megint útra kelt és Julius hóban (april) Rómába 
érkezett, miután e nevezetes hadjáratot nem egé
szen hat hónap alatt befejezé.

VI.
Jegyzetek.

1. A polgárháború történetének Írója azt ál
lítja, hogy Caesar, midőn Siciliából kiindult, nem 
tűzött ki találkozási helyet hajóhadának; azt hoz
za fel okul, hogy nem tudott az afrikai partokon 
oly helyet kijelölni, a mely védve lett volna az 
ellenséges hajóraj elől. Ezen állítás oly félszeg, 
hogy nem érdemli a megczáfolást.

De ennél több példáját is találjuk a korlátolt
ságnak a polgárháborúk történetének Írójánál, a 
ki ép oly középszerű ember volt, mint a mily ki
tűnő férfi volt a galliai háborúk írója. Scipio Uti- 
cában tartózkodott és ura volt az egész éj szaki 
tengerpartnak, Juba király államáig. Caesar a Bon 
hegyfoktól dél felé egész a nagy Syrteig elnyúló 
partokat tűzte ki gyülhelyül hadseregének ; ezen 
egész tengerpart tiszta volt az ellenségtől és pe
dig oly évszakban, midőn az ellenséges hajórajok 
nem voltak képesek megtartani a czirkálási vo
nali; de Caesar hajóhadát egy szélroham szétszórta 
és a Bon hegyfoktól éjszak felé fekvő partokra 
kergette, a hol csak lassankint tudtak ismét ösz- 
szegyülekezni.

2. Caesar helyzete az egész január hónapban 
nagyon válságos volt és szabadulását csakis azon
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körülménynek köszönhető, hogy a régiek támadó 
fegyverei képtelenek voltak a földsánc^okat el
pusztítani. A jelenkori hadvezérek kénytelenek 
nélkülözni ezen előnyt.

3. Partraszállása után négy nappal, midőn 
még csak nagyon kevés harczos volt körűié, hely
őrséget hagyott a tengerpart két városában és La- 
bienus elől menekülendő, cohorsaival ismét vissza
tért a tengerre, ekkor azonban hajórajának nagy 
része megérkezett.

4. Egy ütközetben, a mely azután néhány nap
pal történt, Caesar nyilván vereséget szenvedett, 
bármit mondjon is a polgárháborúk történetírója. 
Labienus harczi modora ugyanaz volt, a melyet a 
parthusok használtak Crassus ellenében: nem kézi 
fegyverekkel támadni meg a légiókat, a melyek
kel ezek legyőzhetlenek voltak, hanem nagy meny- 
nyiségü hajitó fegyverrel. Mint ügyes, gyors, bá
tor és eszélyes katonák, meg.tudták magukat óv
ni a nehéz fegyverzetnek üldözése elől, hanem az
tán csakhamar visszafordultak és nyilzáport szór
tak az ismét sorakozott légiókra. Bármily töké
letlenek voltak is a régiek hajitó fegyverei a je
lenkoriakhoz képest, ily módon használva mindig 
biztositák a győzelmet.

5. Caesar hadserege marczius hóban, teljes 
számmal volt egy begyülve. Caesar nagyon soká 
habozott elfogadni a csatát; nem látszott bízni sze
rencséjében ; több nehéz ütközet, a melyeket vívnia 
kellett, kedvezőtlen előjel gyanánt tűnt fel előtte ; de
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ez semmit se bizonyított a döntő csata ellen és Sci- 
pio és Juba légiói az elhatározó napon minden te
kintetben sokkal alacsonyabb fokon álltak, hogy- 
sem az övéivel sikeresen szembeszállni képesek 
lehettek volna.

6. Cato tettét kortársai helyeselték és a tör
ténelem bámulta ; de váljon kinek használt ha
lálával ? Caesarnak ; kinek okozott örömöt? Cae
sarnak; kinek okozott kipótolhatlan kárt? Rómá
nak és saját pártjának. De — azt hozzák fel el
lenvetésül — inkább meg akart halni, hogysem 
meghajoljon Caesar előtt; de ki kényszerítő őt 
meghajolni? miért nem követé a lovasságot, vagy 
azon párthiveit, a kik hajóra szálltak az uticai ki
kötőben. A párt ismét szervezkedett Hispániában. 
Mily befolyást gyakorolt volna neve, tanácsa és 
jelenléte azon tíz légióra, a kik a következő évben 
még egyszer hivatkoztak a végzet Ítéletére amun- 
dai csatatéren. Sőt még e csatavesztés után is, mi
ért ne követhette volna a tengerre az ifjú Pompe- 
just, a ki még sok ideig és dicsőséggel hordozta 
magasan a köztársaság sásait? Cassius és Cato 
unokaöcscse és tanítványa Brutus, a philippii csa
tatéren ölték meg magukat. Cassius akkor lett ön
gyilkossá, midőn Brutusé volt a győzelem; egy 
szerencsétlen félreértés, és az álbátorság és a nagy
ságról! álfogalmaktól sugallt kétségbeesett cselek- 
yény által, a triumvirátus kezébe játszák a dia
dalt. Marius akkor volt legnagyobb, midőn a 
szerencse elhagyá; a tengertől elvágva Minturnae
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mocsarai közt bujdokolt ; állhatatossága meg lön 
jutalmazva, visszatért Rómába és hetedszer is con- 
sullá lett; hanem megtört aggborában, a szerencse 
tetőpontján kiöl tá életét, hogy a sors viszontagságait 
elkerülje. De ha Cato akkor, midőn pártja még 
győztes volt, a végzet könyvében megláthatta 
volna, hogy Caesar négy év múlva, huszonhárom tőr- 
szúrástól átdöfve fog összerogyni a senatusban, 
Pompejus szobra előtt, hogy Cicero még egykor a 
szószéken fog állni és philippikákat fog mennydö
rögni Antonius ellen: váljon Cato ez esetben is 
keblébe döfte volna kardját?... Nem, ő életuntság- 
ból és kétségbeesésből ölte meg magát. Halála egy 
nagy lélek gyöngesége, egy stoikus tévedése és éle
tének szennyfoltja volt.*)

*) Augusztus 10-én 1820.
Van-e joga egy embernek meggyilkolni önmagát? 

Van, ha halálával senkinek sem árt és ha az élet reá nézve baj.
Mikor baj az élet az embernek? Akkor, ha csupán 

szenvedésekből és kínokból áll; de minthogy a szenvedések 
és kínok minden pillanatban változnak, egy perez sincs az 
életben, midőn az embernek joga volna magát megölni: e 
perez csupán a halál órájában következhetnék be, miután 
csak akkor lehetne meggyőződve róla, hogy egész élete 
bajok és szenvedések szövevénye volt.

Alig van ember a világon, a kinek a lelki fájdalom 
súlya alatt ne villant volna meg talán több ízben a vágy, 
Öngyilkossá lenni, de olyan sine-, a ki néhány nap múlva e 
gondolatot meg ne bánta volna, a hangulatában és a külső 
körülményekben történt változás következtében.

Az, ki magát hétfőn megölte, szombaton már megint 
örömest élt volna, pedig az ember csak egyszer lehet ön-
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gyilkossá. Az ember élete a múltból, jelenből és a jövőből 
áll, kell tehát, hogy az élet teher legyen reá nézve, ha nem 
is a múltban, jelenben és jövőben, de legalább a jelenben 
és jövőben. Ha csak jelenben teher, akkor a jövőt felál
dozza. Egynapi bajok nem jogosítják fel jövő életének fel
áldozására ; csupán oly embernek lenne joga magát meg
ölni, a kire nézve az élet teher volna, és bizonyosan tudná, a 
mit nem tudhat, hogy ez mindig igy marad és soha se fog 
változni, sem a körülmények és helyzetek átalakulása, sem 
pedig megszokás által és idójártával, a mi szintén lehetet
lenség.

Azon ember , a ki a jelen pillanat fájdalmainak 
súlya alatt megtörve öngyilkossá lesz, igaztalanságot követ 
el önmaga iránt, kétségbeesésből és gyöngeségból enged 
pillanatnyi szeszélyének és feláldozza ennek egész jövő 
létét.

A hasonlat a rákfenés karral, a melyet levágnak, 
hogy a testet megmenthessék, itt nem alkalmazható; midőn 
a sebész levágja a kart, bizonyosan tudja, hogy az megölné 
a testet; ez nem az érzelem dolga, hanem valóság ; ellen
ben, midőn az élet fájdalmai az embert öngyilkosságra kész
tik, nem csupán fájdalmainak vet véget, hanem megsemmi
síti a jövőt is; az ember soha se fogja megbánni, hogy be
teg karját levágatta, de megbánhatja és csaknem mindig 
meg fogja bánni, hogy megölte magát.

(I. Napoleon jegyzete az öngyilkosságról.)
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

Polgárháború Hispániái hadjárat. Kr. sz. e. 45. évben.

I. Események Hispániában a 48. 47, és 46-ik években, —
II, Az ifjabb Pompejus fellázitja Hispániát és nagy hadse
reget gyűjt össze, — III, Caesar átkel a Pyrenéeken, Mun-

dai csata, — IV, Jegyzetek.

A hellének Ibériának hívták Spanyolorszá
got; máskép Hesperiának is nevezik, mert az ő orszá
guktól napnyugat felé feküdt. A carthagóiak Ca
dix, Malaga és Carthagena felől nyomultak be 
Hispániába. A rómaiak három részre oszták fel: 
1) beticai, 2) lusitaniai, 3) tarraconiai Hispániá
ra. Az elsőnek határai voltak : éjszakról a Gua
diana folyam, délről a földközi tenger és az Ocean, 
keletről a tarraconiai tartomány; e terület jelen
leg Estremadura, Andalusia, Granada és Ma
laga tartományokat foglalja magában és akkori
ban kétszáz várossal bírt. Lusitania, a mai Portu
gal, a Guadianatól a Dueroig terjedt. A tarraco
niai Hispánia, Murciát, Valenciát, Arragoniát, 
Cataloniát, Navarrát, Asturiát, Leon királyságot,
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Galíciát és Ó-Castilia egy részét foglalta ma
gában.

I.
Caesar, midőn a 49-ik évben, Hispánia meg

hódítása után az országból eltávozott, a kapzsi 
Cassius Longinust nevezte ki propraetorrá, a ki 
már ezelőtt a quaestor! hivatalt viselé a tarto
mányban és számos zsarolást követett el. A benn
szülöttek haragját annyira magára voná, hogy 
ezek összeesküdtek ellene a katonaság egy részé
vel; Cassius két tőrdöfést kapott, de kiépült be
lőle, összegyűjtő csapatainak egy részét és ki vé
geztette az összeesküvőket. Bogud király átkelt a 
tengeren és Mauritania partjairól Cassius segélyé
re sietett. Lepidus, Caesar alvezére a tarraconiai 
tartományban, átkelt a hegyeken, és harminczhat 
cohorssal. berontott Betisbe, hivataltársának se
gítendő elnyomni a lázadást. Másrészről Marzel
lus quaestor Cassius ellenségeinek élére állt és a 
pártot ismét megnyerő Caesarnak.

II.
A pharsalusi csata után Caesar Treboniust 

küldő ismét Hispániába, proconsuli méltósággal, 
hogy a rendet helyreállítsa. Cassius hajóra szállt 
és a hispaniai partok mentében felfelé vitorlázott, 
hanem az Ebro torkolatánál hajótörést szenvedett 
és zsarolásának gyümölcseivel, tömérdek kincsé
vel együtt elveszett. Azonban néhány hó múlva
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Pompejus legidősb fia érkezett meg Hispániában 
és elűzte Treboniust. Scipio megveretése után Afri
kában, öcscse Sextus Pompejus, továbbá Labienus 
és Varus hozzá csatlakoztak, az afrikai hadsereg 
romjaival együtt, és ez képesité őt, tizenhárom 
légiót összeállítani. E nagyszámú hadsereg további 
növekvését minden áron meg kellett akadályozni. 
— Caesar elindult Rómából , huszonhárom nap 
alatt megérkezett a Betis határain, azon pillanat
ban, midőn az ifjú Pompejus Uliát, a tartomány 
legutolsó ellenszegülő városát ostromiá. Caesar az 
ostromlottak segítségére sietett és előnyomult Cor
dova (Corduba) felé; e város parancsnoka, Sextus 
Pompejus, rémületében segítségül hívta bátyját, a 
ki azonnal megszűnteié Ulia ostromát. E hadmű
veletek közt elmúlt a 46 ik év.

III.
Caesar a 45-ik év kezdetén Ateguát ostromlás 

és február hó első napjaiban (a mi naptárunk sze
rint novemberben) e város is megnyitá előtte ka
puit. Most azonban egy döntő csata által akart vé
get vetni a háborúnak. Az ifjú Pompejust, ki min
dig hátrált előle, különböző hadmozdulatok után 
végre a maiagai félszigetre, Munda város falai alá 
szoritá. Pompejus itt előnyös állást foglalván el, 
elhatározá, hogy a harczot elfogadja és csataké
szen várta be ellenségét. Tizenhárom légióból állt 
csatasora, Caesar nyolcz légióval támadta meg és 
a győzelem Pompejus részére hajolt. Caesar vesz
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ve látszott ; ekkor inegváltoztatá a 10 ik légió csa
tarendjét, de nem volt képes a dolgot rendbehozni 
mindaddig, mig Bogiid király a numidiakkal meg 
nem támadta Pompejus táborát. Labienus öt co- 
horsot küldött a tábor védelmére. E hátráló moz
dulat a legválságosabb perczben, eldönté a csata 
sorsát. A veteránok azt hitték, hogy az ellenség 
vissza akar vonulni és kettőzött hévvel ismétlék a 
rohamot. Pompejus katonái is azt hivék, hogy 
az egész hadsereg hátrál és e miatt elcsüggedtek ; 
30,000 ember maradt a csatatéren, ezek közt La
bienus, Varus és 3000 római lovag. A tizenhárom 
légió sasai, a hadi jelvények egy része és tizenhét 
előkelő tiszt volt a győztesek diadalának jutalma, 
a kik 1000 halottat és 300 sebesültet vesztettek. 
Caesar később gyakran mondá, hogy mindenütt a 
diadalért harczolt, hanem Munddndl élete megmenté
séért küzdött. Cnejus Pompejust néhány hét múlva 
megölték és fejét diadallal hurczolták körül az or
szágban. Öcscse Sextus, a ki a csata alatt Cordo- 
vában parancsnokolt, a hegyek közé bujdosott, 
túlélte pártjának vesztét és később ismét kezébe 
ragadta annak lobogóit. Az egész Betis meghó
dolt, Pompejus pártja végkép meg volt semmisít
ve, az egész római birodalom meghajolt a győztes 
előtt. Az ifjú Octavius, később Augustus, e csatá
ban lép fel legelőször a történelem színpadára ; itt 
kezdé meg harczi pályáját, nagybátyjának szemei 
előtt, a ki őt kiválólag szerette.
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IV.
Jegyzetek.

1. Caesar huszonhárom nap alatt ment Rómá
ból a Sierra Morénába, e 450 lieunyi utat jelen
leg, postakocsin tizenkét nap alatt meg lehet tenni, 
éjjel-nappal utazva.

Mily jelentékeny szolgálatokat tehetett volna 
Cato Cordovában, az ifjú Pompejusok táborában, 
a kiknek Pharsalusnál és Thapsusnál legyőzött 
pártjuk ismét feléledt hamvaiból, mert a népek 
tiszteletében magas polczon állt; e rendithetlen 
becsületességü ember halála valódi szerencsétlen
ség volt mind a senatusra, mind a köztársaságra 
nézve ; de nem tudott tűrni, nem tudta bevárni az 
időt és alkalmat.

2. A mundai csata egyike azon eseteknek, a 
melyekben Caesar támadólag lépett fel és megüt
között, daczára az ellenség előnyös állásának : és 
csaknem bűnhődnie is kellett vakmerőségéért. La- 
bienus mozdulata, a mely tulajdonképen helyes 
volt, eldönté a csata sorsát. Van egy pillanat a 
csatákban, midőn a legcsekélyebb hadmozdulat 
határoz és biztosítja valamelyik félnek a győzel
met; ez azon vizcsöpp, a mely a teli edényt túl- 
teltté teszi.

3. Caesar Pharsalusnál 200 embert vesztett, 
Thapsusnál 50-et, Mundánál 1000-ret, mig ellen
ségei mindannyiszor elvesztették egész hadsere
güket. E nagy aránytalanság a veszteségekben
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oly csatákban, midőn a diadal sokáig ingadozik, a 
jelenkori hadseregeknél merő lehetetlenség volna, 
mert ezek lőfegyverekkel harczolnak és az ágyú 
és puska egyenlően gyilkol mindkét részen; a ré
giek ellenben kézi fegyverekkel harczoltak mind
addig, mig a csata sorsa eldőlt. A veszteség nem 
volt tetemes; a paizsok felfogták a nyilakat és a 
legyőzött csak a csatavesztés pillanatában lön le
mészárolva. A régiek harcza megannyipárbaj volt, 
a melyben a legyőzőiteket akkor találta a halálos 
csapás, midőn hátat fordítottak.

A hajdani hadseregek vezérei nem voltak any- 
nyira kitéve a veszélynek, mint a jelenkoriak; a 
nyilak ellen paizsaikkal védelmezték magukat; 
kelevészeik, parittyáik és egyéb hadi gépeik nem 
sok rombolást okoztak: voltak paizsok, a melyek 
kétszáz nyilat is felfogtak. Ma egy fővezér kény
telen mindennap kitenni magát az ágyú- és gyak
ran a kartácsgolyónak, a csatákban pedig a pus
kagolyóknak is, mert szükséges, hogy személyesen 
lásson, vizsgáljon és rendeljen el mindent: a szem 
nem láthat annyira, hogy a lőtávolon kívül ma
radhasson.

Általános azon vélemény, hogy a régiek há
borúi vérengzőbbek voltak mint a mostaniak; de 
csakugyan igaz-e ez? A mai hadseregek napon
kint harczolnak, mert az ágyuk és puskák nagyon 
messziről képesek működni ; előcsapatok, előőrsök 
lődöznek egymásra és gyakran mindkét részről 
öt—hatszáz ember is elesik. A régieknél az ütkö
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zetek nem oly gyakoriak és kevésbbé véren gzők 
voltak. A jelenkori ütközetekben a két hadsereg- 
vesztesége, — a mely halottakban és sebesül
tekben körülbelül egyenlő mindkét részről — 
rendszerint nagyobb azért, mivel a hajdani csaták
ban csak a legyőzött sereg szenvedett jelentékeny 
veszteséget.

Azt állítják, hogy Caesar a mundai csatában 
azon ponton volt, hogy öngyilkossá legyen ; e terv 
valósítása által a legnagyobb szerencsétlenségekbe 
sodorhatá pártját; megsemmisítették volna mint 
Brutus és Cassius hadait ! ! . , . Szabad-e egy ma
gas állású tisztviselőnek, egy pártvezérnek önké
nyesen cserben hagyni övéit? Nevezhetjük-e ily 
elhatározást erénynek, bátorságnak, lelki erő
nek? Nem szünik-e meg a halál által minden baj, 
minden kellemetlenség, minden fájdalom, min
den fáradság, és az élet koczkáztatása nem 
köznapi erény-e minden katonánál? Lehet-e, sza
bad-e az embernek kioltani saját életét? Igenis 
szabad — szokták mondani —, ha elenyészett min
den remény. De ki, mikor és hogyan mondhat le 
a reményről e mozgó színpadon, a hol egyetlen 
egy ember természetes vagy erőszakos halála azon
nal megváltoztatja a dolgok állását és alakját?

12
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TIZENHATODIK FEJEZET.

Caesar halála. Kr. sz. e. 44-ik évben.

I. Caesar életének utolsó éve.—II. A parthusok elleni háború. 
III. Caesar meggyilkoltatása. Soha sem akart királylyá lenni.

I.
Caesar a 45-ik év October havában (a naptár 

akkor már ki volt igazítva) érkezett Rómába Hi
spániából és a 44-ik évi marczius hóban gyilkolta
tok meg. Hat hónapig volt a világ ura. A man
dai győzelmet diadalmenettel ünnepelte meg, de 
ezen újítást nagyon gyűlöletesnek találták. Marius 
és Sylla soha se tartott diadalmenetet valamely 
római polgár felett kivívott győzelem megünnep
lésére. A senatus kinevezé őt örökös dictatorrá 
és imperatorrá; ezen időtől fogva mindig babér- 
koszorút és ünnepnapokon diadalmi öltönyt viselt. 
Számos senatort és patríciust nevezett ki. A nap
tárt kiigazította és a polgári és büntető törvény- 
könyv szerkesztését elrendelte. Terveket készít
tetett több nyilvános épülethez, a melyek által 
Rómát szépíteni akarta; megparancsolta, hogy a
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birodalom általános földabroszát és a tartományok 
földrajzi leírását munkába vegyék ; Varrót meg
bízta egy nagy nyilvános könyvtár alakításával ; 
terve volt kiszárítani a pontini mocsárokat ; egy 
uj medret ásatni a Tiber számára, Rómától a ten
gerig, és Ostiában kikötőt építtetni, a mely befo
gadhassa a legnagyobb gályákat is ; több Ízben 
beszélt a corinthi földszoros átmetszéséről ; Corinth- 
ban és Carthagoban telepeket alapított, hogy e vá
rosokat ismét visszahelyezzék a régi fénybe.

A Pompejus-párt utolsó híveinek őszintén 
megbocsátott és a legelőbbkelő patrícius családok 
fejeit a legmagasabb hivatalokra emelé ; ez által 
természetes nagylelkűsége sugallatának, de egy
úttal a politika tanácsának is engedett. A néppárt 
élén lépte át a Rubicont ; a néppárt segélyével 
győzte le a Pompejus körül összesereglett dölyfös 
aristocratiát. Mit is tehetett volna két vagy há
rom légióval? Hogyan hódíthatta volna meg Itá
liát és Rómát ostromok és csaták nélkül, ha a ró
mai és itáliai lakosok nagy többségének karjai 
nem harczolnak mellette? Pompejusnak a polgár
háború kitörésekor két régi légiója és 30,000 em
bere volt Róma kapui előtt, ezen kívül harmincz 
cohorsa Corfiniumban. De a nép ellene volt, kard
csapás nélkül kellett odahagynia az örök várost. 
Átment a tengeren, az ázsiai légiók elé : itt sere
get gyűjtött maga körül, Görögországban vele 
volt a senatus és a patríciusok többsége; de Cae
sar kezdettől fogva Róma ura volt.

12*
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Midőn a pharsalusi, thapsusi és mun dal csa
ták után Pompejus pártja semmivé lett, a nép
párt és a régi katonák mindig nagyobb igényekkel 
léptek fel és fennhangon kezdtek zúgolódni ; Cae
sar a legelőbbkelő családok befolyását használta 
fel az elégületlenek fékentartására. A nép közül 
semmiféle forradalom se képes kiirtani az aris- 
tocratiát; ha a nemesség közt megsemmisült, a 
polgári osztály gazdag és hatalmas családaiba me
nekül; ha itt is semmivé lesz, mégis fenntartja 
magát és az iparos osztály és a nép vezéreinél ta
lál menhelyet. Egy fejedelem semmit se nyerhet 
az aristocratia ezen áthelyezése által, sőt inkább 
legbiztosabban helyreállítja a rendet, ha azt ter
mészetes állapotában hagyja és a régi családokat 
ismét újjá alkotja, az uj elvek uralma alatt. A dol
gok e rendje még szükségesebb volt Rómában, a 
mely az egész világnak parancsolt és uralmának 
fenntartására nem nélkülözheté azon varázst, a 
mely a Scipiók, Aemilius Paulusok, Mete llusok, 
Clodiusok, Fabiusok stb. nevét környező, a kik 
Európát,Ázsiát és Afrikát meghóditák, kormányo- 
zák és a három világrész sorsára századok óta oly 
jelentékeny befolyást gyakoroltak.

II.
Crassus, hadseregével együtt elveszett az 

Euphrates partjain; légióinak sasai még a parthu- 
sok kezei közt voltak ; a római nép követelte a 
boszut, a melyet a polgárháborúk hat év óta ha
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lasztottak. Caesar a 44-ik év kezdetén kinyilat- 
koztatá azon határozatát, hogy átkel a tengeren, 
legyőzi a parthusokat és megboszulandja Crassus 
halálát. Az egész telet e nagy hadjárat előkészü
leteivel tölté, a melyet egyiránt igényelt mind 
Róma dicsősége, mind Caesar érdeke, mert ily el
keseredett polgárháború után csakugyan szükség 
volt egy külföldi háborúra, hogy a pártok végkép 
összeforrjanak és ismét újjá lehessen alkotni a 
nemzeti hadsereget.

A parthusok elleni háború kétféle nehézség
gel járt. Az első nehézség a népek harczi modora 
volt, miután valamennyi harczosok a közönséges 
fegyvereket messze felülmúló fegyverekkel voltak 
ellátva. A parthusok nem várták be a nehéz fegy
verzetek rohamát, hanem messziről lődöztek reájuk 
és nyilaik átfúrták a légionáriusok paizsait. Labienus 
sikerrel használta e harczi modort Afrikában; de 
Caesar valószínűleg mindamellett diadalmasko
dott volna, ha nagyszámú cretai, hispaniai és 
afrikai íjászokat állít fel ellenök. A második ne
hézséget az ország földrajzi fekvése képezé. Felső- 
Armenia felől sokáig kellett volna harczolni he
gyes vidéken; ha pedig a sereg az Euphratesen 
és Mesopotamián keresztül nyomul be, mocsárok, 
kiáradt vizek és sivatagok közé jutott volna. De 
mindez csekélység volt Caesar lángeszének. Nagy
számú hajórajjal az Euphratesen és Tigrisen, le 
lehetett volna győzni a vízi akadályokat, és töm
lőkkel megrakott nagy csapat teve alig észreve
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hetővé tette volna a sivatag kietlenségét. Igen va
lószínű tehát, hogy e vállalat is sikerülendett és a 
római sasok eljutottak volna az Indus partjáig, 
ha ugyan a szerencse, a mely tizenhárom hadjá
ratban kedvezett neki, továbbra is hű marad 
hozzá. Scipionak öt hadjáratban, nagy Sándornak 
tizenegyben maradt oldala mellett. Pompejust 
csak tizenhatodik hadjáratában hagyta el, Hanni
bált pedig a tizenhetedikben és pedig a nélkül, 
hogy reménye maradt volna, még egy évig ré
szére hódítani e kegyetlen istennőt.

III.
Míg a nagy férfiú előkészült magas hivatásá

nak betöltésére, addig az aristokrata párt marad
ványai összeesküdtek élete ellen. Az összeesküvés 
élén Brutus és Cassius állt; Brutus stoikus Cato 
tanítványa volt. Caesar szerette őt és kétszer 
megmenté életét, de azon secta, a melyhez tarto
zott, visszautasított mindent, a mi szelidebb érzel
mekre hangolhatá. Elméje el volt telve azon 
eszmékkel a zsarnokság ellen, a melyeket a 
hellen iskolákban tanítottak, ennélfogva jogos 
dolognak tartotta megölni mindenkit, a ki tett- 
leg a törvények felett állt. Caesar, örökös dic
tator létére az egész római birodalmat kormá
nyozta; oldala mellett csak a hajdani senatusnak 
árnyéka állt, és ez nem is lehetett máskép Marius 
és Sylla száműzései, Pompejus törvénysértései és 
öt évig tartó polgárháború után, midőn annyi régi
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és vezéreihez hü harczos volt megtelepedve Italiá
ban, a kik egyes előkelő férfiaktól vártak mindent, 
a köztársaságtól pedig nem vártak semmit sem. 
Ily körülmények közt e tanácskozó testületek nem 
kormányozhattak; Caesar személyében öszponto- 
sult tehát Róma fölényének és világuralmának biz
tosítéka, nála találtak védelmet a különböző pártok
hoz tartozó polgárok : e szerint hatalma jogos volt.

Az összeesküvők merénye könnyen sikerült; 
Caesar bizalmát bírták ; Brutus, Cassius, Decamus 
stb. barátja! és meghittjei voltak. Caesar nem sej
tett semmit; azt hitte, hogy mindnyájuknak érde
kében áll az ő életét védelmezni, mert ő is, daczára 
a néppárt és a hadsereg zúgolódásának, védelme 
alá vette mindazt, a mi nagy volt Rómában, úgy
szintén az előkelő férfiakat is.

Az összeesküdtek és párthiveik, gyáva és 
eszélytelen orgyilkosságuk mentségéül azt hozták 
fel, hogy Caesar királylyá akart lenni. Ezen állítás 
nyilván képtelenség és rágalom, de mégis fenn- 
tartá magát századról századra és ma történelmi 
igazság gyanánt szerepel. Ha Caesarnak azon nem
zedékkel lett volna dolga, a mely Numiát, Tulliust 
és a Tarquinusokat látta, akkor meglehet, hogy 
hatalmának megerősítése és a köztársaság bizony
talanságainak megszüntetése végett ama tisztelet
ben álló és megszokott kormányalakhoz folyamo
dott volna; de oly nép közt élt, a mely ötszáz év 
óta nem ismert más uralmat, mint a consulokét, a 
dictatorokét és a tribünökét; a királyi méltóság
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mély megvetés tárgya volt ; a sella curulis sokkal 
magasabb állt mint a trón.

És milyen trónt foglalhatott volna el Caesar ? 
talán a királyokét, a kiknek uralma csak a város 
határáig terjedt? vagy az ázsiai barbár királyokét, 
akiket a Fabriciusok, az Aemilius Paulusok, a 
Scipiók, Metellusok, Clodiusak stb. stb. legyőztek 
és megaláztak ? Ez valóban nagyon különös poli
tika lett volna! Hogyan ! Caesar állandóságot, 
nagyságot, tiszteletet keresett volna oly koroná
ban, mint Fülöpé, Perseusé, Attalusé, Mithridatesé, 
Ptolomaeusé vagy Pharnacesé, a kiket a polgárok, 
a diadalmenetek alkalmával a győztesek szekerei 
mögött láttak vánszorogni ? Badarság ! A rómaiak 
szokva voltak a királyokat a tisztviselők előszo
báiban látni.

Azt mondják, hogy nem Róma, hanem a tar
tományok királyává akarta magát kikiáltatni, 
mintha Görögország, Kis-Ázsia és Syria népei na
gyobb tisztelettel viseltettek volna egy Perseus, 
Antiochus, Attalus vagy Ptolomaeus halomra dön
tött trónja, mint Lucullus, Sylla, Pompejus és 
Caesar sella curulisa iránt : e terv tehát ép oly ok
talannak látszik, mint az előbbi.

Caesar életének utolsó perczéig ragaszkodott 
a népies formákhoz; semmit se parancsolt máskép, 
mint senatusi rendelet által; a tisztviselőket a nép 
választá; és ha mindjárt Caesar kezébe is ragadta 
valósággal a főuralmat, a köztársasági formákat 
mégis megtartá ; testőrség nélkül jelent meg az
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utczán, mint egyszerű polgár ; házában nem tűrt 
pompát és fényűzést ; naponkint barátjainál ebédelt ; 
szorgalmasan látogatá a népgyüléseket és a sena- 
tust. Ha Caesar királylyá akart volna lenni, min
denesetre legelső gondja leendett derék testőrséget 
alakítani : de ezt nem tette, sőt ellenkezőleg, meg
tagadta barátainak kérelmét, a kik a legyőzött 
párt folytonos zúgolódása és forrongása miatt egy 
testőrség felállítását elkerülhetlenül szükségesnek 
tárták személyének védelmére. Bár dictator volt, 
ugyanezen évben consullá is megválasztatta ma
gát Antoniussal és megosztá vele e hivatal köte
lességeit. Pompejus lerombolt szobrait nagy ünne
pélyességgel újra felállittatá ; tökéletesen érintet
lenül hagyá hadseregének szellemét, a mely to
vábbra is a köztársaság és a demokrata párt hive 
maradt.

Mily bizonyítékkal lépnek fel vádlói? Négy 
anecdotát idéznek, a melyek alkalmasint valótla
nok vagy elferdítettek, mert Cicero, FJorus és 
Veil ej us említést se tesznek felőlük, de ha mind
járt elfogadjuk is igazakul, még se bizonyitnak 
semmit. Azt állítják 1) hogy midőn junius 26-án 
az Alban hegyről a nép kíséretében visszatért, 
némelyek a királyi czimmel üdvözlék őt, de a több
ség meglepetésében szinte elnémult és Caesar ek
kor azt feleié, hogy 8 nem király, hanem Caesar; 
2) hogy ugyanakkor egy ember a népből, a királyi 
méltóságot jelző szalaggal ékesített babérkoszorút 
tett szobrára ; 3) hogy a Lupercal ünnepek alkal
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mával, a lupercusok egyike, Antonius, Caesarhoz 
közeledett, a ki a szószéken ült, diadalmi öltöny
ben, fején a babérkoszorúval, és megkínálta őt a 
koronával, de Caesar nem tette fejére, hanem 
elküldé a capitoliumba, azt mondván, hogy csupán 
Jupiter a rómaiak királya. A Lupercaliák kicsa
pongó ünnepélyek voltak, a lupercusok meztelenül 
futkostak fel s alá a városban és bőrből készült 
korbácscsal verték a járókelőket. A legelőbbkelő 
nők is odanyujták kezeiket és a lupercusok reá 
üttenek, mert a babona azt tartotta, hogy ez által 
méhök termékenynyé lesz. Végre azt álliták 4) 
hogy a Sybilla könyveinek őrzésével megbízott 
papok egyike, Lucius Cotta azt mondta volna : 
hogy a parthusokat csak király győzheti le.

Sőt még tovább is mentek, hogy a rómaiakat 
felingereljék ellene; azt hiresztelték, hogy Caesar, 
mint király Alexandriát vagy Iliumot akarja fő
várossá tenni. Ily nyomorult alapokra épített fel 
a jó Plutarch, a pletyka Suetonius és még néhány 
részrehajló történész, oly valószínűtlen rendszert. 
Ha Caesar, hatalmának nevelésére szükségesnek 
tartandotta a trónt elfoglalni, bizonynyal megtehette 
volna ezt a hadsereg és senatus egyhangú helyes
lése mellett, mielőtt még a Pompejus-pártiakat 
oda befogadta. Nem az által remélhette czélját el
érhetni, hogy az utczán egy részeg ember által a 
királyi czimmel üdvözölteté magát, hogy a Sybilla 
könyvek őrei által azt jósoltatá, hogy csak egy ki
rály győzheti le a parthusokat, vagy hogy a Lu-
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perçai ünnepek alkalmával megkináltatá magát a 
királyi fejdiszszel. Légióival elhitette volna, hogy 
dicsőségük és minden vagyonuk egy uj kormány
formától függ, a mely őket a polgárok pártosko
dásaitól megóvja; a senatus által pedig kinyilat
koztatta volna, hogy a törvényeket biztosítani kell 
a féktelen katonai uralom győzelme, a közvagyont 
a veteránok kapzsisága elől ; ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha a monarchiái kormányalak ismét 
helyreállittatik. De Caesar egészen ellenkező utón 
haladt: diadalai közepette, csak mint consul, dicta
tor vagy tribun kormányzott és a régi köztársa
sági kormányformákat megerősítette, a helyett, 
hogy tekintélyöket csökkentette volna. A Rubicon 
átlépését követő győzelmei után semmit se tőn a 
fennálló viszonyok módosítására. Sőt évek múltán 
még Augustusnak se jutott eszébe újra felállítani 
a királyi trónt, pedig akkor a száműzetések és a 
triumvirátus háborúi már az egész köztársasági 
nemzedéket kiirtották. Tiberius vagy Nero ép oly 
kevéssé foglalkozott e gondolattal, mert hiszen 
egy nagy birodalom feje nem is akarhatja komo
lyan, egy gyűlölt és megvetett méltósággal felru
házni magát ; Augustus és utódai bizonyosan fe
jőkre tették volna a királyi koronát, ha ez által 
érdekeiket előmozdithaták ; de Caesar, a ki testes
től, lelkestől római és a nép embere volt, és mind 
szónoklataiban, mind irataiban oly varázsfénytől 
környezve tüntető fel a római népet, bizonynyal 
csak szive ellen lett volna reábirható e lépésre.
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Caesar tehát nem óhajtotta, nem óhajthatta 
és nem tette azt, a mivel vádolják, sőt mindig azzal 
ellenkezőleg cselekedett; nem is képzelhető, hogy 
azon pillanatban akart volna ötszázados formákat 
halomra dönteni, és újakat életbeléptetni, midőn 
épen az Euphrates felé nagy és kétséges háborúba 
volt indulandó. Ki kormányozta volna a rómaiakat a 
király távollétében? Egy regent vagy kormányzó, 
avagy alkirály ? míg eddig a consul, a praetor, a sena- 
tus és a tribünök szokták volt kormányozni.

Brutus Caesart egy előítéletnek áldozá fel, 
a melyet a görög iskolákban szívott magába; a 
Peloponnesus városainak azon apró zsarnokaival 
hasonlitá össze, a kik egy maroknyi cselszövők se
gélyével bitorolták a város uralmát; nem akarta 
belátni, hogy Caesar hatalma jogos, mert szüksé
ges és védelmező volt, mert híven őrizte Kóma 
érdekeit és mert a közvélemény és a nép akaratá
ból származott. Caesar után Antonius, Octavius, 
Tiberius és Nero következett és ezek után hatszáz 
év alatt minden emberi combinatio kimerité ma
gát; de sem a köztársaság, sem a királyság nem 
tűnt fel újra, biztos jeléül annak, hogy sem az 
egyik, sem a másik nem felelt meg többé az ese
ményeknek és a kornak. Caesar nem akart, nem 
akarhatott királylyá lenni ; nem akarhatott, mivel 
utána hatszáz évig egyik utóda sem akart. Furcsa 
politika lett volna, a világ legyőzőinek sella сиги- 
Hsát a legyőzőitek szúette, megvetett trónjával 
felcserélni.

Vége.
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